
*.-»-..ï'. •..^•.-•.v<
* -.->*••'•? °v .•..'.;•.- - -•;.;.?•" •>• .•;

m

«•* * *• • *.« » • , »»- <». ^ *. i - » • > . » . •'

;» <;
^ >'-^-..- ;

", :!>..->-•* .- ' ï$ ;^V- - ;.• .• V ;*.. .. v •.•• -.:.,-,

,.•.,; .,-•''•'.'• -* 'i-i • "
. ± \

. , »» . •..» <
'•*.•. ..•''•*.• •;'•.. %% •-.

.
* t -.y* ,- v *. 4.-. .< v, '.-«-,'

^H

^^^B "-.{••.sv.;«, .-?'«•*-,.'^ v;. .;• -V,j. :ï-i«.- ,-,,' »;..'•„ v^.v*,..V^- v.V,-v.-. ,.;/

';' '• " & > -••
•

' •>' ' »; '*::*:*&£ ** ' •. v ' r '- V' '-V-1

E *T .; • -. ••^.Vi,'. V • %* . .'/-'.• i-
•./". ;, •/. . '-Ai.- , .-v' ;v- • K "v; . t ' '-,."-•• -^ "•. . -V f ,-^« ;•;

2V



(o, 2.

f^borg ai % Htuscum

OP

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARYARD COLLEGE, CAJIBRIDGE, MASS.

J?ounTJctr bi) prfbnte subscrfptfon, fn 1861.

No.IJLl'L,







BATAVIAASCH

iv. d ë e L.





VERHANDELINGEN
VAN HET

BATAVIAASCH
GENOOTSCHAP,

DER
KONSTEN en WEETENSCHAPPEN.

VIERDE DEEL.
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TE ROTTERDAM, RY
REINIER ARRENBERG.

TE AMSTERDAM, BY
JGHANNES ALLART.

Lmbccliixvi.
Met Privilegie %an de Stavten va?i Holland en

Westfriesland,
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PRIVILEGIE.
De STAATEN van HOLLAND en.

de WESTVRIESLAND, doen ce

weeten : Alzoo Ons te kennen is gegeven by Rei-
nier Arrenberg, Boekverkóoper te Rotterdam,

en Johannes Allart, Boekverkóoper te Amfter-

dam , dat Zy. door het Genootfchap van Konsten en

Weetenfchappen, in den Jaare 1778. te Batavia opge-
jrigc , onder de Zinfpreuk: Ten nutte van het Gemeen ,

zynde aangeileld tot derzelver Correspondenten , met
vryheid om de Verhandelingen, door 't Genootfchap

te Batavia uitgegeeven , hier te Lande te herdrukken

en te verkoopen , tevens met authorifatie , uitwyzens

de aan den Requeste geannexeerde Procuratie , om
daar toe by Öns , uit naam van het meergemelde Ge-
riootfchap, te verzoeken Privilegie; zoo namen zy de

vryheid zich te keeren tot Ons , met ootmoedig ver-

zoek , dat het Ons behaagen mogte , uit Onze Sou-

Teraine magt , en authorteit , aan hun Supplianten

gunstig te verleenen de Privilegie , om , voor zulk

een getal van Jaaren , en op zoodanig eene boete als

Wy zouden geraaden vinden daar op te (lellen , de

vooifchreeve Verhandelingen van het te Batavia opge-

rigte Genootfchap
, geheel, of ten deelen , met uit-

fluiting van alle anderen , binnen deeze Landen , te

mogen drukken, uitgeeven, en verkoopen.

Zoo is 't , dat YVy de Zaake ende het voorfebree-

ve verzoek overgemerkt hebbende ende genoegen wee-
lende , ter bede van de Supplianten uit Onze regte

weetenfehap, Souveraine magt en authoriteit, dezelven

Supplianten geconfenteerd
,
geaccordeert en geoóboyeert

hebben, confenteeren, aecordeeren en o&royeeren hen

by deezen, dat Zy, geduurende den tyd van vyftien

eerst agtereenvolgende Jaaren, de voorfchreeve Ver-
handelingen, in diervoegen als zulks by de Supplianten

js verzogt, en hier vooren uitgedrukt itaat, binnen den
veorfchreeve Onzen Lande, alleen zullen mogen druk-

ken, doen drukken, uitgeeven ende verkoopen, ver-

biedende daaromme, alle ende een iegeiyken , dezelve

Verhandelingen in 't geheel ofte ten deelen te drukken

£aar drukken , t« dGen naardrukken , te verhandelen

,

* 3 of



of te verfcoopen, ofte elders naargedrukr, binnen den*

Eelven Onzen Lande te brengen, uittegecven ofte ts

verhandelen en verkoopen , op verbeurte van alle de

naargedrukte, verhandelde ofte verkogte Lxemplaarcn,

Cnde een boete van drie duizend Guldens daar en bo-

ven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor

den Officier , die de Calange doen zal , een derde

parü voor den Armen der Plaatze , daar het cafus

vooivailen zal, cnde bet refteerende derde part voor

de Supplianten, ende dit telkens , zoo meenigrnaal als

dezelven zuilen werden agterhaald, alles in dien ver-

flande , dat Wy de Supplianten met deezen Onzen
Octroye alleen willende gratificeeren tot verhoeding

van hunne fchaade , door het nadrukken van de voor.

fchreeve Verhandelingen, daar door in geenigen dcele

verftaao den innehoude van dien te authorifeeren ofte

te advoueeren , ende veel min dezelve onder Onze
protectie ende befcherminge , ecnig meerder Credit

,

ien , ofte icputatie te geeven , nemaar de Sup-

pjianten in cas daar inne iets onbehooriyks zoude in»

^•ren , alle hetzelve, tot hunnen lasten, zullen ge-'

nouden weezen te verantwoorden, tot dien einde wel

expresfelyk begeerende , dat by aldien zy deezen Orc-

Occroye voor dezelve Verhandelingen zullen wil-

\cn {tellen,, daar van geene geabrevieerde ofte gecon-

trahcerde mentie zullen mogen maaken , nemaar ge-

houden weezen, hetzelve Octroy in 't geheel, en zon*,

eenige omisfie daar voor te drukken , of te doen

drukken, encle dat zy gehouden zullen zyn een Exem-
plaar van de voorfchreeve Verhandelingen, op groot

Papier, gebonden en wel geconditioneert , te brengen

irj de J>ibüothcccq van On/.e Univerfiteit te Leydcn,

birnen den tyd van zes Weeken, na dat zy Supplian-

ten dezelve Verhandelingen zullen hebben beginnen

uittegeeven, op een boete van zes honderd Guldens,

na expiratie der voorfchreeve zes Weeken by de Slip-

pen te verbeuren ten behoeve van de Nederduit-

Armen van de Plaats, aiwaar de Supplianten woo-

pen , en voorts op poene yan met 'er daad veritee,

ken te zyn , van het efuct. van d*czcn Octroye
,

dat ook de Supplianten, fchoon by het ingaan van dit

roy een Kxemplaar geleverd hebbende , aan de

voojfchreeve Onze Biblio;bcecq, by zoo verre zy gc-

duu-



duurende de tyd van dit Oftroy dezelve Verhande-

lingen zouden willen herdrukken met eenige obferva?

tien, noten, vermeerderingen, veranderingen, correc-

tien , of anders , hoe genaamt , of ook in een ander

formaat , gehouden zullen zyn , wederom een ander

Exemplaar van dezelve Verhandelingen
,
geconditioneerc

als vooren , te brengen in de voorfchreeve Biblio-

theeeq , binnen denzelven tyd en op de boeten en

poenaliteit als voorfchreeve : Ende ten einde de Sup-
plianten doezen Onzen Confente ende Octroye mo-
gen genieten .als naar behooren, lasten Wy allen ende
eenen iegelyken r dien het aangaan mag, dat zy de Sup-
plianten den inbouden van deezen doen , laaten en gedo-

gen, rustelyk, vieedelyk ende volkomentlyk genieten

ende gebruiken, cesfeeremle alle belet ter contrarie.

Gegeeven in den Haage onder Onzen grooten Ze-
gele, hier aan doen hangen, op den vier en twintig-

ften November in 't Jaar Onzes Meeren ende Zalig-

makers duizend zeven honderd en tachtig.

P. van JJ LEIS WYK.

Ter Ordonnantie van de Staaten*

C. CLOTTEKBOOKE.

Aan de Supplianten zyn nevens" dit Oclroy ter Han-

den gefield by extract authenticq , Haar Ed. Groot
IVlog. Refolutien van den 28 Juny 1715, en 30 April

1728. ten einde om zich daar naar te reguieej-en.

VOOR-





VOORBERICHT.

J\_ort na do oprigting van het Bata<>>

yiaascb Genootfebap , op den 24 April

1778^ of wel op den \ Juny 1778, gaf
het zelve een Programma uit , waar in hef

oogmerk van dei zelfs oprigting aan het Pu*

blyk wierd bekend gemaakt. Sedert heeft

het , in de Jaren 1779-» 17S0 en 1781 *

drie Deelen van zyne Verhandelingen in *t

licht gebragt ; dan de opgekomen Oorlog

belette het in 17S2 iet anders dan een

Programma uit te geven , en dezelve om-

Jlandigheden nog durende ^ is het niet moog-

lyk geweest het vierde Deel ^ clat gereed

lag y in India te doen drukken , zoo dat bet

Genootfchap zich genoodzaakt heeft ge-

vonden het zelve naar Nederland te zen*

den^ aan deszelfs Gemagtigdcns de Hee-
* 5 ren



ïo VOORBERICHT.
ren Reinier Arrenberg, te Rot-

terdam , en Johannes Allart, te

jimflerdam % om aldaar dit vierde Deel te

dr'ukken , en de noodïge Exemplaren her-

waards te zenden.

Dit Deel zal dan, hehalven het Pro-

gramma , in zich behelzen ^ de bekroonde

Antwoorden op de dragen door het Ge-
nootjchap voorgefield ; — het vervolg der

Befcbryvingen van de Eilanden en het vas-

te Land van India;
*— eene Ver'handeling

van de Munten , Maaten en Getuigten van

India ; — en eindelyk Bydragen tot de

Natuurlyke Hi/lorie , uit de nagelate

Schriften van den Heer van PVtirmb.

PRO-



PROGRAMMA
VAN HET

BATAVIAASCH
GENOOTSCHAP,

OPGERICHT TEBATAVIA
In 1778.

Voor den Jaare 1782.

S.$.' I.

edert de oprichting van dit Genoot- Beden,

fchap } op den 24 April 1 778 , heeft het~ƒ
zelve drie Deelen zyrner Verhandelingen vierdepetl

uitgegeeven , en het Vierde, waartoe wo^t uu-

reeds veele Stukken in gereedheid zy.n ,
sneven.

zoude dit Jaar gevolgt hebben, hadden
de ongunstige tydsomftandigheden niet

raadzaam doen vinden , hetzelve tot

eene betere gelegenheid te fpaaren, zul-

lende het Genootfchap dus voor dit Jaar,

naar het voorbeeld van veele Genoot-
fchappen in Europa, zich vergenoegen,

om, het geene zy noodig oordeelt be-

kend te maaken, in dit Programma
niede te deelen.

;. 11.
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§. II.

£T
W1,

"n
°P ? Prys - Vraa§en >

die onder Uit.
December , 7 8i # beantwoord moesten
worden

, zyn de volgende Antwoor*
den ingekomen:

Op de Vraag: Die het beste mid-
del opgeeft > om de Buffel-
Dieverye, en de menigvuldige
Moorden in de Boven - Lan-»
den

, te beletten , door bekwaa-
me en mogelyke middelen

,

naar 's Lands Gefteldheid ge-
fehikt,

b

Is een Antwoord ingekomen, ondep
de Zinfpreuk:

Hy mag zich wel gelukkig achten ,

Die 'snaastenswebaart kan betrachten.

Doch het zelve is bevonden, niet

te voldoen aan de opgegee*
vcne Vraag.

Op de Vraag: Welke redenen
zyn 'er, om te megen vast

flellen , dat de inenting der

Kinder- ziekte in de Ooscer-

fche Volkplantingen van on-

zen Staat , .met even zoo
goe-
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goeden uitfïag zoude kunnen.

Worden aangewend , als in

de Noordelyke Gewesten van
Europa* alwaar deeze kunst

reeds zoo verre gevorderd

is , dat men op duizend in-

geënte Perfoonen naauwlyks

éénen Dooden tellen kan;

daar, in tegendeel, volgens

de gemaatigdfte uitrekening ,

de natuurlyke Kinder -ziekte,

van duizend Perfoonen, wel-

ke zy aantast, een honderd en
dertig ten grave fleept:

Dan , vermits de Schriften

over de Inenting in deeze

Colonie weinig voor handen
zyn, welke zou, in deeze

heete Gewesten , de beste en
eenvoudigste manier van In-

enten weezen? Welke maat-

regelen moet de Geneesheer,
geduurende den loop der

Ziekte, in acht neemen, en
welke Dieet, of Levenswy-
ze, moet Hy den Ingeënten
voorfchryven ?

1

Zyn vier Antwoorden in?

gekomen, onder de volgen»

de Zinfpreuken:
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ï.) Ouidnam Sapientius eft praceteris

exptrientia ?

2 ) (Jiia cuspide vulmis fenferat , hac
eadem cuspide fenfit opem.

3.) Natura expo/rit^ ratio probate reli-

gio permittit infitionem variolarum.

4) Simplex Sigillum veri.

Het Genootfckap heeft de één hon-
derd gouden Dukaaten toegeweezen,
aan het Antwoord onder de Zinfpreuk:

Qua cuspide vulnus fenferat , hac eadem
cuspide fenfit opem. Het geen by de ope-
ning van het Billet bevonden is te zyn
vandenHeerT^AMBERTus Bicker,
Med. Doftor te Rotterdam.

Zynde het Acccsfit met eene zil-

veren Medaille , op den Stempel van
het Genootfchap geflagen, toegewee-

zen aan het Antwoord onder de Zin-

fpreuk : Simplex Sigillum veri. Het welk

by het openen van het Billet bevon-
den is te zyn van den Heer Petrus
Matthys van Nielen, Med.
Doftor te Utrecht , Direfteur van 't

Provinciaal Genootfchap. Zynde be-

ilooten dezelve Prys-vraagen te laaten

drukken in hec vierde Deel der Ver-

handelingen , en de beide Heeren
B 1 c k e r en Van Niklen te ver-

zoeken tot Leden Correfpondenten van

hec Genootfchap. §. III.
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$. III.

De Prys- Vraagen , die door het frys Vfa3~

Genootfckap verder zyn voorgefteld , of^jVende°
f

by deezen nader i worden opgegeeven , jaaren.

en waar op het Genootfchap een Pre-

mie van één honderd gekartlde Duka-
tons heeft gefield, zyn de volgende:

Om voor Uit. December 1782.

beantwoord te worden.

J. Welke zyn de beste Middelen om, ge-

duurende de tegenwoordige ontvolking van
Europa, de Europeezen in onze Ooster-

fche Colonien te vermenigvuldigen?

2. Hoedanig kan men met vrugt ondernee-
men, het zedelyk Caraéter der Javaanen te

verbeteren , dat zy voor hun zelven ge-

lukkiger, en voor de algemeene t'faamcn-

leeving nuttiger worden?

3. Waarom is het zitten in het Schynzel der

Maan hier gevaarlyker als in liuropa? Wel-
ke zyn de eigentlyke Kwaaien, q\q 'er uit

ontdaan, en welke zyn de beste Midde-
len, om die te geneezen ?

4. Extra Vraag, waar op door den Heer
President Directeur een Pre-
mie van één honderd gouden Dukaaten is

gefield.

Welke



Welke Middelen van Vernuft hebben M/-
hamedi de Jmans 9 en de verdere Leer-

aars en Zendelingen der Mufulmannen , ook
by latere tyden* mee voordeel gebruikt *

öm de Heidenen aiomine, vooral in de ver-

fchillende Gewesten en Eilanden van Oost*

Indien, by wyze van eene zedelyke over*

tuiging, tot het Geloof van den Coran te

bekeeren, en in dat Geloof te bevestigen?

5. Extra Vraag , waar op door het dirigeereiid

Lid Jan Hooyman, twee honderd
zilveren Dukatons is gefteld:

Voor den geenen , die in de Ommelanden
deezer Stad, van het Jaar 1780 tot 1782*
het grootste aantal Buffels , ten minsten

twee honderd ftuks , zal hebben aangeteeld

en opgekweekt, zoodanig, dat die Over-

winst ten genoegen van het Genootfehap
blyken zal.

Voor ultimo December 1783. doof

het Genootfehap^ met eene Prae-

mie van één honderd ge-

kartelde Dukatons.

1. Wel 1

;e Middelen zyn het meest gefchikt,

ter verbetering , zoo van de natuurlyke

als zedelyke Opvoeding der Kinderen in

deezc
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deeze Colonie? En welk is het beste Mid*
del , om , onder alle beletzelen > de Kin-

deren hier te Lande , de Nederduitfche

Taal, van hunne eerfte Jaaren af, als hun-

ne Moeder -Taal, eigen te maaken?

£. Welk is het beste Middel, om bekwame
Opper- en Onder -Meesters, tot Compag-
nies Dienst aan te moedigen , en de Ge-
brekkigen bekwaam te maaken ?

3. Welke zyn de beste Middelen, óm
Huis - diensten te Batavia, ten heele of
gedeeltelyk , in ftede van Slaaven , door

vrye Christen Inlanders te doen verrich-

ten?

4. Extra , voor rekening van eenen onbeken*

den, één honderd gouden Dukaten, voor
het beantwoorden der volgende Vraag:

Uit het beredeneerd Plan van alle geleer*

de Genootschappen in Europa, en de op-

gave van alle Letterkundige en Periodique

Werken, op te geven het beste Plan Voor
een geleerd Genootfchap , en voor een
Letterkundig Nieuwspapiér.

5. Ook beloofd de voorzittende Heer Di-
recteur twee honderd zilveren Dukatons,

IV. Deei*. ** voor



voor dea geenen, die de volgende Vraag
best beantwoord.

De Voortgang der Nederlanderen in

alle Kunsten en Wetenfchappen, tTedert
de opkomst derRepublyk, tot heden: ver-

geleken met de Engelfchen , Franfchen en
Duitfchers.

Voor ultimo December 1784. field het

Genootfchap vooreen Praemie van één
honderd gekartelde Dukatons^

voor die best de volgende

Vraagen beantwoord.

1. Hoe zoude men het best kunnen voor-

komen , dat de Vaartuigen der kleine

Vorstjes, aan de overwal van Java woo-
nende , hunne Zee - rooveryen , ( waar

door zoo veele Javafche Ingezetenen in

Slavcrnye vervallen, en van tyd tot tyd

verfcheidene Europeezen , op eene aller-

wreedfte wyze, worden afgemaakt) langs

de Kusten van Java niet meer zouden
kunnen oeffenen?

2. Voor den gèenen, die op eene gevoeg-

lyke wyze , het meerder gebruik van

Rundvleesch onder den Inlander weet

in te voeren , en dies gebruik hun fmaak-

lyk te maaken, zoo dat het zelve op de

Pas-
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Pasfers geflacht en verkogt wordt \ ten
einde daar door den Verkoop van het
Rundvleesch te bevorderen , en de zoo
hoog noodige Buffels te befpaaren.

3. Extra > eene gouden Medaille, en vyf
honderd Ryksdaalders , voor het beant-
woorden der volgende Vraag

:

Welke zyn de Oorzaken der Aanfpoe-
ling van de Modder , aan het Zeeftrand

,

omtrent Batavia?

Zoude de Uitlegging van het Zee-
Hoofd daar toe Aanleiding geevea?

Welke zyn de beste Middelen, om de
Zand -Bank voor de Bataviafche Rivier te

verlaagen , door te fnyden , of geheel weg
te neemen?

En wat voor verandering zoude men
kunnen brengen , in de Aanfpoeling der

Stranden?

4. Extra Prys, ter beantwoording opgegee-

ven, door den Heer Bern ar. dus van
Pleürrn, Gouverneur op Amboina ,

met belofte van' een Prsemie van één hon-

derd gouden Dukaaten.

Welke zyn de meest grasfeerende Ziek-

tens in het beklagelyk volkverflindend

Banda* vooral ouder den gemeenen Man,
** a en
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en de Slaaven in de Noote- perken? Welke
zyn derzelver eigentlyke Aart en Oorzaa-

ken, en welke de beste Middelen tot voor-

koming of geneezing van dezelve?

De Liefhebbers , die in Europa naar

den Prys willen dingen , kunnen hunne
Antwoorden befchryven aan den voorzit-

tenden Direfteur, en denzelven overhandi-

gen aan den Heer J o n a n n e s Allart,
Boekhandelaar te Amfterdam , of den Heer
Rkinier Arrenberg, Courantier en

Boekhandelaar te Rotterdam, welken den

zelven , onder Recepisfe , zullen ontfan-

eng en herwaar: zenden, en de Praemie,

indien dezelven bekroond worden 3 aan

den Schryver ter hand Hellen.

s. iv.

Vjrugei te By het eerfte Programma van dit

dcrzonTr
CenoocichaP in J 778 uicgegeeven, gaf

bcpiaühg het zelve verfcheidè Vraagon op, zon-
van tyd. der bepaaling van' tyd , die hier nog-

maals ingelast worden:

L A N D - B O U W.
i. Voor den geenen, die een beter foort van

Ploegen , dan die tot heden door de Java-

nen gebruikt worden, uitvind, en in ge-
' bruik brengt.

2. Voor
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2. Voor hem , die een ftuk Lands, zoodanig

beploegd, met Pady-Tipar (*) bouwd.

3. Voor die een Pady Sawa ( **) of Tipar

met den Sikkel laat fnyden.

4. Voor die aantoont, welke de beste en

fpoedigst voortkomende Wortelen zyn,
om het behoeftig Gemeen, by misgewas
van Graan, te fpyzigen.

5. Voor die voldoende aantoont, waar in de

fchadelyke eigenfchap beftaat van verfchei-

Boomen, als Rangas, Camang, en meer
anderen, die de Javanen niec durven om-
houwen; om dat zy, gelyk de ondervin-

ding leerd, alsdan , door eene fmertelyke en

gevaarlyke Huid -ziekte, worden aangetast.

6. Voor die een onbebouwd Veld, met deugt-

zaame Jati- pitten zal bezaayen,of het zel-

ve beplanten, na verloop van twee Jaarcn.

7. Voor die aantoont, hoedanig het toenee-

ment Hout -gebrek, voor de Zuiker- Mo-
lens in de Bovenlanden , fpoedig en duur-

zaam , kan verholpen worden , en door wel-

ke

(*) Pady-Tipar , is het Ryst - gewas op hooge Landen in

de West - Mousfon.

C
** ) Pady Sawa her Ryst - gewas op de laage Landen in

4e Oost* Mousfon.

•* 3



ke Middelen , de Afvoer en Verkoop , tegens

een civilen prys, ter deezer Hoofdplaatze-

kunnen worden gemakkelyk gemaakt.

8. Voor die een getal van vyftig Moerbeziën-
Boomen, het zy digt by de Stad, ofwel in

de Bovenlanden, aanplant, na twee Jaaren.

9. Voor die een diergelyk getal zes Jaaren

lang, in eenen goeden ftaat, het best on-

derhouden heeft.
,

jo. Voor die een Cattie Zyde het eerst alhier

heeft aangewonnen.

1 1. Voor die een vierde Picol Zyde, zoo goed

als de Chinafche of Bengaaliche, of dezel-

ve -byna evenaarende, het eerst alhier heeft

aangewonnen.

NB. Deeze zal , behalven de Pramie,
in de eerste onkosten, aanzienlyk

worden te gemoet gekomen.

12. V
T
oor die eenige Kiermanfche Schaapen,

ten minsten vier in getal , uit Perziën her-

waart brengt.

J3. Voor die van deeze Schaapen, na een be-

hoorlyk onderhoud van twee Jaaren, Lam-
mcrCn wint. 34. Voor
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14. Voor die een Cattie Wol , zoo goed , of by-
na zoo goed, als de Kiermaniche, alhier

heefc aangewonnen en vertoont.

15. Voor die aantoont, waarom de Schaapen

hier zoo fpoedig ontaarten ; waarom hunne

Vachten hairig worden , en hoe dit zou

kunnen voorgekomen worden.

16. Voor die een onbebouwd fhik Lands

met de meeste Peper -ranken bezet, na

twee Jaaren.

17. Voor die de grootste hoeveelheid Peper,

ten minsten even zoo deugdzaam als de

Bantamfche, in één Jaar alhier zal hebben
ingezameld.

18. Voor die de middelen aantoond , om de

Voortplantinge der Cacao , in deugd die

van de Kust Caraques evenaarende , te be»

vorderen.

19. Voor die op eéen woest fluk Lands , de

meeste Cacao -boomen , ten minsten vyf-

tig aanplant, na twee Jaaren.

20. Voor die een half Picol goede vette Cacao

,

het zy naby de Scad , of in de Bovenlan-

den, aanteeld,
**

4 *i»
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21. Voor die op een woest fluk Lands , een
vierde Picol Indigo teeld, in deugd gclyk

aan die van Japara.

NB. Die hier omtrent onderrichtinge

begeert, kan zich by den voorzit-

tenden Direóleur , of eenen der

dirigeerende Leden , aanmelden,

52. Voor die op een woest ftuk Lands , een
Picol Capas teeld, in deugd en fynheid ge-

lyk aan de Javafche.

23. VT
oor die het beste Berigt, ter Verbeterin-

ge van den Land- Bouw, alhier indient.

VISSCHERYEN.
£4.. Voor die aantoont, hoedanig eene meerde-

re hoeveelheid van verfche Visch, ten be-

hoeve van den gemeenen Man , op de Be-

zaar, te koop gebragt kan worden, na de
» maand Augustus, waaneer de Visfcheryën

fterk afnemen , en zoo, geduurende de ge-

heele West-Mousfon, tot de maand Mey toe,

S5. Voor die geduurende dien tyd, de meeste

Visch, verfche of gedroogde, een Maand
lang, op de Bezaar, zal hebben te koop

gebragt.
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stf.
* r
oor die grof Porcelein , ten dienste van.

den gemeenen Man, in deugd en prys ge-

]yk aan het geen door de Chineezen word
aangevoerd , alhier fabriceert.

NB. Voor den eerften toeftel zal , nog
boven de Praemie, eene byzondere
belooninge gegeeven worden.

57. Voor die grof Aarden* wrerk, in deugden
prys gelyk aan het Bantamfche , alhier

toelteld.

28. Voor die betere Vloer -fteenen , dan toe

heden hier gebakken zyn, uitvind.

29. Voor die op zyn Landgoed het Spinnen
onder de Meisjes laat aanleeren, en Katoe-

nen Garen van L: A. en i?. , ten minsten

tien ponden 5 van de hier gegroeide Capas

,

vertoond.

30. Voor die Kleedjes , in deugd en fynheid

gelyk aan de Macasfaarfche middelfbort,

van Inlandsch gewonnen en gelponnen Ca-
pas , op zyn Landgoed , tun minsten tot

een half Corsje, heeft iaten weeven.

31. Voor die Linnen, in deugd en foort, gelyk

aan het Cantonfche, of zoogenaamde Chi-

nafche Linnen 3 alhier laat weeven: zullen-

**
5 de 3
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de, buiten de Pramie, het geheel Produft
dier Fabryk, de twee eerfte Jaaren, tien

per Cent hooger, dan de Markt van het

ingevoerde Chinafche, door het Genoot-
fchap worden aangenomen.

'32. Voor de Schoolmeesters, die het Spinnen
en Kousfen-breyen in hunne Schooien den
Kinderen aanleeren.

33. Voor die, in het ligtst uit te voeren ont-

werp, toont, hoedanig de Kinderen der

gemeene Lieden, thans nutteloos langs de

Straaten zwervende, ten meesten dienste

van het Algemeen 3 kunnen worden aange-

kweekt.

WERKTUIGKUNDE.
34 Voor die het bekwaamste Werktuig, eene

foort van een Hefpomp,of iets diergelyks,

uitvind, om een Water -Colom, van acht

duimen diameters , of meer, loodregt uit de

Rivier, ten minsten acht voeten hoog, op
te haaien, en teffens aanwyst, dat het met
zes Man of één Buffel, kan worden aan

den gang gehouden , ten dienste van den

Landbouw; mits dat het eenvoudig van za-

menftel zy, en niet te hoog in prys loope.

NB.
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NB. Behalven de Pramie , zullen de on^-

kosten van het Maakloon nog ver-

goed worden.

35. Voor die aantoont, hoedanig, door een

Werktuig , het groote Timmerhout over

ongelyke Gronden , met meerder gemak en
mindere onkosten, fpoediger, dan nu ge-

fchied , uit de Binnenlanden naar het Strand

of de Rivieren vervoerd kan worden, en
ligter voort te trekken zy.

36. Voor die een beter Voertuig, dan de Buf-

fels-Karren der Javanen , uitvind, dat min-
der log, doch even fterk zynde, meerdere

zwaarte kan vervoeren.

37. Voor die zodanige verbeterde Buffels -Kar-

ren laat maaken , en by zyn Landvolk , ten

minsten vier daar van, in gebruik brengt,

38. Voor die aantoont, op welke wyze men,
met hoope van eenen gewenschten uitflag,

zoude kunnen ondernemen de Zandbank
voor de Bataviafche Rivier te verlaagen,

te fnyden > of geheel weg te ruimen.

39. Voor die aantoond , hoedanig de bekwaamde
Middelen ter uitdelvinge der Zand -Bedden
in de Rivieren (in Europa uitgevonden) ai*

hier met vrugt zouden konnen worden in

het werk gefield, 1

40.
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40. Voor die een nuttig Bericht over de Werk*

tuigkunde, met byzondere toepasfïngc op
den ftaat deezer Volkplantinge , aan het

Genootfchap overleverd.

41. Voor die de beste en bekwaamste Vaartui-

gen en verdere Gereedfchappen opgeeft*

om de Stads Gragten uit te diepen.

GENEESKUNDE.
42. Voor die het beste Traótaatje of kort Op-

ftel leverd r wegens de hier in Indien zoo
aJgeiueene Kwaal, den Buikloop, en in het

zelve, op Theoretifche en Praétifche gron-

den , in het licht field de bovengenoemde
Ziekte, derzelver Aard, Vericheidenheid.,

Oorzaakcn, Teekenen dier Oorzaaken, Ge-
neezings- Aanwyzingen, en meest dienste

g2 Hulpmiddelen.

Insgelyks ; het aanmerkelykste Verfchil

van den Jndifchen pynclyken Buik- ofBloed-

Loop, m^t dien geenen, welke in P^uropa

plaats heeft: cindelyk pok de Geneezingswy-
ze der. Inlanders, hunne meest gebruiklyke

Medicamenten en derzelver Bereidingen.

43, Voor die, in een ander beknopt Opftel, zal

aantoonen, waarom de Verftoppingen der

Ingewanden (gemccnlyk de Koek gezegtj)

hier



hier al mede zoo algemeen zyn,; welke G&-
neezings - inzigten , zoo wel tof verhoedirig

als tot geneezing, daar tegen zyn in acht te

nemen , en , waar door die het best wor-

den uitgevoerd ; eerst by onze Europea-

nen, daar na by den Inlander, aan wien

veelen daar in eene byzondere bedreven-

heid toefchryven.

44. Voor die de meeste geneeskundige Planten,

Vrugten en Wortels, alhier by den Inlander

in gebruik, zal hebben aangetoont, maar
(NB.) het aangetoonde ook met goede be-

wyzen bevestigd; ten einde alle onzekerhe-

den en fchadelyke gevolgen voor te komen.

LETTERKUNDE.'
45. Voor één of meerder Perfoonen , die, op

goede gronden, geoordeeld zullen worden
den. mees ten lust en de grootste bekwaam-
heid te hebben, om de Hoog-Maleidfche,
Tavaanfche , Chineefche ,' of andere hier

nuttige Oosterfche Taaien , zich eigen te

maaken , in eene meerdere volmaaktheid , dan
gemeenlyk gefchied , en wel zoodanig, dat

zy daar door in /iaat gefield nullen worden*
om gewigtige Zaahen , ten voordeck van Land
en Kerk* te kennen verrigten.

46.
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45. Voor die het beste Nederduitfche Vaars

maakt , en daar in aantoont den Invloed

der JVeetenfchappen op de Zeden.

NB. Men zoude gaarne zien , dat het niet

onder de honderd, noch boven de
drie honderd Vaarzen of Dichtrege-

len befloeg : edoch zal de uicfpraak

voornaamlyk vallen op het zaaklyke.

§. V.

Bibliotheek De Bibliotheek en het Kabinet van
en Kabinet. ^^ Genootfchap groeyen daaglyks aan

door nieuwe Gefchenken , waar van men
eerlang de Catalogus zal uitgeven.

§. VI.

Overleden. Onder de Heeren Direfteuren is in

dit Jaar geen fterfgeval voorgevallen.

Onder de Dirigerende Leden is over-

leden:
'o

De Secretaris Van WURMB,
wiens dood men betreurd wegens

de zelfs kundigheid, vooral in de

Natuurlyke Hiftorie.

O ider de Leden zyn overleden

:

De Predikant JAN NUPOORT.
De



De Oud Opper-Koopman P. J. DE
VIENNE.

De Weesmeester E. REINVAAN.
Daartegen zyn, op hun verzoek,
tot Leden aangenomen

:

De Raad van Juft.'Mr. W. A. CEVA.
De Luit. Ingenieur L. LUSSON.
De Adfiftent J. DORSMAN.

Op Amboina.

De Koopman J. C. CRUIPENNING.

§. VIL

Het Bataviaasch Genootfchap beflaat Getal der

thans in

:

Direfteu-

i 0PPer 'Dire<5teur.
iencnu-

12 Direfteuren.

8 Dirigeerende Leden,

87 Ordinaire Leden te Batavia.

98 Extraordinaire Leden op de Bui-
*--*- ten - Compcoiren.

206 te zamen.

§. VIII.

De Gemagtigden van het Genoot- Oemagtfg.,

fchap zyn in Nederland: <*en in ïsu-

REINIER ARRENBERG, Courantier
ropa *

en Boekhandelaar te Rotterdam y en

jo.



JOHANNES ALLART, Boekhande-
laar te Amflerdam , aan wien alle

Brieveil voor dit Genootfchap kün-

, nen afgegeeven worden.

IN INDIEN*
Heeft het Genootfchap tot zyne Ge-

magtigden gekoozen, de Secretarisfen

van Politie op de refpedive Comptoi-

ren van de Compagnie , aan welken

mede alle Brieven van het Genootfchap

kunnen worden afgegeeven.

§. IX.

Correfpon- Voorts houd het Genootfchap eenö
denten. vriendelyke Correfpondentie met veele

Genootfchappcnin Europa, en heeft tot

Leden - Correfpondenten verzogt en ver-

koren de volgende Heeren, als:

Den Wel- Eerw. Heer C. C. H. van
der AA, Predikant der Lutherfche

Gemeente en Secretaris der Maat-
fchappy te Haarlem.

Den Wel- Edelen Heer L. BICKER,
Med. Doclor en Secretaris van liet Ba~
taafsch Genootfchap te Rotterdam,

Den Hooggeleerden Heer J. W. TE-
WATE K , Profesfor en Predikant

te Middelburg en Secretaris van htt

Zeeuwsch Genootfchap te Vlisfmgen.

Den
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Den Wel-Eerw. Heer J. TJEENK,
Predikant , en Secretaris van het

Zeeuwsch Genootfchap te Vlisfingen.

Den HooggeL Heer M. TYDEMAN,
Profesfor en Secretaris van het Pro-
vinciaal Genootfchap te Utrecht.

Den Wel-Ed. Geftr. Heer ENGEL-
HART, Procureur- Generaal en Lid
van het Genootfchap te Groningen.

Den HooggeL Heer A. VOSMAER,
Raad en DireEteur van het Natuur*
en Konst- Kabinet van Zyne DoorL
Hoogheid in 's Hage.

Den HooggeL Heer N. G. SCHROE-
DER, A. L. M. TheoL Phüof.

DoSlor en Profesfor in de Oosterfchs

laaien £fc. te Groningen.

Den HooggeL Heer J. F.HENNERT,
Profesfor te Utrecht.

Den HooggeL Heer EVERHARDUS
SCHEIDIUS , Profesfor in de Öoster-

fche Taaien &c. Sc te Harderwyk.

Den HooggeL Heer SEBALDUS RAU,
TheoL Doet. , Profesfor TheoL Typ.

Exeget* nee non L. L. O. O. te Utrecht.

Den HooggeL Heer HENRICUS AL-
BERTUS SCHULTENS , Profesfor

in de Oosterfche Talen te Leyden.

IV. Deeju •• * Den
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Den Hooggel. Heer ADRTANUS van
ROYEN , Profesjor Aled. te Uydcn.

DenHoocigel. Heer GUALTERUS van
DOEVEREN, Prof. Mei. teLeydm.

Den Hoog- Eerw. Heer GYSBERT
. BONNtT, Theol. Doctor, Profes.

Jör 9 mitsgaders Academie- Prediker te

Utrecht.

Den Hoog-Eerw. Heer J. A. VOS,
S. S. Theol. Do£l. en Profesfor , mitsga-

ders Academie. Prediker te Utrecht»

Den Hooggel. Heer P. HOFSTEDE,
Profesfor in de Kerklyke Gefchiede-

nisfen , Oudheden Êfr. en Predikant

te Rotterdam.

Den Hooggel. Heer N. L. BURMAN,
Med. Doctor en Prof. Botanie, te Am-
fierda

Den Wel-Ed Geftr. Heer H. H. van
den HEUVEL, Griffier van 't Hof
Provinciaal te Uirccht.

Den Wel-Ed. Geftr. Heer Mr. N. van
ALPHEN, Burgemeester te Leyden.

Den Wel-Ed. Geftr. Heer JOHAN
SPLINTER ST^VORINUS, Ka-
ptcin, res/brterende onder het ColJe-

gie oer Admiraliteit yan Zeeland te

Middelburg.

Den
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Den Wei-Edele Heer PETRUS MAT^
THYS van NIELEN, Med. Doltor

en Dire&eur van het Utrechts Genoot-

fcbap te Utrecht.

Den HooggeL Heer PETRUS CAM-
PER, A L. M. Med. & PhiL Doc-

tor <£? Profesfof Hon. AnaU Chym. gpf.
ê?c. te Franeker.

Den Wel-td. Heer M HOUTTUIN,
Med. Doctor te Amflerdam.

Den Wel Ed. Heer S. de MONCHY,
Med. DoSlor en Profesfor te Rotterdam.

Den Wel -Edele Heer J. I. vav den
BOSCH, Med. DoStor in 's Ha^e.

Den Wel-Ed. Heer [ H. vanSWIN-
DKN, A. L. M. PhiL Dottor en Pro*

fesfor te Franeker.

Den Hooggel. Heer ALLEMAND,
Profesfor te Leyden.

Den HooggeL Heer MUNNIKS, Pro-

fesfor Med. te Groningen.
BUITENLANDSCHE

CORRESPONDENTEN.
The Honor. Sir J. BANKS , Prcefi-

dent van de Academie te Londen.

Den Heer C. P. TUNBERG, Profes-

for in de Botanie te Upfal.

Den Heer JEAN ALB. EULER, Se-

cretaris van het Keizerlyk Genootfchap

v*r Wtienfchappen te Petersburg.
* * * % De$
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Den Heer ANTHON FRIEDRICH
BUSSCHINC; , Koningl. Pruisfisck

Opper - Gonfiftoriaal - R aad , Direcfor

van het Gymnafium in het Graauwe

Kloofter te Berltn.

Den Heer MARQUiS De CONDOR-
Clil*, Secretaris van de Academie der

Wetenschappen te Parys.

IN INDIEN
Heeft het Genootfchap op ieder

Compioir van de Compagnie een
Corrcipondent.

IN CHINA
Den Heer KINTSIU S.

De Misfwnarisftn op Pekin.

OP TRANQUEBAR.
De Deenfche Misfionarisjhi.

OP MAURITIUS.
Mr. CHARPENTIER de COSIGNY,

Luitenant - Colonel.

Uit naam van het Genootfchap,

(Was eeieeker.d)

JACOB CASPKR METZLAR,
Secretaris*

r.ATAVTA

N A-



NABERICHT. »

JL/e Ondergetekenden, ingevolge bef

hun aanbevolene, en hunne vorige be-

trekking op het Bataviaafch Genootfchap,

deszelvs bclangens ook in Nederland wil-

lende bevorderlyk zyn, vinden zig ver-

pligt
-,
den Leezer nog te berichten, dat

in de maand November 1783 ^ door het

vertrek van den Heer voorzittende Di-

reóteur Mr
. Jacob Cornelis Mat-

theus Radermacher, die aller-

ongelukkigst op de reize is omgekomen ^

tot voorzittend Direóteur van het Bata-

viaasch Genootfchap verzogt
5

en be-

noemd is den Heer Adriaan Moens,
eerste Raad en Dire£leur Generaal van
Nederlands India; en tot Secretaris, ia

ftede van den tweeden Ondergeteken-
den, die te gelyk met gemelden HeerR a-

dermacher naar Nederland vertrok^

het dirigeerend Lid, den Heer Hen-
drik Nicqlaap la Cle'j Koop-

** * 3 man,
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4.

man , en Secretaris van Weesmeesteren
te Batavia.

Ook heeft het Bataviaasch Genoot-
fchap goedgevonden., dit het 4

de Deel
zyner Verhandelingen in M. S. naar Ne-
derland te zenden

5
en aldaar uit te ge-

ven^ eensdeels ^ wegens de fchaarsheid

van het nodig Drukpapier., anderdeels,

wegens gebrek aan kundige Letterzet-

ters op Batavia,

P. GEVERS,
Oud dirigeerend Lid van 't Bata-

viaasch Genoodchap.
Rotterdam
den 20 sepc.

J A C OB C A SPER ME TZL AR,
J78 +* Oud dirigeerend Lid, en Secretaris

van 'c Jöat. Genootfcjiap.



BLADWYZER.
Bladz

r

VOORBERICHT. . . . 9

PROGRAMMA van het Bataviaasch

Gencrotfchap* voor h-et jaar ^1782. . ïi

NABERICHT. . . . 3?

L. B1CKER5 Med. Doei. Antwoord op de

Vraag: welke redenen zyn 'er om te mo-

gen yastftellen , dat de Inenting der Kin-

derziekte in de Costerfche Volkplantingen

met eren zv$- goeden uitflag zoude kunnen,

worden aangewend > als in de Noordelyke

Gewesten van Europa , enz. . . 1

P. M. van Niklen, Med: Dtict. Ant-
woord op dezelfde Vraag. . «87

VERHANDELINGEN. Korte Be-

fchryving van het Eiland Celebes en de

Eilanden Flor/s , Sumbtuwa, Lombok en

Baly, door 'Mr. ]. C. M. Rad er ma-
ch er. . . . ; 199

Korte fchets van den tegenwoordigen flaat

van het Hindoftanfche Ryk , en bet Half-
Eiland , be7vesttn de Ganges , door Mr.

J. C.M. Radermacher. . . 276

Korte



BLADWYZER.
Korte fchets van den tegenwoordigen Jlaat

yan het Half- Eiland , beöesten de Gan-
ges, door Mr. J. C.M. Radermacheh. 317

Eedenkingen over China. . . 347

Bedenkingen over Tartaryen en yapan , en

de ontdekkingen der Rujjen, aan de Oos-

ter - Kusten yan Azia , en de JVester-

Kusten yan America. . . «374
1

Verhandeling der Munten , Maaien en Ge*
wigten yan Nederlandsch India. . .399

Bydrage tot de Natuurlyke Hijlorie^ uit

de nagelaate Schriften yan den Heer
Baron van Würmb. . . 515



ANTWOO R D

OP DB

VRAAG
elke redenen zyn 'er* om te mogen

vast te ftellen * dat de Inenting der Kinder*

ziekte in de Oosterfche Volkplantingen van

onzen Staat* met even zoo goeden uit/lag

Zoude kunnen worden aangewend* als in

de Noordelyke Gewesten van Europa* al-

waar deze kunst reeds zoo verre gevorderd

is* dat men op duizend ingeente perfoonen

tiaauwlyks éénen dooden tellen kan ; daar

*

in tegendeel* volgens de gemaatigdfte uit-

rekeningen * de natuurlyke Kinderziekte

van duizend perfoonen* welken zy aantast

*

een honderd en dertig ten graye Jleept.

Dan* vermits de Schriften over de Irièn*

iing* in deze Colonie weinig voer handen

%yn* welke zou* in deze heete Gewesten*

4e beste en eenvoudigfie manier van in-

enting wezen? welke maatregelen moet de

Geneesheer* geduurende den loop der ziekte

in acht nemen* en welk Dieet* of levens*

wyze * moet hy den Ingeenten veorfchryven ?

IV. Deel. ~ A i>ooa



* Beantwoording

DOOR
LAMBERTUS BICKER, Med.Doftor,

Direfteur en Eerjle Secretaris van het

Bataafsch Genootschap der Proef-onder-

vindelyke Wysbegeerte, te Rotterdam ,

enz.

Aan welk Antwoord den Eereprys van
een honderd Gouden Ducaacen is toe-

geweezen.

Onder de Zinfpreuk:

' Qua Cufpide yulnus

Senferati hoc tadem Cufpide fenfit opem.

PROPERT.

D
$.* i.

aar de Kinderpokken in de Ooster-

fche Landen, vooral, wanneer zy épi-

demice regeeren, niet minder verwoes-

tende en doodlyk zyn , dan in de andere

gedeelten der waereld; daar byzonder de
Volkplantingen van onzen Staat in die

Landen > ia haaien bloei ca welvaart,

zeer
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zeer veel lyden , wegens de groote mee*
nigce van Menfchen, welken deze ziekte

van tyci toe cyd, en meestal ce vroeg-

tydig , in het graf fleept , of voor al hun
Jeeven ellendig en ongelukkig maakt; en
daar de Inenting, in Europa en elders,

blijkt het bekwaamfte en heilzaamfte mid-

del te zyn , 't welk men tot hier toe uit-

gevonden heeft , om deze ziekte van haar

verwoestend en doodlyk vermogen te

ontwapenen, om de bevolking te ver-

meerderen , en de ellenden van het mensch-
dom te verminderen , is het zekerlyk van
het grootfte belang, dat men alle pogin-

gen aanwende, om deze gezegende Konst*

bewerking ook in die Volkplantingen inte*

voeren.

$. 2.

Deze invoering zal buiten twyffel, by
het Gemeen aldaar dezelfde hinderpaalen

ontmoeten , welken haaren voortgang in

Europa zoo merkelyk vertraagd hebben

;

onkunde, vooröordeelen, verkeerde be*

grippen van Godsdienst, kwalyk berede-

neerde kinderliefde, partyzucht enz —

*

Edoch alle deze hinderpaalen zullen over-

wonnen kunnen worden, door dezelfde

middelen, door welken men die in Eu-
jopa langfaaw te boven komt. Van zeer

A 2 veel



4 Beantwoording
veel nut zal daar toe kunnen zyn het ge*

meenmaaken en leezen van zoo veele

Werken of Gefchriften, als 'er, iedert

eenige jaaren, in Engeland, Frankryk,
Duitschland, Holland en elders, over de

Inenting zyn uitgekomen ; waarin mensch-
lievende, en in allerleije takken van ge-

leerdheid uitmuntende Mannen , de veel-

vuldige en gewigtige voordeelen der inge-

ente, boven de natuurlyke, kinderpokjes

zoo duidelyk en, uitvoerig aangetoond,

de nuttigheid, noodzaaklykheid, veilig-

heid, en geoorloofdheid der Inëntinge,

door zulke overtuigende bewysredenen

,

en onbetwistbaare proeven beweezen , en

alle de zwaarigheden en tegenbedenkin-

gen , welken men , zoo van de zyde van

den Godsdienst, als van die der Staatkunde,

en die der Geneeskunde, tegen deze prak-

tyk heeft opgeworpen, zoo bondig en
omftandig opgelost hebben , dat het

naauwlyks te begrypenzy, hoe ieiflant,

dezclven leezende en verftaande , dat

konstmiddel niet alzms goedkeuren, en
zich van deszelfs heilzaame hulpe bedie-

nen zoude (a ). Maar zeer veel zal voor-

al

f a) De voornaamfte Werken , welken over de Inën-

tinge in Holland zyn uitgekomen , ea die men met nut

kezen kan, zyn do volgende:

Ver.
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al aan die uitvoering toebrengen de voor*

gang van de Regeerders en Aanzienly-

ken des Lands, van verftandige en ge-

achte Lieden, benevens het dikwyls zien

oeffenen van deze Konstbewerking, waar
door het Gemeen , als door zigtbaare on-
dervindingen > van de veiligheid en geze-

gende gevolgen deszelfshet best zal over-..

tuigd en verzekerd worden; gelyk de Heer
Bickkr zeer wel heeft aangetoond (b)..

$. 3«

Verdeedigende Proeven voor de Inenting, door den
Heer Chais, in het eerfte Deel van de HollandfcbW
JWaatfchappyë der Weetenfchappen.

De Inenting der Kinderpokjes, in haare groote voor»
deelcn, aangeweezen , door een gezelfchap van Rotter**

damfche Geneesheeren en Heelmeesters.
• De Inenting der Kinderpokjes gebillykt door den Heer

-

Tissot.
Aanmerkingen over de Inffntirige door iden Hooggel/

Heer Camper. . •

Verhandeling over de Inlntinge van rde Hoogge!.

Hèèren van Doeveren en Schwehkje, inde
Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek, V de en-' Vlld»)

Deel.

Verhandeling over de Inenting van den Heer F q &»

stebt Verschuur.
- Verhandeling over de tegenwoordige manier van 'da'.

Inenting der Kinderpakjes, door )AmU Heer Dimsdalb. \

Leerrede van den Hooggej. X^eer N AHuYs.ov.er: de
t

Geoorloofdheid der Inëntinge.

r ( b ) Verhandeling overtie Inenting, door da* Heerv
.

Ricker, in Ti*soTs ^aa^dgee ving vour de gezqndhöid.

van den Gemeenen Man, en ètn Vertoog van d©nxeif\
den Auteur over de redenen, waarom de inëntin^e'nie^

algemeen in gebruik kome.

a s
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$• 3-

Alleenlyk zal by verftandige en kun-

dige lieden in bedenking komen : daar

'er geneesmiddels zyn, die niet, in a.le

Landen eveneens, of op dezelve wyze
dienftig zyn, of 'er ook zoo in de lucht-

of landsgefteldheid der Oosterfche Ge-
westen, of in de lighaamsgefteldheid en

leevens\?yze van derzelver bewooneren
geene omftandigheden plaats hebben

,

waarom de Inenting in dezelvcn niet met
zoo gewenschten uitflag zou kunnen, of
wel met andere voorzorgen en oplettend-

heden zou dienen in 't werk gefield te

worden, als in de Noordelyke Gewesten
van Europa, 't Is ongetwyffeld deze

overweeging , die den Welëdelgeboren

Heer W. van Hoogendorp terecht

doet vraagen :

I. Welke redetfett zyn V, pm te mo-

gen yastftellen , dat "de Inenting der Kin-

derziekte*) in de Oosterfche Volkplantingen

yan onzen Staat 9 met even zoo goeden uit-

flag zoude kunnen worden aangewend,
als in de Noordelyke Gewesten yan £u-
ro$a?

h II.
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I I. Vermits de Schriften over de Inen*

ting in de Colonie weinig voor handen zyn 9

welke is, in deze Gewesten , de beste en

eenvoudigJle wys yan inenten*

III. Wat maatregels moet de Genees*

heer, geduurende den loop der ziekte in

echt tieemen , en welke levenswyzc den i/ifc

geenten voorfckryven?

§• 4-

Eer ik ter beantwoording van de drie

Leden dezer Vraage overga , zal het niet

onvoeglyk noch onnuttig zyn, dat ik

vooraf een weinig flaave den grondflag,

waarop dezelve gebouwd is; en die te

gelyk de voornaamfte drangreden is , wel-

ke een ieder tot hec gewillig gebruik maa-
ken van de Inenting, als van het heil-

zaamfte behoed- en bewaarmiddel behoort

over te haaien. Dat, naamelyk* deze

Kunst in de Noordelyke Gewesten van Eu~
ropa zoo verre gevorderd is , dat men , op

duizend ingeente perfoonen , naauwlyks

éénen dooden tellen kan; daar, in tegendeel,

volgens de gemaatigdfte uitrekeningtn , de

natuurlyke Kinderziekte van duizend per*

foonen, die zy aantast* honderd dertig ten

grayt jleept.

A 4 De
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De laatfle (telling zal ik 't eerst be-

vestigen,

S- 5-

Reeds voor veele eeuwen heeft men
met fmerte ondervonden: dat de Kin-

derpokjes eene, voor het menchslyk ge-

flacht, verwoestende en moorddaadige

ziekte zy, eene wezenJyke pest, dis

duizenden Menfchen, in het begin, of

in den bloei van hun leven , ellendig

doet omkomen , en dus de Maatfchappy
van zeer veele nuttige leden berooft;

maar het is eerst in onze eeuw, dat men
in ftaat gefteld geworden is, om van

het evenredig getal der geenen , die 'er

door fneeven, en der geenen, die des-

zelfs doodiyk geweld ontfnappen, eene

juiste begrooting te maaken, en om,
langs dezen weg, te zien, dat zy de Maat-

fchappy van tyd tot tyd geweldig ver-

woest, verarmt, en, in zeer veele op-

zigten, ongelukkig maakt. Sedert, naar

melyk, dat men in Engeland, Frankryk,

Duitschland en elders, in de flerflysten

«angeteekend heeft de ziekten, waar aan de

Menfchen geftorven 2;yn, is het ontegen-

zeggelyk gebleeken, dat 'er uit de 1000.

dooden, aan allerlei foort van ziekten,

ten minfte 80 , dat is ten Qiii^fte uit

12,
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j j. dooden één aan de Kinderziekte fterfc.

Waar uit blykt , dat een - twaalfde gedeel-

te van het menschlyk geflacht, door de-

ze ziekte wordt weggefleept , en dat dus
ieder Mensch, dat geboren wordt, hec

gevaar loopt van i. tot ii, om, door
deze ziekte zyn leeven ce verliezen. Dan
dat getal wordt nog grooter , wanneer
men 'er afrekent het getal der dooden,
die, gelyk veele jonge kinderen doen,
komen te flerven, zonder de kinderziekte

gehad te hebben; want dan flerfc 'er, uit

7. of 8. dooden, één aan deze ziekte,

volgens eene uitrekening van het HeeU
en Geneeskundig Gezelfchap , te Rotter*

dam (c).

Verder is, uitgehouden aanteekeningen,

even zeker openbaar , dat 'er van de
100 Menfchen, die door de Kinderziek-

te aangetast worden, 14. of 15. fterven,

dat is 140. of 150. van de 1000. Dit is

byzonder gebleeken uit de lysten , die

men voorheen in verfcheiden Steden en
Plaacfen van Engeland, van Huis. tot Huis
heeft opgemaakt; waar door men vond,

dat;

(O Zie het voortrefiyk Werfc dezer Heeren: Dê
Inenting der Kinderpokjés , in haan groott VQerdesUn WWg
gtweczen, JJladi» 63. enz.
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fat *er ; van ieder 20, die de Kinder-

ziekte kregen, in 't algemeen genomen,

3s Horven (d).
-

3 En dat ia de daad de Kinderziekte van
100 bijeen vermeenden aaje zy, wordt,

ctoor het eenpaarig getuigenis van by-

lans, alle de vooroaamfte Auteuren, wel-

fcen over dezelve gefchreven hebbent
fcemtigd > en is ook voor een ieder ge-

maklyk genoeg optemaaken , uit de

waarnecmingen, die zy daar omtrent ge-

ineen gemaakt hebben. In het Hospi-

taal. der Kinderziekte te Londen, ftier-

ven, iedert de jaaren 1746. tot 1765.

van 7819. Lyders, die de Kinderpok-

jes hadden, 1966. (e), dat is ruim

i>. vaa *de ioa. , en dus 250. van de

tooo.

De Heer Murray verhaalt (f)
cat, weinige Jaaren geleden , op eene

plaat* in Zweeden, van 300. Kinderen

coor de pokjes aangetast, 270, geftor-

xtn zyn* De Heer öchulz heefc uit-

ge
*

d) Zie hetzelfde Werk.
(e) Zie de Verhandeling van den Heer Bicker,

k\ T 1 ssots IjLaadgeeving voor de gezondheid vaa den

tjg*>oenen. Man.

{ƒ ) Hiftor. Infition. Vaxiol. in $uetia> ftcpag. 28»
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gerekend (g) dateer Jaarlyks' 9000.

jyienfchen in dat Ryk, en de Heer Bic*
ker (A) dat 'er alle Jaaren in Holland

5320. Menfchen aan de -Kinderpokken

fterven. In -'t, Jaar 1756. deed deze

ziekte* te Kopenhagen, 11 17. Inwoo-
ners fneu velen. Voor ruim 8 Jaaren

fleepte zy te Napels 16000. zielen weg.

Edoch niet alleen in Europa, maar in

alle andere gedeelten der Waereld is de

Kinderziekte even zoo doodlyk. In 't Jaar

1755. woedde zy zoo geweldig aan de

Kaap de Goede Hoop, dat 'e? omtrent
1000. Europeaanen, en ruim zoo veele

Slaaven, door wierden weggerukt, en de

befmetting was daar zoo vervaarlyk, dat

men geen geld van eikanderen dorst ont-

fangen, en daarom hetzelve in bakken,

die buiten de deur gefield waren, wierp,
en wanneer het daar eenigei; tyd in ge-

legen had, kwam een Slaaf, welke de

ziekte reeds doorgeftaan had , hetzelve

fchooi) afwasfchen» en gaf het als dan
over. De Heer- Ho ff man, M. D. te

Ba^via, fchreef aan den; Heer W. For*

-tfk ) Ib^em. pag. atf.

(h) Vertoog over de voornaamfte redenen, welken
d« inge^etensn vanvoHs ^and, *ot hier toe, van de
inënücg der KiBderj>okj€s wtdeihouden. Bladz.52.
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g

ite^ Verschuur, inéén brief ,' ge-

teekend op de Kaap de Goede Hoop den
i i deïl November 17Ó7 : » de Kinderpok-.

9, jes regeeren alhier zeer fterk. Hec ge-

„ tal van Inwooners, Vryën en Slaa-

„ ven, wélkèn -daaraan , federt het be-

9, gin tot heden toe, zyn onderhevig -ge-

9, weest, bekoopt op .1371-» waar van-

„ 'er 448, geftorven zyn, dat is byna

„ één van de drie. Daar waren'er onder

9

f , welken de fainenvloeijendë pokjes,

„ met de-- allerkwaadaartigfte toevallea-

„ hadden, in welken de beste GeiïeeS-

„ middels - geene de minfte uitwerking

„ deeden. De meesten ftierven op

9, den 3
d<* en 4de* dag (i)." Van

Sr. Euftatius fchreef men den u deo Juny

1777; dat men aldaar in de uiterfte ver-

slagenheid was, wegens het groot ge*

vaar, waaraan de woede der Kinderpok-

jes, die 'er, in eenige jaaren niet gere-

geerd had, die Colonie blootflelden; ver-

mits zij 3 dagelyk£ twee of drie Menfchen
in het graf fleepte. —* Volgens getrouwe

berigten, is deze ziekte even zöo ver-'

vvoestende en-moorddaadig-in het Koning-

ryk VanPegu, van Bengalen, en in alle de

Ih-

(i) Zie W. F. Verschuur Verhandelingen ov er

de 1)1nüng eter Kinderpokjei. Biadg. 108,
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Indifche en Oost -Indifche Landen; ook
•heeft men zulks op het Eiland Java, te

Batavia, en in de andere Oosteriche

Volkplantingen, vooral onder de Slaaven,

niet dan al te dikwyls ondervonden, {n-

voege Rozenstetn niet ten onrecht

zegt : dat de Kinderpokjes in 't algemeea

meer menfchen om hals brengt , daa

de Pest.

Ik zou hier nóg 2eër veele aanteke-

ningen en waarneemingen kunnen by-

voegen, die de gefte'lde döodlykheid de-

zer ziekte, en de geduchte flachting, die

zy van tyd tot tyd in' alle landen aan-

recht, bevestigen; maar, behalven dat

ik, dus doende , langwylig zou wor-
den, meen ik, dal; de bygebragten vol-

doende zyn , om te doen zien , met
hoe veel gronden de Welëdelgeboren
Heer van Hoogendorp fielt,-dat*

volgens de gemaatigctfte uitrekeningen , de

natuurlyke Kinderziekte van duizend Per~
foonen, die zy aantast, honderd dertig ten

graye Jleept.

'

S. 6.

- De waarheid van zyn Welëdelgebo-
rens andere ftelling, dat de Inenting in

de Noordelyke Gewtstm vm Europa zoo

yerre
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yerre gevorderd is* dat men op duizend

ingeente Perfoonen naauwlyks éénen doo-

den tellen kan, zal mede, uit ecnige wei-

nige aanteekeningen, overcuigende genoeg
blyken.

Tot dat einde zal het, denk ik, ge-

noeg zyn hier te laacen volgen eenige

voorbeelden.— Het geen de Heer B i c-

jcer daar omtrent fchryft (&). „ Van
„ de oude wyze van Inëntinge , getuigde

„ reeds de Bisfchop van Worcester,

„ in zyne Kerkrede over dat Onderwerp

„ uitgefproken, dat 'er van de 1500, wel-

„ ken daar en te Londen , door de Hee-

„ renRAMBY, Hawkins, enMiDD-
„ l eton, op die wyze, waren ingeënt,

„ niet meer dan 3. geftorven waren (/ );

,, maar, federt de nieuwe Suttoniaanfche

„ wyze van Inëntinge, zyn die voor-

„ deelen nog ruim eens zoo groot ge-

worden; want, tolgens het getuige*

„ nis

(fr) In het aangehaald Vertoog. Bladz 125.

(/) De Heer M. A. Petit berigt in zyn Seconi

Rapport en faveur de l' Inoculafion ,
pag. 176. dat da

Heer Ramit 'er 1500. had 'ingeënt , zonder dat 'er

één van geftorven is; de Heer Middletoj» 800.

met 'er Hechts één te .
vejjiezen ; de Heer Béljl

903, met hetzelfde gewenscht gevolg, en anderen

oog een zeer groot geul* «ouder dat 'ei één vao u om-
gekomen.
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„ nis der Koninglyke Geneesheeren, ea

„ Heelmeesteren m Engeland fterft 'er*

„ uit 1000. ingeënten naauwlyks één,

„ wanneer dezelven behoorlyk behsn-

„ deld worden. In 't Jaar 1769. ge-

,, tuigde de Heer Ingenhoüse, dat de

„ Baron Dimsdale (beiden alzins ge*

& loofwaardige Perfoonen^tusfchen de 4.

,, en 5000* lieden van allerlei ouderdom

>, ingeënt had, van welken 'er geen één\

„ waar van de Inenting oorzaak was, ge-

„ mist werd. De Suttoniaanen getuig-

j, den in dien zelfden tyd, dat het ge-

„ tal der Perfoonen, door hen ingeënt^

„ toen reeds 7000. bedroeg, waar van

„ 'er niet meer dan 20, door de Inën-

„ ting, als oorzaak , geftorven waren.

„ (En federt zyn zy met hetzelfde ge-

„ volg blyven inenten.} Nog verder

„ gaat, 't geen de Heer Leuthner,
„ in eene voorrede voor een uittrekfei

„ van het werk des Heeren D 1 m s-

,9 dale, in 'c Hoogduitsch door hem
„ uitgegeeven, door geloofwaardige ge-

„ tuigen toont ; dat , naamelyk van
„ 107624. menfchen, die ingeënt zyn,
„ flegts 13. zyn geftorven: dat is éót

„ van de 4679. Volgens het getuige-

„ nis van den Heer Murray in 't

„ Jaar 1766, was in Zweeden, onder

3> de
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*, de 3000. ingeënten geen één eenige

>, overleden/'

Met zeer veel reden noemt dan de
Heer Camper de Inenting eene wis-

kundige beveiliging des leevens: den2 6 (lcfl

February 1779, ichveef men u\t Irkutzk

in Rusland : „ De nuttigheid , en de

», goede gevolgen van het Inëntinghuis,

5, dat alhier in het Jaar 1772, op be-*

„ vel onzer Keizerlyke Souvereine, en

5, ten kosten van de Kroon opgericht

„ is, ziet men van dag tot dag. Het

59 oogmerk was , om het derven der

99 Kinderen aan de natuurlyke pokjes,

9, vooral onder het Nomadisch Volk voor

9, te komen , en hier aan is gelukkig

,9 beantwoord 9 zoodanig dat 9 in hec

99 voorleden Jaar 1778, in verfcheiden

99 Plaatzen van ons Gouvernement, aan

9, 21$. Griekfche en 5534- vreemde Re-

„ ligions- verwanten de Kinderziekte ge-

,9 inöculeerd is , waar van 'er flechts 5.

3, geftorven zyn, hebbende alle de ove-

9, rigen de pokjes gelukkig doorgeftaan.

*

Laat ik by dit alles byvoegen, dat van

meer dan 400. lieden, door de Heeren
Camper, van Doeveren en van
Ge uns, in 't Jaar 1769, te Groningen

ingeënt, geen één geftorven is; en dat

ik
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ik, federt dat zdfde Jaar de Inenting

geöeffend, en federt het Jaar 1776. over

de 100 ingeënt heb, zonder één te

verliezen.

Het blykt dan overtuigend , dat de
Weledel Geboren Heer van Ho gen-
dorp geenzins met vergrooting fpreekt,

wanneer hy verzekert, dat de Inenting-

korist zoo verre in Europa geverderd is^

dat men op 1 00 ingeente perfoonen naaüw~
lyks éénendooden (?n) tellen kan: Invoegen

men met waarheid zeggen kan, dat de
mogelykheid, om door de Inenting zyn
leeven te verliezen, duizendmaal kleiner

is , dan die van door de natuurlyke Kin-

derpokjes te fterven; zonder zelfs te on-

derzoeken, Q\ geen men anders met
recht zoude kunnen doen) öf van de

weinigen, die 'er onder geftorven zyn,
de dood niet toe te fchryven geweest

zy aan eene verkeerde of onvoorzichtige

behandeling van den Inënter, of aan ver-

zuim en overtreeding van den voorge-

fchreeveïi eet- en leefregel ann de zyde
Van den Lyder , of aan verborgen en
toevallige oorzaaken? die men niet ontdek-

ken

(m) Volgens het gezegde door tien Schryver ftaat hes

sis één tegen honderd dertig. $out van 't Óeaoetfchap.

B
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ken of voorzien kan , en waaraan zy even-

wel op dien tyd zouden gefturven zyn.

Edoch, al ware het, dat 'er tienmaal

meerMenfchen aan de Inenting ftierven,

dan 'er wezenlyk doen , zoo zouden des-

zelfs voordeelen nog groot genoeg zyn,

om op de algemeene invoering van deze

practyk met kracht aan te dringen. „ In-

„ dien, zegt de Heer Bicker, de In-

enting van de ioo, die 'er door den
natuurlyken \Veg aan fterven, flechts

90 behoudt , (dat zeer gering ge-

iteld is) en indien 'er jaarlyks in

55

55

55

55

„ Ho land vier of vyf duizend menfchen

„ aan fterven, 't welk niet onwaarfchyn-

55

9?

lyk is, zoo zou men in ons land, in

25 Jaaren, meer dan 1 00000 nutti-

„ ge Inwooners aanwinnen, zonder te

„ rekenen die, welken uit dezen intus-

„ fchen weder zouden geboren zyn. Het
„ is, vervolgt hy , eene bewezen en al-

„ gemeen aangenoomen waarheid , dat 'er

„ van 100 menfchen, die de Kinder-

„ pokjes natuurlyk krygen, 14 of 15

„ iterven; dat is 140 of 150 van de

., iooo; en doorgaans fielt men, dat

„ 'er van de 30©, of 400 of 500 in-

,, geencen maar één fterft; indien men
„ derhalven ïlelc, dat 'ervan 1000 aan

„ de
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„ de natuurlyke kinderziekte , maar ioo,

,, en van de ioo ingeënten wel 10

3, fterven , zoo ziet men , dat men van

,, beide kanten het getal , ten aanzien

, 5 der Inëntinge, zoo ongunftig neemt,

„ als men by mogelykheid vergen kan;

„ en dat dan echter het voordeel des-

,, zelfs nog aanmerklyk is. Of is het

5, gering, dat men van ioo menfchen,

r> die anders noodzaaklyk fterven moe-

3, ten, 90 in 't leven behoudt, en in

„ 20 of 25 Jaaren iooooo menfchen

3, in ons land zoude aanwinnen Qn*)V\

Voeg hier by, gelyk dezelfde Ge-
neesheer zegt: „Dat het minder gevaar

33 van fterven niet het eenigfte voordeel

,, is, 't welk de Inenting aanbrengt, en

,, waarom zy, boven het afwagten der

,, natuurlyke Kinderziekte, te verkiezen

,, is ; maar dat zy 'er nog veele andere

„ gewigtige voordeelen byvoegt; dat zy

„ by hetleeven, de gezondheid, fchocn-

„ heid, en het gebruik der zintuigen en

?, ledemaaten bewaart, en den mensch

,, bevrydt van de fchroomelykfte kwaa-

33 len 3 en de beklaaglykfte ongemak-

,, ken, die dikwyls met de natuurlyke

be«

(») Gemeld Vertoog, Bladz. 51. en 5$,

B 2
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„ befmetting gepaard gaan, of 'er op

„ volgen, en lomtyds veel ellendiger

,

,* en geduchte 1* zyn, dan de dood zelf—
,, Door de Inenting, vervolgt hy, is de

,, Kinderziekte, met alle deszelfs toeval-

,, len, altyd oneindig goeclaartiger. De
„ Lyders zyn 'er nimmer zoo ziek door;

,, de koorts en andere toevallen zyn nooic

,, zoo hevig, nooit zoo aanhoudende,

„ de benaauwde ademhaaling, moeilyke

„ zwclging, ylhoofdigheid , raaskaliing

„ zwaare pyn in de lenden, en mee-

,, nigvuldige andere toevallen, zoo ge-

„ meen in de natuurlyke pokjes , ziet

„ men bykatis nooit by de ingeënten.

? , Naauwlyks veroorzaakt zy last, pyn,

,, ongemak, onrnstigheid , of verdriet;

,, integendeel, de meesten zyn in ftaat,

,, om, in het hevigfle der ziekte, over

„ huis, zoo niet op ilraat te gaan, en

„ fommigc bezigheden te verrichten. Ja

,

,, ten uiterite aangenaam is het te zien,

>, hoe de meeste ingeente kinderen den

„ gantfchen loop der ziekte al fpeelen-

„ de doorbrengen. Samenloopende pok-

„ ken, kwyling, etterkoorts en napok-

5, ken zyn ichier geheel onbekend by de

„ Inenting, 't Is ook hier van, dat zy

„ nooit het aangezicht fchendt, nimmer

» putten of naaden, ja byna nooit roo-

» de
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5 , de vlakken nalaat, veelmin blindheid,

„ lamheid, teering, of eenige kwynen-
de ziekten. Onder alle de Perfoonen

,

„ zegt de Heer Forsten Verschuur,

55

55
«1 /-\/">*i oo^rMAKlrAltTlr n.Afnl ïiihlYlOll/ütl

welken de Inenting ondergaan hadden,

die ik in Engeland gezien heb, die

„ al een aanmerkelyk getal uitmaaken

„ heb ik 'er geen één gevonden, aan

„ welke de Inenting zulke kwaade uit-

„ werkingen gedaan had CO*''

Daar nu de natuurlyke Kinderziekte

zoo doödiyk is, en overal zoo een groot

aantal menichen ontydig en ellendig ten

grave fleept, of al hun leeven ongeluk-

kig maakt; daar de ingeente pokjes , in-

tegendeel , in Europa naauwiyks één uic

duizend doen fterven, en daar de/en,

behalven -dit, zoo veele andere gewigti-

ge voordeelen boven geene aanbrengen,

met hoe veel recht en reden poogt dan

dé menschlievende Heer van Ho-
oendorp de konst der Inëncinge, in

de Oost'-Jndifche Colonien in te voe-

ren, ten dien einde vraagende:

Welke redenen zyn \r, om te mogen

vast/tellen, dat de Inenting der Kinder-

ziekte

- (o) 'c Zelfde -Vertoog, Bladz. 127— 129.

B 3
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ziekte in de Oosterfchc Volkplantingen ,

met even zoo goeden uitflag zoude kun-

nen worden aangewend, als in d$ Noor-
delyke Gewesten van Europa?

§. 7-

Daar zyn zeer voldoende redenen,

11 zulks te mogen vastitell

naamften zyn de volgende.

om zulks te mogen vastitellen: de voor-

Voor eerst: de Ondervinding heeft

ontwyffelbaar getoond, dat de Inenting,

in alle de Landen , waar zy geöeffend

of ingevoerd is, met het geJukkigfte ge-

volg is in 't werk gefteld; en nergens

heeft men waargenomen, dat de ver-

fchillende Land- of Luchtgefteldheid,

aart en leevenswys der Volkeren daar

iet toe of afgedaan hebben.

Vermoedelyk is zy, in Arabië, door

de Geneesheeren het eerst uitgevonden;

en zeker is het, dat zy, federt verfchei-

den eeuwen in Afië en vooral in de

Landen , naby de Caspifche Zee, Georgië

en Circasfië is geöeffend. Van daar is

zy overgegaan tot Griekenland, tot de

Levant, tot de Indien, China en andere

Oosterfche Landen. Ook is zy, federt

lan-
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langen tyd in Afrika in gebruik geweest

:

Voor ruim 90 Jaaren werd zy te Con-
ftantinopolen gebragt, ofvernieuwd, door

eene Thesfalifche Vrouw, welke in die

Stad met nog eene andere Griekfche

Vrouw, verfcheiden duizenden zeer ge-

lukkig heeft ingeënt. In 't Jaar 1720
heeft de beroemde Lady Worthley
Montague, eene Vrouw, die, gelyk

Voltaire zegt, niet alleen geest,

maar ook flerkte van geest had , en die

,

in de Ambasfade van haaren Gemaal, by
de Ottomannifche Porte* den gelukki-

gen uitflag der Inenting gezien , en
in haaren eenigften Zoon ondervonden
had, deze nutte Konstbewerking in Lon-
den overgevoerd en in gebruik gebragt.

Van Londen is zy verfpreid in het ove-

rige van Engeland , en te gelyk in Schot-

land; vervolgens is zy van daar overge-

bragt in Amerika- Na dat zy verfchei-

den Jaaren in die Landen , nu meer dan
minder, geöeffendis, heeft zy eindelyk,

federt ruim 20 Jaaren , zich, door gantsch

Europa, eenen weg gebaand, zoo dat

zy tegenwoordig in alle de Ryken van
dat Waerelddeel, in Frankryk, Duitsch-

land, Holland, Rusland, Zweeden, Deen-
marken , Jtaliën, Venetiën, enz. vry al-

gemeen is ingevoerd , en van tyd tot

B 4 tyd
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tyd meer geöeffend wordt. En, gelyk
de eerwaardige Chais zegt, (p) „over-

,, al, waar men de Inenting heeft dur-

3, ven in 't werk Hellen , hebben die

,, proeven, gemerkt met het zegel van
„ den Goddeiykcn zegen, het allerge-

9> lukkigst gevolg had.

"

99

*9

*9

99

Laat ons, zegt Tissot (q) haar

volgen in de Nieuwe Waereld, in dat

Land , alwaar de manier van leeven de

Kinderpokjes zoogevaarlyk maakt. Zy
„ heeft hetzelfde geweest, overal, waar

„ men haar heeft in 't werk gegefteld.

"

. Geeft dit geene redenen, om, met
eenig vertrouwen, zieh te vleijen , dat

dit heilzaam Konstmiddel , in de Oos-

terfche Volkplantingen , met even zoo

goeden ijitflag zai kunnen in 't werk ge-

field worden, als in alle die andere ge-

noemde Landen?-- Maar dat vertrouwen

zal merklyk den graad van vastftelling

naderen, zoodra men

Ten anderen, verzekerd is: dat de Tn-

en-

(p ) Zie Veilïandel'r.gen van de Hollandfche Maat-

fchappye der Wee;cnlch:ippcn I. Deej 2. Sc Bladz. 159,

( q) De' Irênring der Kinderpokjes fccbrllykt door

T isso t, Bladz. ói.
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enting met het allergewenscht gevolg is

aangewend- zelfs m zulke Landen, alwaar

de hitte en andere nadeelige hoedanighe-

den van de Lucht en het Land , en alwaar

de geaartheid en laevenswys der Inwoo-
nerenaan die derOosterfcheColoniën zeer

gelyk zyn , of van die weinig verfchillen*

Dan eenige weinige voorbeelden zul-

len ons hiervan genoeg verzekeren. Van.

Algiers , Tunis en Tripoli fchreef, reeds

voor iq Jaaren , na bekomen berigten,

de Heer Chais (V), dac de Inenting

aldaar van een gelukkig gevolg vergezel-

fchapt gaat, in weerwil van de hitte der

luchtftreek, en het kwaad beftuur, 't

geen men daar houdt, ten opzichte vatx

de Ingeënten ; en Kirkpatrick getuig-

de , dat de Inenting op die plaatzen zoo.

oud was, dat niemant haarer opkomst
heugde, en dat 'er van de 100 ingeën-

ten maar 2 ftierven Qs^). Het zoo oud
en beftendig gebruik der Inenting b\r die

volkeren moet een ieder doen befluiten,,

dat zy 'er zich op den duur wel by be-

vinden ; ook is 'er die Konst federt nög
met

fr) Verband, van de Jïoll. Maatfchappy V. Deel,
bladz. ai2 -223.

(xj Onderzoek der Inenting, bladz. 159,

B 5
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met veel gelukkiger gevolg geöeffend. —
Van St.Euftatias op 17. gr. en 25. min.

noorder breedte liggende, fchreef men
verder in den Brief boven, Bladz. 7.

vermeld: „ Het gevaar, waaraan deze

„ Colonie. zich blootgefteld zag, deed

„ eindelyk de gedachten vallen op de In-

„ enting; een middel, waarvan de heil-

„ zaame uitwerkzels overal bekend en

„ ondervonden zyn ; doch tegen het vvel-

„ ke men, in 't algemeen, met fchroom

„ en vooroordeel is ingenomen. Dus
„ wilde de Raad van dat Eiland in het

„ eerst niet toeftaan, dat men van de-

„ zelve gebruik maakte; doch eindelyk

3 , heeft dezelve, op aanhouden van on-

„ zen Gouverneur , het herhaald ver-

„ zoek van veelen onzer voornaamfte

„ Ingezetenen, en door nood gedron-

„ gen, zulks den 2 den dezer maand toege-

99 ftaan. Dien zelfden dag reeds liet e^ene

„ der aanzienlykfte Familien derzelver

„ Kinderen inenten , en 's maandags daar

„ aan alle zyne Negers, welke de natuur-

„ lyke ziekte nog niet gehad hadden. Ver-

„ fchciden Familien volgden dit voor»

„ beeld , terwyl anderen, welke zich

„ daaraan niet durfden waagen , zich met

„ hunne huisgezinnen, en Slaaven, naar

„ de nabuurige Eilanden begaven: on-

„ der-
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,, dertusfchen ging de Inenting volko-

„ men naar wensch; allen, welke deze

£, cuur ondergaan hadden , waren weinig

#, ziek geweest, en in 8. dagen tyds bui-

„ ten gevaar. ,Veelen, die zich tot nog

^, toe tegen de Inenting hadden aange-

„ kant , dezen goeden uitflag ziende,

„ kwramen van hun vooroordeel terug,

3, en volgden het voorbeeld der ande-

„ ren. Ryken €n Armen laaten zjch nu

„ inenten; de behoeftigen worden door

„ de meergegoeden onderfteund , en door

„ eenen Engelfchen Geneesheer voor niet

„ bediend. De overigen, welken, in

„ weerwil van dat alles, nog niet had-

„ den kunnen goedvinden, om van dat

„ middel, 't welk zigtbaar door den He-
9, mei gezegend wordt , gebruik te maa-

„ ken, gevoelen nu de fmertelyke ge-

„ volgen hunner hardnekkigheid, daar

„ zy door de natuurlyke Kinderziekte

„ worden aangetast, die gecfuurig aller-

„ verderflykst blyft, en waar door eene

„ meenigte, zoo Blanken als Negers,

„ ellendig uit het leeven worden weg-

„ gerukt." ——De Heer Hoffman
fchreef in den Brief, boven mede gedagt,

verder : „ De Inenting vindt alhier eeni-

,, gen ingang, fchoon men in het begin

3 , 'er zeer fterk tegen geweest is* De
„ Heer
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„ Heer de Vrey, M. D. is de eerfte

5 , geweest, die dezelve aan éenige Slaa-

„ ven met eene goede uitkomst in het

„ werk gefield heeft; doch zulks heeft*

„ toen ter tyd , niet veel voortgang ge-

„ maakt, maar nu' heeft de Heer Nel-
„ son, op myne aankomst, en mede
„ onder myn beftuur, de Inenting aan

„ zyn eenigst Zoontje, byna 5. Jaaren

„ oud, en twee Slaaven in het werk ge-

„ fteld: hier door zyn dezelve zeer

„ gelukkig van 'de woede dezer befmet-

ting gered. Dit geval heeft de oogen

van fommigèn geopend, zoo dat reeds

„ verfcheiden Perfoonen den gemelden

„ Chirurgyn verzocht hebben hun, hun-

„ nen Kinderen , en Slaaven inteënten."—

Sedert is my berigt, dat zulks met een

gewenschten uitflag gefchied is, en 'dat

men 'er -nog van tyd tot tyd met een

gelukk'g gevolg inent. — Bekend is het,

dat -de doorgaande hitte te Bengalen,

fchoon op meer dan 20 gr. noorder

breedte liggende, in de maanden Maart,

April, Mey en Juny, wegens verfchei-

den -oorzaaken , genoegzaam zoo' groot

is, als die op Batavia, alwaar de middel*

baai*e hitte is van 78 graaden- -Bekend is

liet :ook, daf : verfcheiden óiniïandighe-

'den aldaar, zoo wel als hier, de- Lucht
zeer
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zeer ongezond maaken, en dat de lee-

venswys der Inwooneren 'er weinig

of niets verfchilt van die op Java; niet

tegenftaande dit alles, toonen de berig-

ten-, die de Heer Chais in 't Jaar 1758
ontfangen (/}, en byzonder die, wel-

ken de Heer J. Z. Holwell (y) ge-

geeven heeft : dat de Inenting in het

Koningryk J3engale, federt een zeer lan-

gen tyd in gebruik, en met een geluk-

kig gevolg geöeffend is; en dat zy 'er,

inzonderheid in die genoemde heete maan-
den, wordtin 't werk gefteld, door, een

byzonder foort van Brachmannen, die

daar toe jaarlyks opzettelyk naar verfchil-

lende plaazen van dat Land reizen.

Maar het geen nog nader komt by de
hitte der luchtftreek van onze Ooster-
fche Volkplantingen , is het geen de Heer
de la Condamine reeds voor meer
dan 25 Jaaren berigt beeft. Te Pars
zynde, ( eene Stad aan den mond van
de Rivier der Amazoonen, gelegen op 1 gr.

en 28 min. zuider breedte, en dus zoo
veel nader aan de Evennagtslyn dan Ba-

tavia y

Qt ) Verhandeling der ffolfandfche Maatfchappye der
Weetenfchappen , V. D. l>.'adz. 219.
(v) Account of the manner of inccalaüng fmall

fox in cbe East • Indies. pag. 8.
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tavia, dat op 6 gr* 10 min. zuider

breedte ligt) maakten de Kinderpokjes air

daar zoo groote verwoesting, dat hy die

geheele maand niet kon vertrekken ; ver-

mits hy geene roeijers kon krygen, om
hem naar Cayenne te brengen, ter oor-

zaake, dat allede Indiaanen, uit de om-
gelegen Dorpen , uit vreeze voor die

ziekte, de vlugt genomen hadden; want,
volgens zyn berigt, 2

r,yn de natuurlyke

Kinderpokjes allerdoodiykst voor de In-

diaanen, die naakt leeven, en hy van
hun , die, als hy eerst uit het bosch komt,
'er van aangegrepen wordt, is, in 't

gemeen een man des doods (V). „ Doch

,

„ fchryft hy, het is zoo niet met hem f

„ als hy die pokjes, door de konst,

„ ontfangt. Het is 15 of 1 6 Jaaren

„ geleden, dat een Zendeling een Kar-

„ meliter Monnik, uit de nabuurfchap

„ van Para, ziende de Indiaanen allen,

„ den eenen na den anderen fterven,

„ en uit het leezen, van een Courant

„ het geheim der Inëntin^e, die toen

,, in Europa veel geruchts maakte, be-

„ grepen hebbende, verftandelyk oor-

„ deelde, dat hy, dit Geneesmiddel in

„ 't werk

(x) Hiftorifche Inleiding tot het Verhaal van den

arbeid der Akadernielcdcn, in 't Fransen, £ladz. 109. .



DER PrYSVRAAGEN. 31

„ 't werk Hellende, ten minden eenen

„ dood, die, met het gebruik der ge-

,, woone geneesmiddelen, niet dan al te

„ zeker was, twyffelachtig zou maaken.—

„ Hy had reeds de helft van zyne In-

„ diaanen verloren; de anderen vielen

„ dagelyks in de hand van deze ziekte»

^ Hy ondernam ftoutmoedig de Kinder-

„ pokjes allen den overigen , die 'er nog

3 ,
niet van aangetast waren, inteenten,

., en van dezen verloor hy 'er niet één

„ eenigen. Een ander Zendeling aan den

„ Niger , of de zwarte Rivier, volgde

„ zyn voorbeeld , en met denzelfden

gewenschten uitflag. — Na zulke door-

flaande proeven, vervolgt hy, zou

„ men ongetwyifeld denken, dat in de

„ befmetting van
7

t Jaar 1743 al wie

„ Indiaanfche Slaaven had te Para , zich

„ van zoo een heilzaam hulpmiddel zou

„ bediend hebben, om hen in 't leeven

„ te behouden- Jk zou zulks insgelyks

„ gedacht hebben, indien ik van het te-

„ gendeel geen ooggetuigen geweest

„ ware» Althans men was nog niet be-

„ dacht, om zulks te doen, toen ik van

„ Para vertrok; doch de helft der In-

•, diaanen was ook nog niet geftorven

„ aan die ziekte, gelyk te voren, eer

3, men begon inteenten.

"

Na

5)

?5
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Naderhand heeft men nochthans den
Heere de la Co nda mine gefchre-

ven (y )) dat men federt aldaar weder
tot de Inenting, en met hetzelfde ge-

wenscht gevolg is overgegaan. *— Zie
daar dan de Inenting in allerlei oorden

der Waereld, zoo wel onder de verzeng-

de, als onder de gemaatigde luchtflree-

ken; zoo wel aan geene als aan deze zy-

de van de Evennagtslyn , en in Volkeren

van allerlei aart en leevenswyze, met de

gelukkigfte gevolgen in 't werk gefield.

Met hoe veel reden mag men dan vast-

ftellen, dat zy te Batavia, en in de

andere Ooster ("che Volkplantingen , met
denzelfden goeden uitflag zal verzeld

gaan? Maar men zal met nog meer grond
yan zekerheid zulks zich belooven kun-

nen, indien ik doe zien, dat het goed
gevolg der Inentinge niet zoo zeer af-

hangt van de gemaatigdhdd, de koude,
of hitte der lucht , als wel van eene

verfche gedephlogifteerde lucht, bene-

vens de andere maatregelen , die men by
dezelve in acht neemt.

Toen

Cy) Kort Verhaal eener Rtize, in het binnenfte

van Zuid- Amerika, door Di u Co:söamiiie, in

't Fransen, Bladz. 183.
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Toen de nieuwe wyze van Inenten eerst

bekend werd en begon door te bree-

ken > fchreef men de aanmerklyke voor-

deelen deszelfs, boven de oude, voor-

aaamlyk toe aan de koude behandeling;

en, indedaad, met zeer veel reden; want
behalven dat deze behandeling best

ftrookte mee de koele leevensregeling

,

die de eerfte Geneesheeren, een Syden-
ham, een Boerhaave en anderen,

in de natuurlyke Kinderpokjes, met zoo

veel nadruk hadden aangeprezen , en be-

halven den goeden uitflag, dien men 'er

algemeen van ondervond, zoo zag men
'er de treffendite en heilzaamfte uitwer-

kingen van , wanneer de Lyders , in den
loop der Kinderziekte, door zwaare be-

naauwdheden, ftuiptrekkingen, raaskal-

ling, enz. aangetast werden: men zag

naamlyk , dat deze toevallen terftond

bedaarden en verdwenen, zoodra men
hen in de open lucht, of voor open ver-

fters bragt, en aan eene flerke koude
blootflelde, waarvan men de merkwaar-
digfte waarneemingen vindt in de Werken
van Dimsdale, W a t s o n, Th.
ScHWENCKfc, en andere. En, gelyk

het gewoonlyk gaat, het goed gevolg,

't welk men in het algemeeti en in die

byzondere gevallen^- van de koi^de be-

IV. Dïïe;u C haa-
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handeling befpeurde, deed wel haast de
lnëntirs tot uiterlten overflaan; men liec

de ingeenten , zelfs onder het hevigfte

der uitbottinge, geduurende de ftrengfte

koude, des nagts, in kamers, met open
ventters ilaapen , en, des daags, met
koetzen uitryden, of openbaar op ftraat

wandelen, in meening dat zulks den goe-

den uk (hg der lncncinge merkelyk be-

vorderde.

Waarfchynlyk heeft de kennis , die de

Weledel - Geboren Heer yan Hoo-
gkvdorp van dit alles zal verkregen

hebben, zyn Weledel -Geboren bedugt

gemaakt, of de Inenting in de heete Ge-
westen der Indien wel met dac zelfde

gelukkig gevolg zou kunnen in 't werk
gefield worden , en daarom doen vraagen

:

IVtike redenen zyn "er , om te mogen vast-

fletteni dat de Inenting der Kwdcrpok-

fis enz. en welke in deze heete Gewesten

de beste en eevoudigfte wyze zy van ïntt-

ïnten.

D«n , hoe groote voordeden men in

*t begin der nieuwe wyze van Inëntinge

aaa de koude ook toegcfehreven hebbe,

een e gezonde redeneering en ontwyffel-

banre ondervinding * hebben naderhand
ten
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ten klaariten doen zien , dat zy geenzins

noodzaaklyk zy, om de Inenting wel

te doen uitvallen. —— De boven byge-

bragte waarneemingen van zoo veele in

heete Gewesten gelukkig uitgevallen In-

entingen zyn , dunkt my, genoegfaam

om zulks te beüuiten. —• Maar daar-

enboven heeft myne eigen ondervinding

iny daar van ten volle overtuigd. —

—

Ik heb? gelyk anderen myner Konstbroe-

deren, in allerlei faizoenen ingeënt, en,

in het gantiche beloop der ziekte, in

de toevallen en meenigte der pokken , geen

verichil van belang ontdekt; althans niet

zoodanig een, 't welk de ziekte zwaa-

rer, of gevaarlyker maakt. — Ik heb,
jn het midden van den winter, in de

felfte koude, eenige Inëntelingen gehad*

met veele pokken , en meer dan gewoon-
lyk ziek, en, in

7
t midden van den zo-

mer , verfcheiden met zeer weinig pok-
ken, en naauwlyks ongefteld, niet te-

genftaasde ik die allen denzelfden eet-

en leefregel heb laaten houden. ~- Ik

heb in de maanden July en Augustus van
den Jaare 1776, op dagen, dat myn Ther-
piometer van Prins van 72. tot 80. rees,

yerfeheiden inëntelingen, op het heetst

vm den dag, fehoon tegen myn gebod,

in de z#n wandelende gevonden, zon-
C a der
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der te kunnen bemerken, dat het hun
eenigzins hinderde, of kwaad deed, of

«enige verzwaaring , of verandering in

den loop der ziekte veroorzaakte. — Ik

heb zelfs duidelyk waargenomen , dat

zy, op die zelfde dagen, ta een bello

-

ton vertrek , waar het merklyk koeler

was, ten tyde der uitbottinge, veel loo-

mer, benaauwder, en zieklyker waren,
dan in die heete buitenlucht , en dan

anderen des winters, in eene nog veel

kouder, doch befloten kamer, geweest

zyn. — Ik heb, in het heetfte van den

zomer, in een kind, zigtbaare aandoe-

ningen van ftuiptrekkingen , terftond en

geheel, zien ophouden, door het in de

buitenlucht te brengen, uit een vertrek,

waar de warmte, in verre na, zoo groot

niet was.

Uit alle deze en andere ondervindin-

gen meen ik, met grond te mogen be-

fluiten, dat de goede uitflag der Inen-

tinge geenzins van de koude afharige,

en dat de voordeden, welken men, in

de nieuwe wyze van inenten, van de

biooticclling aan de koude heeft afgeleid,

veel meer zyn toe te fchryven aan de

vryë verfche lucht, welke men den Ly-
deren by die blootitelling verlchaft; ge-

lyk
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lyk men, reeds van Celsus tydén af,

en vroeger, zoodanig eene luchc van het

grootfte nut, in alle heete ziekten, ge-

oordeeld en gevonden heeft, en 't welk

de laatere, inzonderheid onze hedendaag-

fche Geneesheeren , met zoo veele on-

twyfFelbaare waa,rneemingen en proeven

betoogd hebben. Dan dit befluic wordt

niet weinig bevestigd, en aan hetzelve

geen gering licht bygezet, door de on-

dervindingen, welken men, federt kor-

ten tyd, van de vaste Luchten verkrc-

gen heeft , als uit welken ontegenzeg-

lyk blykt, aan den eenen kant, dat eene

befloten, eene meermaalen ingeademde,

en met on^e uitwaasfemingen vervulde,

en dus met Phlogifton overlaaden luchc,

ten hoogde ongezond, en vooral voor

zieken ten uiterfte fchadelyk zy ; en, aan

den anderen kant, dat eene open, ver-

frisch te , en van Phlogifton ontbloote

lucht , hoedanig deszelfs gematigdheid

2yn moge , zeer gezond en byzonder
voor zieken allerheilzaams t zy.

Ondertusfchen moet men, uit dit .al-

les, niet befluiten, dat de koude in 'c

geheel geen voordeel aan de inenting

toebrenge: zy fchynt, op eene voorzich-

tige en gepaste wyze aangewend zyn-

C 3 de.
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de, de pokköört's te Waadden, de pt>k>

gisting te beteugelen, en de uitbotting

merkiyk te verminderen ; hoewel het

ook waar is, dat zy, onvoorzichtig, en

niet naar verëisch in 't Werk gefield*

in de ingeente, zoo wel als in de na-

tuurlyke Kinderpokjes , de nadceligfle,

ja doodelyke gevolgen kan veroorzaa-

ken; geïyk dit een en ander uitvoerig

en overtuigend is aangetóó'nd , door den

Heer B j c k e r 5 Proevefa en Waarnee-
mingen nopens de nmuurlyke en ingeente

Kinderpokjes (x) die, om dat èltes,met

den Hooggel. Heer C ,\ m p è r oordeelt

,

dat de biritenfpoorige blootfleliing der

ingeënten aan koude, en gevölgl'yk ook

het plegtig uitryden in koetzen, óf wan-

delen op flraat, nutcelooze en fomtyds

fchadelyke grilligheden zyn * die ons van

de kwakzalvery der Engelfehe Inënters

zyn blyven aanhangen; — Dan dit al-

les overweegende , heeft men, meen ik,

ook uit dezen hoofde, de beste reden,

om te mogen vastflellen, dat de Inen-

ting, in de heetq Gewesten der Indien,

met een goeden uitflag zal in \ werk

gefield worden, wanneer men, benevens

de

( x ) Zie het Vde Dee? óer Verhandelingen van htt

2eci:vvs':h Vlisfbgsch Gcnootfcbap.
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de andere vereischte maatregelen , zorg

draagt, dat de ingeënten , onder de be-

werking, altoos eene vryë en veriche

lucht genieten.

En voorzeker, opdat ik 'er deze reden

nog by voege: Waarom zou de Inenting ev

niet gelukken, daar men, buiren tvvyire. , in

die Gewesten, ten minsten in onze Üoster-

fche Volkplantingen, alle vcreischtenheeft,

welke noodig zyn,om aan de inenting een

goeden uidlag te verzorgen; de vereisch-

te geneesmiddels , de noodige fpyzen en

dranken, en, 't geen bovenal noodzaaklyk

is, kundige en voorzichtige Geneesheeren,

•of Heelmeesters, die bekwaam zyn, om
die bewerking naar verëisch te verrigten *

•en om de gefchiktfte maatregels voor .te

fchryven en te doen opvolgen.
•

Zie daar redenen genoeg, en, zoo ik

my niet bedriege, zeer gegronde redenen,

om te mogen vastftellen , dat de Inenting

in de Oosterfche Volkplantingen van on*

zen Staat., met even zoo, goeden uitilag

zal kunnen aangewend w.orden , ais in

de Noordelyke Gevesten van Europa.

Trouwens] wat is het noodig, 'er meer-

der redenen voor op te zoeken? Indien

-de £>erigten> die ik ontfangen heb, goed

C 4 zyn,
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zyn, heeft de uitkomst reeds begonnen
te bevestigen, en tot zekerheid te bren-

gen 't geen ik hier, op goede gronden,
meer dan waarfchynlyk meen gemaakt te

hebben.

Men fchryft in het laatst van 1778, of
in het begin van 1779, uit Batavia: „De

Edele Heer Cr aan, Raad van In-

dien, heeft onlangs zynen twee Kinde-

ren , met het grootste fucces^ laaten

inenten; en de Inenting ichynt ook tot

den Inlander te zullen doordringen. De
Geneesheer van der Steege gaat

fomtyds naar de Bovenlanden, en ent

aldaar voor niet in. Van alle kanten

komen zy naar Batavia om te verzoeken,

dat men hun Geneesmeefters ten platten

lande zende, om in te enten; men ent

hun in , en laat hen dan loopen : nie-

mant ziet 'er na om; zy rollen 'er door,

en tot nog toe is 'er niemant van ge-

ftorven; daar 'er veelendoor de natuur-

lyke pokjes omkomen — En waar-

fchynlyk is 'er federt nog al eene mee
njgte ingeënt.

Zoo dit ben'gt waar is, gelyk ik alle

reden heb om te gelooven , fchynt

het, dat de beantwoording van de ver-

dere
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dere gedeelten dezer Vraage, zoowel als

van deszelfs eerfte gedeelte, onnodig ge-

worden is. Immers gereedelyk is 'er uit

te befluiten, dat men dan,, althans te Ba-

tavia , reeds eene goede wys van inenten

kent , in 't werk gelteld , en , in het doen
derzelve de verëischte maatregels en lee-

venswyze in acht genomen heeft. Wan-
jaeer men ook alles, wat ik ter beantwoor-

dinge van het eerfte gedeelte bygebragt

heb, behoorlyk overweegt blykt, 'er ge-

noeg uit , dat nien , in de Indien , geene

andere wyze van inenten , en geene andere

maatregels en leevenswyze behoeft te vol-

gen , als die , welken , in de Noordelyke
Gewesten van Europa, en reeds in ande-

re heete Landen, hebben ftand gegree-

pen, en dat die daar, zoowel als elders,

met een goed gevolg , zal kunnen aange-

wend worden.

Dan, om beide c^ie reden, komt, het
my voor, dat ik, ter beantwoording van
de twee overige gedeelten der Vraage
volftaan zal kunnen met kortelyk , en
alleen by wyze van regelen, op te gee«

ven], welke, volgens de nieuwfte on-

dervindingen, de beste en eenvoudig-

fte wyze van inenten zy , en welke maat-

regels men* in die te verrigten » vooral

C 5 in
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in de Oosterfche Gesten , in acht ce

neemen hebbe y op dat zy ook daar met
een goeden uitflag geichiede , dewyl ze-

kerlyk in de Indien reeds bekend en te

bekomen zyn de Werken, waarin men
vinden kan 't geen men , tot verder ver-

(bind en bevestiging dier Regelen, noo-

dig achten moge.
i

g. 8.

Ter beantwoording van het tweede ge-

deelte der Vraage, 't welk, benevens de

Operatie, of Bewerking der fnönringe, in

zich fchynt te befluiïen alles-, wac fn acht

naoec genomen worden, vóór en totdat

dezelve in \ we-k geftcld worde, zullen,

meene ik, de volgende regels voldoende

zyn.

I.

De 'Inenting behoort niet , dan door

behvMtne Genecsbecren* of Heel-

meejlers, verrigt te ivo reien.

Offchoon de Inenting in zichzelve eene

zeer eenvoudige bewerking r£y., die, in

zekere opzigcen, door een ieder kan ver-

figt en «beftutird worden ^ .ga*tn:/er echter

l l fom-



-fcirtyds voorvalten by gepaard v -(fee. alle

oplettendheid, en zorg van kufrclige en er-

vaaren Genèesheeren verërsfehcfi ; -waarom

zy alleen aan dezulken dient toevertrouwd

te worden , om zeker rè zyhq dat zy wel

gelukken zal. Wel is waar , zy Is meemg-
vuldigmaalen, fchoon door onkundigen in

't werk gefield , zeer wel uitgevallen ; maar,

behalven dat die uitkomsten meer geluk

dan wysheid zyn, en niets anders bewy-
zen , als de heilzaamheid en veiligheid^de-

zer Konstbewerking, zoo zyn 'er ook niet

dan ai te veel voorbeelden, in Engeland, in

Holland, en elders, van ïnëntffcgèhycfrè al-

leen daarom ongelukkig zyn uitgevallen,

omdat zy door onbekwTaame lieden Ver*

-rigt waren, 'c Is, ter oorzaake van dus-

daanige voorbeelden , dat de Regeering
van Rotterdam reeds voorlang verboden
'heeft, dat de Inenting door iemanc anders,

dan door gepromoveerde Do<5tor-en zou-

de verrigt worden, en de Heer O dier
fchryft, dat men in Engeland de meefle
kwaade gevolgen der Inëntinge, en 'den

belemmerden voortgang dezer Praktyfc

veelal daaraan hebbe toe te fehryven , dat

de Ouders zelven hunnen Kinderen inen-

ten i en dat onkundige lieden 'er rich

inede bemoeijen. Zal derhalven ,cte In£n*

-tittg in onze Oosterfche Volkplantingen

met
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met een goeden uitflag aangewend Aar-
den, en naar wensch doorbreeken, zoo
zal men 'er dienen zorg te draagcn , dat

men dezen Regel niet overtreede; 't geen

te meer noodzaakelyk is, omdat men 'er

daar, volgens ingekomen berigten, reeds

vry los en lugtig mede fchynt om te gaan.

I L

y
tls bist tot de Inenting gezonde on-

deriverpen te neemen> hoewel zy

eenige ongejleldheden niet uitjiuit.

- De goede uitflag der Inenting hangt

zeer veel af van de geiieldheid der onder-

werpen; de gezondften zyn, buiten te-

genfpraak, de gefchikften, waarom men
voorheen niet als gezonde përlöoncn

inentte; doch, federt eenigen tyd, heeft

men, en ik zelf heb, met een goed ge-

volg, ook lieden, met ligte ongefleldhe-

den behebd , ingeënt. Men acht dit

.vooral geoorloofd, en zelfs noodzanke-

lyk, wanneer het gevaar van befmettmg,

door een algemeene Epidemie, groot

wordt ; omdat zwakke en ongeftclde Lie-

den, met de ingeente Kinderpokjes , als

altoos zooveel ligterzynde,. minder ge>-

vaar
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vaar loopen, dan met de natuurlyke.

Men heeft ook gevonden,- dat de ingeen-

te, gelyk de natuurlyke Kinderpokjes, ia

ibmmige ongefteldheden , in ziekte der

oogcn, in huidgebreken, in kwynen-
de kwaaien enz., tot een geneesmiddel

verftrekken (s).

\i

I I I.

Men kan y met een goeden uit/lag^ in

allerlei ouderdom inenten; doch

die van boven de twee^ tot twaalf^

ofveertien Jaaren , is de gejchikt-

ju.

Men heeft kinderen van allerlei ouder-

dom , en lieden van zeventig en meer Jaa-

ren, meteen goed gevolg, ingeënt. Vee-

len hebben zwaarigheid gemaakt, om kin-

deren, beneden de twee Jaaren, in te

enten, omdat zy, onder het tanden kry-

gen, eene zeer groote gefchiktheid tot

iluipen hebben; waarom men oordeelt

best te doen, met den Kinderen in de

eer-

(«) Zie Proeven over de ingeënt» en natuurlyke

Kinderpokjes, door dea Heer Bicker, in de Ver-

riandelingeo van het Zeeuwsen. Vlisfingsch Qenootfchap

V. Deel, f-
1
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serfte sssandQn van hun leeven , of na

de twee jaarere in te enten. Men acht

(Jat de Inenting het meeste nut aan de

Oieflschjyke M^acichappy zou toebren-

gen , wanneer men algemeen eerstgebo-

ren inentte, omdat de kinderen 't meest,

beneden de twee Jaaren, door de pokjes

worden weggerukt. Ik heb Zuigelingen

van allerlei ouderdom van 3 , 5 , 9 , en

ïo maanden, en verfcheiden onder de

twee Jaaren ingeënt, zonder eenig kwaad
gevolg; en ik heb 'er gehad, die, onder

de Inenting, tanden hebben gekregen,

en 'er echter zeer wel doorgekomen zyn.

In Afië , vooral in Circasfië , is dit algemeen

in gebruik, en altoos goed bevonden. De
Heer Loc her (#} heeft ook het ge-

fchil, 't welk i#en daar over in Engeland

gevoerd Jieeft , volkomen beilist door

eene meenigte van eerstgeboren Kinde-

ren, met den allergewenschten uitflag,

in te enten.

Men zondert ook dien tyd uit, waarin

de Meisjes doorgaans de ftonden krygen:

dat is gewoonlyk na de twaalf of veertien

jaaren; omdat zy dan dikwyls met toe-

val-

(a) Ia Gbferv. praft. circa loocülaüoncm Variola-

xuii* in neon^i* izfUtütaui»
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Tallen , of ongefteldheden te worftelen

hebben.
I V.

Men kan, in alle tyden van betjaar\

7net een goed gevolg , menten; dtch

het beste *er vo9r is dat faizoen y

,
bet welk men, in het algemeen

,

voor het gezond/ie houdt, en ge-

vo/glyk, in de Oofterfche Gewes-

ten
3
bei droogefaizoen , of den zoo-

genaamden PJ^inter.

De ondervindingen hebben overal ge-

leerd, dat men, om in te enten, geen
tyd van \ Jaar behoeft te ontzien, wan-
neer 'er eene Epidemie van Kinderziekte

begint, of reeds plaats heeft, maar bui-

ten dit is het zekerlyk becer dat faizoen

'er toe te verkiezen , 't welk het koudfte

en het gezendfte is, omdat de koude aan

de inenting voordeelig, en de bykomst
van andere ziekte 'er zeer fchadelyk voor is#

Ook is het natte faizoen in de Indien

'er te meer nadeeiig voor, om dat het al-

toos rotziekten voorbrengt, en dus de
Kinderziekte, welke doorgaans van dien

aart
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aart is , zeer verzwaaren zou. Trouwens

!

de ervaring heeft voorlang geleerd, dat

deze plaag , geduurende het natte fai-

zoen, in de heete Gewesten altoos de
meeste verwoesting aanregt.

V.

Men moet niet inenten , wanneer *er

anderegevaarlyke Epidemie ofdoor-

gaande ziekten regeeren.

De redenen
t
van dezen Regel zyn ken-

nelyk: twee of meer ziekten, ten zelven

tydc, in een en het zelfde lighaam , maaken
het gevaar zoo veel grooter ; echter heb ik

een myner Lyderen zeer wel door de

Inenting zien komen, lchoon hy toeval-

lig de uitbotting der pokjes en die der Ma-
zelen te gelyk kreeg.

Sommigen hebben gewild, dat men niet

moet inenten, als 'er eene Epidemie van

Kinderziekte regeert; maar de mcestea

oordeelen te recht, dat de noodzaaklyk-

heid 'er dan zoo veel te meer toe dringt,

als het gevaar, om nacuurlyk befmet te

worden, in zulk ëenen tyd, grooter is;

te meer > daar de ondervinding duidelyk

heeft
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heeft doen zien, dat de konftige befmet-

ting de natuurlyke niet verzwaart; waar

öm ik ook geene zwaarigheid maake van
Heden in te enten, omtrent welken men
twyffelt, of zy niet natuurlyk befmet zyn.

V I.

Men moet voor het verblyfder ingeün-

ten eene gezonde plaats verkiezen.

De redenen van dezen Regel zyn uit

het bovengemelde openbaar, en deszelfs

opvolging is, vooral op fommige plaat-

zen, in de Indien, noodzaaklyk. Batavia,

by voorbeeld, zeer ongezond zynde , en

zulks van tyd tot tyd meerder worden-
de, is, gelyk een ieder ligtelyk begrypt,

geen gefchikt verblyf voor ingeënten,

invoege liet daar raadzaam is hen op het

land te brengen, om eene gezonde ea
verfche lucht te kunnen inademen.

VIT.

Men heeft in gezonde onderwerpen

geene andere voorbereiding noodig^

dan dat men hen , één oj tivee da-

E> gen
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gen voor de bewerking , een buikzui-

.
verendmiddel doet innee>t<en, en zich

van dierlyke fpyzen, 'tfjsgtffé d an-

ken , en Jpecerycn ontbonden taat.

De eerfte beöeffbnaars van de nieu-

we wvze van inenten, een Sutton^
Dimsdale, Watson, en anderen,

lieten, geduurende tien, twaalf en meer
dagen voorde Inenting, hunne Lydersvan
alle dierlyke voedfels, gegifte dranken,

en fpeceryen zich ftrengelyk onthouden,
en herhaalde reizen door Mereuriaale , en
Antimoniaale* buiküntlastende midde^n
fterk afgaan; meenende, dat zy, door

deze ftrenge voorbereiding hun eene gun-

ftiger gefchiktheid voor de kmderpökjes

bezorgden , het pokgift goedaartiger en
de ziekte min gevaarlyk maakten.

Deze meening heeft fland gegreepen,

tot de Heer Gatïi,, de oordeelkundig*

ftc Inenter in Frankryk - door redeneerin-

gen en proeven, betoogde, dat de gezond-

heid hier de eenigfte vereischte gunftige

gelchikcheid is; dat geyoiglyk de voorbe-

reiding, in gezonde onderwerpen, noo-

.cleloos, onnut, ja fchadeiyk, en fom-

tyds gevaarlyk is , en dat-zy in zielzen al-

leen



leen beftaat in dezelven gezond te maa-

ken^ en dan > ten aanzien v#n de Kinder-

pokjes y geene voorbereiding kan genaaoit

worden. Na dien cyd. heeft men alge-

meen van die ftrenge wyze van voorbe-

reiden afgezien: fommigèn hebben in '£

geheel niet meer voorbereid; edoch an*

deren, oordeclende dat men niet van

het eene uiterfte tot het andere moet over*

flaan, hebben de Voorbereiding korter:

van ditiir, en minder ftreng gemaakt* De*
ze handelwyze, my de voorzichtigftetöé*

fehynende* heb ik mede gevolgd} en ik

heb dit te gereeder gedaan, om dat ik

duidelyk gezien heb, dat deSuttoniaanen,

van wier Inentingen ik zeer veelen heb
bygewoond , door eene ftrenge onthou*

ding* en yooral door fterk te purgeeren^

hunne Inëntelingen uitermaate verzwakten*

zonder de ziekte, wanneer de geitellen

ongunftig waren, minder hevig te rüaa*

ken ; tervyyl ik fterk twyfelde ,- of de be*

vige toevallen* die in fommigèn plaats

hadden, 'er niet aan moesten toegefchree-

worden: althans de ondervinding heefc

my ontwyffelbaar geleerd , dat eene lang-

durige eiï ftrenge voorbereiding? indien

zy geeti nadeel aanbrengt, ten- minde
geen voordeel doet i behalven* datzy al*

toos lastige verdrietig, affchrifckende en

Da ver*
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verzwakkende is. ik heb my het best

bevonden , met alleen den dag voor de

Inenting goed te laaten purgeeren door

het volgend middel.

I£ Man//. Calabri. utic. j.

Folior Senn. dr. ij.

Sal. Polycbrest.
%

Sem. Anift aa. dr. j.

In fundt in 5. q. Aq. Colat. unc. vj. adde
Spir. Nitri dulc. dr. j.

Rob Sambuci unc. j.

M.

Waar van ik vohvasfenen alle uuren
een theekop laat inneemen, en Kinderen

alle uuren een lepel, tot dat zy genoeg
afgaan. Sommigen heb ik dat middel

^vveemaalen laaten gebruiken, wanneer
het beflag öp de tong, of de hardheid des

buiks *ny deeden denken, dat 'er nog
vuiligheden in de ingewanden zaten. —

•

.Aan eenigen , by welken ik wormen ver-

moedde, heb k het zelfde middel, met
-byvoeging van twee dragmen van het fe-

v:r,i ïxnton ï-c?\ of het 'een of ander mercu-
riaal purgeermiddel toegediend.

Met deze manier van voorbereiden

SeB ik, in honderden, zeer gelukkig ge-

fl ! fj d , en 'er nooit het minfte ongeval op
-

'

"
zien
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zien volgen; integendeel, ik heb kenne-

lyk waargenomen, dat alle myme Inente-

lingen , op deze wyze voorbereid, gediui-

rendehetgantfche beloop der ziekte, veel

flerker en vrolyker waren, en ruim zoo
gemaklyk 'er door kwamen, als die eene

ftrenge voorbereiding ondergaan hadden.

Voor 't overige behoef ik niet te zeggen

,

dat men hen, die ziek, koortzig, met
verftoppingen bezet, of zeer kwaadfap-

pig zyn, eerst behoort gezorid tamaaken,

voor dat men hun inent.

VIII.

Na ben dus voorbereid te bebbèn
>

ent men bun in , op deze wyze

:

men /leekt de punt van een lancet .

even met verjibe beldere pok/lof

bevogtigd, eenigzins fcbuins, Ur
lengte van eene offivee linten, tm*

Jcben de buid en opperhuid, aan

de buitenzede van den arm; nien

laat het ?et eenige oogenblikken ver*

toeven, waar na men bet langfaam',

en eenigzins drukkende op de buid,,

om de Jlof af te voegen , *er uit-

D 3 baalt;
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haalt ; tot ivelk eindi men ook met

een vinger zachtjes op de punt van

bet lancet drukken kan, wanneer

het terug gehaald wordt , men laat

het wondje , zonicr verband of
pleister, aan zichzelf over , allect}

zorg draagende, dat de etter, door

het hembd niet voerde afgeveegd,

en men doet
s om van de befmettmg

zeker te zyn, gewoonlyk twee zoo-

danige Inëntingeij op iedere^ arm.

Deze i*xfë nieuwe, eenveudigile en

fcesce. wyse van inenten, die tegenwoordig

algemeen in gebruik is , overal zeer

gelukkig geöeffend wordt, en die zeker-

lyk ook in deOofterfche Gewesten, mee
den besten uküag zal kunnen aangewen4
gorden. Vo c dat deze mrnier bekend
was, verrigete men de Ingnting in dezer

v *gen • men maakte, me: een lancec of
mesje, eene ïnlhy jmg yan vyr tot vyftien

Iraiëii lengte* waarin men öcn met pokftof

beyog:igden drsad leide, dien men ver-

volgens met een verband verzekerde, ter-

wyl men dagelyks mee de verëisehte zal-

ven en pappeq de wonde verbonch

'v
v De?e
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Deze oude wyze van inenten was , ge-

lyk men ligtelyk begrypt, voor den Ly-
der affchrikkende en pynlyk , en voor den
Inënter omflagcig en lastig; daarenboven

was zy zeer onzeker. De groote bloeding,-

die men verwekte/ fpoelde niet zelden

de ftof af, en maakte de Inenting vrug-

teloos, De groote zwelling, ontfteeking.

en verëttering, die zy dikwyls veroor-

zaakte , beletteden te zien , of de ftof ge-

vat hadde, en by dit alles mislukten zy

meenigmaalen. de Heer Ingenhoüz,
de beroemde Inënter van de Keizerlyke

Weener Familie, die door devoornaamfte
Ryken van Europa gereisd heeft , om zich,

van den ftaat der Inëntinge te onderrich-

ten, heeft my gezegt gevonden te heb-

ben, dat de meeste ongelukken en mis-

lukkingen, te weten van vruchtloos in-

geënt te zyn , van zwaar te pokken, van,

onder de Inenting, te fterven, van de
Kinderziekte , na ingeënt geweest te zyn

,

door den natuurlyken weg te krygen, enz.

die hy had gezien en kunnen naargaan,

met de oude wyze van inenten gebeurd

zyn. Dan van alle die ongemakken en
onheilen, is die nieuwe manier bevryd;
zy is noch affchrikkende noch pynlyk,
zeer eenvoudig en gemaklyk , vereis-

fchende geen verband: zy veroorzaakt

D 4 fchier
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fchier geene bloeding, geeneande e zwel-

ling, ontfteeking, of verëttermg , als

die aan de befmetting eigen is: zy laat

fpoedig en duidelyk zien, of de ftof ge-

vat hebbe : zy mislukt bykans nooit,

en fleept fchier nimmermeer kwaad e ge-

volgen naar zich , mits dat men zorgvul-

dig alles in acht neeme, wat haarcn uit-

flag begunftigen kan; waartoe, behalven

de reeds aangewezen en nog aan te wyze-
ne maatregelen behoort:

i Dat men verfche , heldere pok/lof nee-

me ; dat is , zoogenaamde onrype pokftof

,

of wel dat heldre vogc uit de pokjes , wan-
neer zy nog blaartjes zyn. Voorheen
entte men in met rype pok/lof, dat is,

die in de pokjes bevat is, als zy dik en

tot witte overgegaan is, maar naauwkeuri-

ge proeven en waarneemingen hebben ge-

leerd, dat men met onrype ftof zekerer

en met meer voordeels inent. Voor 't

overige verkiest rpen verfche pokftofboven
oude, die uit afgezonderde pokjes, bo-

ven die uit famenvlocijcnde, die van in-

geente perfoonen boven die van de na-

tuurlyke ziekte, en de uit de wondjes

,

op 'den 6den 7
den of 8

ftcil dag, boven die

uit de pokptiistjes. Ook oordeelt men
het besc de ftof van den eenen in den an-

der
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der in te enten ; ten welken einde men
hen, dien men inenten zal, in, of digc

by de kamer brengen moet, waaiïn zy

zyn, die reeds de pokjes hebben V zorg-

draagende, dat zy niet door den natuur-

lyken weg befmet worden, ris echter

de gelegenheid alle die voorzorgen- met

toelaat, kan men zeer , wel inëaten c

rype pokftof , mits die niec genomen
zy uit pokjes, die reeds aan. het droogen

en korttig geworden zyn, omdat de etter,

even als de ziekte, tot zekere hoogte ge-

komen zynde, zyn befmettend vermo-

gen verliest. Men kan evenwel de pok--

ftof ook overbrengen , 't zy op een lancet

gefmeerd, 't zy met draadjes, in dezelve

bevogtigd , die men in een zilveren of

ivoiren doosje, of in een fleschje doet.,

Wanneer de flof , op deze wyze overge-

bragc, te droog geworden is,, houdt men
die boven den waasfem van warm water,

of men doet 'er eenige druppels warm water

op , om dezelve vloeibaar te maaken. Men
kan dezelve op die manier ook'lang bewaa-

ren, en zelfs met brieven verzenden met
draaden, die 'er mede doortrokken , en
tusfehen een blaasje of goudvlies gelegd

zyn , hoewel oude ftofnooit zoo werkzaam
is, niet zoo zeker vat, en niet zoo fchie-

fyk laat blyken» dat zy gevat hebbe.

D 5 2 Dat
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2. Dat hot lancet met zeer weinig pok-

ftof bevogtigd zy , en men> met het zelve 9

maar even door .de opperhuid heenfteeke.

m&* Een Atomus van de pokftor is genoeg
om te befmetten, en hierom is hei aller-,

geringste fteekje , mits dat het door de

opperhuid heen dringe, voldoende; waar

by eenige beroemdelnënters van meening
zyn, dat die ziekte minder hevig is, naar

maatemen met minder pokftofinent; hoe-

wel de proeven, die ik daar omtrent ge-

nomen heb, my reden gegeeven hebben,
om zulks niet tegelooven, gelyk andere

proeven my ook geleerd hebben , dat men
met enkel de pokftof op de huid te fmeo
ren , of te wryven , om het maaken van

een wondje en de blopding. t<? ontgaan,

geenzins zeker inent ; .bphalven dat men
weinig of geen bloeding verwekt , als

men voorzichtig, en met diep fteekt, dat

ook noodzaaklyk is , om voor te komen

»

dat het bloed de pokftof affpoele.

3. Dat men aait de buiitnzyde van den

arm in'énte. Schoon men op alle deelen

van het lighaam kan inenten , gemerkt 'er

overal opflorpen de vaatjes in onze huid

zyn, die de pokftof onder het bloed bren*

gen kunnen , is echter de plaats niet on-

verfchillig. -Wegens de prikkeling ,
plaar-
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felyke ojitfteeking en verharding, die fom-

tyds het ingeente wondje verwekt, ver-

kiest men zoodanig eene, daar geene fcin-

tuiglyke deelen , en weinig zenuwen by
liggen; \vegens de noodzaaklykheid, om
het wondje dagelyks te bezigtigen , zoo-

danig eene, die men met weinig moeite

pntblooten kan ; en jegens het lidteken,

dat het wondje > en de puistjes, die 'er

rondom komen, nalaaten, zoodanig eene,

die altoos bedekt is. Het is om deze drie

redenen, dat men doorgaans inent op de

buitenzyde van den arm, Oven onder de

punt, of inplanting van d^fchotfderfpkr^

CMuscuïus DeltoidesJ); hoewel ajideren

om dezelve redenen verkiezen in te en-

ten , by de Mans of Jongens even boven
den boord van de hembdsmouw, en, by

de Y
7rouwea, pp de gemelde plaats.

4. Eindelyk 9 dat men een of tw$e Inen-

tingen op lederen arm doe. Met hoeveel

oplettendheid en zorge fcien ook inent,

gabeurt het fomtyds, dat de-flof niet vat.»

wanneer de Inenting vruchtloös afloopt;

•om zulks voor te komen , is liet best eep.

of twee Inentingen op iederen arm te

^loen $ beha]ven dae ook de wondjes niet

zelden verfchillende verfchynfels gee-

ven, e# hec eene m^t-meer zekerheid dp
be-
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-befmetcing laat zien , dan hec ander.

Dezen dan zyn de vereischte maatre-

regels, om, op de eenvoudigfte en ze-

kerfte wyze, in te enten : invoegen ik

hier mede ook het tweede Lid der Vraa-

ge meen beantwoord te hebben,

Om nu, volgens het derde en laatste

gedeelte der Vraage, behoorlykte kunnen
aanwyzen, welke maatregels de Geneesheer

geduurende den loop der ziekte moet in acht

neemen , en welke leevemwyze den ingecn-

ten yoorfchryven, dien ik eerst den loop

.der ziekte, mei- haare gewoone en buiteir-

•gewoon e toevallen , kortelyk te beichry-

ven; vermits, naar derzelvcr. aart en ver-

fcheidenheid , ook verfchillende maatregels

moeten in acht genomen worden.
... 1

Gewoonlyk draagt de ziekte zich tocep

deze wyze. —— . Dq Lyder bly.ft de eer-

He vyf, zes, of zeven dagen , vrolyk en

gezond. -— Somty ds den eer/ïen, veet-

tyds.den tweeden, by ee.nigen.den derden

.dag na de Inenting, vinck
:
men het wondje,

vooral wanneer men het met een. ver-

gtoDtglas
.
"befchoured > .een; wéinig opge-

zet
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Zet etl gerimpeld , en in den omtrek van

het zelve een oranjekleurig, of ligtrood-

vervvig ovaal, of rondachtig geregeld om-
ichreven, eenigzins verheven, en op
het gevoel hardachtig vlakje, dat de vol-

gende dagen geregeld , en met dezelfde

gedaante en kleur zich uitbreidt, en waar-

in eerst eene prikkeling, daarna jeukte, en
vervolgens pyn ontftaac, die zich, we-
gens de prikkeling der huidzenuwen, ge-

duurende den vyfden en zesden dag,

door den arm verfpreidt, en zich in den
oxel bepaalt, zoo men op den arm, doch
onder aan de haasfen der knie, zoo men
op het been ingeënt is ; daar zy langfa-

merhand vermeerdert , en dikwyls eene

ftyfte of hardheid voortbrengt, welke
men voor een zeker en gunstig voortee-

ken houdt van eene aannaderende uitbot-

ting en gewenschten vooregang der ziek-

te; hoewel men fomtyds de pokjes krygt,

zonder dit toeval gehad ce hebben. —

—

Wanneer deze teekens de vyfof zes eer-

He dagen zich niet opdoen , wordt het

2ter twyffelachtig, of de wondjes gevat

hebben ; of ichoon zyin fommigen,na den
tweeden of derden tot den zevenden of
ageften dag ftilftaan, eer zy doorwerken

,

wanneer zy eenen fchielyken voortgang
inaaken. — Niet zeiden ziet men het

een
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een of ander toegebragte fteekje verdwe-
nen, terwyl de anderen zigtbaar toonen
gevat te hebben. Een geval heb ik

gehad i waarin de pokjes door de Inen-

ting zyn voertgebragt , zonder dat ik

eenige verandering aan de wondjes , of
plaatzen der Inenting befpeürd hebbe: te

weten, in een perfoon, die, uit vreeze

voor de natuurlyke befmetting, een vry'

langen tyd een zeer ftrengen dieet gehou-
den had.

Vervolgens ontdekt men , gemeenlyk
op den vyfden , zesden , of zevenden
dag, aan het wondje een foort van blaar-

tje, even als of men hec vel met een heet

yzertje gebrand hadde, van eene ongere-

gelde gedaante, en vervuld met een hel-

der vogt; daar fomtyds in den omtrek
nog een tweede, derde, of meer blaar-

tjes bykomen, zynde dat liet vogt, dat

men verkiest , en 't welk dan reeds be-

kwaam is, om andere Inentingen te doen.

Onderwyl dat dit blaartje, en een of
meer anderen , die 'er fomcyds bykomen

,

zich uitbreiden, beginnen, doorgaans den

zevenden, agtsten, of negenden dag, de

toevallen der uitbottingkoorts te verichy-

nen : de Lyder naamlyk gevoelt zich mat
en
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én ongefïeld , ligthoofdig , duizelig , lus*

teloos , öngcduurig , en niet zelden ge-

melyk ; de pols wordt rad en koortzig;

hy krygt dorst , hoofd- en lendepynen,

gepaard met huiveringen , die door hitte

Vervangen worden en zyne tong beflaat:

hy krygt een leelyken fmaakinzynmond,
en men vindt zyn adem ftinkenden , met

eenen reuk , die zeer byzonder is , en

dien men best door de ondervinding leert

kennen? en onderfcheiden. 3y löramigen

fcyn deze toevallen zoo gering, dat men
die naauwlyks befpeuren kan. Onder
den voortgang dier toevallen worden de

inentingblaaren grooter en Verhevener,

€n de (tof in dezelven wordt dikker, en

minder doorlchynende; vervolgens wor-
den zy als ingedrukt, met een paarsch,

of blaauwachtig vlakje in het midden*

Daarna , gewoonlyk den negenden en
tienden dag, in eenigen vroeger, in an-

deren laater, breidt de ontfteeking zich

uit , doet de armen zwellen , met ver-

meerdering van pyn, en daar komt, ten

zelven tyde, hoewel fomtyds vroeger, in

den omcrek van het wondje , eene roo-

de, rone, cf ovaale kring, veeltyds ter

grootte va- eenen fcheiling * fomtyds
kleiner en i;m yds grooter, zacht en on-

pynlv;C op het aanraake*!, in welken rand,

om
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om de infnydine; , eenige famenvloeijen-

'de , of enkele pokpuistjes zich opdoen ,

die grooter en groocer worden. Vervol-

gens komen op den elfden , twaalfden

,

en volgende dagen, de pokjes uit, door-

gaans 't eerst aan het aangezicht, daarna

aan den hals, op de borst, hier en

daar aan het lyf , en aan de ledemaatcn.

In fommigen gaat de uitbotting , gelyk

de werking der wondjes, traaglyk voort,

in anderen ichiclyk. Het cenc pokje

komt langen tyd na het ander te voor-

fchyn , oï hier en daar ontdekt men 'er

verlcheidcn te' gelyk : zy zyn meest al-

toos afzonderlyke puistjes, en doorgaans

klein en niet zeer werkzaam.

Gemeenlyk wordt dan ook het water

pokkig, dat is drabbig, of troebel, met
een gcelachtigen weerichyn van boven,
en met een wit zemciachtig zetfel van on-

der. — Zoo dra nu de pokjes uitkomen,

verdwynen alle de gemelde toevallen , de

koorts, hoofdpyn, lustloosheid, enz. de

Lydcr vindt zich veel beter; de eetlufi:

komt weder, de pokjes worden, gcduu-

rende den twaalfden , dertienden , en

veertienden dag , ryp , en zvn meestal

den zestienden, of zeventienden dag op-

ge»
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gedroogd; waarom zy binnen weinige da«

gen afvallen.

Somtyds ziet men eenige reeds opge»

komen pokjes weder verdwynen, en niet

zelden droegen zy op, zonder naauwlyks

gezwooren ce hebben. Vier Inëntelingea

heb ik gehad, in welken, na eene gerin-

ge uitbotting van fchielyk opdroogende

en onrype pokpuifljes op den gewooneu
tyd, drie of v er dagen laater eene nieu-

we uitbotting met de gewoone verfchyn-

felen is te voorfchyn gekomen, gevolgd

van volkomen zweerende pokken.

Het getal der pokjes is doorgaans zeer

gering; doch te gehk zeer verfchillende

in onderlcheiden onderwerpen. In eeni-

ge weinigen komen in 't geheel geen pok-

jes voor den dag; dezen echter, indien

alle de andere gemelde verfchynfels by
hen plaats gehad hebben , kunnen zich

even zoo gerust Hellen, als anderen, die

eene groote meenigte 'er van gehad heb-

ben , gelk verfcïieide proeven my ge-

leerd hebben. — In fommigen telt men
van 10 tot 50 pokken; in de meesten
tusfehen de 50 en 300, 400, of 500;
zeer zelden meer.

IV. De eu E Eeni-
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Eenige weinigen krygen Zeer veele en

zelfs eenigzins famenvlodjende pokjes,

zoo als of zy dezelven door den natuurly-

fcen weg hadden ; dezulken moet men
voor ongunstige geitellen houden , en
byzonder gelukkig achten , dat zy in-

geënt' zyn.

Dit verfchil hangt zekerlyk voor een

groot gedeelte af van de byzondcre ge-

fteldheid des Lyders; doch fomtyds ook

van de meer of min naauwkeurige in acht-

rteeming der noodige voorfchriften , ten

aanzien van de leevenswyze envoedfels;

waar by men 'opgemerkt heeft, dat zni-

rondc Kinderen de meesten , en fomtyds

over de iooo pokjes krygen; daar Kinde-

ren van mceder Jaaren ''er gewoonlyk
haauwlyks 50 of roo hebben.

t

Wanneer 'er minder dan 50 pokjes

zyn; heeft deLyder doorgaans geen merk-

:e etterkoores , en blyft welvaarcn;

doch, als 'er meer zyn, heeft hy gemeen-

lykj ^edilüfeiidé eenige uuren, een wei-

orts , ongeduurigheid én on-

ielykhjid; — maar, nk her getal der

;iesV/jer gropt is, draagt de etterkoo 1

zich toe , even als in afgezonderde ïidv

tuurlyke pokjes; hoewel zy altoos in. re-

tien
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den van het aantal der pokjes , minder

heevig en langduurig is,

$. 10.

De buitengewoone toevallen , die zich

fomt ds in den loop der ziekte opdoen,

en welken te kennen vooral noodzaak-

lyk is , om dat zy meer dan de andere

en wel eene geneeskundige hulp vereis-

fchen, zyn voornaamlyk de volgende.

i. Wanneer de wondjes op de be-

schrevene w^ze zich toedraagen, ismen
niet alleen zeker, dat de itof gevat heb-

be, maar ook dat de ziekte een goeden

voortgang en uitkomst hebben zal; edoch

fomtvds gebeurt het, dat die verfchyn-

fels, of teekens, waar uit men zulks be-

fluit , naauwlvks kunnen bemerkt wor-
den, wanneer naamlyk de huid, in den

omtrek van de wondjes, bleek blvft,

weinig of niet opzet, en de Lvdergeene
jewking , pui, of ilyfheid 'er van ge-

voelt; ja, in enkele gevallen, is de ver-

andering in de wondjes den zesden dag

nog zoo gering, dat men in cwyffel raake,

of de befmetting wei gelukt z\. Als

zulks plaats heeft, ko:nc de ziekte door-

gaans kater, en is nimmer goedaatigi

E 2 waar-
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waarom men dit moet trachten te ver-

hoeden.

i. Eene enkele reis gebeurt het, dat

'er, de eerfte dagen na de Inenting, een
rood uitflag zich opdoet, 't welk aan de
mazelen of het roodvonk niet ongelyk is,

en by de Engelfchen Raisch genaamd
wordt Voorheen , toen men de Lyders
eene ftrengc voorbereiding deed onder-
gaan , had men dikwyls reeds voor de
Inenting dat uitflag; doch, na dat men
daar van afgezien heeft , ontmoet men
het minder: ook is het waarfchynlyk niet

anders , dan een gevolg van eene langduu-

rige en fhenge onthouding van dierlyke,

en het gebruik van zuure of ligtverzuu-

rende voedzels, gelyk men des zomers

meenigwerf foortgelyk uitflag verneemt

in hun, die veele vruchten eeten , en in

kraamkinderen, wier moeders zich eeni-

gen tyd van dierlyke fpyzen onthouden.

3. Onder de uitbotting gebeurt het

fomtyds, dat de Lyder zeer ziek wordt,

eene hevige koorts, zwaare hoofd - en
lendepynen krygt, en vervolgens aange-

tast wordt van groote benaauwdheden,
braakingen, hoofddraaijing en flaapzugt,

of ook wel van ftuiptrekkingen. Deze
toe-
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toevallen veroorzaaken gewoonlyk veel

ontfteltenis ; doch zyn ligt te overwin-

nen, wanneer men in tyds de noodige

middelen aanwendt.

4. Op het einde van den tyd der uit-

botting, komt 'er fomtyds een roozig, of

ergelyk uitflag voor den dag. Wanneer
dit flechts hier en daar op de huid met
vlakken verfchynt , is 'er niets kwaads van

te wachten, en gaat gemeenlyk fchielyk

weg; maar by wylen veripreidt zich dat

uitflag over de geheele huid , en vermengt

zich derwyze mee de pokpuistjes, dat het

den Lyder en Geneesheer beiden onge-

rust maakt; omdat men moeite heeft,

om het van de kwaadaartigfte foort van
iamenvloeijende pokjes te onderfcheiden

,

waar voor men het ook fomtyds uit on-

kunde aangezien , of uit onëerlykheid

voor opgegeeven heeft , 't zy om der

Inenting te benadeelen , 't zy om voor te

wenden, dat men de kunst bezat, om
het getal der pokjes te verminderen, en

de famenvloeijenden in afgezonderde te

kunnen veranderen. Het is derhalven

noodzaaklyk, dat men dit uitflag van de

famenvloeijende pokjes weete te onder

kensen, waartoe men de toevallen, die

het verzeilen , moet raadpleegen* By
E 3 ~ dit
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dit uitflag is altyd minder koorts, minder
hoofd - en lendepynen, en minder mag*
teloosheid ; ook ontdekt men veeltyd*

hier en daar afzondenyke puistjes, groo-

ter dan dj overigen , en dezen zyn de

waare pok^es; daarenboven is het altoos

korter van duur , verdvvynende in twee
of drie d gen, als men het wel behandelt.

J. 1 1.

De voornaamfté Maatregels nu , die

de Geneesheer, geduurende den loop der

ziekte, betrek] yk de leevensw ze, eet*

regel , en geneesmiddelen , den Lvder
moet doen in acht neemen , en die men
als een vervolg op de voorgaanden kan

aanmerken, z^n de volgende.

I X.

Men nmt de Ingeenten, geduwende

den loof) der ziekte, n eene vryè
y

verfche^ koele lucht houden.

De redenen van dezen Regel zvn uit

het boven verhandelde geaoeg kennelvk;

alleen moet ik hier melden de bepaalin-

gen, die dezelve vordert.

Het
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Het is niet noodzaaklyk , dat men de

Inëntelingen in de open lucht brenge;

mits dat men hen in huis, op den duur,

èene geduurig ververfchte , en , zooveel

mogelyk is , koele lucht doe inademen.

Het kan echter niet als goed , dat men
hen , op bekwaame tydeny buiten laac

wandelen ; waar toe in de Indien de

gefehiktste tyden zyn de mor;en- en

avondbonden, wanneer de winden, van

de Zee Bergen waaijende, de lucht ver-

verfchen , en verkoelen. — De vrees van

daar door de befmetting te verfpreiden

,

is meest al ydel. — Wanneer zy echter

onder de uitbotting veel koorts, 'of, na
dezelve merklvk etterkoorts hebben mog*
ten^ is het best, dat zy zich niet aan de

koude blootftellen. — De blootftelling

aan eene groote koude is over het alge-

meen zoo n?.deelig, als zy in enkele ge-

vallen voordeelig is. Zy kan de uitwaas-

feming beletten ; langs dezen weg de

koorts verwekken, en de eene ziekte by
de andere voegen. Eene onbelemmerde
uitwaasfemingis , in de Kinderziekte, van
het grootfte nut. De open lucht bevor-

dert de uitwaasfeming zeer; en, nadien

men in de heete Gewesten over 't alge-

meen vryër en meer uitwaasfemt , en

minder gevaar loopt, dat de uitwaasfe-

E 4 ming,
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roing, door verwifleling van groote kou*

de met hitte verhinderd worde , geioof

ik, dat men de Ingeënten daar veiliger,

met beter uitflag in de open lucht zal

kunnen laaten , dan in de koude noorde-

lyke Gewesten.

Dit een en ander is door den Feer
BrcKER uitvoerig ontvouwd en be-

toogd, in de meergemelde Verhandelin-

gen van het Zeeuw[che- Flisjmgfche Ce*

neotfchap.

X.

Men moet de Ingeënten , de gnnt-

Jche ziekte door , van alle dierlyke

Jpyzen, gegiste dranken, en van

Jpeceryen onthouden , en ben niet

als gegroeide voedfels . en verkoe-

lende dranken maatig laaten ge-

bruiken.

Men verftaat door dierlyke fpyzen al-

lerlei vleesch, visch en fpek, en men be-

trekt 'er ook onder melk, boter, kaas,

en eijeren; met één woord alles, wat van
dieren komt. Men onthoudt den Inënte-

lingen deze voedfels , omdat zy rotbaar

zyn,
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zyn , en de Kinderziekte , uit eigener

^art eene rotziekte is , ten minfte het

meest daar naar overhelt; waarom men
hen, vooral in de heete Gewesten * daar

van zal moeten onthouden , vermits daar

de rotziekten zoo veel gemeener zyn , en
de gefchiktheid tot dezelve ook zoo veel

grooter is. — Maar , nadien de Kinderziek-

te fomtyds met ontfteeking gepaard gaat,

en gemerkt eene fterke koorts, fchoon

zonder ontfteeking , in dezelve altoos zeer

te vreezen is, onthoudt men hen ook
van gegiste dranken, bier, wyn, cider,

enz. — en v.n fpeceryen, of alles, wat
verhittende is , vermits deze allen de ont-

fteeking , de koorts , de pokgisting enz. —
zouden vergrooten , en dus de ziekte ge-

vaarlyk maaken. — Men moet hun, om
die redenen, geeven alle zuure, of ligt-

verzuurende fpyzen, die der koorts en
pokgisting tegengaan en beteugelen ; hoe»

danigen zyn allerlei moeskruiden, boom-
peul en aardvruchten , en graangevvasfen;

waar van men* uit de verfchillende ge~

wasfen, die de byzondere landen der hee-

te Gewesten voortbrengen , eene vrye keus
zal mogen maaken; mits men altoos die

verkieze, welken men voor ligt verteer*

baar, en maatig voedende houdt. — Men
jnoeihun, om die redenen, alleen ver-

E 5 koe-
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koelende dranken geeven, waarvan de
besten zyn eenvoudig zuiver water , thee-

water, met fap van citroenen, of van
andere vruchten, zuur-en met fuilcerzoet-

gemaakt, en wei van irielk, bereid door

de melk, met citroenfap, of ecnigen wyn
gekookt, te laaten hotten, 't geen men
wynwei noemt. — Zoodanig is van 't be.

gi '\\ der nieuwe wyze van inenten, het al-

gemeene voorfchrift, ten aanzien van den

dieet geweest, eji zoodanig is het zelve

nog; hoewel eenige Inënters naderhand

,

ingevolge hunne proeven en ondervindin-

gen, beweerd hebben, dat men denlnën-

telingen ook dagelyks een weinig vleesch,

visch, boter, wyn enz. kan toeftaan;

edoch, de proeven, die ik daaromtrent

genomen heb , hebben my doen zien , dat

de Inëntelingen met het eeten van die

dierlyke fpyzen , zieker, koortziger, meer
aan ftuipen onderhevig, en voller van

pokken geworden zyn, en ik denk, dat

dit vooral in de heete Gewesten zou
plaats hebben; nogthans geloof ik, dat

zy veilig en misfehien met nut zullen kun-

nen gebruiken de gewoone dranken , die

men inde Indien, door gisting, uit Ta-

marinde, Citroenen, fuiker en water, of

uit water met wyn bereid, en foortgelyke

dranken; gelyk in
?

t algemeen de wynen
daar
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daar voordeeliger zyn , dan in de koude

Gewesten. — Ligtelyk meen ik, zal een

Geneesheer uic dit algemeen voorfchrift

van dieet kunnen opmaaken , welke by-

zondere ipyzen en dranken hy den Inen-

telingen, naar de verfchülende heete Lan-

den ,. waar hy zich bevindt , en met voor-

deel, toeflaan kan; waarom ik het on-

noodig acht hier 'er een byzonder voor-

fchrift van te geeven IVIen kan hen,

om 'er iets van te zeggen, laaten gebruiken

kostgeregten, gebakken, foupen enz. —
die men zonder buter, vet, of eijeren,

uit moeskruiden, vruchten, graanen,

ryst enz. bereidt; gelyk ook allerlei rype

verkoelende vruchten , hoedanigen 'er

zeer veelerlei foorten in de Indien zyn , en

die natuurlyke dranken , welke de Indiaanen

uit vruchten of boomen trekken , de To-

ravat, de Sagiïér , (A) de melk uit de

Indiaanfche 'Noot enz; maar men moet
zorg draagen , dat zy in het gebruik dezer

dranken, en, in het algemeen, van alle voed-
fels maatig zyn, alzoo de ondervinding
geleerd heeft, dat eene onmaatige opvul-
ling der maag voor den Ingeënten zeer na-

deelig is.

XI.
(&) De Saguè'r is verhittend en zter fchadelyk ; den*

kelyk zal de Schryver dies kwaade eigenfehappen niec

fcekent hebben. Noot van het Bataviaasch Gcnootfchap*
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X I.

Mm moet den Inëntelingen
, geduu-

rendede ziekte , alle vrees en angst

beneemen, en bunnen geest , door

uitfpanningen en bezigheden
y af-

trekken en vervrolyken.

't Is naauwlyks te zeggen, hoe veel

voordeels een genisten en vrolyken geest

toebrengt, om de Kinderziekte wel te

doen aflloopen; en meenigvuldige onder-

vindingen hebben geleerd, dat de droef-

heid, angst en vooral de vrees van door
die ziekte te zullen fterven , dezelve zeer-

verergert en gevaarlyk maakt: waarom
dees regel vooral dient in acht genomen
te worden by lieden , die tot Jaaren van
.onderfcheid gekomen zynde, voor vree-

ze vatbaar zyn. Ik heb onder anderen ge-

zien, dat een Jongeling, die voor de

kinderpokjes zeer bevreesd was en bleef,

onder de Inentinge zeer ziek werd, en

zeer veele min goedaartige pokjes kreeg.

X I I.

Men moet den Inëntelingen ,
geduu-

rende bet gantfcbe beloop der Inën-

tin-
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tinge, open lyf bezorgen, en den

dag voor de uitbotting, een baikönt-

lastend middel ingeeven.

Voor het goed gevolg der Inentingen

,

om naamlyk de kinderziekte ligter te

maaken, en alle ongevallen voor te ko-

men 3 is het van zeer veel belang, dat de
maag en darmen , byzonder ten tyde der

uitbottinge , ontledigd , zuiver en wel-

gefteld zyn; en gevolglyk, dat de Inën-

telingen al dien tyd open lyf houden;
welk oogmerk men gewoonlyk bereikt,

door de moeskruiden en vruchten, die

men hen laat eeten ; doch zoo dezen niet

voldoende zyn , door hen een weinig

merg van Caffië of van Tamarinde, of
Manna te laaten inneemen , of door nu
en dan een klysteer te zetten; dan, om
volkomen zekerheid te hebben, dat de
ingewanden ontledigd en zuiver zyn ,

geeft men hun , den dag voor de uitbot-

ting, dat is doorgaans den zesden dag,

een goed purgeermiddel , met oogmerk,
om, ten minften, vyf of zes afgangen

te verwekken ; waartoe men best gebruikt

het middel dat ik §. VUL heb voorge-

schreven.

Men
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Men heeft daarenboven goede redenen

om te denken, dat men, door zulkëen
purgeenniddel, de ukbottingkoorts rnaa-

tigt, en de uitboeting zelve tegenhoudt,

ten einde zoo veel minder pokjes te kry-

gen; 't geen ock de reden is , waarom
men voorheen, ten tyde der uitbotting

ïterk deed purgeeren ; maar men heeft

hier van afgezien, om dat men vond, dat

één zoodanig purgeermiddel daartoe vol-

doende is, en dat het iïerk purgeeren te

zeer verzwakt, en fomtyds, door het

zenuwgeftel te fterk te prikkelen, de uit-

botringkoorts aanzet, en andere toevallen

voortbrengt. Andere Geneesmiddels heb*

ben de Inëntelingen niet noodig-, by al-

dien 'er ?eene buiteneewoone toevalleno o
zich opdoen;' en welken zy dan noodig

hebben ., zat
:

uit de Voegende Regelen

blykcn.

A 1 1 1.

Indien, geaairende de uitbotting ^ .al-

les wel gaat
,

geiyk gewuonlyk?

viocttn de Inentehngen , in de

i-orgefcbrcvan 'leef', en ectre-
J

crcl voortvoeren , en hebben niet hoo-

dig een ge Mcdtcynen te gebruiken,

dan
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dan alken nog een bmkzuivereni

middel y
wanneer de pok]es op*

droogen.

Het gebeurt niet zelden \ dat de Ingeën-

ten, ten tyde der uitb'atthïge,
1
zeer wel,

ten minden naauwlyks ongefteld zyn;
doch gewoonJyk zyn zy dan lufteloos,

neetgefiagcn , flap, ziek .en koor.tzig;

dit niet tcgenftaande moet men hen dage-

lykfch in de open lucht brengen,' entiïer

te meer op Haan, hoe zy zieker en 'er

minder toegenegen zyn; want met hen

in eene vrye lucht te brengen? worden
zy lulliger, ftcrker'en frisicher, en de

uitbotting ty&rót
?

er éSov fedbalÓyk ge-

maakt, en verhaast; van den eetregel be-

hoeft men oök niet af te wyken; doch,

zoo zy geen trek tot eeten hébben , moet
men het hqn niet opdringen; zoo dra de
iiitbottiiïg"'vtrfchynt, komt de eetlust van
zelfs weder. — Medicynen hebben zy in

dat geval ook niet noodig; genoeg is het,

dat zy maatig open lyf -hebben', ëh, zoo
zy <3ic niet hebben, moet men het hun
verborgen , door hun war Manna , of
merg van üasiïe, of zout van Gl&uber te

•£eeven..Zootie koorts, mebdeszelfstoe-

irallenv opdien tyd, wat hevigpt&K&Ski
hun
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hun een verkoelenden drank geeven , alt

by voorbeeld,

Ij£ Decotl. Hordei unc. x.

Spirit. Nit. dulc. dr. ij.

Vel Spirit. Vitrioli gt. xij.

Rob. Ribeftorum unc. ].

Om 'er, alle uuren, een theekop van
in te neemenj of eene dusdanige Aman-
delmelk.

g£ Scm. Cueum.— Melox aa. unc. %.

Amygd. dulc. N. x.

Aq. Hordei q. f.

T. L. Qj EmulJ. unc. xij*

adde Nitri puri dr. j.

Syr. Violar. unc. j.K

Om 'er , alle uuren , een theekop van
te gebruiken.

En £00 zy tevens te flaaploos en on-

rustig zyn , kan men by die Amandelmelk
in plaats van Syr. Violarum r eene once

Syr. Diacodii doen . het een en ander re-

gelende naar het onderfcheid der Jaaren.

—

Edoch, gewoonlyk zyn alle die medicy-

nen
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nen onnoodig, en, zoo men maar een

weinig gedulds oeffent , wyken alle die

toevallen van zelfs. Ik heb 'er honder-

den, met den allergewenschten uicflag, in-

geënt, zonder eenig ander geneesmiddel

te geeven , dan op den dag van de uitbot-

tingkoorts een purgeermiddel. Men plagt

voorheen, voor de uitboeting, tweemaalen

te laaten purgeeren, en den dag na dezel-

ve nog eens , doch men heeft dat herhaald

purgeeren onnut en meestal nadeelig be-

vonden; alleen geeft men nog, uit voor-

zorg, wanneer de pokjes opdroogen, een

buiköntjastend middel , om het lighaam te

zuiveren van pokkige etterftoffen , die in

het zelve mogten gebleven zyn , en die

,

ofnapokken, of, op de oogen vallende,

ontfteeking in dezelven zouden kunnen
verwekken , hoewel dit fchier nooit by
de Inenting gebeurt , en vooral niet

,

wanneer- 'er, gelyk gewoonlyk, maar wei-

nige pokjes zyn uitgekomen; waarom ik

zulks ook in de meeste gewoone geval-

len heb nagelaaten , zonder
7

er ooit eenig

kwaad gevolg op gezien te hebben.

IV. Deel, F XIV,
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X I V.

De bnilengezvoone gevallen £j. 10.

verëis/cben^ naar bet onderfcheid

der oorzaaken , tyzondere genees-

middelen.

In het geval §è 10. N°. i , zoo het, ge-

lyk fomtyds, uit eenen ongeftelden Itaat

der eerfte wegen ontftaat, geeft men met
vrngt het bovengemeld buikzuiverend

middel > waar door de ontlteeking en
werking der wondjes doorgaans wordt
aangezet ; doch , zoo het uit zwakheid
voortkomt, moet men tot dat einde een

hartverfterkend geneesmiddel , een wei-

nig wyn , of wynvvei 9 en meerder voed-

fel , met hoendernat , of iet dergelyfcs

geeven; het welk ook dienstig is, in het

geval N°. 2.

Zoo den ?evenden of agtften dag* de

teekenen van gevat te hebben, zoo

flaauw en twyffelachtig zyn , dac men
'er zich, met grond, niets van belooven

kan, is het raadzaam op nieuws in te en-

ten; vermits men anders tyd verliest en

gevaar loopt van eencnatuurlyke befmet-

. :
tjnj:



ting: ook kan de tweede Inenting nooit

kwaad, al had de eerde gevat: doorgaan?

verdwync de tweede beimetting, ais dp

eerfte begint te werken, of de plaat-

zelyke belmetting worde gelyktydig met
de eerfte ryp , zonder -andere tpevallep

voort te brengen.

Het geval N°. 3. ontftaat ook dikwyls

uit eene vervuilde en ongeftelde maag
?

wanneer men dezelve terttond zuiveren

inoet, of , door veel warm water te laa-

teij drinken, waarin twee grynen braak*

wynfteen gefmolcen zyn , of door eep
fcrupei braakwortel, of door het meerge-
meld buikzuiverend middel te geeven, en
dit te herhaalen , ais 't noodig is; waar
door de Lyder van boven en van ond^r
eenige gaiftoifen kwyt raakt, of een maa-

tig zweet krygc, 'tweik hem fchielyk yer-

ligt en verbetert, — Edoch, indien in dif

geval de koorts zeer (hevig, de pels hard

en vq\ , en de fiaaperigheid groot zyn
?

moet men een? ade-ïiaating doen: rr

Maar zoo die toevallen, door eenp te

beflot^ne of te warme lucht, veroorzaak^

zyn, gel yk fomwylen gebeurt, moer me#
aea Lyd^r pf$j& eene y^righ? koel?

F 2 luchc
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lucht bezorgen ; 't zy door venfters te

openen , 't zy door hem buiten te bren-

gen; door welk middel ik mecrmaalen in-

geënte Kinderen te regt gebragt heb, wel-

ken , door die oorzaak, van fterke ftui-

pen aangegrepen waren.

In het geval N°. i , moet de Lydcr
zich zeer voor koude wachten , zonder

zich echter te broeijen, of in het Bed te

houden, en een hartveriterkend middel,

een weinig wynwei, en den boven vaor-

"gefchreven verkoelenden drank, met con-

ferf van vlier gebruiken; waar door dat

uitflag altoos, na twee ofdrie dagen, ge-

lukkig verdvvynt, cerwyl de afgezonder-

de pokjes overblyven , en hunnen loop

volbrengen.

Hoe andere buitengewoone toevallen

,

die, onder den loop der ziekte, of na de-

zelve, zich kunnen opdoen , gelyk etter-

koorts, napokken , ontfleeking der oogen

,

verzweeringen in de wondjes, hardighe-

den en gezwellen der oorklieren , moeten
behandeld worden, acht ik even zoo min
noodig hier aan te wyzen, als de wyze

?

op welke andere bykomende ziekeen,

die vairde-Inënting geheel onafharikelyk
- -* zyn ?
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zyn, moeten geneezen worden: een Ge-
neesheer behoort van de geneeswyzeii

dier toevallen en ziekten kundig te zyn,

of .over dezelve de Geneeskundige Wer-
ken te raadplegen.

.

§. 12.

Hier mede acht ik kortelyk, doch vol-

doende, aangewezen te hebben, de bes-

te en eenvoudigfte wyze van Inenten,

benevens de maatregelen , die men in

acht moet neemen, om dezelve, met een

gewenschten uitflag , in de (Josterfche

Volkplantingen van onzen Staat, te kun-

nen verrig te n* Men zal "er, waarfchyn-

iyk, met een" goeden uitftag, vëële^nën-

tingen doen , zonder alle die maatrege-

len zoo naauwkeurig op te volgen ; maar

men zal echter weldoen , met zich al-

toos zoo ftiptelyk als mogelyk is , naar

dezelven te gedraagen: overtollige zorg

fchaadt nooit; maar vooral dan niet,

wanneer 'er het leeven van een mensch
mede bemoeid is, en een ongelukkig .ge-

val , 't welk men aan het verzuim van
één of meer dier maatregelen heeft toe

te fchryven , doet aan de practyk der

Inëntinge zoo veel fchade , dat bon-
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derden welgelukte gevallen het niet her-

ftelleri kunnen.

Qrta Cuspide Vidntis

Scnftrat) hac eadem Cuspids fenftt opem*

Propert,

lf„, . !,!,!W^

ANT-



ANTWOORD
OP DE

VRAAG
f/e/fe redenen zyn Vr 5 om te mogen

rast te ftellen, dat de Inenting der Kinder-

ziekte in de Oosterfche Volkplantingen van

onzen Staat, met even zoo goeden uitflag

zoude kunnen worden aangewend , als in

de Noordelyke Gewesten van Europa , al-

waar deze kunst reeds zoo verre gevorderd

is, dat men op duizend ingeente perfooneii

naauwlyks éénen doodtn tellen kan; daar?

in tegendeel^ volgens de gemoMtigtfle uit-

rekeningen , de natuitrlyke Kinderziekte

van duizend perfoonen ,weiken zy aantast ,

een honderd en dertig ten grave floept.

Dan , vermits de Schriften over de Inen-

ting , in deze Colonie weinig voor handen

zyn, welke zou? in deze heete Gewesten,

de beste en eenvoudigfte manier van Inen-

ting wezen? Welke maatregelen moet de

Geneesheer ,geduurende den loüp der ziekte ,

in acht nemen, en welk Dieet, of levenswy*

ze 9 moet hy den Ingeënten yvorfchryven ?

F 4 DOOR
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DOOR
PETRUS MATTHYS van NIELEN.

Aan welk Antwoord een Zilveren Me-
daille is toegewezen.

Onder de Zinfpreuk:

Simplex Sigillum yeri.

INLEIDING.
jLjlet welzyn van Land, en Landgeno-
ten, te behartigen, is cene plichc van ie-

der welmeenend ingezeten ïYi edeburger.

Dan in eene afgelegcndfte Wacreld-oord,
de Weetcnfchappen tot zig te lokken, die

liet behoud , en de gezonthcid der Be-

wooners bevorderen , en daar door het

geluk en voordeel, ten hoogscen kunnen
vermeerderen ecner Volkpiantinge, die

voor 's NeerJands Jteftaan allerdierbaarst

is; ja, door het uidooven van aanzienlyke

Prvzen •> ten dien einde mede te deelen in

de vrugten van den Arbeid der Geleer-

den, uic het middenpunt van Europa, kan

nie-
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niemand befchouwen , dan als eene onder--

neeining te zyn, die ten hoogften prys-

waardig is. Zodanig is het doelwit van

het loflyk Bataviaasch Genoot-
schap, zoo wel als dat. van eenige Hee-
ren Leden in 't byzonder, die, door hun-

ne aanraerklyke toelagen ,. deze Ondernee-

ming niet weinig verfterken. Ingenomen

door zugc om tot de voldoening aan zo-

danige loflyke oogmerken, zoo veel in my
is, mede te werken, is myn aandagt ge-

vallen op de Beantwoording dier-voor-

ftellinge, welke men aan den Hoogwel-
geboren Heer Meelter W. van Ho-
gendorp verfchuldied is. Treffe ik

hier in het waare wit, zulks zal my aan-

genaam zyn ; zoo niet, zal ik berusten in

die voldoeninge by my zelven , myn
plicht aïs een oprecht Vaderlander voi-

bragt te hebben.

Ik zal noch. verheven ftyl, noch cier-

lyke uitweidingen in deze Verhandeling
aanwenden; maar alleen het waare, klaar,

en voor ieder verftaanbaar trachten voor
te draagen, en ik twyfféle geenzins of dit

is ook juist het oogmerk van den prys-

waardigen Autheur der voorgefteldeVraa-

ge, ten einde de Hiftorie der Inëntinge

van de Kinderziekte voor Geletterden

F 5 niet
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niet alleen, maar ook, en wel voornaam-
lyk, ten dienfte van alle Heelmeefters ,

die de zorg over de gezontheid der Be-
wooners van de Oosterfche Landen van
onzen Staat aanbevolen is, en die vooral

m het geval zyn , eene volledige Befchry-

ving dezer Kunstbewerking in hunne
Moedertaal te verlangen , van nut te

doen zyir.

Op dat ik in orde voortgaa, zal ik de
tweeledige verdeeling der Voorfteliinge

volgen, en ieder Lid afzonderlyk verhan-

delen. In het eerde Lid worden verzogc

de Redenen-t om welken men zoude mogen

yastftellen , dat de Inenting der Kinder -

ziekte in de Oosterfche Volkplantingen ran

onzen Staats met even z,

oo goeden uitjlag

zoude 'kunnen worden aangewend als in de

Noordelyke Gewesten ran Europa , enz.

De verdere uitbreiding van dit eerlte

Lid , befchouw ik als eene bevestiging

voor het mit der Inenting, in eene ziek-

te , die de verbaazendfte verwoestingen

onder het Menschdom maakt , wanneer

zy uit zig zclven of natuurlyk verfchynt;

èn ter aanmoediging, om, waa-c het mo-
gclyk , door middel van de Inëntinge,

deze verwoestingen tn cte Indien, na het

voorbeeld -fier Europeaanen voor te ka-
1 men.
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inëfi. De Beantwoording van dit eerfte

Lid der Vraige, zal het eèrfte Hoófdftuk
dezer Verhandeling uitmaaken.

In het tweede Lid wordt de Befchry-

ving van de beste en eenvouwdigfte wyzt
yarj Inenten vereischt, nevens alle de maat-

regels , dit in heete Gewesten daar by die-

nen bi acht genomen te worden ? De Beant-

woording dezer voorgeftelde pointm zal

het voorwerp zyn van het tweede Hoófd-
ftuk 'idezer Verhandeling.

*—tm ——
EERSTE HOOFDSTUK.

A lvorens voldoende redenen te kunnen

geeven om te mogen vast /lellen , dat dt

Inenting der Kinderziekte in de Oosïerfche

Volkplantingen van onzen Staat , met even

&oo gereden uitflag zoude kunnen worden

afa;gewend 9 als rn de Noordelyke Gewesten

yirn Europa , fchynen vooral in aanmer-

king tfe kömëïi , die dingen , welke al-

daar ,' door hxititxfn invloed op Tiet men-
tóh^lyk L^fghaam, öok hunne betrekking

óp de'£'èVpi£en vafn de Inëntinge der Kin-

^röëète ttfohéri hebben. 'Niets tafo-dien-
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aangaande aangemerkt worden , dat niet

behoort tot de zes niet natuurlyke din-

gen , die, zoo als bekend is, beftaan ia

de lucht) eeten en drinken, flaapen en

waaken, beweeging en rust, de gemoeds-
aandoeningen , de wederheudingen en
ontlastingen ; maar geene van dezen zyn 'er

dan alleen de lucht of het Climaat uitge-

zonderd, die niet aan de willekeurige bc-

ftieringe van den Geneesheer, of van de

Zieken onderworpen zyn , en om deze
reden in alle Öosteriche Landen , zoo wel

als in Europa, naar vereisen van omflan-

digheden niet zoude kunnen ingprigt wor-

den :zoo kunnen derhalven dezeingeenen
decle eenige belettende reden, omtrent

het gelukkig flaagen van de Jncntingc in

de Oosterfche Volkplantingen van onzen

Staat voortbrengen.

j Dan de lucht is aan de macht des Ge-
neesheers niet zoo zeer onderworpen: de

vreemde Lighaamen, met welken zy, op
verfchillende wyze, in verfchillende Wat-
reld- oorden bezwangerd word, kunnen
niet altyd door de machten der Geneeskun-
de ofveranderd of verdreven worden. Het
zal derhalven tot ons oogmerk in dit eer-'

fte Iloofdftuk dezer Verhandeling vol-

ftaan J den aart der lucht of het Climaat in

SE &
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de verzengde luchtftreek te onderzoeken

,

deze in vergelyking te brengen met die

van Europa, of andere Gewesten in de ver-

zengde luchtftreek zelve , alwaar de Inen-

ting met gelukkig gevolg verrigc word.

Het Climaat .in de Oosterfche Landen
van onzen Staat, is niet alleen zeer ver-

fchillend van dat van Europa, maar nog

in verfcheide Diftrjiïten van dit Waereld-

cord zelve. Dit verfchil is opgefloten in

de Verhevelingen, maar voornaamlyk in

den aart der vreemde Lighaamen, met
welken de Atmospheer meer op eene, dan

op eene andere plaats bezwangerd word,
en die hunnen oorfprong verfchuldigd

zyn aan de uitwaasfemingen en dampen
van het Aardryk. Het zoude hier niet

ongepast zyn de luchtsgefteldheid van
ieder , immers der voornaamfte plaatzen

,

in 't byzonder te onderzoeken ; maar de

nuttigheid van deze ouderneeminge tot

ons voorwerp , aan de uitgeftrektheid van
den arbeid, zoo min als aan de plaats, die

zy in deze Verhandeling zoude inneemen,
niet evenredig zynde , komt het my
voor , dat de Waarneemingen van den
aart des luchtftreeks tusfchen de twee Tro-

pki in hét algemeen , genoeg zullen kun-

nen voldaan: want waar eenige Landen
min
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min of meer ten opzichte van de lucht-

ftreei$ ichynen cc verfchillen, i$ die ver-

fchiJ alleen af te leiden van het min of
meerder eeniger bywonderheden , die doch ,

in het geene ik over de luchtsgefteldheid

in het algemeen zal voordraagen , zullen

opgefloten zyn.

De gantfche Dampkring in de ver-

zengde luchtftreek , is,en heet en vogtig.

De hitte is nogthans aldaar niet aanmerk-

Jyk dan door haare aanhoudenheid; want,
volgens de Waarneemingen met den Ther-

mometer > is dezelve by de Europeaanen in

de Lente en Zomertyd dikwyls zoo hoog
gerezen , als in veele Diftricten van de

verzengde Lichtftreek, die geenzins onder

de min heetftc gerekend worden : dus

vind men aaugjtekeijd, dat dezelve in de-

ze heete .Gewesten zeldzaam boven negen-

tig graaden ryst, in den alierheetften tyd.

In Slijm rees hy in cjegrootlte hitte, di$

gcduurende het verblyf van de Beze
aldaar wierd waar^engmen tot #igc en ze-

ventig graaden: Op Mal#oca<, \vi\s hy in

den cyd van zeven maanden , meest al-

ey-.l tjusicfon zestig en een- en-zevemig.
I i de luist van QorQ.nandel^^ men onder

ei j heeifle v::n de fndifchp Landen telt,

\vierd hy m 't feggjjp y*ri ^e maand Jiwy
óp
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op vier en tagtig,- maar in het,einde van

January, wanneer het aldaar het minst

warm gezegd word te zyn, nog op zes-

tig graaden waargenomen (#)• Op Bata-

via rees hy in den jaa're 1758. van vier en

zeventig tot zeven eri tagtig, en in '1759.

tot ultimo jfuny , van een en zeventig tot

vyf en tagtig graaden ("£)• Op Suma-
tra was , geduurende den tyd van een jaar

lang, dezelve, des morgens om zes uuren *

nooit laager als negen en zestig , of hooger

als zes en zeventig, maar op den middag

liep hy van negen en zeventig tot agt en
tagtig, en , ten agt uuren 's avond?, van

'

drie en zeventig tot agt en zeventig of
tagtig graaden ; een enkele reis wierd hy
op negentig waargenomen. In het Land-
fchap Bata, gelegen onder de Linie <$qui~

rw&iaalyïQes dezelve des morgens toteen-

en zesrig graaden (O- Vergelykt men
deze Waarneemingen met die , welken in

de Wesindiën gemaakt zyn , zog bevind

men

£ö ) Memoires de V Academie de Sciences de l
y

An. I$92.
jp. 425. £f J'sq. Edit. d'Amlïerdam.

(£) Zie de fVaam. van Doft. Kriel in de Verh.
van de JJoll. Maatjek. der Weetenjch. te Haarlem, tfcir.

Deel p. 9- 60.

( e ) H r
a>.r.i. van Ch. M i l l e r den Zoon , Ph, Trans*

aB WTJ 68. p'. 1 en dge-necne t
T
ud. Leit r.oejj\ zz-ïjle Deel.

Mengdw. «A
7
a. 6. p. 267.
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men dezelve, op den duur, niet zeer aan-

merklyk te verfchillen, mies men daar

van uitzondere, die, welke genomen zyn
in den jaare 1772 in Rio Berbice, wan-
neer de Thermometer aldaar meest al bo-

ven de negentig, ja dikwyls' tot zes en

negentig graaden toe rees Qd). Deze
hitte, lchynt in de nabuurige Coloniea

van dit Waereld- gewest vry zeldzamer te

zyn* Zoo ryst ook in Europa de Ther-

mometer zeer zeldzaam boven de negen-

tig graaden; de Heer Holl echter, re-

kent aan, dien te Breda den twintigften

jfuly 1778 nog op negentig waargenomen
te hebben, en den vier en twintigften van

Mey des Jaars 1779. rees hy aldaar reeds

tot vyf en tagtig graaden (e).

Maar hoe min ook de hitte van de Lan-

den in de verzengde luchtitrcek van die

in Europa geduurende den Zomer fchynt

te verfchillen , word zy doch door haare

meerder aanhoudenheid voor de Inwoon-
de-

(<J) Waarn. aldaar gtdaan door den IVeled. Gejlr. Hr
.

f.MASSs en aan de Hollandfche Muatfchappy der Wee-

Unjchappen medegedeeld , door J. C. P a l i £ k ,ió dQ
. Deel

h 353.

f e ) Mcteoroiogifche Waarn. in het Genees- Natuur- en

Huishoudkundig Kabinet van den i/r. J. VO£G£N VAM
KtfGXLEK. iV°. 3. p, 12 en p. IS.
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deren zeer lastig , vooral in de zogenaamde

drooge, tyden of Zomer -Sailbenen. De
koude, die in deze cyden geduurende den

nacht zig doet voelen , brengt wel eenige

tempering voort , maar is dikwyls voor de

Bewooners, die 'er zig onvoorzichtig aan

blootftellen zeer nadeelig, en de oorzaak

van verfcheide ziekten , ten deele rheu-

maticq of cttharraal* ten deele van eenen

galachtigen of zelfs rottenden aart. De
uitwerkzelen van de koude des nachts,

fchynen in de Lighaamen , die des daags

door de hitte hier fterk aangedaan zyn,

zeer gevoelig, offchoon deze koude, vol-

gens den Thermometer , in vergelykingvan

die 'm Europa , des winters , word waargeno-

men, zeer gering is: dus verhaalt df Be-
ze van eenen Franfchen Officier, die.zy-

ne voecen, door ze geduurende den nacht

ontdekt te houdqn , bevrozen raakten,

terwyl de Thermometer nogthans niet laa-

ger als twee en vyftig graaden was (f).

Des onaangezieri, worden de drooge

tyden als de gezondften aangemerkt, en

wel byzonderlyk ter oorzaake van de ver-

frisfehende Zee -winden, die voornaamlyk

in deze tyden waaijen, en die niet alleen

de
(ƒ) Zie hst aangehaalde Werk,

IV. Deel. G
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de hitte temperen , maar ook de lucht

zuiveren van een aantal vergiftige dam-
pen , zoo wel als van die vogtigheid , die

in de ogtendftonden, uit den daauw oor-

fpronglyk, dikwyls nog heel laat het Aard-

ryk bevogtigt, en die wel den Akkerbouw
dienstig, maar den Mensch zeer nadee-

lig is, door eene geneigtheid tot verrot-

ting in alle dierlyke Lighaamen , die daar

't meest aan onderworpen zyn, te be-

vorderen.

Op het drooge Saifoen volgt de Regen*
'tyd, die zyn begin neemt, wanneer de

Zon, den Evenaar naderende, haare ftraa-

len meer regctot het Aardryknederfchiet,

en de vogtigheid uit Zeeën, Rivieren,

Kreeken, Moerasfen , en uit de Aarde zel-

ve , hemelwaards doet ftygeren. De
lucht, met deze overtolligheid van vog-

ten belaaden, dringt dezelven weder naar

hunnen oorfprong, en berst niet zelden

in zulke aanmerklyke Regenvlaagen uit,

'dat zy hec Aardryk zelve, als d >or eenen

anderen Zondvloed ichynt te willen ver-

zwelgen. Deze Regen, geduurende eeni-

ge maanden aanhoudende, verfchaft aan

de Bewooners der verzengde luchtftreek

verkoeling , en hierom geeft men aan

dezen tyd den aaam van Winter - Saifoen ^
maar
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ïnaar wel zeer ten onrechte, aangezien de

hitte, geduurende dezelve, zoo niet meer-

der, immers niet minder is: en vooral ver*

diend deze tyd,als de nadeeligfte voor de
gezondheid der Bevvooners > aangezien te

worden; want door eene meerdere graad

Van vogtigheid, gevoegd by de aanhou-

dende hitte *> verkrygt de Dampkring dan
juist die gefteldheid, welke op het aller-

ïlerkst de verrotting bevordert; daar en
boven ontbeeren de Bewooners nu dik-

wyls die aangenaame verkoeling der Zee-
winden: eefr fchadelyke Landwind maakt
doorgaans, geduurende al dien tyd, de
eenigfle beweeging in de lucht. Deze
Landwind brengt hen aan de fchadelyke

Hoffen, welke de ftinkende, rookende*

Poelen , Moerasfen , en de Oppervlaktens

van verfcheiden Dijlri&en^ die min be-

woond zyn , daar aan mededeelden , en die

niet flegts beftaan in wateragtige dampen >

maar ook in venynige uitwaasfemingen,

verrotte Inlenen , of in de dampen van
andere rottende Lighaamen (g) : hier

toe werken ook mede de dampen der Be-
graafplaatfen naby, of in de famenwoo-
ningen. Hoe meerder derhalven deze

Xandwinden gemeen zyn in Landen, die,

cl

Cg) B*NTius dü Mt&. Ind. p. 33 &fa
G *
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of zelve, of in hunne nabuurfchap, om-
ringd zyn mee Hinkende Poelen, ftililaan-

de Wateren , Moerasfen, Wildernisfen

'of Begraafplaatsen , hoe zy ongezonder

zyn ; en het is om verfcheide van de-

ze oorzaaken , dat het voornaame Tre-

foor van onzen Staat , de Stad Batavia , zoo

veel ongezonder te bewoonen is, dan alle

andere' Plaatfen van Neërlands Indifche

^Vo&plaDtingeö -.Malacca is mislchien,om

het tegendeel, onder de gezondfte Oorden
-van de verzengde Juchtftreek te rekenen?

De groote Regen Saifoenen zyn ver-

deeld, gelyk de Saifoenen in het Vader-

hand ; maar zy worden nogthans niet in

alle Landen 't zelve, of even regulier,

waargenomen : in fommige Landen ver-

'fchynen zy twcemaalcn, in anderen eens

's Jaars. Jn Siam ilelt men dezelve ge-

woonlyk te beginnen in Jwiy en re diiu-

ren tot Oeiober; te Malaaa van July tot

December; te Pondichcry van Otlobcr tot

in jonuary; te Batavia van November,
r

tot in Maart (//) ; In Bengalen van Juuy

'tot Gtïober (i). Volgens waarneemin-

gen van den Hecrc Thomas, viel , ge-

duu-

(h) ?. df. T,?zr, l. c.

( é ) E, I v E s Reize iiiuUr df Oostir,di?n , etriïe Deslf*ïZ.
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duurende het Regen- Saifoen, te Bombai

in den Jaare 1756. van het begin des^

maands Mey tot in het laatst van Qcio-

ber, hondert en tien duimen en drie ly-

nen water (&).

Uit het geene ik tot hier toe nopens

het Climaac , en deszelfs veranderingen r

heb bygebragt, volgt derhalven , i°. Dat
alle Landen van de verzengde luchtftreek

en beet envogtigzyn. a°. Dat, door den in-

vloed der geduurige hitte envogtigheidop

het Dierlyk Lighaam, de verrottingjfchielyk

bevorderd wordende, de gevolgen van de

Inëntinge der Kinderziekte aldaar zoo
gelukkig niet fchynen te kunnen zyn, als

in de Noordelyke Gewesten van lïvropa,

alwaar zodaiiige luclus- gefteldheid vry

zeldzaamer is. 3 . Dat dit gevaar aller-

meest is in de Regen- faifoencn, maar het

minst wanneer in de drooge tydqn ilerk

Zeewinden, wa.iijeq. 4 . Dat, naar maate
de Landen hooger, drooger en digter na-

.by de Zee gelegen zyn, deze gefteldheid

om de verrotting te bevorderen , ook
minder is ; maar dat zulke Landen het aller-

gevaarlykst zyn, die laag, -,van de Zee af-

gelegen, weinig bewoond of moerasfig,

waar

. (*) I.V£S', inhït.%dve Werk, p. s6 (j feq. .

^ 3
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waar veel Begraafplaatfen , of waar de

Landwinden zeer gemeen zya.

Dan, ten einde deze gevolgen, met op-

zicht tot de Inenting, naar hunne juiste

waarde te waardeeren, fchynt niecs meer-

der beflbfend te zyn, als de uitkomst der

allergemeenst grasfeerende Ziekten wraar

te neemen. De gemeenfte onder dezel-

ven, die in de Landen van de verzengde

luchtftreek, aan cjen invloed van de lucht

op het menichelyk Lighaam worden toe.

gefchreeven, zyn, of heete ontftceking,

óf rotziekten, of zulke, die uit verkoud-

heid behaald worden. Onder de eerften

verdienen in den voornaam ften rang ge-

field te worden, de Ontfteeking, en Gal-

Jcoortfen, de Rotkoortfen, de gevaarlykö

Buikloopen. Men neemt waar , dat de

Ontfteeking -ziekten meesc in den droo-

gen tyd verfchynen ; maar dat die , welke

van eenen rottenden aart zyn , meer ge-

meen zyn in de Regen - Sailbenen. De
Verkoudheid -ziekten zyn aan beide Sai-

foenen gemeen; maar zy zyn van eenen
veel hardnekkiger aart, en dikwyls gevaar-

"Jyk in den Regentyd.

Juist zodanige ziekten zyn het , die

men in Europa niet zelden ook ui* de

ver-
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verfchillende verwisfeling der Jaar-Saifoe-

nen ziet voortvloeijen. Wie nu dezelve

zorgvuldig mee den anderen vergelykt,

zal by de uitkoraft ontwaaren, hec gee-

ne de beflisfende reden vóór de Inentin-

ge zal kunnen uitmaaken: hy zal, zegge

ik , ontvvaaren , dat dezelve noch hardnek-

kiger in de geneezing, noch gevaarly-

ker of doodlyker in de Landen van de

verzengde luchtftreek , als in die van Eu-
ropa zyn, mits zy even kundig behandeld

worden. Myne ondervinding in de ge-

neezing van dezelve ziekten, in beide

deze Waereld - oorden , heeft my hier in

volkomen bevestigd.

Zoo blykt, uit eene Lyst van ziekten,

welke door den kundigenEngelfchen Heel-
meester Ives, van den 13 September

1754. tot den zevenden November 1757.
dus in driejaaren, eene maand en vieren-

twintig dagen , in verfcheide Gast - huifen

van de Ooft- Indien wierden waargenomen;
dat „ onder een getal van 6062 Zieken

„ van 1 8 19, laboreerende aan Buikloop,

,9 alleen 97 ftierven. Aan de Scorbut wa-

„ ren 'er 1103 ziek, en van dezen zyn
„ flegts elf geftorven. Aan Koortfen van

„ verfchillenden aart ftierven , van 900

,

» 42 5 en van 547 > die aan afgaande

G 4 „ Koort



104 Beantwoording

5, Koortfcn ziek waren, ftierven 17; aan

5, de Rheumatismus , waren van 103

„ 12 geftorvcn ; aan ontfteekingen der

„ Ingewanden waren 83 zieken en van

„ deze 5 geftorven; van 47, aan de Tee-

5, ring ziek zynde, ftierven
7

er 3. Verders

5, waren nog ziek aan Gal-eolykeri 62;

5, aan het Roodvonk 16; aan Oog-ont-

5, fteekinge 34; aan Hoest 24; aan liloed-

5, fpuwingen 7; aan Zyde-wee 28: aan

3> deze allen ftierven Vr 1 1. Nog labo-

5, reerden
7

er aan Keeiöntfteeking 8; aan

5, Stuipen 5; aan opflopping van de Pis

5, 3 ; aan uiturc 6; aan Beroerte een; aan

5 5
Aanbcijen 4; aan Schurft 4; aan wor-

3 , men 7; aan Waterzugt 12; aan Graveel

53 33 ; van welke allen 'er flegts een ge-

„ Horven is. De overige ziekeen be-

53 ftonden in zwakheden, uit eenigen der

33 opgenoemde ziekten nagcbleven ; iii

„ Venus-ziekte en in uitwendige gebre-

3, ken , die tot ons voorwerp geen be-'

,, trekking hebben (/).
"

Uit deze Ly;t blykt dcrhalvcn, a pofte 1

riêri, dat de heete en vogtige lucht, iri

de Landen van de verzengde luchtftreek

,

geenzins zulke gevaarlyke ukwerking iii

het

(l) Het gemelde Wer}. , 2 c - e
. Deel. p. 296.
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het menfchelyk Lighaam voortbrengt , als

uit eene befpiegeiende befchouwinge &

priori voorzien wordt: in tegendeel, wan-

neer dezelve vergeleken worden met de

Lyften der dooden, onder de ziekten van
dezelve Clafle in Europa , blykt dat der-

zelver getal veel eer minder, dan meerder

is. Als het Climaat geene zoo fchadely-

ke invloed op de ziekten veroorzaakt,

dat daar door de geneezing merklyk ver-

hinderd werde, is het niet waarfchynlyk

,

dat het zelve, nopens de gevolgen van

de Inenting, eene nadeeliger uitwerking

zal hebben. Zie daar reeds eene moed-
gcevende reden , voor het gelukkig flaa-

gen van deze Kunst - bewerking , in de

Oosterfche Volk- plantingen van onzen
Staat!

Zoeken wy de oorzaak van zulke ge-

lukkige geneezingen , zoo wel als. die,

waarom niet meerder Menfchen door ge-

vaarlyke ziekten worden aangedaan , in

eene luchr - flreek , die by aanhoudenheid
zodanig tot het bevorderen der verrotting

dient? wy zullen die ópgefloten vinden

in de gewoonte. Hot dierlyk Lighaam , by
aanhoudenheid door vreemde oorzaaken,:

hoe lchadelyk die oók mogen zyn , aange-

daan wofd'cnde', gewend zig daar aan a!-

G 5 lengs-
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lengskens , in diervoegen , dat het zelv«

cindelyk , als 't waare ongevoelig word
voor derzelver uitwerkzelen. De he-

vigfte vergiften, worden aldus zonder

nadeel ingenomen : de Turken gebruiken

hetHeulfap tot eene ongemeene veelheid,

cm hunnen moed tot ftryden te vermeer-

deren, daar een of twee grynen volftaat

om in die geenen , die daar aan niet ge-

woon zyn, den flaap te verwekken, en

alle gevoel te vecdooven. Hoe dikwyls

ziet men de Alercurius niet tot aanmerk-

lyke giften, zonder eenige uitwerking,

toegedient worden, aan die geenen, wei-

te dit middel meermaalen gebruikt heb-

ben? Ja het ArfeniQum^ en een aantal an-

dere Vergiften , worden , door zig voor-

zichtig en allcngskens aan derzelver ge-

bruik te gewennen , onfchadelyk ingeno-

men. De Ingeborenen derhalven der In-

dien, zoo wel als die, welke zig eenigen

tyd aldaar hebben opgehouden, kunnen
zodanig aan den invloed van de lucht ge-

wennen, dat zy niet vatbaar zyn voor des-

zelfs fchadelyke uitwerkzelen. Zodanig is

ook het gevoelen van den alom beroem-

den Hoogleeraar Camper, die, om de-

ze reden zelfs , de lucht of heeter of kou*

der voor de lngecntten verfchaft , naar

xnaate zy aan d'eea of d'ander gewoon
zyn:
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zyn: )? want de lucht, zegt Hy , kan

„ door zyne hitte noch koude zondi-

5, gen:" haaiende, ter bevestiging van
zyn gevoelen , de gelukkige gevolgen van
de Inëntinge, in de Westindifche Volk-
plantingen, aan, uit Cqndamine (w).
Eens aan dezen invloed gewoon zynde,
fchynen zy zelfs meerder voor de uit-

werkzelen van dezelve bevryd te zyn>
dan die van Europa , alwaar de geduurige

merklyke veranderingen in den Damp-
kring, zodanige gewoonte niet toeftaan.

Dan de eerst aankomende in de Landen
van de verzengde Luchtflreek, fchynen
ook daarom van het boven genoemde
voorrecht uitgezonderd te zyn ; en het

is , om deze reden , ook niet veilig in hen
de Inenting te verrigten. Zo fchynen ook
fommige Landen , alwaar men uit het

meerder getal Zieken , zoo wel als uit dat

der dooden , derzelver fchadelyken invloed

op het menfchelyk Lighaam kent, minder

tot de Inenting gefchikt te zyn; offchoon

in Europa deze Kunstbewerking, in de

allerongezondfte plaatzen, met gelukkig

ge-

f w) Diff. de Emolument, &? opt. Meth. Infit. V&rUW
Tolofae ab Jead. Rtg. Scie?>tiar. Pracmie condecor, jdn«

1772. cum Epijl. ad D. van Gesscher ^ Ani-

madverf. crit. in lil. G. L. B. VAN Swi£T£iJi Cr«-

ning* e4* 1774' p. 70.
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gevolg verrigt is. Voorts zyn de Regen-
Saifoenen, en de tyden, waarinbefmetce-

lyke ziekten heerfchen , tot het aanwen-
den van de Inenting te vermyden ; niet-

tegenftaande dat in Europa •> in de allerge-

vaarlykfle tyden , dezelve niet zelden met
goed gevolg verrigt word. Maar alle deze

nadeelige otnflandigheden worden veiligst

ontgaan, door de Inenting niet te verrig-

ten dan in die geenen , die in de Landen
van. de verzengde luchtftreek geboren

zyn , of 'er lang genoeg gewoond hebben
om aan den invloed der lucht gewoon te

zyn. 2°. Door ze te verrigten op plaat*

fen , alwaar eene gezonder LandJtreek

word waargenomen. 3 . Door de ge-

•zondfte Jaar-^aifoenen daar toe uit te

„kiezen.

De lucht, in de Oosterfche Volk -plan-

ningen van onzen Staat, vermag dan niets

-.tegen de gelukkige gevolgen van de Inen-

ting, zoo min als die van Europa , 't welk

door de zorg van bekwaame Geneeshec-

ren of Heelmeesters , niet zoude voor-

zien, verhoed of verbeterd kunnen wor-

den : en om deze reden derhalven , kan

en mag men reeds vast /lellen , dat de liï-

hïting der Kinderziekte , in de Oosterfche

'Volk -plantingen van 'onzxn Staat, met eren

ZOQ
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-zoo goeden uitjlag zal kunnen worden aan-

gewend', als in de Noordelyke Gewesten van

Europa.

Niets blyft 'er over, dan deze byge-

bragte redenen, door ondervindingen, in

de inenting zelve , te ftaaven. Deze
ondervindingen voor ieder Landfchap

van de Oosterfche Volkplantingen by te

brengen , bekenne ik niet machtig te

zyn , maar daar de Landen , in de verzeng-

de luchtftreek , 't zy bezuiden 't zy benoor-

den de Linie, gelegen, niet zoo zeer ten

opzigte van hun Climaat verfchillen , dat

dit verfchil eenig onvermydbaar nadeel

aan de Inenting zoude kunnen toebren-

gen, zal het voldaan eenige Dijlri£ten^

uit dat Waereld-oord, en andere, daar

meest naby gelegen, maar vry gevaarly-

ker , ten opzichte van de Inenting , fchy-

nende , als die van de verzengde lucht-

ftreek zelve, aantehaalen, alwaar dezel*

ve met gelukkig gevolg verrigt is.

Niemand, eenigzins ervaaren in deHi-
ftoriën der Geneeskunde, kan onwee-
tende zya van de gelukkige gevolgen de-

zer Kunstbewerkinge in Bengalen : zy
word aldaar van overlang, inzonderheid

'door d^ Bramwen ^mot het allergewenscbt
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gevolg verrigt; ja zoo, dat het niet on*
waarfchynlyk zy , dat dezelve aldaar

200 lang , en misfchien wel eerder in

zwang, geweest is, als by die van Circas-

y?e«,aan wien men toch meest al het recht

Van eerfte uitvinding toefchryfc. Dan
wat hiervan zy. dit is zeker, dat dezel-

ve in deze Landen verrigt, ja algemeen

in gebruik geweest is , alvorens zy by
de Geneeskundigen van Europa bekend

was, of aldaar eenigen invloed had; want

zy wierd in den Jaare 1711 allereerst in

Engeland bekend , door de loflyke verze-

kering van de Vrouwe des Ambajfadeurs
Montague, die haaren Zoon, zes Jaa-

ren oud zynde, in Conjlantinopolen reeds

in den Jaare 17 17 met gelukkig gevolg

had laaten inenten (n).

Zoo hebben ook de Chineezen , reeds

van over lang, deze Kunst ter afwee-

ring van de gevaaren der Kinderziek-

te gebezigd.

Zeer gelukkig flaagt de Inenting in de

Westindiën. ,, Dus verhaalt Conda-
„ mine, in zyne Reifen naar dit gedeel-

„ te

C») KirkSpatjucs Tb» Amlyfis of Itwulêtimj



DER PRYSVKAAGEH. IHt

4* te van de verzengde luchtftreek, va»
„ eenen Zendeling van der Carmelitet

„ orde, in den omtrek van Para woonen-

,, de , die, vyftien è twintig Jaaren voor des

„ Schryvers aankomst aldaar , in eenen

,, tyd, dat de Kinderziekte in dit Gewest
., zeer fterk heerschte , meer als de helft

„ van zyne Indiaanen, daar aan kwam te

„ verliezen; maar, door middel van de

„ Courant, het gerugt van de gelukkige

„ uitkomst der Inenting in Europa be-

„ kend geworden zynde, befloot hy deze

„ Kunstbewerking te doen verrigten aan

>,> allen, welke de natuurlyke Kinderziekte

„ nog niet hadden doorgeftaan , 't welk

„ van dat gevolg was , dat alle de overige

99 behouden bleven. Een ander Zende-

„ ling, naby de zwarte Kivierzig ophou-

„ dende, volgde zyn voorbeeld met de-

„ zelve gelukkige uitkomst. In den tyd,

„ dat de Schryver zyn verblyf in de Stad

„ Para had, regeerde ook aldaar de na-

„ tuurlyke Kinderziekte zoo fterk, dac

„ veele der Indiaanen , of daar door om-
„ kwamen, of, uit vreeze voor de be-

„ fmetting, van daar weg vlugtten : nog-

„ thans wierd doch de Inenting niet ver-

„ rigc , hoe overtuigend ook deszelfs

„ voordeel uit de aldaar reeds bekende

9, voorbeelden gebleken wTas; misfchien»

35 zege
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„ zegt de Schryver, omdat de helft def

,, Indiaanen daar aan nog niet geftorven

„ was: dan, eenigen tyd daar na, heeft

„ men in Brieven van Para gezien, dat

„ men tot dit middel wederom was over-

„ gegaan, en dat deszelfs gevolgen even

„ gelukkig waren Qo).

In een Vertoog., ter aanmoediging tot

de Inenting, door den beroemden Genees-

heer Bicker QO» leest men , in een

daar ingevoegd uittrekzel van eencn Brief,

van die van het Eiland St. Euflachius ,

dat, door middel van de Hollandfche , Hi-
ftorifche , en andere Couranten, was bekend
gemaakt; „ hoe men op dit Eiland in

3 , eene algemeene befchroomdheid was,

,, nopens de aanhoudende flagting, die de

„ Kinderziekte aldaar dagelyks veroor-

„ zaakte. Dat de Raad, bewogen zyn-

„ de door de geduurige klagten der Be-

,, wooners, tot het toeftaan eener Kunst-

„ bewerking, van welke alleen men ver-

„ trouwde, dat de woede dezer ziekte kon-

„ de
(o ) Memoires de V Aca>\. des Sciences , de Van. 1745.

p. 685 £?ƒ??. Ed. d'Jmft.

(p ) Vertoog Vêii de voornaamft e redenen , welke de At«

fezetenen van ons Land tut hier toe van de Inenting der

Kinderjokjes ivedert:ouden , tn oorzaak zyn dat dzze Prac-

tyk nut algemetn by ons in gebruik fo«#, liotterd, 177;.

J». 5 (f feq.
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y, de geftild worden, de Inenting een begin

i,, nam by een der aanzienlykfte Planters *

die voor eerst zyne Kinderen, en ia

't begin eerier daar aan volgende week-,

alle zyne Negers, die de, Kinderziekte

nog niet gehad hadden, daar aan over-

5>

„ gaf; dat verfcheide'famiiien zyn voor-

3 , beeld met een en allergewenschten uitflag

95 hebben gevolgd: Zoo dat alle, diedezel-

«,, ve ondergaan hadden, ilègts weinig ziek

i> en , in agc dagen , buiten gevaarwaren.
?2>

Uit deze aangehaalde Waarneemingen
blykt derhalven zonneklaar, da:, de Inen-

ting mét even goedeh uitflag in de ver-

zengde , als in de getemperde luchtftreek

verrigt wordt ; en dat het onderfcheid

van Climaat niets doet tot deszelfs ge-

volgen : ik heb de reden hier van tê vo-

ren verklaard; en het is uit dien hoof-

de, dat ik durve vastfteïlen, dat de In-

enting altyd even gelukkig zal zy n , in

welke Waereld - oord zy ook verrigt wer-
de; want, wat betreft de overige der niet

natuurlyke dingen : deze kan niemand be-

fehouwen , als eenig beletzel te kunnen
voortbrengen , . zoo lang hy niet ontken-

nen kan , dat wy meester zyn om ons eeten

en drinken, flaapen en waaken, bew.ee-»

ging en rust , naar begeerte te vermeerde-
lW*£>Eja. H ren
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ren, te verminderen, of byzonderlyk in

te rigcen ; de fchadelyke gemoeds- drif-

ten , immers die vrywillig zyn , tegen te

güan , en de wederheudingen en ontlastin-

gen te bevorderen of te vertraagen.

'Er blyft dan maar alleen over, dat

men deze Kunst -bewerking, door alle

Landen der Oosterfehe Volkplantingen

van onzen Staat, algemeenlyk voortzette;

dat men, door deszelfs gelukkigen uitflag,

allen overtuige,' welke verkecrdelyk daar

tegen ingenomen zouden kunnen zyn;

op dat aldus eene reeks van Leden voor
der menfehelyke. Maatfchappye behouden
blyve, die anders ftaat vernield te worden,
door eene Ziekte, welke , van wegen de ver-

woesting, die zy veroorzaakt, in de mees-

te der Indifche Landen, alzoo boosaart-

tig , als de Pest word aangezien. Men
keere. flegt's eene oogwenk naar die van
de Kaap de goede hoop, wanneer de In-

woonders aldaar door de befmetting der

Kinderziekte gedreigd worden.

En, aangezien ik voldoende meene be-

wezen te hebben , dat het onderfcheicl

van Climaat niets vermag, tegen de ge--

hikkige gevolgen der Inenting, zoo kun-
nen en mogen vryelyk alle de voordoe-

len van deze Kunstbewerking in de Jn-

. , dien
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dien voorzien worden , die men daar

van in Europa ondervind. Men heeft, uit

het verhaal van Condamine, zoo wel

als uit het uittrekzel van den Brief van
het Eiland St. Euflachius^ de gelukkige

uitkomst der Inenting in de Wefl-In*
dien gezien \ de bekende gewoonte der

Brammen^ nopens deze Kunstb'.werking,

bevestigen deszelfs uickomst in de Oost-»

Indien. In Türkyën, alwaar de Inenting,

van wegen het Climaat^ al zoo gevaar-

lyk fchynt als in de Indien , was > on-

der een getal van 4000 ingeëntte Per-

foonen , volgens getuignifle van Doctor

Tarry, geen éénen,die daar doorkwam
te fterven* of daar na door de natuurly-

ke pokjes wierd aangetast, in weerwil dat

'er in denzelven tyd een kwaadaartig foorc

Van pokjes algemeenlyk heerschte (q).

Zoo gelukkig zelfs is in Europa de In-

enting niet altyd geweest. Dan, wie in

't algemeen den loop der natuurlyke Kin-

derziekte vergelykt met die, welke op de

Inenting volgt , zal geen oogenblik kun-

nen aarfelen, om de laatste verre boven
de eerfte te Hellen; want, daar de natsur-

tyke Kinderziekte, behalven de verba-
zend*

'o) Epfcmnid. Natur. Curiofor. 7\ I. f, iy( .

H 2
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zendfte flagting, die zy veroorzaakt, nog
een aantal toevallen onderhevig is, die,

van wegen de ongemakken van blind-

heid, verzweeringen, ongeneesbaare ver-

ftoppingen , 't zy in uit- of inwendige

deelen, verminktheden, wanftaltige Lid-

tekens, enz. dezelve gevreest maaken,
ziet men de Ingcëncten,byna zonder eenig

toeval , een weinig koorts uitgezonderd

,

deze ziekte doorloopen: zy worden zel-

den door de Ecterkoorts aangedaan: hun-

ne pokjes zyn, meest al, vry minder,

kleinder en minder lastig, vallen eerder

af en laaten geene vellen na.

Deze redenen , dunkt my, zyn ge-

noeg, om het voordeel van de •Inenting

aan te toonen, wanneer dezelve eens in

de Indien algeraeenlyk fïaat in trein ge-

brast te worden. Maar wie daar over

verder onderzoek gelieve te doen > leeze,

onder de menigte Schriften, die in ver-

schillende tyden,en in verfchillcnde Oor-
den van Europa , geduurende dat de In-

enting aldaar in zwang is, zoo voor als

tegen dezelve het licht zien , die van de

Geleerden de Haan en Tralles,
TlSSOT, SciïWENKE, Ca-MPER*
VAN DoEVJCREN, BlKKER, ChAIS,
Na hu is en meer anderen.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Over de beste en eemouwcligfle wyze

van inenten , in de beete Gewesten;

en over de Maatregelen ^ die de Ge-

neesheer^ geduurende den loop der

Ziekte, in acht te neemen beeft ,

benevens de Leevcnswyze , dien hy

den Ingeënten dient voor tefebryven.

A an alle deze Voortellingen zoude
kortelyk en volmaakt kunnen voldaan

worden , door te wyzen op de manier

van inenten, die van over lang door de

Braminen geöeffend wordt. Deze , in de

Gewesten van Indoftan, voor al in Benga-

len gebezigd, en door een e reeks van on-

dervindingen bevestigd, fchynt de beste

en gefchiktste te moeten zyn, niet al-

leen voor alle Landen der Oos"crfche

Volkplantingen van onzen Staat, maar

voor die van de ganfche verzengde

luchtftreek.

Dan, ten einde de redenen myner ver-

kiezing op waare gronden der Genees*
kunde fleune, en niet flegts op eeneligte

H 3 aan-
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aanneemlykheid, zal ik vooraf in verge-

lyking brengen de Geneeswyzen, die van
over lang in de natuurlyke Kinderziekte

zyn aangenomen, zoo wel als die, welke
daar na in de Inenting gevolgd wor-
den. Ik zal hier in het voetfpoor vol-

gen van den grooten Camper, en be-

ginnen met de Leerfleljingen , nopens de

Kinderziekte, van den Arabifchen Ge-
neesheer Rhazes.

Rhazes, die voor den eerflen Schry-

ver word gehouden, welke deKinderziek-

te wel befchrevcn heeft , ftelde deszelfs

oorzaak in eenen zuur - deeszem, die , reeds

door middel van de voortceeling , word
medegedeeld, en dan vroeg of laat, maar
meest in de Jeugd, het bloed in beweeging
brengt, het zelve doet opbruizen , en dus

van zyne onzuiverheden, even gelyk in

de gistende wynen gefchied, zuivert (>},

In het gevoelen zynde, dat men dezen
zuur - deeszem konde vernietigen, alvorens

daar uit de pokjes ontftonden, of, in>

xners, dat dezelve alcyd zoo- konde be-

teu*

Cr) Liber dt Variolis £f Morbilis, arabire &f latu

71e; cwn aliis nonnuliis ejusdem argumenti. Cura, ] o-

BAtft Cuan^inp, Lond, 1766. C. 1, p. I9fff?f%
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teugeld worden, dat de -daar uit voor t-

fpruitende ziekte veel zagter en gemakly-

lser was , raadde hy daar toe aan de Ader-
latingen , in die, welke boven de veertien

Jaaren waren: in die, beneden dezen leef-

tyd, prees hy het gebruik van de kop-

pen. De leefwyze moest geheel en al

verkoelend, de fpyzen zuuragtig , de
drank yskoud, en de flaapplaatzen insge-

lyks zoel zyn (s).

Hy flond toe de Soepen van verseh

Vleesch , inzonderheid die niet zuure
Druivenfap bereid wierden , bekend on-

den naam vmSiebadg-, doch beval dezel-

ve van alle vettigheid te zuiveren : dus

wierden ook de jonge tedere Visfchen

niet kwaad geoordeeld.

De drank moest beilaan in klaar Fon-
teinwater. De Zieken moesten veel zuure

wrange Vrugten gebruiken, en met der-

zelver fap hunne drank vermengen. Die
van eene minder heete geiteldheid*

,

konde eene drank van Gort-jSavie en lin-

ker drinken; hy deed de.fpys ook met
Azyn,rnet het fap van Linzen, enz. ver-

mengen. „ Hier door, segt hy, word
„ het

CO Qap- 5- h 47-48. - -

H 4
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het bloed verkoeld en verdikt, en al-

das deszelfs opbruifing belet, en de uit-

„ botting der puisten voorgekomen (f)."

Hy prvst ook deze behandeling aan in

alle heete en beiïnettelyke Ziekten ; voege

daar verder by het gebruik van de kou-

de baden, vèrnaant de onthouding van
Melk , Wyn , Dadels , I ioning en al wat
zoet is, zo ook van de fpyze genaamd Is-

fidbadgad , die ,
' volgens Channi n

g

,

bellaac uit Vicesch, Ajuin, Olie, Boter

en Kaas. Zoo ve. biedt hy ook he: Vleesch

van Schaapen j van zwaare Last -dieren,

van Springhaanen , als mede van wilde

Vogels , en ook de fpeceryen en heete zaa-

den: pryst, byzonderlyk in heete geftel-

len, de verkoelende Tuingroenten aan,

als de Porcelyn, de Malue, Majer, Ka-

woerden, Komkommers, enz.

De zoete Pompoenen oordeelt hy fcha-

delyk, zoo ook den arbeid, de gewoone
-baden, het byflaapen, de wandeling, en

het Paardryden in de Zon en in het Zand :

als nadecüg befchouwde hy ook de itil-

flaande Wateren , en de Vrugten , of
Grocntens , die door het bederf, het

vuur

(Of 53*
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•vuur of de zwart genaamd, waren aan*

gedaan.

De Buik moest open gehouden worden,
door Pruimenfap met fuiker , of met Wei-
Melk en fuiker : men moest zig zorg-

vuldig wagten voor Vygen en Druiven:

,, voor de Vygen, zegt hy, om dat zy

,, puisten maaken,en het overtollige naar

„ de huid dryven; voor de Druiven, om
„ dat zy het bloed met luchten wind ver-

,, vullen, en aldus tot opbruifing en gis-

„ ting aanzetten £*)•" Als de lucht rot-

tend en befmettelyk was , moest het Aan-
gezicht dagelyks gewasfchen worden

, met
liet water van Sandelhout en Campher.

De Schryver gaat daar na over tot de

Geneesmiddelen , die de opbruifing van
het bloed en de rotting tegen gaan, door

het zelve te verkoelen en te verdikken.

Onder dezen telt hy alle de zuuren;
den Azyn, het water van Al-rhaïb Qv J),

het zuur van Citroenen , dat van wrange
of onrype Vrugten , als van Druiven,
Queeën, Appelen: al wat het bloed zou-

de

00 p- 59.

H 5
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de kunnen doen ftremmen, als de Geleu

van jujuban, Linfen, Kool, Coriander,

Latuw, Papaver, Endivie, Nagt-fcha-

de, Tebashir C^)* 't zaad van Vloo-

kruid en Campher : roemt een middel

,

beftaande uit roode Roofen , Tebashir,

Sumacy Sem. oxalid. maj. Lent. deco&.

Berber. Sem. Portulac. JLaSt. all. Santal.

en Campher , van het welke men zig

moest gewennen alle morgen eene zekere

hoeveelheid te neemen, met eenige zuure

Conferf of Syroop , waar van hy een

voorbeeld opgeeft: zoo befchryft hy nog
een foort van .Tabletten of Pillen , uit

foortgelyke middelen beflaande : hy roerat

ook byzonderlyk de Paarlen - fyroop der

India'anen , fchoon deszelfs famenflelling

hem onbekend is, en zegt, dat die van

de Indien getuigen, dat, in gevalle ne-

gen pokken reeds zyn uitgekomen , de

tiende door deszelfs gebruik te rug ge-

houden word, maar hy geeft nog de Be-

fchryving van eene Syroop aan dé hand

,

die hy betuigt, nopens deszelfs deugd,,

de Paarlen -fyroop der Indiaanen zeer

iiaby te komen, en die met vrugt gegee^-

ven kan worden, zoo voor als na de uïc~

bot-

(w ) Zie over dit middel ds dawtierking van C H * w-

VIK6 £. 62.
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botting van de pokjes , mitsgaders in ver-

fcheide ontfteekings- en rotziekten.

Hy getuigt, dat, in die geenen, welke

aldus vooraf bereid zyn, de ziekte in dier-

voegen beceugeld word , dat in hen af
geene , of alleen weinig en zeer kleine

pokjes geboren worden (x).

Maar, waar de toevallen van de uitbot-

tings- koorts zig openbaaren, beveelt hy
met de voorfchreeve Geneeswyze omzich-

tig om te gaan ; en byzonderlyk met
de middelen, welke het bloed al te zeer

zouden kunnen doen ftremmen , of in

zyne natuurlyke beweeging vertraagen';

waar toe hy ook brengt de middelen uit

het Opinus en de Cicutax pryst in dit ge-

val de ruime en herhaalde Aderlaatingen,

nevens het gebruik van yskoud water,

om het zweeten te bevorderen.

Als de merktekenen van de uitbotting

reeds tegenwoordig zyn, tracht hy dezel-

ve te gemoet te komen , door het Lig-

haam wel te dekken , te wryven , de flaap-

plaats matig warm te houden , door dik-

wyls, maar weinig tevens, koud water te

doen

(*)*• ih
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doen drinken , het Lighaam te doen ba-

den, in den damp van warm water, en
daar na met doeken weder wel af te droo-

gen. Maar, waar de natuur zeer zwak en

traag fchynt, en geene tekenen van aan-

merklyke koorts worden waargenomen,
beveelt hy tot fterker uitdryvende mid-

delen over te gaan , in welkers gebruik;

hy nogthans de grootste omzichtigheid

nodig oordeelt. Hy pryst daar toe de

warme afkookzels van het zaad van Fen-
kei, Seldry en foortgelyken , warm te ge-

bruiken ; of een aftrekzel van Yygen
eni Rofynen , alleen of met de voorigc

t' zaam gevoegt, als mede nog een ai-

kookzel uit deze middelen, met byvoe-
ginge van Linzen, Tragacanth, Latuw
en Saffraan (y).

Ter bevordering van de rypwording,
raad hy aan de dampen van warm water,

of de ftooving met de afkookzels van
Camomillen , Vioolen, Mcliloten , Heemst,
Zemelen van Wyten-ineel, of enkel, of
te famen gefield (z).

Als de pokjes volkomen ryp en groot

zyn,

O) C. 6. p. 89 &fet.
(O C. 8. p. 131. r
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zyn , doet hy dezelve openen en mee
ichoone doeken van hunne etter zuive-

ren ; raad verders aan dezelve te berooken

met de dampen van Roofen , Mirtebladen ,

Zandelhout, Lis of Tamariscus, op dat

dezelve te fpoediger tot verdrooging

overgaan; maar als zy bovenmaate vog-

tig zyn, doet hy de Lyders flaapen op
ligte dunne bedden, met Roofen, Ryst
of Hirsht-meel gevuld; en als 'er eenige

verzweeringen plaats hebben , raad hy
dezelve te beftroijen met de zuiverende

en droógende Foejers van Roofen en Mir-
'ten, of van Aloës, Wierook en Sarcocol-

la; zoo geeft hy nog aan de hand de mid-
delen tot iierk zamentrekkende fmeerfels,

of een- ftoöving van den zelven aart, om
aan &e wenden op de pok] es , die zeer hard-

nekkig aan de drooging wederftaan (# ).

Voor 't overige vind men in dit werk
ook de middelen, ter genee^ing van by-

zondere ongemakken, uit het pokvergif

aan de Oogen , Üoren , in de Keel en an-

dere deelen; die, welke rot losfeheiding

der korsten , zoo wel als tot verdry-

ving van de nablyvende deelen zyn aan-

gewezen ; nog andere byzonderheden,

raa-

(O c, 5. pïiifr
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raakende hoc vcrfchil der voorwerpen $

de Jaar-Saiibenen, in welken de pokje'9

giasfeercn, de voedzek, de leiding no-
pens den afgang, en over de voorzegging,

die by den ichryver zelve verdienen na-

gezien te worden, en ik dcrhalven, om
niet al te langwylig te zyn, zal overilaan.

Uit het aangehaalde blykt genoeg, wel-

ke denkbeelden Rhazes, die m de tien--

de Eeuw leefde , . van de Kinderziekte

reeds gehad heeft : vergelyken wy zyne
Leerftellingen met die, welke zedert de-

zen Schryver tot heden toe het licht

zien $ zal men 'bevinden , dat indedaad

zeer weinig veranderingen van gewigt,

daar in zyn voorgebragt. Men heeft het

denkbeeld van Jl h a z e s , over de oorzaak

van de Kinderziekte, belacnen; en voor
zyn en zuur - dceszem een zeker vergif in de

plaats geitelt : een vergif, dat door befmet-

tiiig ©f overerving wordt medegedeeld,

op dezelve wyze als Rhazes fpreekt

van zynen z.uurdeeszem : een vergif , welks

aart men toe hier toe bekent niet te ken-

nen, als in zyne uitwerkzelen , zoo als

Rhazes zynen zuur •• deeszem : een ver-

gjf, dat, zoo als men thans fpreekt , iu

het bloed ontbonden zynde, in hec zel-

ve eene fnelle beweeging , en aldus de

koorts,
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koorts, met verfcheide daar aan verknog-

te toevallen, veroorzaakt : men noemt
dan koorts , fneller bevveeging van het

bioed, het geene Rh a zes opbruifing

en gisting noemde: men heeft de tydper-

keu van de Kinderziekte , zoo als de Ge-
neeskundige Historie -Schryver Freind
Qp) wel aanmerkt, netter verdeeld, de
uevallen op meer verlichte natuur- en
ontleedkundige gronden fraaij er verklaart,

maar nopens de geneeswyze is men voor
als nog , immers voor het grootste ge-

deelte, by de Lesfen van Rh a zes ge-

bleven.

Men heeft de verkoelende Antiphlogisti-

que Geneeswyze aangeprezen , geduurende

het eerile en tweede ftadium van de Kin-
derziekte : men heeft doorAderlaatingen,

Laxeermiddelen , en Lavementen het ge-

weld van de koprts, en andere toevallen,

zoo ook het getal der pokjes trachten

voor tp komen, ofte verminderen; maar
de ziekte tot de uitbotting overgegaan,

heeft men deze getragt te bevorderen

door zvveetmiddelen : zodanig was de be-

handeling van Sydenham, Boerha-
ve en hunne Navolgers.

Nog
(fr) Histoire dn k Medecine, P. 2. p. i»£. ;
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Nog heeft men aangemerkt, dat, waar

deze ziekte epidemicq grasfeerende is , de-

zelve vooral haare woede oeffent in den
Zomer ; maar minder des Winters: dac

zy allergemecnst begint in de Lente;' fh

den Winter ophoud, om in een volgen-

den 'Lcntctyd -óp nieuw te verlchynen:

dat zy dcnMcnschin allen ouderdom Aan-

doet, en ook aan beide Scxeri gemeen is;

maar dat zy te gevaarlyker is , hoe de Zie-

ken bcjaarder en fterker zyn; terwyl zy
gemakiyker aandoet de Kinderen, Vrou-
wen en alle , die van eene tedere gefield*

heid des Lighaams zyn (c).

Van het tydftip, dat de Inenting bekend

wierd, heeft men alle deze Voorfchrifteri

óok op dezelve toegepast. Men heeft, al-

vorens tot deze Kunstbewerking over

te gaan, de Zieken begonnen voor te be-

feiden, door eene manier van leeven,niet

zeer verfchillende van die, welke Rha-
zes reeds heeft opgegeeven. Men heeft

tot het doen van deze Operatie verkie-

zing gemaakt in de Jaar-Saifoenen en

Voorwerpen : in de ziekte heeft men zig

niet verwyderd van de Voorfchiften, die

de Arabifche Geneesheer reeds heeft aan

de

(V?) H. Boeihaavii jf^hor. J. I38ö #
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de hand gegeeven : men heeft zelfs ge-

bruik gemaakt van alle zodanige midde-

len , die den naam hadden in flaat te

feyn* door eentf fpecifiqüe kracht het ve-

iiyn der Kinderziekte tegen te gaan , en
deszelfs uirwerkzelen aldus te kunnen
voorkomen of verminderen. -Maar op
dat ik alle deze byzonderhede'ri in haar

Volkomen beflag verhandele, zal ik ieder

afzonderlyk befchouwen , en èmdélyk
daar uit eene verkiezing maakenr, vrëU

ken weg, volgens m>ne gedagteïï, als

den zekerden zal in te liaan zyn. Ik

beginne met de

VERKIEZING
DER

VOORWERPEN
E N

JAAR-SAISOENEN
TOT DE

INENTING.
JUfC inflammatoire hoedanigheid des
bloeds, die men onderftelt, voornaam-
lyk in het cerfte tydperk van de Kin^

IV
T
. Deel, I der-
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derziekte, plaats te hebben, heeft gele-

genheid gegeeven om de fterke voibioe*

dige en heete voorwerpen , als de gevaar-

lykfte voor deze Ziekte aantezien; en in

tegendeel als best gcfchikt , die van eene

aan deze tegen overgeilelde Lighaams - ge-

fteltenis. Om de tegenftand van de huid

,

heeft men nog de üaden uitgefloten , hoe-

wel hunne koude en flymige gefteldheid van
fappen , zegt men , eenigzins fci>ynt te ver-

goeden, aan net nadeel, dat de tegenftand

van de huid doet. Dus luiden de Lesfen
van den grooten Boerhuve en zy-

nen Commentator van S wikten (d).
Deze laatste Schryver heeft daar en bo-

ven aangemerkt, dat de Volwas(enen nog
van wegen hunne vrees voor de Kinder-

ziekte , niet zelden dezelve gevaarlyker

krygen, dan die van eenen tederen ou-

derdom. „ Maar de eértsgeborenen , zegt

„ hy , offchoon hunne gefteldheid van

„ Lighaam tot de Kinderziekte meerder

„ gcfchikt fchynt te zyn, moeten toch

„ ook ^evaarlyk aangemerkt worden, aan-

„ gezien hunne tedere Lighaampjcs door

„ ligtc aandoeningen in ftuipen verval-

->, len, zoo als in den tyd , dat de tan-

„ den voort komen , blykt ; behalven

,

( <0 Cêm. in P©iRH. uiplwr. Tom. 5. p. 162.
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>, dat zy nog aan een aantal van andere

5, zieklyke omftandigheden onderwor-

^ pen zyn , die , van het geboorteflip af

? , tot eenige jaaren toe, nog plaats heb-

5? ben.
:

Uit deze Aanmerkingen zyn* ten op-

zichte van de Jaaren, in weiken men best

de Inenting zoude kunnen verrigten 3,ver*

fchillende gevoelens gefprocen*

Die van Ajlracan enten meest al ia

beneden de zeven jaaren (e)*

Maty oordeek de bekwaamste tyd

tot de Inenting , onmiddelyk * of immers
kort , na de geboorte *, en befchouwt gee^

ïie der ongemakken* welke de eertsgebo-»

renen onderhevig zyn , als bekwaam om
eenig nadeel toe te brengen (ƒ).

Gandoger de FoiGNy> ftelt ins*

gelyks de Inenting in het werk , aanftonds

na de geboorte , en verders tot dat de
Kinderen een half Jaar oud zyn 2 dan , van
dezen tyd af > ontraad hy dezelve van

we-

(fe) Billkth. jingloife, P. 12. p. l$+.

(ƒ ) Msdical Obfervations and ïnquiries , Ij a Sftii*

r-ï Qf PhyfiewK in Linden, vol. 3. f. ü88«

I a
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wegen de te vreezene toevallen van hes
tanden krygen , en wel tot dat zy drie en
een half Jaar bereiken (g).

Locher pryst ook de Inenting kort

na de geboorte aan. Deze Schryver heeft,

op aanraaden van Stork, dezelve in

Jonggeborenen dikwyls expresfelyk be-

proeft, en daar door ondervonden, dat

zy geenzins in deze tedere Voorwerpen
gevaarlyk zy ; ïrlaar in tegendeel , dat,

zoo als ook Stork van gevoelen was

,

deze tyd de beste is: voornaamlyk, om
dat, zegt hy, i°. „door het ontlasten van

,5 het Meconium , de Kinderen minder aan

5, ziektens onderworpen zyn : 2 . dewyl

„ in de twee eerde Jaaren leeftyd , de

„ meeste Kinderen aan de natuurlyke

„ pokjes derven: 3 . nadien zy de eerde

„ maanden van hunnen leeftyd meest 'il

„ (kapende doorbrengen , en door uit-

5 , wendige zaaken niet zoo ligt aangedaan

„ worden: 4 . aangezien zy de Genees-

,, middelen veel beter doorzweigen , dan

„ wanneer zy ouder zyn : 5 vermits het

„ aangezicht niet wandal tig word. Van
„ vier en dertig eerstgeborene Kinde-

55 ren,

* Cö ) Traite pratique de F Intculatmi ,
&c. a Namur of

* faris 1 766.
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ren , in den tyd van zes weeken inge-

ënt , en onder welken 'er eenige wa-
ren , die men flegts eenen dag oud re-

kende , zyn 'er twee geftorven : het

5 , eene door een misflag van de Moeder

,

„ in haar leevensregeling; het ander zon-

„ der eene klaarblykende oorzaak (A}.
,

PEacivAL is van tegenftryd'ge ge-

dachten : hy heeft zig tegen het gevoelen

van Mat y verzet, en oordeelt , dat men

,

om de ongemakken, aan welken Eerstge-

borenen onderhevig zyn, dezelve niet,

dan uit hooge noodzaaklykheid, moet in-

enten; ja dat men dan nog moet wagten,

tot dat het Kind de eerite drie maanden
van zyne geboorte te boven is, om dat

.het in dien tyd wel het allermeest aan on-

gemakken laboreert , en het dan nog te

vroeg is om iets cc vreezen voor het uit-

komen van de tanden. Hy oordeelt het

ook niet goed buiten noodzaaklykheid in

te' enten, zoo lang het Kind zogende is;

aangezien door. middel van het zog, vol-

gens zyn gevoelen., verfcheide ziektere

van de Minnen aan het Kind kunnen me-
degedeeld worden; maar verkiest als de

' be-

(//) Obfervationes pra&icce circa Jno cttlatiotitm Fariola-

rum in nco - natis infiitutum , Vindebon. 1778,

1 3
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bekwafamfte tyd te fielten , tusfehen de
drie en zeven jaaren, in gezonde Kinde-

en , en tusfehen vier en zeven , in die

yelke zwak en teer zyn. „ De krachten

der natuur , zegt hy , zyn dan fterk

genoeg , de uitwaasfeming gefchied

vry en overvloedig, de aandoenlykheid

van 't Lighaam is veel verminderd, de

Ingewanden zyn gezond en fterk ea

zonder verftoppingen , de geest, lchoon

werkzaam en vlug, word door geen ge-

moedsaandoeningen geftoord; de be-

kleedzelen hebben eene behoorlyke

dunheid, ea de vezelen zyn noch te

ftrak noch te flap, voor de uitbottin-

ge der pokltoffen Qi)

Di ms dal e, die voor de vermaard*

ft e der Inenters gehouden wordt

,

heeft waargenomen , dat jonge Kinde-

., door de Inenting meerder puisten

krygen, dan die, welke ouder zyn; en
om deze reden oordeelt hy de Inenting

niut goed , voor het tweede Jaar na

hunne geboorte (£).
Van

(O O'! the Di\&dv>wtig?s, vshich attend ths Inaeulation

of Childern in early infancy , Ln.l. 1768.

( * ) The pre/ent Method of hittulo.tir.g for the Smal-
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Van het zelve gevoelen is de geleerde

SCHWENKE (/).

De fchrandere Hoogleeraar^AN Doe-
veren heeft, even als Dimsdale,
waargenomen het meerder getal van pok-

jes, waar aan jonggeborenen onderhevig

zyn ; en fchryft het zelve toe aan de

broeijing van het bakeren. Deze Geleer-

de is ook van gevoelen dat het best zy,

den tyd, waar in de Kinderen aan de on-

gemakken van hunnen eerften leeftyd on-

derworpen zyn , voorby te laaten gaan

,

offchoon hy de Inenting, in dien tyd,

met gewenschc gevolg verrigt heeft («)*

De beroemde. Hoogleeraar Camper,
oordeelt het verfchil van de Jaaren wei
niets tot het wel (langen van de Inenting

te doen , maar heeft echter ook opge-

merkt , dat zogende Kinderen foiucyds

duizend puisten krygen , daar andere , van
dezelve gefteldheid des Lighaams , en twee
Jaaren oud zynde, 'er alleen drie of vier

of tien kregen; en de toevallen, als de
zwel-

f Z) 2tU zynen Brief ann den Geleerden E. Sawdi.
jfort, in de Genees- e?: Natuurkundige Biblioth. T. 6,

1>. 649.
(m) Ineen Brief aan denzelven , in het zelve Wer\%

T- 7. h 174.

I 4
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zwelling van het aangezicht, van de han-

den , enz. kwyling en etterkoorts , hier

aan evenredig Hellende , verkiest hy de

Eerstgeborenen, en die heneden het Jaar

Zyn, daar van uit te zonderen; dan tot

vier Jaaren mec.de Inenting te wagten,

oordeelt hy niet goed , en vraagt , hoe men
dan de befmetting der natuurlyke Kinder-

ziekte zal voorkomen £*0?

Na deze Lyst van byzondere gedacht-

ten der voornaamfte Mannen, die over de

Inenting gefchreven hebben, nopens den

tyd voor de Kinderen, in welken zy best

zouden kunnen ingeënt worden, blykt , dat

de meeden daar heen hellen, om den eer-

11en leeftyd , in welke zy aan verfcheide

ongemakken onderworpen zyn, te laatcn

yoorbygaan: myn gevoelen derhalven is,

dezen tyd te doen (trekken tot de uitbot-

ting van de tanden volkomen is :- aldus

vermyd men zig bloot te ftellen aan toe-

vallen , die men verkeerdelyk fomtyds aan

de Inenting toefchryft, maar die doch

o>kniet zelden dooi dezelve, of aangezet,

oï wezendlyk, en alleen daar door ven or-

7/uikt worden , terwyl men de Kinderen

pog genoeg bevryd voor de natuurlyke

be-

(n) lu het Pt voren aangehaalde Werk, p~ 73. .
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befmetting. Evenwel, in gevalle de na-'

tuurlyke Kinderziekte heerfche , of in

eene zelfde Familie of Huisgezin, een of

meerder, 't zy aan de natuurlykc, 't zy
aan de ingeëntte pokjes ziek zyn, en zig

hier Jonggeborenen bevinden , kan en
mag men die ook vryëlyk inenten; aan-

gezien zy door de natuurlyke befmetting

gedreigd worden, die altyd veel gevaar-

lyker is, en men van eene andere zyde

gezien heeft, dat ook dezelve de Inen-

ting gelukkig kunnen doorftaan. Het
zog van de Minnen kan , verre van nadee-

lig te zyn, door eene goede leefwyze aan

hen voor te fchryven , zeer gefchikt ge-

maakt worden , om te voldoen aan alle

de aanwyzingen van de Inëncing, en dus

vergoeden aan cie Geneesmiddelen, die de

Zuigelingen toch moeilyk flikken. De on-
dervinding heeft het geene ik hier vooiv

draage bekrachtigt.

De Vohvasfenen kunnen in 'allerleyen

ouderdom vryëlyk ingeëntworden. Dims-
dale heeft de Inenting met goed ge-

volg verrigt in Lieden van zeventig, en
Murray in die van boven de tagtig

Jaaren. Men ziet dus dat de Leqr van
den Grooten Boerhaave, ten opzich-

te van de min of meerder moeilykheid 'm

I 5 dQ
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de Kinderziekte, naar maate van d

%
en ou-

derdom, niet doorgaat; ja in tegendeel,

dat die, welke van dezen verlichten Man,
als de beste voorwerpen befchouvvd wor-
den , juist aan de meefte gevaaren zyn
blootgefteld, en vice ver/a.

Akyd is het best, gezonde Geftellcu

tot de Inenting te verkiezen; dan, waar

men voor de natuurlyke befmettmg be-

vreest is , mogen ook vryëlyk ingeënt

worden die geenen , die eenige onge-

makken onderworpen zyn > of zieklyk be-

fchouwd worden; want, zoo als ook de

Celeerde Schwenke van de Kinderen

aanmerkt (0), als dan is het beter in

te enten , en hen eene ziekte te verfchaf-

fen, waar door zy veel minder gevaar van
fterven zullen loopen, en die meest al

de overige Ziektens niet verergerd, maar
fomtyds eerder verbeterd.

Zoo merkt Andrew, in eenen Brief

aan Wilmot aan (ƒ>), dat in een

Meisje, dat de fqhurft had, en de pokjes

kreeg, geduurende deze laatste ziekte, de

fchurft

(o} In den Brief te voren gemeld.

(p) The PraÜicé if InocuMm impartitlly wijlde*

Ttd % tfc.
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fchurft verdween; maar na de pokjes ge-

neezen waren , verfcheen nogthans de

fcburft weder. Schultz heefc onder-

vonden , dat Menfchen , die kort te voren
eene tusfchenpoiènde koorts gehad had-

denzoo veel te gemaklyker ingeënt zyn;
maar heeft tevens gezien, dat zoo eene

koorts lbmtyds in plaatfe van de Etter-

koorts verfcheenen is; en in anderen, dat

dezelve verdween, zoo dra de pokjes te

voorfchyn kwamen. Deze Sch'ryver heeft

met gelukkig gevolg ingeënt een Kind, dat

aan de Engelfche Ziekte laboreerde, zco

wel als die geenen, welke aan de Venus-
ziekte kwynden (q ). V

r
eele , die de

Scheurbuik , ofde Kliergezwellen , hadden,

zyn zoo wel als andere , die aan de Jigt en

aan de Teering laboreerden, met vrugt

ingeënt door Dimsdale CO- ®Q

Hoogleeraar Camper heeft , zonder

eenige voorbereiding, met goed gevolg

de Inenting verrigt aan Kinderen , met de
Spieren , Venlofen en met Dauworm be-

zet (Ov

Volgens G. Foigny, moeten Meis-

jes,

( g) Genees- en Natuurkind. Bibl. van den Geleerden

Jleere E. Sawdifobt, T. 5. p. 828. &f fel'
(

r

) Zie het veren aangehaalde Werk.

(i) flet voorgemelde fVtrk p, 59-60.
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jes, zoo min als Jongelingen, in den tyd

dat zy huuwbaar worden , zig aan de Inen-

ting overgeeven (/): zoo word ook den
tyd, in welken de Vrouwen of Vryfters

hunne Maandftonden hebben ontraaden:

dan waar dezelve , (taande de pok jes,

overkwamen, hebben zy nimmer nadeel

toegebragt , om welke reden dq Hoog-
leeraar Camper geene zwaarigheid

maakt , immers in gevallen , waar men
voor de natuurlyke befmetting bevreest

is , in te enten , alvorens dezelve geëin-

digd zyn 0*O- I" zwangere Vrouwen,
hebben Dimsdal e en anderen, de Inen-

ting met goedgevölg verngt (v~): buiten

vrees voordenatuurlykebefmetting is het

echter beter dezen tyd te ontgaan. Min-
nen zyn, te gelyk met hunne Zuigelingen,

•door den Hoogleeraar Camper ingeënt

met gelukkig gevolg; alleen raad hy aan,

geduurende den tyd , dat de koorts van
uitbottinge tegenwoordig is, het Kind de

Borst te onthouden Qw ).

Van alle Voorwerpen zyn 'er geene,

die beter voor de Inëntinge gefchikt 2;yn

,

als

CO Het aangehaalde Werk.

(«) p- 75.'

(v) Ii het Werk va-n dezen Sclryver te wen gemeld*

[w) p, 77.
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sis die, welker huid doorfchynend, bloe-

zend, poezelig en zagc is; en geene ge-

vaarlyker dan die, wier dikke en taaije huid

de natuurlyke doorwaasfeming fomtyds
vermindert of belet. Zoo heeft Cön-
damink waargenomen, dat de Bos -In-

diaanen , die hunne Lighaamen fterk ver-

wen met Roucou , zelden van de natuur-

lyke Kinderziekte geneezen , terwyl ande-

re , wier Lighaamen aldus niet befmeerd

zyn, dezelve gelukkig doorftaan ( x).

Hy fchryfc dit niet ten onrecht alleen toe

aan de belette doorwaasfeming van de

Huid. De geleerde Bicker (jy) heeft

de gemelde huidshoedanigheid opgegee-

ven, als een teken , waar uit men de graad

der Kinderziekte voorzeggen kan; en de
Hoogleeraar Camper Qz)i g^^gt *n
deze voorzegging nooit gemist, en daar

uit het min of meerder getal der pokjes *

die uit de Inenting (tonden te volgen ?

akvd voorzien te hebben : zoo heeft ook
Schults (a) aangemerkt, dat vette

Men*

(x) Memoires de VAcad. des Sciences, de Van. 1745.
JU. d'Amfterd.

( y ) Zie T y s s t> t s Raadg. vertaald , derde druk

p. 601.

( z ) Het voren gemelde Werk
9 p. 50.

(0 ) Z'e de Natuur- en Geneeskundige Bibl, van den

geleerd™ E. Sandifort, T. 5. f. $28.
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Menfchen , meest al goedaartige pokjeS

krygen , en daarom met gelukkig vooruit-

zicht kunnen ingeënt worden»

De manier van leven doet weinig of
niets toe den aart van de Kinderziekte; en

dj Voedzels kunnen , zoo min als het Cli-

maat, eenige veranderingen daar in te

weeg brengen; want, zo als de Hoog-
leeraar Camper ook aanmerkt, ontdekt

men, in Volkeren' van allerleyen aart en

leefwyze, de merktekenen van goed en

kwaadaartig foort van pokjes (b). Ry*
ken en Armen , zyn aan beide foorten

onderworpen, zoo wel als de Volkeren

van allerleye Waereld- oorden > hoe ver-

fchillend ook hunne leefwyze is. Des on-

aangezien is het niet raadzaam, de Inen-

ting te doen ondergaan aan die geenen,

welke fterk aan den drank overgegee-

ven zyn.

Die van Europa verkiezen liefst,

voorden tyd der Inenting, den Winter,
fommigen nogthans , hebben de Lente
verkozen ; maar inzonderheid fluiten zy
de Herfst uit, om de verfcheide Ziek-

tens , die 'er in dezen tyd heerfchen. Uit

het

CO t' 47.
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het geen ik te voren over de Luchtsge-

fteldheid van de verzengde Luchtftreek

hebbe bygebragt , is gebleken , dat de

drooge tyden aldaar als de gezondften

zyn aan te merken ; en het is daarom 5

dat ik deze voor de Regen -Saifoenen ver-

kieze. Dan, in gevallener befmettelyke

Ziektens, die gevaarlyk zyti, en niet de

Kinderziekte heerfche , oordeele ik het

raadzaam , dezen tyd eerst voorby te laa-

ten gaan: de Regen- Saifoenen zyn aan

zodanige Ziektens 't meest enderworpen,
en daarom voor de Inenting min be-

kwaam. Maar als de Kinderpokjes alge-

meen heerfchende zyn* mag men vryë-

lyk inenten , zelfs als 'er kwaadaartig

foort van pokjes grasfeert. De onder-

vinding heeft geleerd , dat het gevolg'

van de Inenting in zulke tydsn even ge-

lukkig kan zyn. Het eenigffce dat men
te vreezen heeft is, dat fomtyds de na-

tuurlyke befmeccing kan plaats hebben, in

die geenen, welke de Inenting ondergaan

,

en dat derzelver kwaacie gevolgen, dan
ten onrecht aan deze Kunstbewerking
kunnen toegefchreven worden. Dan, het

nut, dat de Inenting verfebaffen zal, door
het behouden van een aantal Lyderen , die

anders gedreigd worden door de natuur-

lyke Kinderziekte ten grave te daalen,

moet
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Jnoet ecne vertroosting zyn, ter vergoo
ding van zodanige valfche befchuldiging*

OVER
D E

VOORBEREIDING.
JLDc Lcerftcllingcn van Rhazes , nopens
de voorbehoedende curatie der Kinder-*

ziekic, hebben eenen invloed gehad, die

tot heden niet is uiteetoischt. De oorzaak

van deze Ziekte; in de opbruifing van het

bloed Hellende te beftaan , heeft men
toevlugt genomen tot alle zodanige mid-

. delen , die men bekwaam dacht, om de-

zelve of voor te komen, of tegen te gaan.

Sydenham en Boerhaave deze

oorzaak in de Inflammatoire hoedanigheid

des bloeds zoekende , verfchilden niet

veel , nopens de Geneezings - aanwy zingen
van Rhazes. Alle middelen, die maar
eenigzints in Haat kunnen zyn de bewce-

ging des bloeds te bedaaren , worden iri

de voorbereidende geneeswyze der Kin-

derziekte aangeprezen. Onder dezen wor-

den als de voornaamfte genoemd , de

Aderlatingen, de verkoelende laxeermid-

delen, de Voetbaden, de zuure Genees-

raid-
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middelen , en de zuurachtige en verkoe-

lende Voedzels; al wat het Lighaam kan
verhitten, of de opbruifmg des bloeds

aanzetcen, moet zorgvuldig vermyd wor-
den. Vieesch of Visch, en a}le derzel-

ver bereidzelen, de Eyeren, Boter, Kaas,

Melk, Olie, den Wyn, alle geestryke

Dranken , zoo wel ais de beweegingen

des Lighaams , en de verhittende Ge-
moed?unften, moecen als zoo veelefcha»

delyKe dingen aangemerkt worden.

Buiten en behalven deze Leefwyze ent

Geneesmiddelen , heeft men getracht te

voldoen aan eene andere aanwyzing,
die bettond in het venyn der pokjes,door
middelen, die men onderftelde eenen'daar

aan tegenftrydigen aart te bezitten , ware
't mogelyk , te vernietigen of onwerk.
zaam te maaken. Rhazes roemde tot

dit einde byzonderlyk op zynen Syroop,
en de Syroop van Paarlen der Indiaanen

QSyrupus Margaritarum Indorum). B o e r-
ha ave prees de middelen uit het Anti-

morivm en de Mercurlalia , tot het zelve

einde aan : hy gaf de volgende Poeijers

,

om 'er alle drie uuren een van in te nee-

men, met vier oneen wey: R. Antimon.
diaphar. cum Nitr fixo. Dragtn. vj Mer*
mr. dulc. Dragm. fem. Sal. Polychr.

IV. Deel. K Dragm,
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Dragm. j. Mix. g? LiyicL in Puhered
xxiv. Qc ).

Zodanige middelen zyn dan ook in

de Voorbereiding tot de Inenting ge-

btz gd.

Dimsdale ( d) pryst daar toe een

Poeijer aan , b-ftaande uit agt grynen
Calomela , en een agtste gryn van de

Tartarus emeticus. Hy geeft dit Poeijer

aan Volwasfenen om den anderen dag;

maar aan jongere Pcrfoonen, geeft hy min-

der: zoo gaven de ïuttoniaanen de Kwik,
fomtyds in zulke fterke giften, dat daar

door kwyling ontftond. Murray had

een Drank in gebruik, die beitond uic

Teer- water en Cicuta met Campher, Ca-
lomel en de Harst van Guajac.

Zoo wierden dan in de Kinderziekte ge-

bezigd dezelve middelen, die als Specifi-

tjns'i in de Venus ziekte geprezen wor-
den : niemand nogthans heeft tot hier

toe aangewezen, dat 'er tus.chen de ve-

nynen van deze tweedcrlcye Ziektens, de

minde

(V) ÏT. Boefhavt A'hêr cuw Com, JU. y A N S w : £-

Ten, T 5 in M t e ria Med p F 7
(d) Zie het ts voren gemelde fVerk.
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minfte overeenkomst zy. Eene reeks van
ondervindingen , welke bevestigen , dat

niet alleen in allerleyen ouderdom, niet

alleen in gezonde, maar zelfs in ziekly-

ke Voorwerpen, de Inenting, zonder de

aanwending van deze middelen , even
gelukkig gellaagd is, bewyzen de nutloos-

heid van derzelver gebruik , en de mis-

gisfïng van den Grooten Boerhaave,
nopens de Geneezing van de Kinderziek-

te; ja Dimsöale zelfs , heeft , volgens

zyn eigen getuignis, zulks in de Kunstbe-

werking van de Inëncing ondervonden.

Watson was van gevoelen, dat de

Kwikmiddelen de puisten veel eerder ver-

meerderde ; ook heeft Huksham de-

zelve dikwyls fchadelyk bevonden, en
daarom het algemeen gebruik daar van
veracht.

Des niet tegenflaande, heeft men door-

gaans de gemelde wyze van Voorberei-
ding gevolgd , en hier mede korter of
langer aangehouden, dommige hebben
die geduurende zes, andere vier, andere

twee weeken, vóór dat zy tot de Kunst-
bewerking van de Inenting overgingen,
in 't werk gefield. Het is Waarfchynl 'k,

dat , waar men deze manier van hande-

len, onverfchillig in allerleye foorten van

K 2 Voor^
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Voorwerpen geoeffent heeft , meer na- dan
voordeel daar uit ontltaan is. Verre van
daar door de hoedanigheid van het bloed

in diervoegen re veranderen , dat een
kwaadaartig foort van pokjes verhoed
zoude kunnen worden , heeft men veel

eer zwakke Voorwerpen daar door afge-

mat, en de krachten, die ter ontbinding

en uitdryving van de ziekftoffen vereifcht

wierden, vernietigd: gezonde Geftellen

,

heeft men vru'gteioos gefolterd. De
Leerftelling van Rhazes, zoo wel als

van zyne Opvolgers, mitsgaders van Sy-
denha m en Boek ha we, dat de pok-

jes in haar begin door foortgclke midde-

len zouden kunnen geneezen worden,
zonder uitbotting, is veel eer een dwaa.

lmg. Waar de krachten vernield worden,
heeft men te vreezen, dat zig de ziekflof

op inwendige deelen Horten, en gevaar-

lyke toevallen voortbrengen zal; en dat

in deze Ziekte het bloed altyd eene hoe-

danigheid van ontfleeking zoude hebben,

waar van de drift en taaiheid moet tegen

gedaan worden door Aderlatingen , La-

leermiddelen , en wat dies meer zy, is

ook niet altyd waar. De koorts is dik-

wyls niet mear dan vereischt word om de
ziekflof volgens den aart en de gewoonte

der Ziekte, te ontbinden en uit te dryven,
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in welk geval zy niet zonder gevaar,

door verzwakkende middelen, verminderd

word. Meesc al is zy van eenen rocten-

den aart , en in dit geval zyn byzonder-

lyk de Aderlatingen zeer nadeeiig. De
voorfchreve wyze van Voorbereiding, is

derhalven tot niets minder bekwaam, als

om, in alle gevallen, voorde [neming,

onverfchillig voorgefchreven te kannen
worden ; en het is zelf niet mogelyk eene

wyze van Voorbereiding uit ce denken,

die in 't algemeen, in alle gevallen, zou-

de kunnen plaats hebben.

Zoo lang de natuur van het venyn der

Kinderziekte niet bekendis, of geene

middelen zyn uitgevonden
i die dit venyn

in z n natuur zelve beltryden en vernie-

tigen kunnen, zoo lang zegge ik, is het

ook beter de Lyders met geene vrugte^

looze Geneesmiddelen , noch eene te

ftrenge leefwyze, af te martelen. In te-

gendeel, zal het vry beter zyn, en men
de gelukkigfte ondervinding zoo wel als

niet eene nationale Geneeskunde over

eenfternmen , wanneer wy der Zieken
gewoonte, en hunne temperamenten , ga-

de liaan, en, met opzicht tot derzelver

byzonderheden , eene leefwyze voorfch. y-

ven , die best met dezelve overeen

K s kooit;
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komt, zonder van eene andere zyde na-

d-eelig te kunnen zyn.

Ik verwerpe derhalven alle Geneesmid-
delen, in die geenen, welke eene volmaak-

te Gezondheid genieten; en ik achte het

voldoencnd hen, nopens het gebruik van
hunne V

r
oedzels , matig te doen zyn : de

grove Spyzen, en voor al de Vleesch- en

Visch-Spyzen , de geestryke Dranken en

den Wyn , moeten vermyd worden. Even-
wel , wanneer zy hier aan fterk gewoon
zyn, mag, en moet men zelfs, minder

ftrengheid gebruiken: het matig gebruik

van onvolwasfen Vleeseh, en nu en dan

ook van een weinig Wyn , kan aan dezen

niet zoo veel nadeel toebrengen , als wel

de volkome onthouding.

Het zuiveren van de eerfte wegen , al-

vorens de Inenting te verrigten , is al-

tyd goed; byzondcrlyk in die geenen, die

hardlyyig zyn. Het volftaac tot dat ein-

de , een of twee maaien , een zagt buikzuï-

veroid middel te geeven , waar toe de
JPuipèi Casfia Tamartndonim^ Prunorunij

ce Mannc, en de oneenilagtige Laxeer-

.icen,, als hez fal Mirabik Glauberj,

Êfrfoti en andere foortgeyken, best ge-

ichïia zyn. Kinderen, kunnen de Syru-
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pus Rofar. v c. f. Cic/wr. c Rheo, of iets

dergeïyks . gebruiken ; doch , ais zy mocilyk

dezelve doorzwejgen , is hen beter hen
een Lavement aan te wenden. Een af-

trekzei van Gerst of Gart met Honing,
en een weinig ^out vermengd, kan hier

toe voiftaan.

In de geenen , die men vermoed wor-
men te hebben, moeten dezelve alvorens

de Inenting te ondergaan , vernietigd wor-
den. I ;et is in dit geval, dat onder an-

deren ook.de Kwik- middelen zyn aange-

wezen , en dat derhalven de Poeders van
BoERHAAVE of Van D I M S D A L E vail

dienst kunnen zyn.

Andere Ziektens , moeten, of geneezen
of verbeterd worden, door middelen, die

naar hunnen byzonderen aart en de by-

zondere toevallen ook verfchillend zyn
ingerigt ; en het is in het. gebruik dier

middelen, dat dan ook het voornaame van
de Voorbereiding tot de Inenting beitaat.

De Aderlaatincen komen niet dan ino
volbloedigen , en fterke Voorwerpen, en

*

in de heete Gewesten zelden te pas.

i

De beweeging en ri^t, flaapen en waa-

K 4 ken 9
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ken , mogen geöeffend worden naar ge-

woonte, maar de een en andere kan nog-
thans zondigen door te veel of te min.

De gemoeds- beweegingen moeten ver-

myd worden ,. inzonderheid die droef-

geestigheid of gramfchap kunnen verwek-

ken. Het byfiaapen , behoeft in de Ge-
huuwden ni< verboden te worden, mits

toe geene onmaatigheid overflaande.

De lucht moet liefst koel zyn, en des-

zelfs ververfching , is ten uiterften nood-

zaaklyk.

Zodanig is de eenvoudigfle, maar te-

vens , voldocndfte en beste wyze van

Voorbereiding ingerigt: alle verdere ce-

remoniën zyn nutteloos , dikwyls fchade-

lyk , en hunnen oorfprong verfchuldigd

aan dwaalingen.

De voornaamfte en geleerdfte Inen-

ters 9 hebben zig van deze wryze alleen

bediend, en met gelukkig gevolg: Dims-
i>ale zelfs, heeft die in veelen alleen

gebezigd, en de uitkomst is even geluk-

kig geweest, als in de gevallen, waar in

hy zyne Potijers werkftelljg maakte.

De
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De Geleerde Schwenke CO> éie

wel eer de manier van V oorbereiding

van Di ms dal e vo'gde , gaf daar na

geene Kwik -middelen, dan aan zulken,

die hy vermoedde wonnen in hec ge-

darane te hébben. Buiten deze gevallen»

beftaat zyne gantfche Voorbereiding, in

de onthouding van het dierlyk Voedzel,

in het gebruik van Spyzen , uit het ryk der-

Plan een, en in een fiuikzuiverend mid-

del, beftaande in een aftrekzel van Senne*

bladen, met Manna, en een weinig Zout:
twee afgangen dagelyks , zegt hy , z n
genoeg, en daar na ichikt hy het gebruik

van zyhe Purgeer -middelen. De bewee-
ging, moet volgens dezen Schryver, fterk

aangeprezen , maar nooit tot zweetens,

of vermoeiens toe , voortgezet worden

:

zorgvuldig wil hy,-dat zig die geene, wel-

ke ftaan ingeënt te worden , wagten in

een befloten vertrek te zyn , dat door

vuur of door veelheid van Menfchen, te

warm of te benauwd is ; doet dezelve

niet warmer kleeden of dekken , dan naar

gewoonte , en gebied hen, behalven het

Vleesch en V
r

]eefchnat, nog te vermyden
alle vette Spyzen,- als Boter, Kaas, Olie

en foortgelyken , zoo ook den Wyn , alle

geest-

{t ) Zie zyntn Brief tt voren geweid*

K 5



i j4 Beantwoording
geestryke Dranken , Spcceryen en aroma-

nque Kruiden. Den tyd, die deze bchry-

ver tot deze Voorbereiding aanwend > is

£es dagen of nog korter.

De vermaarde Hoogleeraar Camper
(ƒ)• verwerpt yoiftrekt alle Voorberei-

ding Hy houd zig liefst by de gewoon-

te d^r Zieken : fteld de Inenting in het

werk in gezonden, dat is in die, welke

üoch aan koorts, buikloop of foorrgdy-

le Ziekten Jaboreeren ; veizwakc dan hec

kigiwm niet door ontlastmiddelen, noch

verb'-t het zelve door Speceryen . al het

overige laaft Hy aan de .natuur over. No-
pens de kwynende Ziektens , zegt Hy,
„ deze komen niet in g-oote aanmer-

,• king;. omdat „ in gevalle de nacuurly-

„ kje belinetting den M.ensch overvalle,

y> honderdmaal erger toevallen zullen te

,, vreezen Z-yav" .

Om het nut- der Voorbereiding juist-

te waardeeren ', heb ik in overweeging

geiiomen, het geene men, en in de In-

gvëiUten i
en in d;e, welke de natuur-

lyke Kinderziekte heeft, aangetast, waar-

neemt,. Alen heefc, zoo als uit het voor-

gaan-

l
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gaande blykt, de Inenting verrigt, zon-

der eenige Voorbereiding 5 zonder eeni-

ge verandering in de ieefwyze , en zy

heeft even gelukkig gevolg gehad. Ik

heb, in den tyd dat de Kinderziek-

te zeer fterk heercchte , waargenomen,
dat kwaadaartige iamenvloeijende pokjes

verfchenen in die geenen , welke van
overlang, uit vreeze voor de befmetting,

zig aan eene leefwyze hadden overgegee-

ven , gelyk aan die van de Voorberei-

ding ; terwyl andere , van eene ru\ve manier

van leeven , het goedaartig foort kreegen.

Maar ik heb ook gezien, dat in die, wel-

ke vooraf, of in hec begin van de uitbot-

tings -koorts, verzuimd hadden den buik

te zuiveren, de koorts allerhevigst wierd;
dat 'er Delirium en andere toevallen ver-

fchenen ; ja dat de aart van de koorts zelfs

eene volkome rottende fmetting der vog-
ten deed vreezen; .en dat alle deze ver-

fchynfelen trapsgewys verergerden, zonder
dat 'er, uitbotting kwam, zoo lang tot dat

de eerfte wegen, door bekwame Braak- en
Purgeermiddelen gezuiverd waren , wan-
neer den ftaat des Lyders beterde , en de
uitbotting volgde. Zoo heb ik gezien in

een Jongeling van omtrent %2 |aaren, dat,

4Üeen door de prikkelende ftofFe in de

Maag 3 de uitbotting vertraagt en te rug
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geho'iden wierd , terwyl de koorts , met ge-

duafigë verheffingen, hevige benauwdhe-
den, bitte, nygingen toe braaken , ylhoof-

ofeheid , eene brandende , rasiè , ongeiyke
en ihppe pols , vericheide dagen reeds

geduurd- had, en nog akyd aanwakker-

de; ia zoo, dat ik dezelve veel eerder

vo^r eene waare Rot -koorts, dan voor de
Li .-boetings -'koorts van de Kinderziekte

groette. Ik (lelde een Braak -middel in

't wérk ; na deszelfs uitwerking bedaar-

den de toevallen , en de merktekenen van
de- pok} es" openbaarden zig den anderen

dag. Biykt uit deze Waarneeming niet

zonne- klaar de nuttigheid van het zui-

veren der eerfte wegen , in de Voorberei-

ding van de Inenting, en dat de koorts,

tvaar ze in zulk cenen graad , en met zulke

gevaarlyke toevallen verlchynt, veel eer-

der als een belettende, dan als eene uit-

werkende oorzaak van de uitbotting

iiioet aangezien worden ? Ik kan derhal-

ven ,- in dit deel der behandeling van de
Kinderziekte , niet volkomen toeftem-

irien- het gevoelen van den beroemden
Iloö^ieeraar Camper, -hoé zeer ik de
enwaardeerbaare hoedanigheden van de-

zen Grqoten Man met verwondering be-

fchöuwe ên noogachte; ftejtende, dat de

ioorts 3 iti welken si aad-die ook verfcfciynöi

akyd
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alt d als noodzaaklyk moet. aangezien

worden * als waarom Hy dezelve niet

aanzet door Zweet- middelen, noch ver^

mindert door Nitrofa , of Ontlast- mid-

delen; want, zegt hy, wy weeten met,
in welken graad de koorts noodzaaklyk

zy, om de Pokftof uit te dryven; waar-

genomen hebbende , dat eene geweldige

koorts flegts twee puisten , en'eene gema-
tigde duizend voortbrengt (g).

Zoo heeft my de ondervinding in de-

zelve Epidemie geleerd, wat nut de zorg-

vuldige onthouding van Vleesch-fpyzen,

en het gebruik van zuurachtige Genees-
middelen en Voedzels doet. Verfcheide-

maalen heb ik het gevaar der ziekte zien

vermeerderen , doordien de Zieken on-

voorzichtig Vleesch-fpyzen, of de Soe-
pen daar van , gebruikten. De puisten

wel is wraar, wierden hier door niet ver-

meerderd ; maar de aanwakkering van de
koorts, ylhoofdigheid en eene overgang
der fappen in, verrotting, maakten voor-

naamlyk het gevaar uit. In den t d van
de Etter- koorts, voornaamly^ kunnen
deze Voedzels niet dan ten hoogften na-

deeligzyn, omdat hec bloed, van wegen
d»

(g) In het gemelde Werky p. 7^
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de ftoffen, die uit de zweerende pckjes

geduurig opgenomen, en mee het zelve

vermengd worden , dan reeds ten oeele

bedorven, en in verrotting overhellende

word, zelfs in weerwil van de zorgvul-

dige onthouding dier Voedzels , die de ver-

rotting bevorderen.

De Voedzels ,die uit het ryk der Plan-

ten en Gewasfen genomen worden , en
van eenen zuurachtigen aart zyn , gaan

deze gevaarlyke ontaarting van het bloed

tegen; en hierom zyn de Gort- en Ryst-

fpvzen, de Tuingr^entens, ais Porcelyn,

Endyvie, Kooi, en foortgeiyke, zonder

Vleesch of Eyeren gedoofd, of toe Soe-

pen gemaakt, de zuurachtige Vrugten, zoo

als in de Indien de Guajaven . de Oranje-

appelen, de Citroenen en Limoenen, allé

verdere verkoelende Vrugten, als Meloe-

nen , Bachoves, enz. den tngeënten in

de heete Gewesten, aan te pryzen Tot
hunnen Dorstdrank, kan een ligt afkook-

zei, van Gort of Ryst vervaardigd, en in

het zelve het fap van Limoenen of Ci-

troenen , en voor de fmaak een weinig

Suiker vermengd worden. De Wey van

Melk , of een afkookzel van Zuuring, met
Suiker vermengd, kan aan het zelve oog-

merk voldoen. In gevalle van zuigende

Kin-
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Kinderen, fchryft men foortge!yke leef-

wyze aan de Minnen voor, op ciat haar

zog aan derzelver aanwyzipgen zoude
kunnen voldoen.

Ter bevestiging van deze voorfchreve

Ieefwyze, geduurende de Kinderziekte*

zoude ik vericheide ondervindingen kun-

nen bybrengen, dan ik achte de volgende

alleen genoeg volftaande. Een Vader,
met vyf Kinderen , wierden aangedaan

door de natuurlyke Kinderpokjes , geduu-

rende de meergemelde Epidemie : de eer*

fte was de oudfte van zyne Kinderen, en

een Meisje; zy kreeg de onderfcheide

foort, maar zeer talryk, en genas geluk-

kig, door nauwkeurig te agtervolgen de
voorfchreve Leefregulen en de Genees^
middelen tegen de verrotting. E enige da-

gen daar na , word de Vader aangetast,

die aan eene tamelyk ruuwe Leefwyze
gewoo • was;hy kreeg de famenvloeijende

foort en worfte.de met hevige toevallen,

vooral geduurende den tyd van de Etter-

koorts, maar het gebruik van de mineraa-

le Zuuren, en eindlvk de Koorts -bast,

en de Opiaten, geholpen nu en dan door
de Buikzuiverende middelen, eene Ader*
laating, in den tyd dat hy met eene fterke

opgezette Pols , zeer hevig en kwaadaar-
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tig ylde , mitsgaders zyne gehoorzaam-

heid in het iterk drinken , van zuuraeh-

tige Dorst dranken , deeden hem het ge»

vaar te boven komen. De derde was

een Zoontje, omtrent tien Jaaren oud,
en de vierde een Dogtcrtje van agt of
negen Jaaren: zy wierden omtrent te ge-

lyk aangedaan ; kregen beide pokjes in

groote veelheid en byna zamenvloeijend;

waren, geduurende het gantfche beloop

van de Ziekte, zeer ilaaperig, en beide

wierden zy , gehoorzaam zynde in h ;t

agtervolgen van de Geneeskundige be-

veelen , gered :, de vyfde was een Jon-
getje van omtrent zes Jaaren , zeer ge-

zond en frisch van gcilel, ja beter in aan-

zien , dan alle de overigen ; hy wierd

aangedaan door de ondcrfcheide foort; de

koorts was niet heviger als in de ande-

ren; maar van het begin af weigerde hy
alle Genees - middelen , zoo wel als eeni-

ge Voedzels- of Dorst -dranken te nee-

men: het was zelfs niet mogelyk iets in

hem uitwendig aan te wenden : de natuur

derhalven, moest alleen hier aan de ver-

eischtens voldoen; dan zy deed de nood-
zaaklykheid van de Geneeskunde zien

:

de pokjes kwamen niet volmaakt uit, veel

minder tot verettering , en de hoofdig-

heid van dit Kind» wierd mee den dood
be«
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beloond De zesde was een Zuigeling: het

wierd al zoo fterk aangedaan als de vyf-

de; hec nam ^eene Genees -middelen in;

de Moeder onderhield eenen Leefregul

meest al van Groentens , maar het was
niet mogelyk haar volftrekt buiten de
Vleesch - fpyzen te houden, doch zy ge-

bruikte dagelyks zuuragtige Dranken, en

hield den* Buik open met verkoelende

Laxeermiddelen: het Kind, dat haar zoog-

de , genoot de uitwerking dezer voor-

fchriften ; het volhardde altyd naar ge-

woonte te zuigen ea herftelde gemaklyk.

Blykt niet uit deze Waarneemingen al-

lerduidelykst,de vrugt van het zuuragtige

dieet ? van het gebruik der rotringwee-

rende Geneesmiddelen, zoo wel als van
de zuivering der eerfle wegen ? te 'er

zulk eene noodzaak'ykheid deze voor-

fchrifcen te agtervolgen-, in de natuurlyke

Kinderziekte, zo moet dezelveniet minder

nodig geoordeeld worden in die, welke op
de Inenting volgt , aangezien 'er tusfchen

de een en ander geen verfchil is, als in de

graad van hevigheid. De Bramwen en-

ten in Bengalen , om geene andere reden

zoo veel gelukkiger in , als deEuropeefche
Geneesheeren aldaar, dan om dat de eer-

fte , 't zy tut een beginfel van Gods*
IV. Deel. L dienst a
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dienst, \ zy overtuigd van de noodzaak-

) kheid , door hunne ondervindingen , den
Ingeënten alle Vleesch - fpyzen verbie-

den, daar de laatste geenzins zoo naauw
op zien. Maar om in de Voorbereiding

ook te ontzeggen het gebruik van Boter,

Olie, en Melk, zoo als alle de Opvol-
gers van Dimsdale, vind ik zoo nood-

zaaklyk niet: dit is een vooroordeel van

Rh a zes oorfpronglyk; wans geene van

deze middelen , bevatten iets dat in de

Kinderziekte, zoo min als in andere heete

Ziektens , eenig merklyk nadeel zoude
kunnen toebrengen dan door het onmaa-
tig gebruik.

Zie hier derhalven myne gedagten no-

pens de Voorbereiding tot de Kunstbe-

werkim* van de Inencin^r. Ik kan niet

toeftemmen dezelve geheel te verwer-

pen, als te veel van deszelfs noodzaak-

lykheid overtuigd 2ynde; maar ik ftem-

me ook niet toe, in een aantal niets be-

duidende, of zelfs ichadelyke voorlchrif-

ten , van welken andere gebruik maaken.

Ik völge de wyze , die het meest over een

komt met het geftei en de gewoonte der

Lyders; en ik volharde in dezelve, alvo-

rens tot de Inenting over te g^an , ze-

ven, agfc, twaalf of veerden dagen, naar

ver-
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vereisch van de omftandigheden in wel-

ken zig de Lyder bevind.

Over de Kunstbewerking van de

Inenting
y

en over de verkiezing

der fmetfloffen , met welken de-

zelve te verrigten?

- Het voornaame der Kunstbewerking

van de inenting beftaat in de medededing
der pokiloffe, aaneenen, die de Kinder-

ziekte niet gehad heeft , ten einde aldus

de beimetting geboren werde.

Die van Aflracan prikken daar toe*met
drie t'zamengevoegde naalden , het Maag-
hol, de Navel, de Voorhand en Voor*
voet tot bloedens toe ; wryven verders

deze geprikte, plaatfen met de verfche Et-

ter eens jongen Lyders, die aan de pok-

jes ziek ligt, en bedekken ze voorts met
eenige bladen van het Land (A).

. By die van Bengalen , en in de daar-

omtrent liggende Landen, word de Inen-

ting doorgaans verrigt door de Brami*

nen ; die , volgens de Befchryving van

(fr) Biblirth. JÊngLf* 154»

L %
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Holwell (f) daar toe meest al jaar-

lyks , en wel in de. maand van Febrijary

overkomen. ,, De Inwoonders van deze

35 Landftrcek , van de overkomst der

?3 Bramïncn bewust zynde , fchikt zig

53 reeds, een ieder , die zig ftaat te laaten

33 inenten, tot de Voorbereiding, welke

33 beftaat in zig , geduurende een maand
3? vooraf, te onthouden van Vleesch,

33 Visch en Boter. Wanneer 2y de

33 Kuntsbewerking^ zullen verrigten, gaari

>3 zy van huis tot huis, en verrigten de-

33 zelve aan de deur ; weigerende vol-

33 ftrekt iemand in te enten , die de Voor-
3> bereiding niet ondergaan heeft : zy
5> zyn onverfchillig nopens de Deeleiij,

33 op welken men wil dat de Inenting vol*

?5 bragt werde ; maar verkiezen liefst

'3 daar toe in de Mannen , de uitwendige
5? zydc van den Arm, tusfehen het g£-

*) wrigt van de Hand en den Ellenboog;
*1 en voor de Vrouwen, die tusfehen den
v Ellenboog en de Schouder : wryven
"alvorens de plaats, tot de Inenting be-

" itemd, met ecne drooge lap van hun
55 Kleed, geduurencte agt of tien mimi*
'•3 ten; daar na maaken zy met een fma!

., fterk

CO jin account óf the Marmer of Inoculat. for the

Smalfiox in the Eéftiiul, #V.



AVE K PRYSVRAAGEN. 1 65

jvflerk werktuig eenige wondjes , zoo*

*, dat het bloed maar even te voorfchyn

„ kome : op de wondjes liggen zy een

3, Compres met pokftof belaaden , met
„ twee a drie druppelen Ganges- water

„ bevogtigd , en verzekeren het zelve

„ verders met een gering verband ; be-

3, veelende het zelve zes uuren te laatert

„ liggen : na dezen tyd , moet de zwag-

,3 tel weg genomen worden , maar het

„ Compres moet op dezelve plaats bly-

5 , ven liggen, tot dat dit van zelve af-

„ valt: fomtyds word 'er een druppel uit

33 het Compres op het deel geperst , eer zy

„ hetzelve aanwenden. Geduurende de-

3, ze gantfche Kunstbewerking, doen zy

„ eenige Gebeden voor de Godin der

„ Vlakken , en bewaaren eene deftige

„ houding. Zy bezigen voor de floffö

„ tot de Inenting altyd de Etter van in-

3, geëntte pokjes van het voorgaande

„ Jaar , en enten nooit in met verfche

„ Etter, of die van natuurlyke pokjes,

„ hoe goedaar tig die ook mogen zyn;

fchryven wyders aan de Zieken eene

leefwyze voor, die zy geduurende het

gantfche beloop van hunne ziekte moe,,

ten in acht neemen ; het verbod van
Vleesch, Visch, Melk en Boter, word

35 nog een maand Jarig uitgeftrekt, te re?

L 3 „ kc-

99

55
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„ kenen van den dag der Inenting. Den
„ morgen na de Inenting worden de Zie-

95 ken mee vier ftoopen koud water over

95 het Hoofd gegoten, en die word alle

9^ morgen en avond herhaald , tot dat de

9? koorts ontftaat: ais de ukbotting vcr^

99 fchynt, gaan zy weder met de begie^

95 ting voort, tot dat de rooven der pok-f

95 jes afvallen. Zy doen alle de puis-

9, ten openen met de punt van een fyne

,, doorn , zoo dra de kleur begint te ver-»

97 anderjn en de Etter nog vloeibaar is.

„ De Zieken mogen niet in huis blyven,

9, maar moeten in tegendeel zig blood

9, itellen aan 'alle winden, en in den tyd

„ van de koorts op een mat aan de deuc

„ liggen, Hun Voedzels moeten alleen

„ verkoelende zyn , en kunnen beftaan

„ uit Groentens en Vru^cen, die het Cli-

„ maat of deszelfs Saifoen opgeeft, als

„ Weegbree- bladen, Suiker- riet, Wa-
„ ter - meloenen, ' Ryst, Grull, die be-

„ reid is van witte flaap bollenzaad en

„ koud water, of van Rvst Alle deze

„ dingen voorgehouden hebbende , be-

„ veeien zy verder aan den Zieken, by

„ hunne herflelling eene Dank zegging

„ aan de Godinne der Vlakken te doen 9

„ en ontfangen bnare Salaris , beftaande

5 , in een pond hoorntjes, ter waarde van

9, een Huiver." Vol-
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- Volgens aanmerkingen van Tves (T),

verrigten zy de Inenting mee de punt van

een naaide, prikkende daar mede krings-

gewys den Volwasfenen de beide Armen;
de leefregel der Zieken is , volgens dezen
Schryver, gelyk aan die, welke H olwell
opgeeft. Hy fpreekt ook van het gebruik

der koude Baden onder hen , en merkt

daar en boven aan , dat zy de Lighaamen

,

na dat de pokjes aan het dorren zyn

,

doen wasfehen met Roozenwater, of het

fap van Sattamullie-> Su&apot, Culmée en
roode of groene Tarmarun: eindlyk, dat

zy, in gevalle de pokjes t'zamen loopen,

den Zieken St. Jans - zaad doen kaauwen

,

terwyl zy by aanhoudenheid Bang bla-

den, dat een foort van Hennip is, op de

meest bezette deelen doen liggen.

De Chineezen verrigten hunne Inen-

ting met de gedroogde korsten der pokjes,

die zy in de Neus fteeken ; of zy maaken
tot het zelfde einde fteekwieken,met den

reuk van Muscus doordrongen , die zy
vervolgens, in de poeijer van gedroogde

pokkorsten wentelen ; dan deze gewoon-
te van inenten moet als zeer nadeelig

aangezien worden , en de menigte van

Men-

( k) helzen ncyr dt Oost - Indien eerjle Deel
, p. 73 - 7 9.

L4
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Menfchen, die daar door omkomen, moet
eene wederhoudende reden zyn van de-

zelve te volgen (/}.

Sommige onder die van de Indien,

mengen de pokflof mee eenige Drank,
en doen ze aldus den Lyderen innee-

men, dac aan dezelve ongelukkige gevol-

gen onderhevig is Cm )-

De Europeaanen verrigten hunne Inen-

ting, zedert dezelve by hen in zwang is,

óp verfchïllende wyzen. In den beginne

maakte men diepe Jnlhydingen.

F. B. Lentin (n), deed, na eene

Voerbereiding met de Mercur. dulc. of

Decocfa Lignortm £? Laxant. van drie

weeken, aan negen Kinderen , e?n Infny-

ding in de Kuit, en leidde Boomwol met
Etter van goede pokjes doordrongen , in de

wonden; overdekkende dezelve met een

kleevende Plyfter. Van dezen dag af,

deed hy dagelyks een voetbad gebruiken

,

en gaf tot dat 'er koorts kwam , de tinSi.

Rhxa-

(

l

) JU. Bar. van Swieten Co-u. in H. Boer h,

sll-htr. Tom. 5. p. 4T.

( m ) De Geleerde. Camper in het meergemeld; Werk ,

f 220.

( n) O'ifetvêtionum Medicaram Fqoituhis lr:mw,f. *8.
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ados , tervv

met Rhabarber.
Jlhteados , terwyl hy den Buik opende

De vermaarde Inenter Gatt t, ver-

koos tot de Inenting, of de veriche Et-

ter, of de binnenfle rooven van de pokjes

tot poeijer gemaakt, oordeelende de ftof

tot de Inenting geenen invloed te hebben
op den aart der pokjes , die daar uit ftaant

voort te komen (0): hy verrigtce dezel-

ve wel eer met een byzonder daar toe-

gefchikt Injlrument (j>J),dan daar na oor-

deelde hy het genoegzaam, met de puit
van eene naaide in etter gedoopt, de op-'

perhuid fchuinsch op te Iigten , en aldus

tusfchen deze en de huid , de etter ia

te brengen , verkiezende verders noch
pleifler noch verband aan te wenden:'
fomtyds heeft hy, door middel van eene

naaide , eenen draad , die met de ftoffen

van rooven der pokjes gewreven was

tusfchen de opperhuid en de huid doórge-

haald , zonder die aldaar te laaten , pryst

tot de plaats voor de Inenting, het deel

tusfchen den duim en de Wysvinger; of-

fchoon

(o) Nat.' en Gen. Bibl. vanden Heere E. San dn
port, 2 Deel p. 766

(p) Zie het Progr. van Prcf. H. A- Wrisbero
£?c en N. 6? G. B, van den Heere E. SaJJDIFöRT,
3 Deel p. 731.

L 5
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fchoon hy fommige andere deelen niet

ontraad , en veragc alle Voorbereiding in

gezonde Voorwerpen Qq'). Deze manier

word voornaamlyk in Vrankryk gevolgd.

De wyze van inenten , die in Engeland

,

zoo wel als in Schotland , van over lang

het gemeenst in zwang was , beftond ook

in de Infnydijng alleen tot de Opperhuid
te bepaalen ; doch A.Monro, de Fader ,

maakt gewag van een Geneesheer , die in

Schotland de pokjes inentte, door met de

etter alleen de huid te wryven, en van

cenen anderen, die dezelve veroorzaak-

te, door op de ongefchonde huid alleen

een draad met pokftof doortrokken te leg-

gen: men verkoos aldaar de etter van ge-

zonde Kinderen; meest al wierd een In-

fnyding alleen op een van beide Armen
verrigt; dezelve wierd door eenige draa-

den van plukzel , of een wiekje van Boom-
wol in de etter bevogtigd , gedekt gehou-

den , en na eenige dagen van etter ver-

verscht (V). In Engeland verkoos men
liefst den etter, die daar toe expresfelyk

ver-

(q} Nuevellcs Rcflexions fur la Pratique de F Inocula-

tion, tfc. en N. en G. IL van den Heere E. Sakdi-
roRT, 4. Deel p. 773.
(r) An Account if the Inoculation of the Smal- Pox

ik Sc otland.



vergaderd word van eenen Zieken* inwiens

tegenwoordigheid gebragt word , den gee-

iien, ^an \yien men de Inenting flaac te

verrigten ; men opent in de eerfte een dqr

I

pokjes, die nog niet volkomen ryp zyn*
maakt vervolgens in den anderen eene klei*

ne Infnyding aan de buitenkant van den

Arm, drukt mee de Vinger de etter op
het gemaakte wondje, en legt 'er noch
pleifter noch verband aan : fomtyds heeft

men tot de ftof voor de Inenting verko-

zen , het vogt , dac de wondjes uitgeeven

omtrent den vierden dag na de Kunst-

bewerking, en voor dat nog de pokjes

uitkomen. In de Voorbereiding word
de Kwik te werk gefteld , en verders

eene verkoelende leefwyze in acht ge«

nomen (^).

. Niet zeer verfchillend van deeze wyze
van inenten is die, welke door Sutt on,
DfMSDALE,en anderen der v ermaardfle

Inënters , in Engeland gevolgd is, en die

tot heden toe in gansch Europa plaats

heeft; maar voor al hegt men zig aan de

manier van Dimsdale: ik zal om deze

re.

( j ) yin Enquiry inU the merits •ƒ a Method of Inocu*

lativg the Smal - Pox, whieb is ntw prattifed in feveral
soumies of Engeland. By G. Ba kei, 6fa
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reden dezelve een weinig meerder uitge-

breid voordragen. Deze Schryver raad

-den geenen, die ingeënt zal worden, te

houden ia het zelve huis , ja in dezelve

kamer, met de Lyder wiens etter zal ge-t

bruikt worden : „ De Infnyding word aari

3, de buitenkant van den Arm verrigt , met

i>, een lancet, dat in de etter gedoken, en

3 , wederzyds daar mede bevogtigd is; zy
^, word niet langer gemaakt als een agtfte

a, deel van een duim , en niet dieper dan

,, alleen , dat dezelve door de opperhuid

a, gaat ,- zonder dat 'er bloed kome , maar

5, op dat de etter te beter in de wond
5 , dringe , verwydert men dezelve met
3> de Vingers; en veegt de etter, welke

>, zig aan. het lancet gehegt heeft, op de

9, wond af. Men maakt aan beide Ar-

3 , men Infnydingen , en fomtyds twee

*, aan een en dezelve Arm > op eehen ge-

^> ringen afftand van eikanderen : noch

«,, pleifter noch eenig verband word ver-

? y eischt. Somtyda heeft hy ook een ge-

5 , deelte van de opperhuid met het lancet

9 , fchuinsch opgeligt, en het zelve daar

3 > tegen gedrukt, op i dat de etter aldus

>, te beter zoude afgevaagd worden. Na
•> de Kunstbewerking word de Ingecnt-

.;» te weder verwyderd van den Lydcr,

» wiens pokftof gebruikt is , offchoon

„Hy
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„ Hy dit niet altyd nodig oordeelt. Hy
„ verkiest de etter, of van natuurlyke

„ pokjes, of van zulken , die door Inën-

„ ting verwekt zyn, en beide foorten zyn
„ door Hem tot het oogmerk even vol-

„ doende bevonden , gelyk Hy ook geen;

„ onderfcheid heeft opgemerkt, tusfcheii

„ den etter uit rype of onrype pokjes

;

„ Hy heeft ook het vogt , 't welk in dei

„ wondjes voor de uitbotting reeds word
„.waargenomen, .of zelfs voor dat '$$

3, nog eenige koorts befpeurd word,

i, eten werkzaam bevonden; merkt nog

3, aan, dat fommige de Inenting verrigt

„ hebben met een lancet, waaraan de et-

„ ter droog geworden was Qt)."

i >

Watson pryst nopens de flof tot de
Inenting, de wateragtige (w).

•

De Geleerde Schwenïce volgt in de
Kunstbewerking Dimsdale; verrigt , de-

zelve in jonge Kinderen alleen op eenen

Arm, en in Bejaarden, op beiden Qy ).

De

(O The prefeia Method of InoculoXing fer the Smul*
Fox, &c.

(u') An acconnt of a feries of $xperiments , Mitutei
witk a view of ascertainitig the most fuccesfui Methoi
if. Imculating Jh& Smal - Pox.

Qv j E. SandifoktjV, en Getieesk, Bibl. $ Deel 9 p. 615,.
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Pe Celeer (te! van Doeveren ver*

tigt de Inenting fomtyds met dfe Ciftotomt

van la Faye C^) : byzonderlyk -wan-

neer hy mee vreesagtige Kinderen te doen
heeft. Hv verkiesc voor de plaats toe de
Kunstbewerking in Jongetjes r het dikke

Van den Voorarm» en in Ml isj es , het

deel des Opperarms, even boven den El-

lenboog , en verfchilt verder weinig-' of
friet van de wyze van Dimsdale zoo
fiiin als de Geleerde Schwenke Qx).

Sommige , de Tnënting verrigtende , door

middel van een naaide, gevademd met eea

draad , die met de pokftof doordrongen

was , en welke zy onder de Opperhuid
doorhaalden, hebben dezen draad in de

"fronde tiagelaaten. Anderen hebben eer e

kleine Pleifter van fpaanfche Vliegeo- zalf

verkozen, met welke zy een blaartje de-

den 'trekken , het welk geopend zynde,
wierd.de' pokftof op de ontbloote huid

aangewend.

. Zie

( w ) Zie dit Tnflument . dat een verborgen lancet is , tot

dfêpéning vih de Capfula Lentis criJlaUina vi de Extrac-

tie van de Catharaet. be/lemd
f afgebeeld in de Memmes ët

VAcad. R t de Chir. dt Paris \ 2'. V. p. 303. & XXII.
Ed. in 8 yö .

( x ) E. S ais di fort in VQ9rgcv.$sm<U Werk.% 6 Z)«

J. 642.
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; Zie daar de voornaamfte byzonderhe*

den in de wyze van de Inenting werkftel-

lig te maaken. Zy betreffen de Kunsthe*
werking zelve; de plaats of het deel , waar
dezelve te verrigten , en de flof met wel-

ke men tracht de befmetting mede te dee-

len. Ik zal hier uit dat geene aanteke-

nen , dat volgens rayne gedagten moet
dienen ? om de eenvoudigfie , zekerfte

en min pynlykfle manier van inenten uit

te maaken.

Ik verkieze, nopens de Kunstbewer-

king , de manier van Dimsdale te vol-

gen , die door een met pokffcof bezet lan-

cet gefchied: ik maak met dit lancet al-

leen een kleine kras in de Opperhuid ; of

•liever , ik doe de punt van het lancet een

weinig onder de Opperhuid voortglyden

,

zonder de huid te kwetzen: ik maak daar

,na nog een a twee foortgelyke wondjes «,

met het zélve lancet, op een geringe af-

ftand van den anderen. Waar ik met
vreesagtige Kinderen te doen hebbe, ver-

kieze ik het verborge lancet van hfk

Faye, na het voorbeeld van den Hoog-
Leeraar van Doeveren, of de Ap-
plicatie van het fpaanfche Vlieg -pleifter-

tje: de blaar daar door veroorzaakt , geo-

pend zyade 9 leg ik een met pokftqf
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-doortrokken idraad daar op aan , of ik

itrooi 'er een weinig poeijer van gedroog-

de korsten op, en ik bedek het wondje
met een dinpalm • pleiflertje , dat ik laat lig-

gen tot den anderen dag.

- Nopens de plaats, of het deel tot de

Inenting* kan men aanmerken, da talie

deelen van het menfehelyk Lighaam even

•bekwaam zyn, aangezien in alle deelen

opflurpende Aderen zyn , die de fmetftof

tot het blojd kunnen leiden. Dan veele

•deelen zyn
r
er, die van wegen hun teder

-famenftel, of gevoeligheid, door de aan-

-doening van de pokftof, gevaarlyke toe-

vallen zoude kunnen veroorzaaken. Zo-
odanige zyn de Longen , de Maag < enz*

en hier om is de manier van de Chinee-

,zen af te keuren > zoo wel als die der ln-

diaanen , die de fmetftof onder eenige

Drank mengen en ingeeven. De plaats

,

. tusfehen den Duim en de Wysvinger,
tot de Inenting te verkiezen, is, van we-
egen de menigte der Zenuwtakken , en de

.daar uit vcortvloeijende gevoeligheid,

200 wel als om het Lidteken in dit deel

,

-ook niet goed. De diepe Infnydingen

,

• in de huid, of in welk ènder deel het

-ook zy, of de prikken' op verfcheide

plaatfen van het Lighaam , moeten dik-

wyls
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Xvyls te lastig en te pynlyk zyn. De
wryyingen met' de Etcerilof in de onge-

fchonde huid , of de aanwending van
oenen befmetten draad op dezelve, heeft

te dikwyls gemist, om daar aan, boven
andere manieren , den voorrang te geeven.

Ik verkies derhalven in Kinderen eencn

Arm, en in volwasfencn beide, op dat,

ingevalle de Inenting in eenni Arm
kwame te raisfen, de andere zoude kun-

nen vergoeden ; en ik Helle dezelve in de

vrouvvelyke Sexe een hand breed boven,

en in deManne!yke,zoo veel beneden den

Ellenboog; ik flelle die in den Opperarm
aan de buitenkant en aan den Onder-
arm, op de binnenkant: de reden van de-

ze verkiezing is opgefloten in de kleeding,

die gewoonlyk in de Mannen den On-
derarm lager bedekt als in de Y

r
rouwen>

zoo dat men te gemaklyker, zonder ge-

aioodzaakt te zyn den Lyder te ontkleé-

den , de wondjes dagelyks kan bezichti-

gen , terwyl zy nogthans door de kleé-

ding ook bedekt , en dus de nablyvende

Lidrekenen verborgen gehouden kunnen
worden. Na de Operatie komt het my
besc voor , een eenvouwdig omflag van
Linnen om den Arm te flaan: na eenige

uuren kan het zelve afgenomen worden

,

ingevalle de plaats door de Hemdsmouw
IV. Deez-. M te*
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bedekt kan worden ; maar de geringe

moeite om dezen omflag dagelyks los te

maaken en te veranderen, vergoed aan het

nadeel , dat men fomtyds aan de wryvin-'

gen tegen het hemd of de kleederen zou-
de toe te fchryven hebben , het welk door

dezen omflag word voorgekomen. By die

geenen, welke, in heete Gewesten, ge-

woon zyn met ontblootte Armen te gaan,

is de omflag volftrckt nodig , ten einde

de plaats van de Inenting voor den in-

vloed van de lucht, zoo wel als voor de
aandoeningen van fommige infeden, die

alhier zeer gemeen zyn , en gretig naar

de wonden komen, te befchermen; men
kan daar toe, in plaats van Linnen, eeni-

ge bladen van het Land verkiezen.

Over de verkiezing der ftoffe, mee
welke de befmettinp mede te deelen, be-

hoeft men geenzins zoo zorgvuldig te

zyn. Men heeft even gelukkig ingeënt

met de fmetftoffe van natuurlyke als van

vjngeënte pokjes. De fcof , die men daar

toe genomen heeft uit de wondjes , voor
dat noch de koorts , noch de uitbotting

daar was, heeft niet min noch meerder
gelukkige pokjes voortgebragt, als die,

welke vergaderd was uit de pokjes, die

verder gevorderd , of zelfs reeds aan het

dor-



t)ER P R Y 5 VR A A GEÜ. 1?$

dorren waren» De verfche etter en de

drooge korstert * hebben geen onderfcheid

in de gevolgen doen zien, zoo min als de

verouderde of jaarigq§pokftbf ; ja men
heeft waargenomen, dat kwaad lbort van
natuurlyke pokjes , door middel van de

Inenting even goede pokjes heeft voort-

gebragt (y). Des onaangezien, om al*

Ie verkeerde uitleggingen by het gemeen
voor te komen, verkies ik liefst de ftof

uit ingeente pokjes ; en wel die van de

wondjes , 't zy voor of geduurende de
Uitbottingg - koorts vergaderd , als iyn*

de wel het meest prikkelende en werk-

zaam bevonden ( z'). By gebrek van
deze gebruik ik de verfche etter uit goed-

aartige natuurlyke pokjes; ik vermyde de-

zelve te neemen uit zodanige Voorwer-
pen, die aan eenige andere befmettelvke

Ziekte onderhevig zyn : dit is de weg
die de geleerdfte en voorzichtigfte Inën-

ters ons aan de hand geven. Ik verkies nog,

met D 1 m s d a l e , 't zy ik gebruik maake
van de etter van natuurlyke of van in-

geënte pokjes, de Kunstbewerking te ver-

rigten in de tegenwoordigheid van den

geenen , wiens pokftof ik ftaa aan te wen-
den;

(y) Camper, in het viorgemelde Werk 9 p. Êi.

(z) Dezelve p. 80 in het zelve Werk,

M %
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den ; maar ingevalle deze manier geen

plaats kan hebben, vergader ik de water-

agtige pokftof uit de wondjes der Inen-

ting, of van onrjgpe pokjes in fyn pluk-

zei, dat ik in een daar toe gepast doosje

of flesje fluicc: by den Zieken komende,
bevogtig ik daar in het lancet, of het:

werktuig , met hetwelk ik de Inenting

ftaa te verrigten ; als deze plukzeldraaden

droog geworden zyn , kunnen zy toch

nog dienen ; het is genoeg dezelve met een

druppel water te bevogtigen , en de ge-

maakte wondjes vervolgens daar mede
zagt te wryven, of tot meerder zekerheid

eenige draaden tot den anderen dag 'er op
te laaten liggen , bevestigende dezelve met
een Diapalm-pleiftertje , zoo als in het ge-

val, waar ik van het fpaanfche Vlieg -plei-

ftertje gebruik gemaakt hebbe. Dan, wan-

neer ik geeneEtter(tof,noch van Ingcënt-

te, noch van natuurlyke pokjes kan heb-

ben, verkies ik de drooge korsten, of ge-

heel of tot poeijer gemaakt, 't zy van ln-

geëntte , of van goedaartige natuurlyke

pokjes, die lang kunnen bewaard worden,
zonder haare kracht te verliezen, zoo als

uit de manier van Inenten by de Brami-
ncn blykt , en door andere ondervindin.

gen in Europa ook bevestigd is.

VER-
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VERSCHYNSELEN
NA DE

N E N T I N G *

A Is de fmetftof wel gevat heeft, ver-

ichynen den tweeden dag, na de Opera*

tie, de wondjes eenigzins ontiioken en

verheven : de roodheid breid zig dagelyks

ineer en meer uit , zoo dat zy ibmtyds
tot de uitgeftrektheid gaat van een Ryks-
daalder , of nog breeder. Den vyrden
dag, zelden vroeger, maar dikwyJs laa-

ter , ontdaan in deze roode vJek eenige

puistjes, die voor het bloote oog zichtbaar

zyn, en dagelyks vermeerderen; voor 'c

overige zyn de Lydcrs gewoonlyk wel,
toe den zesden dag; maar beginnen nu
te klaagen over pyn in deOxelen, voor^

naamiyk aan de zyde van de Jnëatmg.

De

(*) jpffchoonden inhoud van dit Artioul, zoo wel ais

van het volgende, in de Voorftelling niet fchynt vër-

eischt te worden, denke ik nogthans geen ondienst daar

mede te zullen doen,dewyl hetzelve van al te veel be-

lang is voor de jGenees- en Heelkundigen, die de Kunst»

bewerking van de Inenting nook ondernomen , noch des-

zelfs gevolgen bygewoond hebben , om daar in ook

niet onkundig te zyn : te meer , daar de Schriften over

de Inenting, zoo als ook in de Voorftelling zelve be-

kend word, inde Colonie weinig voor handen zyn.

m 3
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De pyn doet zig fomtyds vroeger en fom-

tyds ïaater voelen , en dikwyls word zy

in 't geheel niet waargenomen , of ver-

dwynt, om na eenige dagen zig weder te

verheffen. Den zevenden dag ontftaat

'er koorts , met min of meer hoofdpyn

,

loomheid en pyn in de Lendenen, dorst

en tutte: dit is de koorts die de uitbot-

ting' voorgaat ; zy verheft gewoonlyk

^ avonds , en duurt doorgaans drie da-

gen, of tot dat de uitbotting volmaakt is.

De wondjes van de Inenting worden

in dezen tyd overdekt met een blaas, die

ligteiyk breekt, en" waar in zig het gefup-

pureerde vogt vergadert, terwyl de om-
itecking in den omtrek vermindert en ver-

dwynt. Deze blaas is gciyk aan die,

welke men in een gebrand deel dikwyls

waarneemt; niet zelden word onder de-

zelve eene zwartagtige korst (efcar) ont-

dekt, die door middel van de bykomen-
de fuppuratie losfeheid , en dan de wond-
jes in zweeren veranderd, die haar vogt
dikwyls nog uitgeeven,lang na dat de pok-

jes reeds verdord, ja de korsten afgevallen

zyn. In andere gaat de gemelde blaas tot

verdrooging over, word dikker, harder en
valt eindlyk af ,gelyk de korsten der pok'

jêVi de geheels huid nalaatende,

Ge-

•*>
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Geduurende de koorts, en by het be-

gin van de uitboeting, word by veelen

eene geringe ongemaklykheid in het door-

zwelgen geboren , die weder verdwynt
als de uitbotting volkomen is. De puisten

worden dagelyks hooger, vermeerderenen
gaan meest al-, den zevenden , agtften , ne-

genden of tienden dag , tot verdorring over,

zonder te zweeren , ten zy dezelve zeer

talryk zyn,dat doch niet heel gemeen is.

Zie daar ! het gewoonlyk beloop der

Kinderziekte , gelyk dezelve na de In-

enting wordt waargenomen, zoo in Eu-
ropa als in de heete Gewesten. De Ly-
ders zyn geduurende dezen tyd, zelden

zoo ziek, dat; zy daarom hunne gewoone
bezigheden behoeven te (laaken^ ten zy

hen de Uitboeting -koorts wat flerk

aandoet, of onverhoopt eene Etterkoorts

verfchynt, dat zeldzaam is. De beroem-

de Hoogleeraar Ca Ni per heeft de Ver-

fchynfelen , zoo als die in het beloop der

Inenting, in en om de wondjes worden
waargenomen, ten dienste dier geenen,

welke omtrent deze Kunstbewerking gee-

ne ondervinding hebben, zeer naauwkeu-

i;ig nagegaan , en afgebeeld ( a )
VOOR-

( a ) Zit d$ lygeveegde PUaten inhe: mtergcmcldc JVerk.

M 4-
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VOORZEGGING.
JLJ' c pyn , die ïti de Oxclen ontftaat ,zoo

wel als het ongemak m de Keel , ver-

dwynen doorgaaas met het uitkomen van
depokjes: dan het gebeurd fomtyds ook*
dat de eerfte met ftenke zwelling gepaard

gaat
; fa fomtyds tot verettering ovcr-

flaat, welk Abces dan fomtyds nog zyne
verzakking maakt onder de Borstlpieren,

zoo als de groote Camper ook heeft

waargenomen ( b*).

Somtyds neemt men waar, dat de be-

fmetting alleen gevat heeft in eene der

gemaakte wondjes, en niet in een ander;

het gebeurd ook dikwyls , dat geene der

wondjes de minste blyk van beiihetting

geeft. Men moet in dit laatste geval nie:

te fchielyk oordeelen ; de ondervinding

heeft geleerd, dat eene lange tyd daar na,

de gevolgen van de Inenting eerst ver-

fchenen ; zy deden in het geval, door

Lenti'ng befchreven, zig eerst twaalf

week en na de Kunscbewerking op , im-

mers zoo men deze gevolgen in de daad

nog aan de befmetting van de Inenting

moet

{£} In het zelve H\rk p. 96 U toren gemeld,
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moet toefchryven. Men kan echter in

foortgelyke gevallen de Inenting gerust

hervatten ; want offchoon de eerste al

gevat heeft , zal eene tweede geen het

minst nadeel kunnen toebrengen.

Als de Kunstbewerking van de Inen-

ting geene befmetting veroorzaakt, ver-

fchynen de wondjes doorgaans den ande-

ren dag vry meer ontfloken , maar deze

ontfteeking breid zig nimmer zoo ver uit

als in de befmetting : zy verdwynt fchie-

lyk , en de wondjes geneezen zonder dat

'er uitbotting, noch in den omtrek, noch
over het Lighaam befpeurd wordt , of
zonder dat 'er zig merktekenen van koorts

of eenige andere ongemakken, daar aan

verknogt, opdoen.

Sommige hebben aangemerkt , dat,

hoe de verëttering in de wonde groo-

ter zy, hoe depokjes minder zullen zyn.

Of dit altyd doorgaat , moet de onder-

vinding beflisfen.

Zoo leest men ook, dat, als de wond-
jes weinig of niets geëtterd hebben , de

uitkomst van de Inenting onzeker is;

zoo wel als in die, in welken de wond-
M s jes
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jes nog na de koorts verëtteren; ja zelfs

offchoon een of meerder pokjes reeds te

voorfchyn zyn gekomen , 't zy die tot

verëttering zyn overgegaan of niet. De
ondervinding heeft my geleerd , dat de-

ze Voorzegging in 't algemeen niet door-

gaat; want ik heb gezien, dat de wond-
jes nog lang na de Geneezing gedraa-

gen hebben , zonder dat ik ooit daar

van eenig nadeel befpeurd heb , het

welk ook door den Grooten Camper
en anderen is waargenomen: en in vee-

len, wier wondjes weinig of niet gedraa-

gen hadden , zyn de pokjes even goed-

aartig geweest.

Het zweet, dat, zonder broejing of

kunst, roor de uitboeting verfchynt, word
voor een goed teken gehouden.

Een ligte Scharlaaken - koorts , by

de Ingeente pokjes te vernoemen , is

niet te vreezen ; zy verdwynt door-

gaans , als de uitbotting van de pokjes

volkomen is, en de wondje? aan hec

draagen zyn.

Ovif
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Over de maatregelen , welke de Ge~

ncesheer na At Inenting dient in acht

te necmen ; en over de leefwyze^ dien

Hy den Zieken dient voor tejcbry-

ven tot de volkome Geneezing.

De voornaame aanwyzingen , na de

Kunstbewerking van de Inenting , be-

ftaan in het afweeren van alle zulke oor-

zaaken , die gelegenheid zoude kunnen

geeven tot te fterke koorts , tot verzwak-

king, of tot het wederhouden van de ont-

bondc Ziekflof.

Men heeft met het gebruik van Kwik-
en Purgeermiddelen , zoo wel als met de

ïlrenge leefwyze aangehouden, Dims-
dale (" c) geeft den eerften dag na de
Operatie drie grynen Calomel, metgely-

ke veelheid van het famengeftelde Poeijer

van Kreeften - fchaaren , en een tiende ge-

deelte van de braaking - verwekkendeWyn-
fteen, 't zy in geley of pillen. Zoo dra

de tekenen van de Ui tbottings -koorts zig

openbaaren, herhaalt hy dit middel 7 en
geeft den anderen dag 's morgens een af-

trekzel van Sene - bladen met Manna f

en de tin&uur van Jalappe. Als 'er gee--

pe

( c ) Zie het te %mn gemelde Werk.
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t*e der gewoone verfchynfelen omtrent
de wondjes gebeuren, vreest hy voor de

kwaade gevolgen , en tracht de uitbot-

ting te verhaasten door de Kwik- en Pur-

geermiddelen. Wanneer de Uitbotcings.

koorts verfchynt , moec de Lyder, een

zy hy zeer veel pokjes heeft, in de open
lucht , ja zelfs , als het zeer kond is , wan-
delen , en intusfehen zyne dorst met
koud water lesfehen, maar voor al zorg

draagen, dat hy in beweeging is en nooit

ftil ftaat. De pokjes tot vereccering

overgaande, pryft hy eencn drank aan,

beftaande uit één deel flappe , en twee

deelen zoet- gemaakte geest van Koper-

rood, waar van een half once, met drie

pinten Gersten -water vermengd wordt.

JDe Aderlaating word , volgens Hem , door

dit middel gewoonlyk voorgekomen.

Zie daar ! de manier van eenen der

grootste en beroemdfte Inënters van
gantsch Europa , en die , welke aldaar

Idoor de meesten gevolgd wordt. Dan, te

voren heb ik aangewezen de nutteloos-

heid van de Kwikmiddclen , zoo wel als

van alle, welke men in het werk zoude
fcunncn Hellen, met oogmerk, om daar

door de pokftof te verminderen, of te

veranderen : zy kunnen derhalven hier

toe
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toe even min bekwaam zyn , na als voor de

Kunstbevverking van de Inenting. Deze
middelen toe te dienen om de uitbotting te

bevorderen , fteunt veel eer op fchadelyke

gronden : het is de ons onbekende werking

van de Natuur alleen, die dit vergif ont-

bindt en uitleid; en welke ontbinding door

geene van de genoemde middelen kan ver-

haast, maar wel vertraagt worden.

Tot dit einde Purgeermiddelen aan te

wenden , is dikwyls zeer nuttig en van

een gewenfcht gevolg geweest; want in

gevalle de eerfte wegen te zeer mee
vreemde ftoffen bezet zyn , kan door der-

zelver prikkeling de uitbotting wederhou-
clen worden. Ik verkieze hier toe de al-

lcrzagtfte Laxeermiddelen van de Manna ,

de Pulpa Tamarinilorum) Prunorum , Casfue,

en andere foortgelyken : ik doe van dezelve,

gebruik maaken , zoo dra ik hardlyvigheid

befpeure , en ik rigt dezelve zoo in , dat de
Lyder ten hoogfte niet meer dan twee of
drie afgangen daar van hebbe Cd): tot

het
(d) B. V. B. -Pulp. Tamarinrï.

Syr. Rcfar. s. c. S",

4 Mann. elett. an §j'.

Sal. mirab. Gl. 3Ü>.

^A(\. Fanicul. ^viij,

M. Se
. Alixtuw.

Orrj 'er alle uur eea once vau in ts rc^?n a tot dat

4qï\ afgang volgt.
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het zelve einde kunnen ook de Clifteeren

uit Water, Honing, en een weinig taU
peter gebezigd worden.

De Lyders moeten zig alleen matig

voeden , en met verkoelende Spy/.cn:

de Groentens en Vrugten, die de Land-
aart opgeeft , en van een verkoelenden

aart zyn, zyn derhalven hier toe aange-

wezen. De Gruwel van Ryst , de ge-

Hoofde Porcelyn, ,
Endivie, de Pompoe-

nen, de Bananen, Bacoven, Guajaven*

de Oranje -appelen, en wat dies meer
van dien aart zy , komt het allerbest te

,pas ; met één woord, dezelve Spyzen*

dezelve Pranken, die ik in de Voorberei-

ding hebbe aangeprezen , kunnen na de

Inenting tot de volkome Geneezing toe,

met vrugt toegediend worden , terwyl

"ïnen de onthouding van Vleesch-ofVisch-

fpyzen , zoo wel als van de Wyn , doet

in acht nemen: dan, waar depokjes reeds

ver gevorderd zyn, kan men vryelyk een

fcheut Rhynfche- of Moezelwyn, in den

gewoonen dorstdrank toeftaan.

De Lyders by de Uitbottings-koortg

tot beweeging aan te zetten , en hun al-

dus te verhitten, is eene nieuwe oorzaak

voegen by die, welke recdi werkende is,

dis
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die op zig zelve gelaaten, de uitbotting

genoegzaam zal kunnen voortbrengen,

maar te fterk wordende , die eerder zal

vertraagen, behalven dat zy andere toe-

vallen zal kunnen veroorzaaken , die den
Lyder fomtyds in gevaar zullen Horten

:

met één woord, deze Voorfchriften moe-
ten onderworpen zyn aan dezelve gebre-

ken , als die van fterke zweetmiddelen

toe te dienen: ik verwerpe derhalven de-

zelve, als ten uiterften nadeelig. Als de
Uitbottings -koorts verfchynt, vermaane

ik den Lyder zig ftil te houden; ik zorge

alleen, dat hy in dien tyd veel drinke,

en zig koel houde. Het komt my even
onvoorzichtig voor, de Lyders aan felle

of hen ongewoone koude bloot te (tel-

len: verre van hier door de uitbotting te

verhaasten, zal meny gelyk door de eer-

ile handelwyze , de Lighaamen verhit 9

en dus gelegenheid tot heete en kwaad-
aardige koortfen gegecven worden, door
de laatste hen veel eer aan Zinkingen en
llheumatismus onderworpen maaken. En
\v

relk gevaar loopt men niet, door den
raad. te agtervolgen, van zig in de felle

koude, door de beweeging t£ verhitten,

het vatgeftel uitwendig te fluiten, en den
omloop daar in te vertraagen , de bloed-

tolom naar het hart toe te bepaalen^ ter-

f
- wyl
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wyl men dezelve naar den omtrek vm
het Lighaam door de verhitting aanzet?

Kunnen hier door geen e veriloppingen

,

ontfteeking, inwendige bloedftortingen en
andere gevaarlyke Ziektens veroorzaakt

worden ? Genoeg is het de Lyders al-

leen te voorzien van eene maatige koele

lucht, maar die voor al aan ververfching

bloot ftaat: de open lucht is hen in de

heete Gewesten byzonderlyk goed; maar

2y moeten aldaar ook bevryd zyn voor

de hevige aanvallen der Winden, voor-

naamlyk in den tyd van de koorts. Zoo
als de Brivninen hen aan de deur te doen
zitten of liggen , daar het koel is , kan niet

kwaad geoordeeld worden, mits het even-

gezegde in acht genomen werde. Men
moet hen ook de felle Zofmeftraalen zoo

wel als de togten en Winden doen ver-

myden; en om deze reden is het best

hen geduurende den middag in huis te

'doen blyven. Wanneer men in de hee-

te Gewesten zoude befluiten Hospitaalen

voor de Ingeenten aan te liggen, zouden
•die voor al luchtig moeten zyn, en zoo
ingerigt worden, dat zy ook voor de ver-

verfchingen van lucht bloot ftaan , en

voor ai droog zyn.

Men pryst nog aan > nu en dan gebruik

van
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V&n de laauvve Voetbaden .te maaken: de*

zë zyn dan inzonderheid goed, als
7

er yl*

hoofdigheid , zwaare Hoofdpyn , of flerke

zwelling in de Keel , of onder de Oxelen l

by dé koorts vetlchynt ; maar om een
meerder getal van pokjes , voornaamlyk
naar de benédendeelen te lokken, en du$

de bovendeden , byzonderiyk het Aan-
gezicht te bevryden , zoo als veele van
gevoelen zyn, hebben zy weinig vermo-
gen: zy dienen nog eenigzins in robuste

of dikhuidige Voorwerpen , om de we-
dérftand van de huid te verminderen.

De koude Baden 'zyn goed in zwakke
Geftellen , om dat zy ,door hunne verfter-

kcnde uitwerking, de Natuur kunnen te

hulp komen in het volvoeren , zoo van
de ontbinding der pokftoffe, als tot des-

xelft uitdryviftg ; en het is daar door,

dat zy ook als krachtdaadige middelen

mogen aangezien worden tegen de verrot-

ting. Zy kunnen derhalven van dienst

zyn, 't zy Voor of na de uitbotting, in

die gevallen , waar de zwakheid , of de

verrotting der fappen, de gelukkige uit-

komst van de Inenting zoude kunnen te-

gengaan : buiten deze gevallen Zyn de-

zelve niet nodig, maar waar men gebruik:

van dezelve maakt , moet het gantfche

IV. Dkel. N Lig-
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kighaam daar in gedompeld worden* en

niet het Hoofd of eenige dcelen alleeft*

op dat men geene zinkingen , of eenen

ongeregelden toevloed van bloed en ande-

re vogten veroorzaake in die deelen , die

door de Bading niet geraakt zyn. Jk kan

derhalven de begietingen van de Bramu
nen niet goed keuren , maar zoude veel

Jiever, des nodig oordeelende,. volmaak-

te koude Baden, in derzelver plaats aan-

wenden.

Als de pokjes tot verëttcring komen*
en veel in getal zyn , moeten zy geo-

pend, en het' Lighaam gereinigt worden
met fponfen, in laauw water, daar men
een weinig fap van Limoenen , Honing
of Suiker in vermengt, doordrongen.

In deze gevallen komen ook de mine-
raale Zuuren te pas ; byzonderlyk, als

'er eene rottende fmelting in het bloed

gevreest word; die, welke het meest ver-

mogend zyn , zyn de Spirjtus Vitriolu

Suiplniris per campamm , Salis Marhn
en foortgelyken, met welke de gewoone
Dorstdranken tot eene aangenaame zuur-

heid toe , vermengd moeten worden.
Dan, wanneer ia den tyd van de verët-

fcering , uit zulke ge^eldheid der lap-

pen,
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|>en, en kwaadaartige koortfen * hevigp

ylhoofdigbeid, ilaaploosheid, enz. ver~

fchynem dient men nog zyne toevlu^c

itot de Koorts -base en cle Opiaaten-te nee-

men , 700 als men gewoon is in. de fa-

111 envloeijende foort van ïlatüürlyke pok-
jes te handelen; maar het is zeldzaam,
dit óflgelufekig uitterste te ontmoeten in.

xJe Kinderziekte, die op de Inëntiiig volgt.

Dè wondjes van de Inenting moeten,
zoo als gezegd is* tegen de lucht en de

aanvallen van Infeéten, in tjeete Gewes-
ten gedekt worden : het is genoeg dezelve

met een eenvouwdig? omilag te omwin-
den , dat men dagelyks ververscht. Maar

,

waar dezelve in- of voertknaagende wor-
den waargenomen* dienen dezelve gedekt

te worden met middelen tegen het be-

derf : Zalven , of Pleifters , vermogen
daar toe zeer weinig , en zyn in de heete

Gewesten , meest al nadeelig: best is , da-

gelyks dezelve te zuiveren én te verbin»

den met een kleine Wiek of Drnk- doek-

je , in witte franfche Wyn en Water , of

één deel Sap van Limoenen en zes dee-

len Water ) üiet tvelke behandeling men
voortgaat tot de volkome Geneezing toe.

Door alle het geefle ik tot hier toe ter

N i .beaat-
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beantwoording van hec tweede lid der

Voorftelling hebbe voorgedraagen, in een
kort beftek by een te brengen, volgt, dat

de eenvouwdigfte en beste wyze van in-

enten, is i°. die, welke gefchiedt zonder
eenige andere Voorbereiding dan de zo-

danige, tot welke gegronde aanwyzingen
zyn. 2°. Die verrigt wordt door middel

van een lancet , of door het Werktuig van
laFaye, in de onrype wateragtige vcr-

fche Pokflof van ingeente of natuurly-

ke goede foort * van pokjes bevogtigd.

3°. Door met dezelve in de vrouwelykc
Sexe aan de buitenkant van den Boven-
arm, omtrent drie Vingeren breed boven
de plooi van den Ellenboog , en in de

Mannelyke , zoo veel beneden dit deel , op

den Voorarm , twee of drie kleine wondjes

in de Opperhuid alleen te maaken , liefst

fchuinsch onder dezelve voortgaande, of,

in vreesagtige Voorwerpen, een fpaanfche

Vliegpleiftertfe aan te wenden , en na de

opening van de blaar, de ontblootte huid

te bevogtigen,met de verfche etter, eeni-

ge met etterftof doordronge plukzel-, draa-

den daar op aan te wenden , of dezelve te

beftrooijen met de gedroogde Pokltof

van Ingeëntte, of goedaartige "natuurlyke

pokjes. 4°. De wondjes na de Inenting

met séen Pleifters Gf Zalven te verbin-

den,
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den , en zy alleen om de Pokftof te on*

derfteunen , geduurende den eerflen dag >

in gevalle men geen verfche etcerftof be-

komen kan 5 of gebruik van de fpaanfehe

Vliegpleifter heeft gemaakt : in alle ande-

re gevallen dagelyks een venseh droog

verband aan te leggen , dat alleen beftaat in

een eenvouwdig omflag; en als de wond-**

jes fchynen voort te knaagen, middelen

tegen de verrotting 'er op te adpliceeren.

5°. Geduurende het gantfche beloop der

Ziekte, de Lvders in seene al te krikte

Jeefwyze te houden , die hen nadeelig

kan zyn, maar hunne gewoonte gade te

liaan; hen r^iet te broeijen of te verhit-

ten , maar ook niet aan togten of felle

winden bloot te ftellen; hen 3 zoo veel im-

mer mogelyk, alle Vleesch- en Vischfpy-

zen te onthouden; den Buik open te hou-

den , maar ook buiten ncodzaaklykheid

niet te purgeeren. 6°. In Dikhuidigen,

en in gevallen van heviger beweeging der

fappen na het Hoofd > gebruik van de

iaauwe Baden te maaken ; maar in zeer

Zwakke Geitellen, of als 'er vrees voor
verrotting is , de koude Baden te verkie-

zen Verders geene Geneesmiddelen aan

te wenden , dan in gevalle daar toe we.
zenlyke kenbaare aanwyzingen zyn.

N 3 Deze
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Deze gantfche Wfze van inenten v$r-

fchilc niet dan zeer weinig van die der

Braminen: Zy is alleen meer of min om-
standig , naar maate der byzondere ora-

ftandighedcn. Zy verfchik in de manier

van die 10 verrigten , en in de ftoffe , die

<ie befmctting maakt ; doch dit verfchil

tloet tot het wezenlyke oogmerk weinig

of niet. Maar de begietingen met koud,

water kunnen aan ongemakken onderhevig

7.yn, die door het gebruik van de koude
Baden niet sullen veroorzaakt worden,
waarom ik liefst deze laatste verkicze, die

ik nogthans niet werkftelüg maake, dan in

gevalle daar toe de te voren gemelde Aan?

wyzingen zyn.

Te recht derhalven, mag ik aan deze

verhandeling, die alle het fchadelyke , al-

le het uitterfle, dat men by de Kunstbe-

werking der Inenting, als zoo veele noo-

dige ceremoniën gevoegd heeft, uitfluit,

en nfets voorbehoud , dan het noodzaak-

lyke, dat in de daad weinig omflagtig en

eenvoudig is , de Zinfpreuk voegen ;

Simplex Sigillum Veri.

EINDE.
KOR-
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VAN HET

EILAND
C E L E B 'E S,

E N D E

EILANDEN
FLORIS, $UMBAUWA y LOMBOK,

EN BALT,

DOOR

J.
C. M. RADER MACH ER.

» ii ' '

JLn de korte Schets van de bezittingen
.

InIe*

der Oost- Indifche Compagnie, geplaatst
ins*

aan het hoofd der verhandelingen van het

Bataviaasch Genootfchap C'O* fprak ik

eerst van de Eilanden, vervolgens van
het vaste Land van India.

Deze orde hebbe ik ook gehouden in

de Befchryving der drie Sundafche Ei-

lan-

CO i Deel na;. 5.

N 4
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landen, Java, Bornco en Sumatra (b),..

Tiraor ( c ) , en de na by gelegene Eilan-

den zyn door Mx
- Willem van Hogen*

dorp befchreven; en de Molucfe Archi-

pel ,C d) y Ternaten, Ambon en Banda^
zyn door Valentyn , in zyn oud en nieuw
Oost -Indien , onverbetcrlyk vertoond.

Dus blyfc 'er, omtrent de Eilanden,

niets over als Celebes , ook Macasfar

genaamd , met de Eilanden daar bedui-

den, tüsfchen Java en Timor,

Het vaste Land, naamlyk Indostan,

het half Eiland beöosten de Ganges,
China en Japan, zullen volgen.

In deze Verhandeling zal ik eerst

fpreeken, van Celebes,

2. *-£» Fioris.

3. -—, Sumbauwa,
4. *— Salemparang,

5. _ Baly.

6. Woordenboek van Macasfaars t

Boules en Balies.

J. I.

(&) Zie 1 Deel png. 5, 19. 2 Deel pag. 107. 3 DeeJ

pag. 3, ea de Byvoegiels 3 Deel pag. 423.

, ( 1) 1 Oecl pag. 275 en 2 Deel pag. 63.

(d) Tematen, 1 Deel, Ambon, 2 en 3 Deel eerüo

Stuk, en Banda, 3 Deel 2 Stak, pas» 1.
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$. I.

Het Eiland Cekbes,

r. Celebes is gelegen tusfchen 1—30» Geo«

NB., 5-30. Z. breedte, en is 45. mylen^P 11 *-

oost en west: ten noorden van het zelve
f̂ hr

c

y,

e '

leggen de Philippynfche Eilanden , ten wes-ving.

ten de Sundafche, ten oosten de Moluc-
fche, en ten zuiden de Eilanden tusfchen

Timor en Java.

Het Gouvernement van Macasfar, ftrekt

alleen over de Comptoiren, die de Com-
pagnie op de Westkust van Celebes heeft,

welke de eigen tlyke Kust van Macasfar is,

dewyl de Comptoiren op de Oostkust on-

der het Gouvernement van Ternacen be-

hooren , en deze Kust eigenlyk Celebe^

gènaamt wordt.

Het zelve heeft de gedaante van een
Hoefyzer, door de inham aan de Zuid-
kant ; de bogt van Bony genaamt , die wel

7 a 8 mylen wyd, en 20 mylen diep is.»

en met welkers Wester - Oever ik de be*

fchryving zal beginnen. •

1. Lochoe, een Rykje met ïiony ver-

isaagfchapt , J.egt hier in het binnenste

derJJogt, N 5 2. So«
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2. Soping, legt n mylen daar bezui-

den , en is mede met Bony verbonden.

3. Maar vyf mylen zuidelyker legt Bo-

ny 5 de Hoofdplaats van het magtigste Ryk;
een weinig landwaarts in legt een Meir,
Tempe genaamt,waar uit de Rivier Tjin-

rana ontipruit, daar een Stad van dezelve

naam op ligt, alwaar de Koning zyne Hof-
houding boud, als hy in de Bovenlanden is,

Tanjoli ligt twee en een halve myl
Zuidelyker.

4. Aan de zuidkant dezer Bogt, liggen

des Compagnies Zuider- Provintien, Poele-

banking en Glisfon > en de Refidentien Boe-

Ie Combe en Bontain, nevens het Eiland

Saleijer , en eenige kleindere. Als men
<ïan de Westkust van dit Eiland volgt %

vind men eerst.

5. Het Rykje Toeratte.

6. Hier op volgt hét Macasfaarfqhc?

Ryk, eigenlyk Mangkafar genaamt, wel-

kers Koningen voor dezen hunne Refi-

dentie hadden te Sambodipo, in het Cafteel

l*anakeke , en federt de verovering -in

1667 de Sud Göa bouwden, omtrent s?,

my-
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mylen benoorden ons Cafteél Rotterdam

gelegen, die egter in 1779 door de Ne^
derlaqdiche Compagnie is verwoest.

7. Het Cafteel van de NederlandfchQ
Compagnie hiet Rotterdam , in de Lands
Taal Oedjong Panjang Kykhoek;het Dorp
Vlaardingen was voor dezen de Stad Ma*?

casfar of Mankafar in 1 66j overmeefterd,

Boht-adak, deRefidentïevan den Koning
van Bony,als hy in de Benedenlanden is,

ligt maar een halfuur van het Cafteel.

8. Wadjo ofToadjo, benoorden Bony
binnenlands, word geregeerd door veertig

Vorsten ; uit dezen word een Hoofd Pa-

tara voor den Oorlog , en een Padenrang

voor de Politie gekozen.

9. Tanette, ten N. O. \m ons Cafteel»

met Bony verbonden.

1 o. Sandrabony , al mede met Goa ver-

bonden, en in 1778 ingenomen, ook Se-*

derning genaamt.

1 1 . Eén myl benoorden legt Tello

,

^en Rykje dat aaauw met Macasfar ver-

bonden is.

j*. Het
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1 2. Het Ryk van Maodhar ligt aan Z?e

,

en is de Grensfcheiding van het Macas-
faarfche Gouvernement ten noorden.

13. Vier mylen verder leggen de noor-
der Provinciën der Compagnie, de Koorn-
fchuur van Celebes; daar.zyn 370 Nego-
ryen, onder belcherming van de post der

Compagnie, Maros, daar een Reüdent is.

Vaien- By Cayely beginnen de Bezittingen van

fw>
c

*d"
^en K°n *nS van Terp^eq , die het gehee-

ls. 57.1e Noorden en Ooscer gedeelte van Cele-
Moiac- bes beflaan.
COS.

1. Cayely is een groote Bogt ; de Ko,-

ning van Tabali is de vermaardlte van 23
Kaningj es.

Paloe , daar by gelegen , heeft 'er 7 on-

der zig.
.

t
^

Eat. Dondo, Tontoly, Bowl en Caudipan,
Gen. zyn ryk in Sago, Masfoy, en hebben ook

LDc!^.-Goudmynen , die van 12 tot 15 vadem
diep gegraven worden. $

a. De Magonderp, welkers voorname
Dorp Salamadongan is P bewerken ook

Goudmynen.
3. Maar
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3. Maar de Koning van Boelan is de

magcigste van deze Noordkust, en heeft

Cöudmynen die veel opwerpen.

Tien mylen hier van daan * op de Schei-

ding , ligt Amoera ; en 6 mylen v'erdet

Manado , daar de Nederlandfche Com-
pagnie een Fort heeft, Amfterdam gc-

naanit, in 1703 gebouwd. Een der nieuw-

fte Goudmynen van Papafatoe, is 'er 30
mylen van daan gelegen , en word niet

dieper als 6 vadem gegraven.

Deze geheele Kust van Celebes, wierd

op 17000 weerbare Mannen of 55066
lnwoonders gerekend*

4. Van hier zuidwaarts vind men Gov zie

rontalo, mede een Refidentie van de Ne- Bat - Ge~

derlandfche Compagnie , aan een Rivierj^j^
gelegen, die tamelyk veel Stofgoudheeft ; 2 Deel

hier by iets binnen 's Lands legt Limbot-<>nder

to, en zuidwaarts deBogc vanTambocco; Bor9eo*

voorts het zuider gedeelte landwaarts

in, en tot aan de Bogt van Bony , bei
woond doorWiadjos ofBiadjos,een foort
van wilde Volkeren, die van Java in oudfc

ty Jen zouden zyn verjaagd.

5. Buiten en beöosten de Bogt van
Tam-
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Tambocco, leggen de Eilanden vaii Paiit-

jana, dat Houtryk is. Wawoni, onbe*
\voond* enBoeton, dac Slaaven en Tri-

pans geeft , Honden voor dezen onder
den Koning vanTeriiaten , doch thans oi-p

der den Koning van Boeten, die in ver-

bond met de Compagnie ftaat, en jaar-

lyks Gezanten na Maeasfar zend.

In 1782 heeft deze Koning, genaamfc

Padoeka Siri Sukhaii Karimoedien , nog
eene Ambasfade na Batavia gezonden.

inwoon- 4# Celebcfche Volkeren. Vaii de verfchil-
ders

- lende Volkeren , die men op Celebes

vind, zyn de Boniers of Bougineezen, en
de MacaSfaren de meest bekende, zynde
die laatste wel de voornaamste, die door
?
s Compagnies Wapenen tot een Bondge-
nootfehap mee haar gebragt zyn , en wel-

kers Landen, omftreeks de haare gelegen,

en waar mede zy het meeste te doen heeft,

$)un meer in de Hiftorien dben bekend
Worden, dan wel verder afgelegener Ry-
ken en Volken. De Boniers zyn thans de

cnagtigste natie op Celebes , fchoon zy
Qver hondert Jaaren in geen vergelyking

kwamen by de Macasfaren , welke toen

het magtigste Ryk van Celebes maakten.

Ge-
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Gedaante. Zyzyn middelmatig van leng-

te, fterk gefpiert, bruin van couleur , die wat

na het ligte trekt; men vind 'er zelfs, die

het blanke zeer naby komen , byzonder
onder de Vrpuwsperfoonen, wel befnee-

den van Aangezigt, doch de- Neuzen wat
platachtig. De Macasfaren daar en tegen

zyn zoo klein niet, maar zien
5

er man-
nelyker en oorlogzugtiger uit , hebben
ook meer courage, en zyn vyanden van
verraad, daar de Boniers hunne Tegen-
party nooit voor de vuist zullen aandoen ,

maar die tragten verradelings van kant te

inaaken; zelfs die geenen , die haar nooit

iets misdaan hebben, zullen zy het leven

beneemen , wanneer zy 't, zonder ont-

dekt te worden, kunnen te werk Hellen $

al was het maar, zoo als zy zeggen , om
de Crisfeii te beproeven , of die goed

zyn, waar van, de Europeezen op Macas-
far dikwyls het flagtoffer geweest zyn.

Geweer. Hunne Crisfeiï en Asfagayeit

zyn meest al vergiftigd; zoo als ook hun-
ne Spatten, waar mede zy kleine pyltj es y

nog al op eene verre diitantie blaazen,

KleecHn*. Hunne Kleeding beflaat' in

ee/i Huk Catcoen , rood of blaauw, om 't

L/f gewonden , of tusfeben de Beenen
door-
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doorgehaald , gaande met het Boveillyf

raakt ; om het Hoofd hebben zy mede
een ftuk Cattoen , of zoo als onze Zak-
doeken , waar mede zy hun Hoofdhair*
dat zy zeer lang hebben, en git zwart is*

bedekken ; op andere plaatzen van hun
Lighaam hiaten Mannen of Vrouwen geeil

hair groeijen, maar plukken het met wor-

tel en al uit, zoo dra het tig maar ver-

toond, zoo als al de Mahumedanen over-

al in Indië doen.

* Sptelen. Zy hebben een Kaartfpel , ze-

kerlyk van de Portugeezen afkomstig*

veel gelykenende na het Tarocco, doch

zonder de twee en twintig troeven; de

vier kleuren noemen zy Spada , datu-

dyens Cafo - flokke , Copas - Coufel , Boe-

lang - Rofy.

Voedzel. Het Voedzel beftaat in Ryst,

Visch en Pifang, en hun Drank is Wa-
ter , fchoon 'er cok Sagueer vait.

Vrouwen. De Bonifche Vrouwen, val-

len door den bank fchooncr, dan die van

eenige andere Indifche Natiën ; men vind

'er zelve onder , die in Europa voor

fchoonheden zouden kunnen doorgaan,

indien zy het blank en bloozende van de

onze hadden , daar, wat het cerfte aangaat,

ver-
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verfcheidë zeer naby komen : zy zyn
alle driftig naar hec phyfique der Liefde,

en dat inftinct volgende, laacen zy niets

onbezogt, om dat te voldoen.

Godsdienst* De algemeene Godsdienst

bier aangenomen , is de Muhamedaan»
fche, die hun vier wettige Vrouwen toe-

ftaat, wanneer zy die onderhouden kun-

nen; de partyen > malkander niet aanftaan-

de, fcheién alzoo ligt van den andere? ais

zy by een gekomen zyn.

Begravenisfe. Hunne Begravenisfen

zyn zonder veel omflag: hetLyk, in een

ftuk wit Linnen gewonden, wordt zoo in

hec graf gelegt, waar op eenige ruikende

Bloemen geiïrooit , en aan hec Hoofd-
en Voeten - einde twee iteenen opgerigc

worden.

3. "tKafieel Rotter'dam. 't Kafteel Rotter- Com-

dam , dat no? door de Macasfaren, mee hulp P^n,e*

Bezet
der Portugeezen , gebouwd is ?

ligt omtrent inv̂

50 ro.eden van den Oever, tegen over de

Rheede, alwaar een Zeehoofd uitfteekt,

en voor de ontlosfing der Goederen dient:

het plan der Gebouwen, te vinden in

het Leven der Gouverneurs- Generaal,

is nog even het ;selve; d$ Kerk? federc

IV. DseJm Q • wei*
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weinige faaren herbouwd , is zindelyk op-

gehaaid , en genoegzaam om 200 Men-
ichen te bevatten; de Muuren der Ves-

ting zyn hoog enfterk, van KHpiteenen

gebouwd; de Landpoort uitgaande, komt
men op eene groote vlakte, aan welker

noordzyde de

Negery , of Stede Vinardingen , ligt*

alwaar de meeste Europcërs woonen; de

S traaten kruisfen elkander met regte hoe-

ken, na de vier Hoofdftreeken, zynde de

meeste ruim , en met redelyke Huizen
bezet ; aan het einde van een der zelve

ftaat het Weeshuis, dat een groot Ge-
bouw is. De Chineczen woonen alle by
malkander in eene itraat , die ook naar

hun genoemt is; het wordt de Negery ge-

naamt, doch verdient veel eer den Raam
van kleine Stad , rondom met een lick

afgefchut, eu met Poorten, die 's nagts

gefloten en bewaakt worden; buiten de

Negery ten zuiden ftaat een reeks Ge*
bouwen, welke dezelve aan dien kant be-

paaien, alwaar thans ook des Gouverneurs
wooning is.

Cambongs. Niet verre van de Negery
Vlaai-dingen , ligt het Campong Boegis en

Campong -Maiays j ten zuiden van het

Ka-
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Kafteel is de Campong Baroe , alwaar

meest Inlander , en een weinig Euro-

peer? , woonen ; men vind 'er weinig ftee-

ne Huizen.

De Rheede van Macasfhr is , in de
goede of zuid -oost Mousfon , een der

fraaijfte, die in Indië is, en zeer zeker:

de Eilanden groot en klein Ly Ly, met
haare Rheeven, befchutten, die van het

zuidwesten tot noorden, en digt onder

groot Ly Ly ankerende, zoude men het

in de kwaade Mousfon , wanneer de noord-

vveste Winden doorblaazen, zonder ge-

vaar kunnen houden.

De Situatie van de Plaatfen hier om#
flreeks is zeer vermaaklyk , in eene uit-

geftrekte vlakte, die, op 7 a 8 uuren aft

ftands , ten oosten tegen een hoog Geberg-

te aanftooc, dat dit gedeelte van Celebes

,

bewesten de Bogt van Bony,en bezuiden

den. Golf van Tomini in tweeën fcheid

;

dit word de Berg of Gebergte van Bon-
tain , genoemd , om dat die Landffcreek in

het afgaan van dezelve om de zuid ligt.

Deze vlakte is overal, zoo verre het oog
dragen kan , niets dan Rystvelden , en

Weilanden , die hier en daar door kleine

Bosfchagiea van vrugtdragend of lom-

O 2 mer-
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merryk Geboomte afgebroken , en doen

Beekjes uitgroote Rivieren, van het Ge-
bergte afkomende , bcfproeid worden ; de

Jaargetyden , hier b jkend onder de naarrl

van Alousfons, zyn dezelve aks op Java,

werdende de zuidoost voor de goede, en

noordwest voor de kwaade gereekend;

de eerfle altoos een helderen Hemel en

droogte, en de laacste felle aanhoudende

winden en zwaare regens aanbrengende,

op de Landen , die bewesten het hier

voorgemelde Gebergte geleegen zyn;
doch beöosten het zelve, heeft het tegen-

geftelde plaats , want daar de zuidoost

Mousibn hier het fchoone Weer aan-

brengt, heeft men daar niet anders clan

wind en regenbuijen, zoo dat de Zomer
en Winter hier geen agt uuren van mal-

kan deren verlchillen.

Producten, 't Voornaamste Produóï ïs

de Ryst, die egter zoo goed niet is als

op Java; Cattoen, de beste van India,

waar van veele Kleedjes en Sarongs ge-

weven worden, en Slaaven, die veelal

door diefftal gemaakt worden.

Ondrr 's Compagnies Bezittingen op Ce-

klïes behoord in de cerfte plaats het

KilUe. kotte.da ü; Let zelve ligt in het!

Ryk
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Ryk van Macasfar, voor dezen onder de

Jurisdictie van Tello , aan de west Kusc

van Celebes, op de Zuider- Pools hoogte

van 5*„ 7. en is de HoQfd-Refidentie
van de Compagnie alhier : by het Bonays
Contract werd het Oedjong Pandang ge- Ditfs't

naamt , en nevens het Dorp en Land, Hoofd "

daar aan gehoorende , ten dien tyde^r

ü
°j

overgegeeven. Hoe verre de Limiten zigsiic dé

buiten het Kafteel uitlhekken, wordt by£,c,ebi
"

geen der Contraélen aangeweezen, waar^ vorsten

om de Macasfaren dezelve tot op den hui getreden

digen dag zoeken tebepaalen, tot evcn zya *

buiten de Stede of Negery Y
T

laardingen
«,

met zyne Buitenbuurten ten noorden; ten

zuiden, even buiten het CampongBarroe,
en ten oosten met Bontuala.

Noorder- Provintien. De Noorder - Pro-

vintieg bevatten in zig de Landen van
Maros, met het halve Eiland Sodian en

Barras, of Cabbefiang, .Labaccan , met.

Bongers en Sagierie, zynde dit de vlak-

tens tusfchen Tello en Tanete, de eigent-

lyke Koornfchuuren van geheel Celebes;

voorts de Plaatfen tusfchen deze vlaktens

en het Gebergte, en wyders de Rerg- Ne-
geryen. Deze Landen, onnrddelyk aan

malkander grenzende, hebben, ten westen,

ds Zee , ten noorden ? Tanete en Maros

,

O 3 ten
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ten oosten, Lamoeïoe, en ten zuiden het

Koningryk van Macasfar. Dezelve zyn
alcemaal onder de Regeering van den Ma-
casfaarfchen Koning Allahoedkn over-

wonnen, dienstbaar gemaakt, en onder

de Macasfaarfche Grooten by Dorpen en
Perceelen uitgedeeld, dewelke daar van,
$ls uit hunne Eigendommen , de Tiendend

van 't gezag, en de ordinaire Heere-

Diensten, van de Bewooners genooten*

tot in Oéïobcr 1Ö68. wanneer Maros,
/taande de bondbreuk der Macasfaren*

door de Compagnie en haare Bondgeno^-

ten wierd ingenomen; doch 't zelve ging

den 20 November daar aan volgende we-
der aan den Vyand over ; maar by de
verovering van Samboupo , wierd dit

Landfchap door de onzen andermaal ten

onder gebragt;dus alle deze Volken in volu-

ien nadruk aan de Compagnie onderwor-
pen wierden. In de Jaaren 1736—3 7, wan*
neer de Rebel CrainBontalancas , de noor-

der -Provinciën invadeerde, vielen alle de-

ze Landfchappen , zoo door dwang als

niet goeden wille, van de Compagnie af,

vacten de Wapenen tegen haar op $

h wanneer Maros, in Auguflus 1737*
or den Gouverneur Smout herwonnen

wierd , keerden de meeste Hoofden we-
derom toz hunnen vongen Heer^ terwyï
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andere de vlugt namen, die naderhand,

agterhaald zynde , hunne welverdiende

ftraffen erlangd hebben. De tot hun pligt

weder gekeerde Hoofden, wierden in Ja-

nuary A. 1738. aan 'tKafleel ontboden,

alwaar de Schuldigen, die van zelfs we-
dergekeerd waren ,

pardon ontfingen , en
toen , nevens alle de anderen , fexcepc

LabaccanJ de Macasfaarfche Heerfchappy

voor eeuwig afzwoeren , en dus als trou-

we Onderdanen van de Compagnie weder
aangenomen wierden.

Over alle deze gefubordonneerde Pro-

vintien, heeft een Onder -Koopman het

opzigt, zyne Refidentie houdende in de

Provintie van Maros , binnen de gepalli-

fadeerdc Schans Valkenburg, en de Ne-
gery Soeryierang gelegen, aan welken Re-
fident al mede ondergefchikt is, de Pag-
ger, buiten in 't Ryk van Tanete, aan de

Rivier Pantjana. Het getal der Negeryen,
die 's Compagnie's Jurisdióüe onderwor-
pen, en aan haaren Refident op Maros
onderhoorig zyn , beloopen een getal van

370. Maros heeft, tot het beftier der ln-

wooners , onder den Refident, vyf Inland-

fche Regenten, die door de Oudften des

Volks, uit het naaste Bloed van derzei-

ver Predecesfeur , den Gouverneur en

O 4 Raad
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Raad van Macasfar worden voorgedragen ,

oie de eleétie, op approbatie van de Hoo-
ge Indiafche Regeering doen Siang heeft

een Regent Lorna genoemd , Labaccan ,

als zoo eenc, een Crain of Prins. Sage-

rie heeft vyf Regenten , waar van het

Hoofd is Crain Mangalong. Het grootste

gedeelte van de Bewooners dezer Vlak-

tens , zyn Boniers, die ieverig zyn in

den Landbouw, als Cornp. Onderdanen.

Deze hebben weder hunne aparte Hoof-
den , door den Koning van Boni over

hun gefteld , doch zyn , nevens de On-
derdaanen van de Compagnie, de heffin-

gen der Tiendens van het Rystgqwas on-

derhevig.

De verdere Landfchappen, gelegen tufr

feben deze Vlaktens en 't Gebergte, heb-

ben mede hunne eigene Regenten , van

's Comp. wegen over hun aangefteld,

meest alle onder den Tytel van Crain,

met den toenaam der Negery , waar over

zy 't gezag voeren: deze laatste iburnee-

ren de nocdige Houtwerken en Bamboe-
zen voor 's Comp post Soeryierang, en

Paaien voor het Zeehoofd van 't Kaflcel

Rotterdam: zy hebben nog, behalven di§

Regenten , verfcheide Dorphoofden onder

fcig gefteld, die Gaiarangs genoemd wor-

den 3
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den, leven gerust onder hunne eigenWet-
ten , en Godsdienst , en doen de ver-

fchuldigde diensten aan de Compagnie,
hunnen wettigen Heer.

>

Zuider-Pfovinticn. Bezuiden 't Kafteel

Rotterdam, aan de Wester-Strandqn, be-

zit de Compagnie de Landfchapjes Poe-

lembankieng en Galisfong, gelegen bin-

nen het eigenlyke Ryk van Macasfar,

tusfchen de Vischpoelen van Aing en de

Rivier Tjikoa , doch hebben het Rykje
Sandrabony tusfchen beiden. Deze Plaat-

fen heeft de Maatfchappy in den oorlog

A. 1667. veroverd. De Bewooners de-

zer twee Regentfchappen zyn goede Sol-

daaten, en de Galislöngers worden voor

de beste Zeelieden alhier gehouden, en

de Compagnie , op Alacasfar Zeevolk van
nooden hebbende , zyn z# als dan ver-

pligt voor de Kost te dienen. Onder
Cialisfong forteerd het Eiland Tanakeke,

cn de Eilandjes de drie Gebroeders,gynde,

door 't recht van overwinning, *s Qomp.
Onderdaanen en Eigendommen, zoo als

ook ai de verdere Eilanden, die langs de
Wester - Stranden van Celebes leggen , van

den hoek van Touratta tot Tanete. Üp het

Eiland groot Barnang , hebben de Ma-
casfaren eene Colonie van Toradjeeners ,

O 5 maar
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maar veele daar van zyn onbewoond ; eeni-

ge worden door 's Comp. Onderdaanen en

weinige door Boniers bewoond.

Aan de Zuid- en Oost Oever van de

Boniiche bogt , heeft de Compagnie de

Koningryken vanBonthain, Boelecomba
en Bera, met haar onderherigheden.

Bot'thayn heeft ten westen de Rivier Ti-

no, die dit Ryk van Touratta fcheid; ten

noorden heeft het zelve 't Gebergte, dat de

naam na dit Ryk draagt ;ten oosten de Ri-

vier Kalekongang , en ten zuiden de Zee.

Van ouds her is lier onder de Bondgenoten

van Macasfar geteld geweest , en door

zyn Koningen beftierd geworden , doch

door de Compagnie en haare Bondgeno-

ten, tot twee maal toe door het Zwaard
overwonnen , en volgens het Bonays Con-
traót haar in eigendom gebleven. Het
heeft een zeer vermaaklyke Landftreek,

is vrugtbaar in Ryst. heeft eene goede en

groote Baay, voor Vaartuigen en Sche-

pen, en de Lands Volkeren, z n, nevens

die van Boelecomba en Bera, de best ge-

zindste en vreedzaamste Onderdaanen, die

de Compagnie op Celebes heeft. Dit Ryk,
eerst door de Maatfchappy aan Radja Pa-

lacca opgedragen 5 tot belooning der emi-

nei>
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tientc diensten, aan haar beweezen, doch*

by gebrek van mannelyk Oir , weder
aan haar vervallen zynde, is het zelve

van te veel importantie gereekend, om f

ponder de hoogste noodzaaklykheid van
's Compagnies Bewind af te zonderen.

Het word beftierd door twee Inlandfche

Regeneen, die den tytel van Crain voe*

ren, als een over Bonthain, en een over

Tompoboele, onder welke verfcheide Ga-

larangs of Dorpshoofden zyn ; doch zy
alle, nevens de Sergeant , die 's Compag-
nie's gepallisfadeerde Pagger bewaard,

forteeren onder den Refident , die ook
het gefubordonneerde gezag heeft, over

Boelecomba, het geen al mede van oude
tyden af een Koningryk geweest, doch
door de Macasfaren in laater tyd dienst-

baar gemaakt is. Het ftrekt zig uit van de

Rivier Kalekongang , die het van Bonthain

fcheid , tot aan Bera , of de Rivier Ban-
pang , die tusfehen beiden doorloopt;

heeft ten noorden het Gebergte Kyndang,
dat het van Bony , of liever van de Berg-

Volkeren van Touraayo fcheid , en ten zui-

den heeft het de Zee. Dit Landfchap
hoord mede onder 's Comp. geconques-

teerde Eigendommen, en de Inwooners
zyn dus haare wettige Onderdaanen, wel-

ke* nevens die van Bonthain? een en de-
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zelve verpligting en prserogativen heb-

ben , als die , welke 's Comp. Noorder - Pro-

vintien bewoonen. Over dit Landfchap

zyn mede tweeHoofd - Regenten , alsCrain

Gantarang, en Crain OedjongLowe, die

verfcheide Galarangs onder zig hebben.

Het Land is vrugtbaar in Ryst , heeft

goede Jagt , en groote Bosfchen , doch

het Hout is van flegt alloy voor den

Huisbouw. De Rheede voor Boelecom-

ba is inde West- Mousfon gevaarlykvoor

Je Schepen, doch kleine Vaartuigen kun-

nen met hoog water zig in de Rivier Ka-

lekongang of Cakconkong bergen.

Aan of omtrent de uitwatering van die

Rivier, is 's Compagnie* gepallisfadeerde

Schans Carolina geleegen , waar in den
Onderkoopman en Refident zyn verblyf

heeft, en aan denwelken ook het opzigt

over Bira is aanvertrouwd, welk Land-
fchap zig uitftrekt van de Rivier Bain-

pang oostwaard, langs den Zeeoever tot

den hoek van Lasfem (fin onze Kaart

Lasfoa genaamd ) en van daar noord-

waards tot aan den hoek van Cadjang;

landwaards grensd het aan Boelecom-

ba , Tourang en Cadjnng , oader Boelq

Boele forteerende. Dit geheele Land*

fchap is by het Bonays Contract aan de

Com~



Compagnie afgeftaan. Het is een dor en

rotsachtig Land, en geeft zyne Bewooners
niets als Oeby, of Wortels, voor Ryst of
Brood, moetende hunnen nooddruft van
Ryst en Pady uit Boelecomba en van Bi-

ma hebben. Het heeft eenige Bosfchen„

die hun , nevens Boelecomba , redelyk

o ed Hout verfchafFen voor het maaken
van Prauwen , zynde alhier de voornaam-

fte Timmerwerven der Macasfaren ge-

weest. De Birafche Volken zyn in het

gemeen goede Soldaaten , zoo te Land als

te Water; de gegoedfle onder hun, zya
Negotianten ; de overigen geneeren zig

met timmeren van Vaartuigen , en het

maaken van grove witte Kleeden van Cat-

toen, 'tgeen daar nog al weelig groeit, en
van het welk zy Jaarlyks een gering tribut

aan de Compagnie opbrengen. Dit Land-
fchap heeft tien Regenten, waar van de
vornaamfte Crain Bira is ; deze komen
eenmaal 's Jaars op na 't Kafteel , om hun
tribut te leveren*

Het Eiland Saleyer, ligt omtrent zui-

den van den hoek van Laslèrn, ruim twee
mylen daar van af. Tusfchen beide heeft

men de Bóugeroenes , (B^ezeroens by de
Zeelieden genaamtj) zynde drie kleine on-
bewoonde Eilandjes^ rondoi» Saleyer lig-

gen
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gen nog verfcheide Eilanden , die daar

onder behooren , doch waar van 'er maar
twee i als Boneratta en Calauwa, bewoond
zyn. De Macasfaren, onder welken Sa-

leyer behoord heeft , hebben van het zelve

,

by \ Bonays Contract, aan den Koning

van Ternaten afftand gedaan , doch in 't

vervolg van tyd langzamerhand den Terna-

taanen wëctèr afhandig gemaakt , ten voor?

deele der.Maatfehappy. Saleyer is zeer berg-

achtig, heeft groote Bosfchen,waar in zig

veel Hertebeesten onthouden; 't brengt

Oeby en Batta voort ; het eerste een foort

van Wortelen , het laatste een foort van
Gierst , waar mede de Inwooners zig

voeden : 'er worden veel blaauw en wit

geftreepte grove Kleeden, van de aldaar

groeijende Capas of Cattoen gemaakt,

Het word 'beilierd door veertien Regen-
ten , welke Jaarlyks eenmaal in de maand
Octobcr aan het Kafteel Rotterdam op-

komen, met 250 of 300 van hun Volk
ómde vcrpligte Heeren diensten te doen,

de verfchillen der Regenten , onder

malkandercn , voor te dragen , en daar-

omtrent uitfpraak te erlangen. Het is een

lafhartige en flaafachtigc Natie ;egter zeer

twistziek en hoofdig , zodaanig , dat wan-

neer ze hun zin niet kunnen krygen , tér-

Hond met haare geheele Familie , na een

ander Land opbreefcen. Van
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Va» wegens de Compagnie, ligt hier

een Onderkoopman als Refident, die zyn

verblyf heeft, by of in een gepalisfadeer-

de Pagger, Defenfie genaamt, geleegen

op de Z. B. van 5*. o. De hier vorens

gemelde Eilanden Boneratta en Calauwa,

zyn aan den ouden Radja Palacca ter leen

afgeftaan; op het eerstgemelde liet de

Vorst zyne Dansferesfen leuren en op-

voeden, \ geen zyne Succesfeurs in het

Ryk van Bony gevolgd hebben , waar

door deze Eilanden meest met Boniers,

en weinig door Saleyers bewoond zyn.

4. De twee grootste Bondgenoten der Bond-

Compagnie, en die altoos gezworen vyan- genoten,

den blyven , zyn Macasiar en Bony ; met
ide eerfle zyn in verbond Tello en Sandra-

bony , met hef tweede Soping Loehoe
en Tanete , doch Wadjo en Mandhaar,
blyven op haar zelve.

Coach , het Ryk van Macasfar, die me£ ~

dat van Tello en Sandrabony , Tanete en
Tellolimpa, voor de verovering der Hol-
landers, zoo naauw met den anderen ver-

bonden waren , dat het maar één Ryk uit-

maakte, ftrekte zig uit van Boele Boele,

\n de bogt van Boni , tot den hoek van
t,asfem , Qm onze Kaarten Lasfoa ge-

naamt)
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h&amt) en van daar westwaards op, tot

de hoek van Touratce of Tannakeke;
vervolgens van daar langs de WestlAist

jioordwaards , tot aan Tancte ofAgenond-
je, en te lande, tot aan het tegenwoor-
dige Boni en Soping ; in welke Land-
streek dan ook de origineele Spraak , die

der Macasfaren was. De Koningen van
Goach en Tello, worden beide Koningefi

Van Macasfar genaamt, fchoon, ieder een

Ryk op zig zelfs is, en zy de namen na

haare Refidentieplaatéen Goach en Tellö

Voeren. De oude Macasfaarfche over-

leveringen gewagen , volgens een byzon-
der vertaald Manufeript uit die Taal , van

vier Koningen, voor de komst van Toe-
manoerong-a (zoo veel willende zeggen,

als die uit den Hemel is nedergedaald ):
Volgens deze overlevering, gebeurde het

clan op zekeren tyd , na het overlyden

dcezer Vorsten , vier Regeerders , dat eene

lchoone Vrouw, met evn gouden Keten
omhangen, uit den Hemel daalde, wel-

ke de Macasfaren voor hunne Koningin
aannamen, onder den naam van Toema-
jioerong-a; dceze trouwde met den Ko-
nmg van Bonthain , die op het gerugt, zig

derwaards begaf, om met haar een Hu-
welyk aantegaan (fchoon te Bontham
reeds getrouwd zyudc) : dit gelukte r en uit

deze
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fleïeh echt kwam eencnZoon voort, waar

van Toemanoerong-a, drie Jaaren zwan-
ger ging, 200 dat het Kind, tërflond na

zyne Geboorte, gaan en fpreeken kon,
doch zeer injsmaakt van geftalte was; zyn
naam was Toema - Salingabereeng : toen

hy nu groot wierd, brak de gouden Ke-
ten, die zyn Moeder uit den Hemel had

medegebragt, in. twee Hukken, waar na

zy met de eene helft der Keten, nevens

haaren Man, en zynen Broeder verdwee-.

nen , laatende het Ryk men de wederhelft

aan haaren Zoon. Deeze aan hem verble-

ven helft, ("waar van de Macasfarcn zeg-

gen, dat die fomtyds zwaar, fomtyds ligt,-

dan eens hoog, en dan.weer eens laag van
cöujeurwas) is na dien tyd altoos een van
de voornaamste Kyks -, ornamenten van
de Koningen van Goach geweest ; doch
dezelve zou in de Revolutie van Crain

Bontalancas, nevens meer andere Ryks-
Cieraaden , fzoek zyn geraakt. Van dezen

Zoon, die met zyne drie Opvolgers, niet

zyn geftorven, maar, na lange Regeerin-

gen, even als hunne eerfte Ouders, zou-*

den verdweenen zyn , reeként het Manu-
fcript, de Goafche Vorsten, en volgen?

het zelve begon de i8 dc Koning, ojider

den naam van Paducca - Siri , Sulthan

Sjaha Badien Ismaël *yne Regeerïr-^

IV. Deel. P Sta»*
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Staande zyne korte Regeering, hcefc hy
ccn icherpen Oorlog gevoerd tegen den
Koning van Bony, \Veike met de Wape-
nen der LÖMpagnie geiterkt was : Hy
wierd den 30 Auguscus 171 2 door do

negen Goafche Ryks- Stenden, finaal af-

gezet, en in zyne plaats den tocnmaligen

regèerenden Koning van Tello verkozen;
' die den naam droeg van Mappa Orangïc,

doeh als Koning van Goach, die van Pa-

dttcca Sin Sulthan , Sira Joudeen , aan-

nam. In den Jaare 17 18 vlugtte de Ma-
caslaarfchen Prins, naderhand vermaarde

Rebel, Carceng, of Crain Bontalancas,

uit Goach, om dat hy cene Dochter van

den vorigen Koning had doodgelchotcn :

hy vlugtte eerst na de onze, en woonde in

Campong Baroe, onder 's Compagnies bc-

fcherming; hier weer van daan naar Sum-
bauwa geyltigt , woonde hy aldaar den

oorlog by tusfcheri de Sumbauwaieezen

en RajierS, waar in de Koning der eerst-

gemelden fneuveidc, met wiens Dochter,

die naderhand Koningin van Sumbauwa
\vrerd, hy trouwde, terwyl haar Moeder
zig met Goach 's Koning in 't Iluwclyk

begaf', die daar op haar Dochter aanhield,

van Crain Bontalancas deed fcheiden, en

aan een Sumbauwa's Prins weder uithuw-

lykte.

An-
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Anno 1724 deed de Koning Sira Jou-

deen 'afftand van 't 11yk van Tello aan

zyn Zoon, en zelfs het Ryksbeflier van

Goach in handen genomen hebbende, gaf

hem de gevlugte Crain Bontalancas vry

wat te (lellen: hy verbond zig niet alleen

met Maeasfaarfche Princen, maar zelfs,

Boniers van hoogen rang in zyne belan-

gen overhaalende, verbond hy zig ook na-

derhand op het allerplechtig$t,met de be-

faamde Rovers AroeSocn-Kang, en zyn
Capitein Töuasfa, om niet alleen de Ko-
ningen van Goach en Bony te dëtroonee-

ren, maar ook de Nederlanders geheel u't

Celebes te verjagen. Dus begon hy ïji%
hec oorlogsvuur op Bonthain te ontltce-

ken,'tgeen zig wel haast over al verfpreid-

de,en in welkers bpginneBontalaneas veel

voordeel behaalde, waar door hy het den

Koning van Goach zoo benaauwd maakte

,

dat deze op den 5 November 1735 tilt Go-
ach naTello viugtte i waarop de Maeasfaar-

fche Stenden terltond zyn KleinzoonMn a -

wangaoe, Abdül Hairmansjoer bygcnaamd>
tot acfte Koning van Goach verkozen;

doch deze, al mede door 't geluk der Wa-
penen, dat den Rebellen mede liep, ge-
noodzaakt zynde, zyne liyksftad te ver-

laaten , die terftond door Crain Bontalan-

cas in bezit werd 'genomen, ijam met een

P 2 gDCd
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goei deel Macasfaren de vlugt, tot onder

het Kafteel Rotterdam, ahvaar hy zig on-

der de proteitie der Compagnie begaf*

Dit gefchieddc Aö
. 1739. Crain Bontalan-

cas , meclter van het Land van Wadjo,
en gedeckelyk van het Bonilche Ryk,
was kort bevorens naar 's Comp. noorder'

Provintien komen afzakken, en liet zig

aldaar als Koning van Goach inhuldigen,

waar na hy , zoo als gezegd. is, Goach
zelvcr innam. Weinig tyds daar na liet

hy het Kafteel Rotterdam, uit naam dei-

drie nu vereenigde Ryken Bony, Goach
en Wadjo, opeisfehen, doch het Mini-

ilerie aldaar, zoo fchielyk niet tot over-

gave kunnende refolveeren, zoo verfchecn

al fpoedig de geheele magt van Goach en

Wadjo , op de vlakte van 't Kafleel Rot-
terdam, welkers bezetting op denzelvea

dag, den 16 Mey 1739 den vyand te ge-

moet trok , en , gefterkt met een gedeelte

Boniers, die de Compagnie genegen wa-

ren , mitsgaders Compagnies Onderda-

nen , den V
7
yand met zoo veel courage

attaqueerde , dat zy hem op de vlugt

ilocgcn, waar mede den Oorlog aan de-

ze zyde van Celebcs eindigde, werdende
tcrflond de Ryks- Ornamenten opgezogt,

en te famen met het Koningryk van Ma-
casfar , aan den bevorens by ons ge-

vlug-
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vlugten Koning Abdul Hairmansjoer, en

den Ryksbeftierder overgegeeven. Voorts

kwam den meesten aanhang van Crain

Bontalancas zig verootmoedigen, en om
genade bidden ; onder welke een Man
was, van over de honderd Jaartn oud,
Crain Mamanpang genaamd, een jonger

Broeder van den in de vorige Eeuw ge-

vlugten Crain Pompleaan ; deze zyn Cris

overgevende , zeide tegens den admi-
raal:

„ Ik hebbe dit Goach in zyn aller-

„ grootsten Juifter gezien, toen zy over

het geheele Eiland Celebes heenchap-

py voerde; ook in haar eerfte verne-

dering, toen wy door de Compagnie
overwonnen wierden ; egter bleefzy be-

halven het verlies van haaren gröotstèn

luifler, nog bewoonbaar, en in achtin-.

ge; doch nu fchynt dezelve als in éen

puinhoop verandert: de eerftemaal heb
ik mjn Cris op Samboupo , de tw'ee-

demaal op Sourabaya, en nu voorde
derdemaal , aan de overwinnende Wape-
nen van de Compagnie ovcrgcgceven ;

nu blyft maar over, dat ik, na vcrkry-

gen van myn Pardon, in vreede fterf.
*

Welk verzogt Pardon hem ook gulhar-'

tig toegeftaan wierd; ook wierd hem zyn
Cris mede te rug gegeeven. Kort daar

P 3 na
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na. vcrftond men , dat Craia Bomtalancas

aan zyne wonden overlcedcn was.

. Regecriflg&form van Goach. De Koning
van Goach , kan niet willekeurig regee-

ren , maar is aan 's Lands Wetten onder*

worpen, en kan niets dan met goed vin-

ding en toeftemmingder Ryksgr. oten on-^

derneemen: de Delicten worden naar die

Wetten en niet naar willekeur geftraft;hy

heeft zyne geheime Raaden, die Tomila-

laqgs genaamd worden, en ieder Ncgery
heeft een Hoofd , die denaam van Gahrang
draagt; dit is reeds door den 8 lkn Koning,

in het begin der 16 Eeuw dus ingcftcld,

mogclyk door inftjgatie der Portugeezen

,

ei.. welke onder deze zyne Rcgccring A°.

15 12 hier het eerst aankwamen, en een

plaats tot hun verblyf wierd tocgeftaan

,

zoo als zyn Opvolger de ÏVlaatcn en het Ge-
wifft tot een algemeen gebruik verorden-O Cl o
de, de- Pryzen op de Handelwaaren ïlel-

<te 5 Buskruit gemaakt, en bet cerfte grof

,:.a op de Wallen van Goach heeft

t, en de AJaleycrs niet alleen toe-

in zyne Staatcn terneer te

:en , m\ _m , onder meer andere

! , het bouwen van een Tem-
, en her cpcntlyk ocfi'i 'an den Ma-

ïaua^èc -:i GodsdienoC jjeefe toege-

liaan,
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ftaan , welke hier zoo veel velds won , dat

deMacasfaren,omflreeks den Jaare 1588,
•met hulpe der Maleyers , een Gezand-
fchap na Mecca zonden , om van daar

een Hadji, of Priester, te haaien, die hun
in dien Godsdienst kon onderwyzen, die'

eindelyk onder den i3 den Koning Sulthan

Allahoedien, A. 1603, door het gchcele

Macasfaarfche Ryk is aangenomen^ de Bo-

niers drie Jaar daar na dwingende tlenzel-

ven insgelyks aanteneemen. Het toppunt

van de hoogste Macasfaarfche grootheid

,

is omtrent het midden der voorledene

Eeuw geweest, wanneer derzelver Yor-

flen, niet alleen -genoegzaam heel Celebes

de Wet voorfchreeven , maar zelfs Lo-
rna, Mandelly, Bima, Tambora, Dompo
en Sangar, fehatting fehuldig hebben ge-

maakt; als mede Bouton > Bongai.Gapi, de

Xullalche Eilanden en Sumbauwa vero-

verd, Salcyer, dac door de Ternaatfche

Koning Baab Ullah , aan Macaslar was
prefent gedaan, onder hun gebied gehad,

eene vaste Alliantie gemaakt met de Ba-

Jicrs , en de cerfce Gcldfpecien doen
munten, 't geen waarfchyniyk de Gou-
de Maarcn zullen zvn geweest , die de

waardy van 60 Huivers Hollands 'haal-

den,

P 4 De
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De Koning Abdul Hairmansjocr , den

27 July 1742 in den ouderdom van 17
Jaaren overleden zynde, wierd Opvolger

van het Gcaehfe Ryfc , zyn .Broeder

Mappa Babasfa, of Abdul Coedoes, zyn-

de maar 8 Jaaren oud , onder de Y
r

oog-

dy van den Ryksbeftierdcr Crain Mad-
jennang : onder zyne Regeeringe viel

niets van belang voor. Hy overleed den

21 December 1753 en wierd opgevolgd

door zyn Zoon Aitias Madina , by de Com-
pagnie'Radja Ö'esroan, en bygenaarijt Pat-

themathareetig , n^Q Koning van Goach.

Hy was een Kleinzoon van AroePalacca,

01 wierd A. 175*8 door den Ryksbcitier-

der Crain Limpangang , (die te gelyk

fc'yti Grootvader wasj) hernaamt Bactara

Goach. Na bet overlyden van dezen

ilyksbcfticrder , viel het Ryksbefticr of
Makadantara, in handen van 's Konings

Oom, Crain Kalanka; die, door ecne ver-

regaande ambitie, om zelfs de Kroon te

dragen, gedreeven zynde, maakte het zy-

liert wettigen Vorst zoo bang , dat deze

zyn Rvk en geheel Celebes verliet, na

fiitna vlugtte
. en van daar na Batavia, daar

deii 8 Mey 1767 aankwam, en den

üctober j 769 na Ccilon vertrok ,

daar hy A. 1782 noch leefde, en heeft

eenen B+Qcder , Arcc JMampoc , die in

hec
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liet Bonifche huishoud. Na het vertrek

van Koning Oesman liet de Ryksbeftier-

der Crain Kalanka , Aroe Mampoe tot

Koning uitroepen, die door zyn toedoen
wel haast na Bacombony vlugcte , en door
de Compagnie in proteétie genomen , eg-

ter finaal afgezet wierd , waar na Crain Ka-
lanka , zig zelfs tot Koning liet uitroe-

pen, onder den naam van Sulthan Saroe-

dien , doch de Grootmoeder van den ge-

vlugten, Vorst, Aroe Palacca, verzogt al

in 17749 dat Radja Oesman van Ceilon

opontboden en in zyn Ryk herftcld wor-
den mogt; dit mislukkende, veinsde zy
in 1777 dat haar Kleinzoon van Ceilon ge-

vlugtwas, en erkende voor denzelveneen

ilaaven- jonge Sankilang, waar op de Ma-
casfaaren , die veel geloof aan die oude
bloeddorstige Vorstin gaven , de Com-
pagnie afvielen, met dit gevolg ,dat in het

jaar 1778 de Macasfaarlche Hoofdplaats

Goacb,door de onzen veroverd en geflegc

wierd, 't geen kort daar aan door de dood
van Aroe Palacca wierd gevolgd, terwU
Sankilang zig in ontoeganglyke Geberg-
tens bleef ophouden. Ondcrtusfchen was
het Kyk vacant, door dien Sulthan Sa-

roedien, die in 't begin der onlusten zig

by de Compagnie had begeven, den 1

September 1777 geftorven was; dus;

P 5 wierd
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wicrd in 1781 ., op qualificatie der Hooge
Regeering , weder ^cot Koning der Ma-
casfaren verkoren Crain Bontilancas, on-»

der den naam van Padoeka Siri Sulthan

Abdul Hadji, in 1782 door de Regeering

bevestigd , wanneer zyu Ambasfadeur
Crain Palainba op Batavia is geweest,

Bony<) 't geen zeer naauw verbonden
is met Soping en Loehoe, ftrekte zig, by
het fluiten van 't Bonais Verbond, langs

den Wester - Oever van dien Golf, die nog
den naam heeft van de Bogt vanBony , en
van de Rivier Tjinrana , tot de Rivier Sale*

niko, eene diftahtie van ongevaar 20 my-
ïen, landwaards , grensde het aan Soping,

Lamoeroc, Macasfar en Boeleboele. Dit

Ryk is mede van ouds her vry, en aan

niemand verbonden geweest, zynde des-

zelvs eerfte Koning, volgens hunne over-

leveringen, mede uit den Hemel gedaald;

dceze had ais toen geen naam , maar wierd

door het Volk, die van MattaSolompo-E,
'c^ecn zoo veel als de Alziende beteckend*

eeven ; hy trouwde met eene Princes

van Toro,die ook uit den Hemel gedaald

was, en zy procreëerden te famen een Zoon
en vyf Dochters, uit welke de volgende:

Koningen vanBony, tot heden toe afkoms-

tig zyn, en V9D weikers Nakomelingen,.

uit
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uit Koninglyke Princesfen geboren, endu$
allenthalven tot de Kroon gewettigd, 1 759,
alleen nog maar in leven was , Aroe Paiac-

ca, de Grootmoeder van den in die Jaa-

ren regeerenden Koning van Goach,welke?
in 1775 Koningin van Tanete was. Deé-
ze Koning heeft de Lands Wetten, die

jegenswoordjg nog onderhouden worden

,

ingefteld , en den Ryks - Standaart ge-

maakt, die Worong-Porong-p, genaamt

word; ook heeft hy de zeven Kies-Hee-
ren, onder de naam van Matoua's 1 ietos

aangefteld: Zy zyn erffelyk in zeven Ge-
Aagten of Huizen, doch het is egter wei

gebeurd, dat 'er twee en zelfs drie Pic~

tos in een Huis geweest hebben; deeze

hoogc charge devolveert zoo wel cp
Vrouwen als op Mannen ; alle gewigtige

zaaken,hetRyk betreffende, moeten door
dezelve gedecideert worden , inzonder-

heid gaat hun de verkiezing en het weder
afzetten Van eenen Koning, als ook het

maaken van Oorlog of Vroede aan. Deze
Koning, na 40 Jaar geregeerd, en zyn
Zoon in zyn plaats gelidd te hebben , is

met zyiii Vrouw weder ten Hemel ge-

vaaren.

In het begin der 17 Eeuw., wierden de
Boniers , QQ de Koningin Tarritoeppoe,

die
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die toen het Ryk regeerde , door de Ma-
casfaren gedwongen , om het Mahu-
medaansch Geloof aanteneemen, bedin-

gende deze laatste nog boven dien , dat

«Je vyanden van Macasfar ook vyanden
van Bony zouden zyn , maar 'Bonvs
vyand daarom geen vyand van Macasiar

;

dit was de eerlte krak, die de Boniiche

grootheid kreeg, fchoon dit Ryk ter dier

tyd 70000 weerbaare Mannen in het

Veld kon brengen* De haat, efiede Bo-
eiers hier door tegen de Mdcisfaren op-

vatteden, heeft veel toegëbragt, om de

Wapenen der Maatfchappy tegen Macas-
far, eenen gelukkigen uitflag te doen heb-,

ben , waar toe Radja Palacca , een Bonies

Prins , 't zyn e byzonder wel toegedaan

heeft, en naderhand door de Kies- Hecrert

tot Koning van Bony verkozen, zig zoo
groot wist te maaken ; en het Ryk 200 uit te

breiden , dat hy doer den zvnën gebmaamt
rd Tocny SVmbaya, dat zoo veel wit

zeggen , ais een Koning, waar voor zig

2 anderen moeten vernederen-; zelfs

tvierd zyne nugt op het h -
< ei edtigü

voorde Compagnie.' Hy overleed êcn 6
April 1696, en wierd opgevolgd door"

1 Neef Lapatoea, als I5d* Koning van

Bony, óio, y na de Compagnie veel onrust

te hebben gebrouwd, A. 1* 15 overleed*

wer-
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werdende door zyn Dochter Battara Tod*

ja, ook Aroe Toemoeraag, als i6dc Ka-
ningin van Bony opgevolgd; doch deze,

na eené korte Regeering , deed in den Jaa-

re 17 15 afftand van 't Ryk, ten behoeve

van haaren halven Broeder Lapadang Sad-

jati , Toa Pannara Aroe Palacca byge-

naamt ; doch met haar Zuster en haar

Man , in onmin geraakt zynde , welke hy
liet rampGsfen of met ftokken flaan , en

naar Bony voeren , zonder eenige forrn

van Regtspleging, gaf dit zoo veel onge-

noegen aan de RykS-Grooten , dat hy
korts na dat geval , op den 10 January

1720, niet alleen finaal wierd afgezet,

maar zelfs, nevens zyn Vrouws Vader, in

de gevangenis geworpen , waar na de Bo-
niers het Ryk weder aan Battara Todja
opdroegen, doch zy gaf het terftond we-
der ove ,aan haaren oudflen halven Broe-

der , den gedetroneerden Koning van
Goach > Sappualie - E , toegenaamt Ma-
danrang: hy wierd om zyne flordige le-

venswys, en, na in veel onrust geregeerd

te hebben, anno f 724 afgezet, en in zyn
plaats deszelfs jongsten Broeder verkozen

,

Topa Wanoi, of Aroe Manpoe, nade:-

hand Crain Besfi genaamt. Deze wierd de
vierde dag na zyn voorllag insgelyks afge-

zet, en in zvre plaats ten derdemaal tot

Ko-«
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Koningin verkozen Battara Todja , die

tefïens Datoua of Koningin van Loehoe,
en niet lang daar na ook Koningin van
Soping geworden is , en haar Man tot

Mede -Regent van het Ryk benoemde,
die A. 1725 overleed, waar na zy voor
de vierdemaal trouwde met AroejKayoe,
dewelke, til mede kort na dit Huwelyk,
tot Mede -Regent van dit Ryk benoemt
wierd, doch deze Koningin , in moeijelyk-

hcid geraakt met haar Broeders , waar

van zy 'er een had laate» dooden , en on-

genoegen tegens den Gouverneur Gou-
bius, opgevat hebbende, vertrok zy naar

Soping , alwaar zy zig als Koningin liet

inhuldigen. Haar Man de Regent Aroe
Kayoe, zig nu Koning van Bony reeke-

nènde, befloon zyne Koningin en Vrouw
den voet te ligten, en zyngeliefste Vrouw
Crain Boiks Majene, die hy , om met de
Koningin te trouwen, verlaaten had, we-
der toe zig te neemen, doch A. 172S dit

oncdekt wordende, zoo wierd hy terftond

tot het Regentfchap onwaardig verklaard

,

en ceirens met zoo veel ernst na 't leven

geftaan , dat hy by nagt de vlugt na Tel-

lo nam en aldaar proteétie verkreeg. Na-
derhand heeft hy zig met Crain Bontaian-

geengageerd, doch is,ftaande de trou-

belen , met dien Rebel omgekomen.
A°.
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A°. 173° kwamen de drie nog overig

zynde Broeders van Bonys Koningin van

Bouton , daar zy, uit vrees voor haare

Zuster na toe waren gevlugt , en bega-

ven zig onder de prote&ie der Maat-

fchappy, die hun toeftond, in de Canw
pong Baroe te woonen ; intusfchen bleef

de Koningifi nog al onvergenoegd tegens

de Compagnie , om dat haar het Land-

fchap Bonthain onthouden wierd, terwyl

haar Mandarang of Geheime -Raad , al-

les in Bony na hun welgevallen dirigeer-

de , en met de opgekomen vyanden ,

Aroe Seenkang en den Rebel Bontalancas

heulende, den weg baanden, tot de ruï-

ne van het Bonifche Ryk.

De Wadjoreezen maakten zig hier op
meefter van Bony, ftellegde een ander Ko-
ningin aan , gelyk zy den Rebel Bontalancas

voor Koning van Goach erkenden , en zig

in dezer voegen als drie vereenigde Ry-
ken , voor vyanden van de Compagnie
verklaarden ; zodanig dan kwamen zy in de

maand April A°. 1739 afzakken, namen
bezit van Goach, en eischten 't Kaiteel

Rotterdam op, en 't verder gepasfeerde

is hier voren onder 't Articul Goach aan-

getckent.

Dé
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De Compagnie , door 't geluk harer

Wapenen , zig gered hebbende , moest
oök Bony geholpen worden, doch dit ge-

fchiedde maar ten halven, want de Wad-
jorcezen, tweemaal geflagen zynde , ver-

ruimde men na Toslbra, de Hoofdplaats

van Wadjo op te trekken , en men liet

die Volkeren, welke de Contraéten met
de Compagnie niet wilden vernieuwen,

na hun goeddunken handelen. Intusfchen

wierd, onder den naam van de algemeene

rust te bevorderen, de Koningin van Bo-
ny belet, om haar wettig recht en preten-

fie op Aroe Tanete, den dollen Hertog
bygenaamt , te bevorderen , en tot haar

meerder fmertc, de Leenbrief van Bon-
thain (welk Landfchap de Hooge Re-
geering aan die Vorstin , even als aan

haare Prcedecesfcurs , uit erkentenis van
vorige diensten, geichonken had) ont-

houden: zy overleed A. 1749, en wierd

in haar plaats tot Opvolger in het Bonys
Ryk verkozen, haaren halven Broeder

Lama Osibng, onder den naam van Ab-
dul Radsjab Djalaloudien, die tot 1775
Bony geregeerd heeft. Hy was toen een

Man van ruim 80 Jaar, woonende in het

Campong Boegis , niet verre van onze

Negcry Vlaardingcn , dat, even als de

meeste ialandfchc Plaatzcn, niet veel by-

xon-
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Zönders heeft. Hy had weinig achting

voor Europeeërs , en regeerde zyne On-
derdaanen naar willekeur en itreng , zig wei-

nig laatende gelegen leggen aan 's Lands
Wetten, die hy naar zyn welgevallen altoos

uitleidde. Misdaaden gepleegd werdende,
wierd de Daader by den Koning aange-

klaagd ; deze gaf last aan zyn Ryksbe-

ftierder , en nog een of twee Ryks-

Grooten , die by hem waren , om de

zaak te onderzoeken. Den Vorst verflag

gedaan zynde , gaf hy flechts een wcni;

met de Oogen , wanneer hy den Misdaad!-

ger des doods waardig oordeelde , die

daar op onmiddelyk naar buiten gebragc

,

en aldaar gekrist werd. Deze Koning

ftierf in A°. 1775 en wierd opgevolgd

door zyn Kleinzoon, reeds in 177a tot

Kroon- Prins verklaard, en genaaint Lan-
tana Tapoe, regeerende egter onder den
naam van Padoeka Siri Sulthan Aroe Ti*

moerong; welkers Gezanten den Tomi-
lalang of Ryksbeftierder Aroe Oedjong,
eneenige andere Grooten, in 1782 daar

van aan de Regeering te Batavia , kennis

hebben gegeeven.

Tello. Het Koningryk van Tello be-

paalde zig A°. 1667 tot aan de Coerys,
twee Eilanden even bezuiden de Rivier

IV. Deel, Q v*u
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van Mams, en ten zuiden, tot en by het
Kafteel Rotterdam. De naanwe verbinte-

nis tuslchen het zelve en het Goalche
Ryk is hier voren vermeld, en heeft daar

mede in dezelve lotgevallen gedcelt. De
<j^ Koning Abdul Carie , overleed in

Januavy 1709, en vvierd opgevolgd door

zyn Zoon Mappa - Orangie , wt lke in 1 7 1 %

tot Koning van Goach verkozen werd , en
over die beide Ryken tot 1724 regeerde,

wanneer hy het Ryk van Tello afltond

aan zynen Zoon Man Radja of Madja
Moedien. Hy vvierd opgevolgd, door zyn
Broeder Mappae-nga of Jappi Oedien;
deze , bekend onder den naam van Crain

Tello, was de Grootvader en Ryksbe-
itierder van den Koning van Goach , A°.

*759 -> P?n erfvyand van de Compagnie;
na zyn dood volgde lrem zyn Dogter

op , die tegenswoordig nog regeerende

Koningin is.

Sandrabonu Het Koningryk van San-

drab ni , gelegen binnen het Ryk van
Macasiar , tuslchen 's Compagnies Lan-

den Galisibng en Poelonbankeeng , \$L

klein , doch egter onafhanglyk van

Goach gerekend , hebbende degze.lfs Ko-
ningen, zig ten tyde van den Macasfaar-

ichen Kpnig Toemaparie v in hec be^in

(Lr
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der 17 Eeuw, onvermindert haare vryheid

en voorrechten , met de Macasfaren ver-

bonden. In den Jaare 1778 heeft het

zelve zig by Goach gevoegd, doch werd
door de onze ingenomen, en hen wierd
door de Hooge Regeering Pardon ver-

leend , mits de oorlogskosten betaalen-

de, en Jaarlyks eenige Slaaven tot tribut

opbrengende.

Sopiig. Plet Koningryk Soping, is van
ouds mede een der vermogendste Rykea
van Celebes geweest. Hec legt midden
aan de Wefter • Stranden en Oever van

de Bogt van Boni. Ten noorden bepaald

het zig aan het groote Meir of Tampa-
ranglaba; ten zuiden grenst het aan La-
moeroe i 't geen oudtyds- , nevens ver-

fcheide andere kleine Rykjes, onder het

zelve forteerde , dewelke naderhand op
haar zelven , of onder Boni gekomen
zyn. Het geeft niets als Pady , en is A°.

1661 , na de vlugt vai] Radja Palacca,'

aan de Macasfaren dienstbaar geworden

,

en door de Compagnie A. 1667 weder-

om in vryheid herfteld. De Koningen
van dit Ryk, zyn door Ftuwelyken over

en weer, met die van Boni, van oude
tyden af verbonden geweest. Hun eerfte

Koning is , volgens het zeggen der Sopin-

Qs gers.3
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gers , al mede zoo als die van Boni en
Alacaslar , uit den Hemel gedaald. Zy
hebben na dezen nog 22, zoo Konin-
ginnen als Koningen gehad , waar van
do thans regeerende Koning van Boni,
A°. 1759 de laatste is, die dit Ryk, met
toeftemming der Sopingfche Ryks-Groo-
ten door* eenen Stedehouder liet regeeren;

in 1775 wierd het wederom door hun
eigen Koning geregeerd , die getrouwd
is met de Dog ter van den Koning van
Boni.

Loehce. Het Koningryk Loehoe, was
voor de Macasfaarfche en Bonifche toe-

neeming in grootheid, het geweldigste en
grootste Ryk op geheel Celebes : deszelvs

grenzen werden .tegenswoordig gereekent

van Pelopa, dé Hoofdplaats van 't Ryk,
langs de Wester Oever van de Bogt van

Boni tot Larompo, zynde ongevaar 20
mvlen, en van de andere zyde van die

Refidentie Stad , over het geheel zuid-

ooster deel van Celcbes , tusfehen de

Golf of Bogt van Boni, in de Üoster-

Stranden van Cclebes, zoo verre de Al-

phorcezen hun landwaards in dulden wil-

len; ten Westen grensd hét aan Wadjo,<
en ten Noorden aan Toradja. Het Land
is vrugtbaar in Pady> geeft goed Yzcr en

Goud-
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Goudryke Rivieren. Van hunne Konin-

gen en oude Hiftorien , is my niets voor-

gekomen. De eerde, waar van iets by
's Compagnies Papieren was aangete-

kend , word Crain Haroe genaam c, en
is nevens de Macasfaren A°. 16.66 doqr
's Compagnies Wapenen op Bouton over-

wonnen. T

.

De Vorstin in 1759 is Tanrelela, ook
R-Sja genaamt, en te gelyk Koningin

-van Tanéte. Zy is naderhand door de

machinatien des Konings van Boni ge-

detrooneerd-, op voorwending van haar

liegt gedrag, en een Kleinzoon van Boni

in haar plaats geileld.
•

Tanéte. HetKoningryk Tanéte op Ago-

.nonsfa, beteekenende een Brug of Over-

gang, ligt ter halver wegen van het Ka-

fteel Rotterdam, in de Bogt van -Sorian.

•Het .heeft. ten Oosten 't Vorstendom Ma-
rio-ri Wawo, ten Noorden Barrpe, ten

Zuiden Sagerie, en ten Wekten de Zee.

'Eejtyds.- heeft het met Mataslar in vriend-

,Xch-ap geftaan, en is naderhand daar van
overwonnen, doch egter by zyn vryheid

gebleven , en erkend voor Bondgenoot yan
Macasfar, welkers Koningen zig allengs-

ker^s wac, meer mithoriteit ov$r dit Vors-

Q 3 ten"
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tcndom hebben aangematigd , tot het ein-*

delyk in de daad als onderdaanig aan Ma-
casïar geconfidercerd is , gelyk het zel-

ve in de jMacasfaarfche Conferentie van

den 7 September 16Ó8 als dusdanig be-

noemd ftaat.

Ten tyde van den Heer Speelman , re-

geerde over ditRykje deKoningEbrahim;
deze is ftaande de Vreede van Conaya toe

de Compagnie overgekomen , en als Bond*
genoot erkent, lubbende 't gemelde Con-
tract aangenoomen en beëedigt, waar by
zyn Opvolgers ook gebleven zyn. De
Koningin Tanrelela in 1775, Vorstin van
Loehoe geworden zynde , en daar na

töe vertrekkende, dro g de Adminiftratie

van Tanéte op aan den Koning van Bo-
m , te ftmen en met de Compagnie; doch

eenige Jaaren daar na van Loehoe gede-

trooncerd werdende, heeft zy zelve het

bedier 'van dit Kyk weer in handen ge-

nomen:

Mciidhanr. Ts ten Westen aan de Zee
gelegen; ten Noorden heeft het Cayelie*

ten Zuiden Byonanges , en ten Oosten
waeste Gebcrgtcns, 't geen de inlanders

voor c-en fcekere wyk dient, wanneer zy
een vyand op den hals krygen, die haar

te
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te magtig is, laatende deruelven als dan

de Strand - Negeryen een prooy. De Regee-

ring van dit Landfchap beftond in vorige

tyden in tien Stenden, die alle mee de

Compagnie een Verbond hadden aange-

gaan; drie van dezelve zyn uit vryen wil-

le daar toe gekomen ; de andere zeven

worden in 't gemeen Vorsten van de ze*.

ven Rivieren genaamt. Deze alle hebben

voor dezen den Macasfaren onderdaanig-

heid bewezen , en ten bewyze daar van

,

Jaarlyks eenige lange Schilden moeten
opbrengen , en zelven van wegen Macas-
far een Gouverneur moeten dulden, die

zty wél A°. 1658 verwierpen, doch egter

aan dit Volk trouw bleeven. By het Bo-
nais Contraót hebben de Macasfarcn van

alle heerfchappy over Mandhaar gere-

nuntieert , waar na haare Vors een of
Stenden , verfcheideraalen wierden ge-

fommeerd, om met de Comp te contrac-

teeren , doch zy bleeven , uitgenomen

een, zulks hardnekkig weigeren. Hierom
zyn zy door de Compagnie en de Bo-
niers wel beoorloogt, maar niet overwon-
nen, vlugtende na de Gebergcens, doch
vut vrees van door Radja Palacca aange-

tast te worden, hebben zy zig voor de

Compagnie verootmoedigt , en A°. 1 674
ckbContra&en geteekend en beëedigt. Eg-

Q 4 ter
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ter hebben zy zig nooit veel daar aan ge-

kreund, en byzonder aan die Articulen,

die hun verbinden , om met Pasfen te

vaaren van de Compagnie, en hun ver-

bieden te admitteeren alle zodanige Vaar-

tuigen , die daar mede niet voorzien zyn.

Doch dit ter zyde gefield, zyn ze, om het

ontzag , dat zy in andere gevallen nog voor
de Comp. en Boni hebben > als mede om
haare betoonde bereidwilligheid, ter hul-

pe van de Comp. in den laatsten oorlog,

waardig , om in aanzien gehouden te

worden.

Wadjo na de Bonifche taal, en Toad-
jo, na de Maeasfaarfche uitfpraak, is ge-

legen benoorden de Rivier van Tsjnna-

boni, die dit Landichap van het Bonifche

Ryk aficheid, itrekkende zig uit tot aan

de Paneke , 't geen als een vry Vorsten-

dom onder Wadjo behoord, en aan Con-
Cêga grensd ; agter het welke en Kera
om, het nog noordelyker (trekt, tot aan

Larompo of Loehoe ; ten westen floot

het tegen de Grenzen van Adja Tampa-
rang of Sedeenring. Het word gcregeert

door 40 Vorsten of Regenten > onder

weike ook Vrouwen toegelaaten worden-

Deze Regenten moeten zig alle binnen

Wadjo onthouden; egtcr vermogen ajr,

als



als het vereischt werd , riaar hun Land
gaan , om aldaar het noodigé te befchik-

ken , maar na verrigtihg van zaaken,

moeten zy terftond na Wadjo keeren.

De veertig Vorsten worden verdeelt in

drie deelen , hebbende elk een hoofd

van die , waar onder zy behooren ; vm
elk dezer drie Partyen werden weder,

drie Hoofden verkozen , de éene voor

den Oorlog Patars-> en een ander voor

de Politie Padenrang genaatnt-, die tor

hunnen Prasfident hebben den Mattoua of

verkozen Hoofdkoning , welke onder

geen der drie Partyen behoord , 'én de

veertigfte Vorst maakt, zynde de ande^

re 13 fterk. Deze laatste zeven Vors-

ten, waar onder geen Vrouwen geadmit-

teerd worden , maaken te famen een Col-

legie uit , en voeren, uit naam van de

Veertigen van Wadjo, het hoógfte gebied

over alles, uitgenomen het maaken var*

Oorlog of Vroede, waar over de groo*

ten Raad der Veertigen vergadert word,
en waar in de Mattoua des noods twee

ftemmen heeft.

By ofttflentenis van dit eminente

Hoofd, vperiien al mede de drie Par-

tyen , of de als dan nog overig zynde
liegen en dertig Regenten , byeen ge-

Q 5 roe*
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foepen , die uit .hun lighaatn een ander

kiezen , zonder op de Familie van den
vorigen te ;zien ; doch de vacante Re-
gentfchappen werden uit het naaste Bloed
van den Overleedenen verkozen, mit$

van geen dienstbare Moeder geboren.

In de uitbreiding der Macasfaarfche Mo-
gentkeid , hebben deze Volkeren mede
hun deel in de verdrukking gdiad, doch
voor ioo Catjes C125 ib.) Goud, haar.

vryheid weder bekomen.

Dit Volk leeft op zig zelfs , en vree-

dig onder matkanderen , hunnen handel

voortzettende, zynde dit de grootste Ne-
gotianten van Celebes, en tegenwoordig

ook de rykste en geduqht$te Volkeren

van dit Eiland; zy ftooren zig niet aan

de Contracten , zoo met de Compagnie
als met Bony aangegaan, zeggende, da,c

die door den laatsten oorlog vervallen

zyn , terwyl na dien tyd Wadjo in magl

toeneemt , en Bony in zyn
I

agting ver-

mindert is.

Benoorden Mandhaar legt de Bogt van

Cayelie * daqr het Gebied vait den Ko-

ning van Ternaten begint , dat hier vo-

ren befchreven is.

!

Bet
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üi&f Eiland Florism

S. ÏL

Floris , of Ende , ligt tusfchen de 8 norfc,

en 9. gr. Zinder breedfre, en is Oost

,en West 42 myl lang

Het Land van Floris, of het Eiland Bat.

Ende , waar op de Ingezetenen van^e

£ e^
JMacasfar handel - dryven , lfgt? weinige xeg.

mylen beöosten het Land van" Sumbau- ft2at -

wa. Aan het uitterfle deel van de Oosè-^^
kant 9 ligt een Sterkte van de Pbrtugee-

zen, genaamt Larantoeka, die daar on-

geftoord handelen ( a).

Het Land zelve , is onder veelen h
Negeryen of Dorpen verdeelt , en onder

deze hebben de oudfte des Volks het ge-

zag, zonder Koning.

De Koning van Bima heeft Her &të-
-ge Negeryen, en men heeft in vroegefe

• uu

(a) Larantoeka word ftèrit door de MancJarezefvén

^ %
Wadjorezen bevaaren. Men voerd van daar, nsar he:

peggen onzer Inrandfche Handelaars , Slaaven, Vogel-
'nesjes, Karet, Wair, wilde Geneel en Sandelhout,
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Jaaren wel gewild gehad,
t
dat hy zig het

meefterfchap over het geheele Eiland had
kunnen aanmatigen*

In A°. 1756 heeft de Maatfchappy aan
de Macasfaren permisfie verleend om We-
derom op Ende , en de Mangary , dat

aan de Noordwestkant. van -dit- Eiland

ligt, te mogen vaaren, mits geen wilde

'Caneel van daar , op confiscatie van Vaar-

tuig en Laading, aanbrengende, want be-

vorens was zulks, om de menigvuldige

iluikeryen, die de Macasfaren en andere

Oosterlingen, pok onze Jngezetenen'>

onder hunnen naam, by continuatie op
-alle de daar omftreeks liggende Eilanden,

zoo daar in, als^n aiidere Goederen, ten

nadeele van de Maatfchappy dreeven

,

ftriftelyk verboden. -Ulier | na toe ver-

trekken dan van Macasfar., 's Jaarlyks in

de maand.ci) February en Maart, eenige

ftuks Paduackangs., (Hgte Jnlandfche

Vaartuigen, met dewelke men by ftilte

öok roeijen kan) die -ten handel mede-
neemen wac Goud,; ook blauwe en.roq-

de Salempoeris van de grofsre foort,

grof Porcelein , Parrings , Olifantstan-

den, en -Inlands Kppenvetrk*- waar voor

zy, in de maanden van.Augustus en Sep-

• H
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tfcmber te rug keerendc ; van daar wet
voor het principaalste , buiten een wéinig-

Vogelnestjes, eji een niet noemenswaard

dige quantiteit Karet , medebrengen , Slaa.-

ven, Oly en Touw -werk.

Voor de Slaaven , dat een zeer goed
Werkvolk is, maaken zy ordiiiaris 45 a

50 Ryxdaalders Hollands de Kop. Voor
de Clappus-Oly, die ook zeer tot gerief

voor de Inwoonders flrekt, en voor hei:

Touw -werk, krygen zy ook eene rede-

lyke betaaling, zoo dat de Vaart opEnde^
hetwelk ook de Broodkamer van de arme
Saleyereezen is , niet alleen flrekt tos

een groot gemak voor Macasfars Ingezee-

tenen, maar ook tot Voordeel van onze
Handelaars, die daar op vaaren,

§. I I L

Het Eiland Sumbauwa.

Het Eiland Sumbauwa , is door een Sum«

Straat van Floris afgefcheiden , die, na bauwa-

een Dorp , dat 'er aan ligt , Straat Sa-

py gcnaamt werd , zynde een pasfage

die veel door de Chinafche Schepen

,

die t'huis vaaren, voor al ixi.oorlQgs-

ty-
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tyden , bevaaren word. Het zelve ligt:

tusfchen de 8 en 9 gr. Zuider breedte y

en is lang, Oost en West, 60 ïnylen.

Sumbauwa word beftiert door zes af-

fconderlyke en independente Koningen,
namen tlyk

:

Bima.

Sumbauwa.
Dompo.
Tambora.
Sangar, en
Papekat

,

die alle, in gevolge de Contraden met de
Compagnie, en hunlieden gefloten, als

Bondgenoten aan den anderen verpligt

zyn , om in tyd van nood , wanneer

,

het zy door hunne Nabuuren , of andere,

vreemde Magten van buiten, mogten be-

leedigt worden, elkanderen by te fprin-

gen , en met hunnq magten na vermo-

gen te adfifteeren, waar van de Compag-
nie Hoofd -Bondgenoot, Schut- en Be-

fchermhecr is.

Wat nu een ieder dier Landfchappen

in he: byzonder betreft, zoo zal ik die-

nen te volgen, den rang, die zy door-

gaans onder den anderen houden , en be-

ginnen met k

(• Bi*
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1. jBima, dat, aan Aardbevingen nu en
dan onderhevig , gelegen is aan de Oosu
zyde van het Eiland Sumbauwa , worden-

de door de Straat Sappy , en de Straat;

ïyia.ngary , van het Land van Floris ge-

scheiden , op welk laatste de Bimaneezen

in vroeger cyden eeqige Negeryen heb-

ben bezetten, die haar door de M.acasfa-

ren, welke eenig recht op de Mangary, 'c

geen op het Eiland Floris gelegen is, pre-

tendeerden te hebben, na dato $3p tydtot:

tyd zyn afhandig gemaakt geweest, doch
waar van ze egter ledert weder, ten koste

van veele Handelaars, meefter zyn gewor-

den, fchoon de Bimaneezen anders op
zig zelfs een lafhartig Volte zyn. Bima
hgt circa 45 mylen ten zuiden va& Ma-
casfar, en kan met een goed Vaairtuig,

het gantfehe Jaar door , over en weder
bevalen vyorden.

De Prcduólen , die het Diftrift van Bi-

tïW geeft, en de Ed. Gomp. (fdie^f in ge-

volge de Contracten , alleen den vryeii

handel over dit geheele Eiland heeft)
van hier, des benodigt zynde, komt te

requireeron, beftaat voor 't meeste in Sap-
panhout, Ryst en CadjMi";,. waar van|.hec

Sappinhout , het print ipaalste , enj de
Ed. Ctmpagnie wei hec meest aangele-

gens-
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geriste is , doch zelden , word 'er zoo veel

geleverd, als de eisfchen z>n. Volgens
de ordre , mogen de ftukken dier Verf-
ftoffen,niet ge'/maldeelt, maar moeten ter

lengte van dritf voeten geleverd worden

,

en daar onder: voor al geen Wortelhout.
Ook heeft de Ed. Compagnie in vorige

tyden , by een fchraal gewas , om de
Noord en Zuid, fotntyds wel nu en dan

Ryst van hier gerequireerd , doch die

korl is federt zoo flegt geflaagt, dat on-

ze Bezett.elingen naauwclyks het nodige

voor hun Jaarlyks gebruik kunnen mag-
tig worden. Niet beter gaat het met
dé Cadjang, die geen ander als Bima al-

teen leverd, alzoo in de andere Ryken,
fchoon dikwyls daar toe aangemaand , wei-

nig of niets werd voortgeplant, uitgezon-

derd Sumbauwa , daar nog wel iets van dien

korl valt, maar om deszelvs ver- af en

ongelegenheid, daar van altyd is geëxcu-

feerd geworden, en waar van een Refi-

dent alhier, op zyn best, een last 7 a 8.

zoude kunnen inzamelen.

2. Sumbaittva, dat al van eene rede-

lyke uitgestrektheid is , en het Well-
Éinde van dit Eiland uitmaakt, daar het

door Straat Alias van Lombok , word ge-

scheiden.

Hcc



tan Celebes* s$?

£[et zoude van alle de overwalfche Ry->

ken het geduchtste van allen zyn, zoa

niet de onderlinge verdeeltheid onder huii

groot was. Ider Ryks - Groot heeft eeni»

ge Negeryen onder zyn volftrekt gezag >

buiten en behalven de Prinsdommen

,

waar van elk een zoo magtig is, dat zy
een^n formeelen Oorlog kunnen voeren.

Zoo nu deze gezamentlyk den Sulthati

aanhangen , dan is hy onzachgelyk , maar

eenige onvergenoegd wordende , is alle$

fchielyk in rep en roer, als wanneer dé

Koning ook niet lange zeker is.

Voorts ir de groote Negery Sümbau-
wa zeer ilerk, en met een confiderablê

Muur, ter dikte van zes voeten omtrok-
ken De eenigste party, die zy fterk te

vreezen hebben , zyn de Baliers , dié

hen ook voor omftreeks 50 Jaaren, Sa-

lemparang, by *s Compagnies Kaart be-

kend onder de naam van Lombok, ontno-

men hebben. Men geeft ook veel op van
den Herken Handel , die aldaar door dé

Wadjoreezen (welken daar fterk worden
geprotegeerd, en een aanzienlyke Nege-
ry op haar zelve, niet verre van de Ne-
gery Sumbauwa, in bezitting hebben) iri

Amfioen , Lywateii en andere Waaren,
Zouden worden gedreven, die zy, vaa-

IV. Deel. R rem
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rende van daar direfl: naar Batavia , en
toorts verder na Sillebar, Bankoeloe, en
andere daar omtrent gelegene Plaatfen,

van de Engelfchen opkoopcn, en zonder

éenige vreeze op Sumbauwa weder ver-

handelen, het geen door een Rendent,
als te verre van de hand, niet te belet-

ten is; ja zelfs ook, fchoon de Compag-
nie op de Westkant van Sumbauwa al

een Post zoude leggen, gelyk daar toe in

vroegere tyden eehs een voorflag is ge-

daan , nadien zy aan alle kanten , als tot

Alias , ook genaamt Taliwang , ook tot

Oetang , als mede
t

aan de binnen bog-

ten , tusfehen Sumbauwa en Tambora

,

goede gelegenheden genoeg hebben, om
met- hunne Vaartuigen daar aangieren-

de, hunne verbodene en verdagt-e Waa-
ren te losfen , en vervolgens van daar

te Land na Sumbauwa overtevocren.

Verders zyn zy, gelyk de meeste In-

landers om deze ftreek , zeer lui en traag,

en daar bv heel diefachtig , want zelfs

Menfchen-diefte, al ware het van haare

eigene Vrienden, is noch ftrafbaar noch
fchande by hen, invoegen zulks daar ge-

noegzaam publiek gepleegd word, en al

wat daar van komt* word incest in Am-
fioen 3 waar op zy , van de grootste tot de

klein-
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kleinfle, zelfs Slaaven incluis, fchrikke-

lykr verflingerd zyn^ verteerd.

Voorts leverd Sumbauwa aan de -Com-
pagnie niets als Sappanhouc , waar van
zy in vroegere tyden , wanneer Salem-

parrang nog in haar magt was, Jaarlyks

alleen een Scheeps - Lading konde bezor-

gen , doch thans niet meer befchikt als

tusfchen de 2 a 3000 piccls , waar toe

ze zelfs van tyd tot tyd moeten worden
aangemaand.

3. Dompo 9 dat 9 even als Sumbauwa,
ook Sappanhout voor de Compagnie uit-

leverd , doch in lang na zoo veel niet.

Ook geeft het zelve nog wel wat Wasch

,

doch dat doorgaans zeer flegt en met
Buffelfmeer gemengd is.

Ryst leverd Dompo ook uit, doch het

zelve is van weinig belang, en mag dus

by na geen naam hebben.

Swavel valt hier in een groote menig-

te ; men wil ook dat 'er een Paerelbknk

is, die nu en dan eenige vrugtbare Oes-

ters uitleverd.

4. Tamfara, dat een klein > flegt en

R % fteen-
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fleenachtig Landfchapje is , waar niess

als een weinig Pady op het Gebergte
valt, in lange niet genoegzaam, om zyn
Inwoonders te voeden, die dezelve dus

van de Handelaars trocqueeren regens

Wasch, die in de Bosichen in meenigte

gevonden word, en hier het aller -zui-

verste te krygen is ; en waar door , en

door het aanlokken van Paarden , de

Koning, Grooten en Onderdaanen , Jaar-

lyks de fchaarsheid Van hun Land ver-

goed krygen.

Voorts zyn de< Tamboreezen nevens

de Sumbauwareezen , beroemd voor de

dapperste Volkeren dezes Eilands , daar

in tegendeel alle de overige , de eenen

meer , de andere wat minder , van een

zeer laffen en blpoden aard zyn.

5. Sangtr is een kleine Landftreek, dat

niet als Pady en Ryst tot eigen noocW

druft geeft, en welker^ Vorst by de ande-

re , naauwlyks voor Sultan word erkend.

6. Papekaty dat digt aan Sumbauwa
ligt, is mede niet groot

,
noch Volkryk,

en leverd niets aan de Compagnie , al-

zoo het ilegts tot eigen nooddruft eerii-

£e weinige Pady en Wasch geeft.
*

§. tv.
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§. IV.

Het Eiland Lombok.

Het Eiland Lombok, ook Salempar- Lon>

rang genaamt , is van Sumbauwa door bok *

een Straat gefcheiden; het ligt tusfchen

8 en 9 Gr. Zuider breedte, is lang 15 my-
Ien, en behoord aan den Balifchen Vorst
Karang Asfam. Tusfchen het zelve en
Baly , is de Straat van Baly , en daar

bezuiden ligt het onbewoonde Eiland

Saloma.

§. V.

Het Eiland Balt.

Het Eiland Bali , is aan de Westkant Ban.

door Straat Balemboeang van Java ge-
s
^*

fcheiden. —

*

2 Deel.

pag. S>2.

Het zelve ligt tusfchen de 8 en 9 Gr. ^"Jf
Zuider breedte, en is 27 mylen lang, 2 ftuk,

Oost en West. p- 2 52.

Dit Eiland is in 1597 door de Neder-
landers eerst ontdekt, en in i684lag'er
nog een Refident, doch de Kyst, Cat-

toen, enSlaav.en,die hetopieverd,dekos^

R 3 ten
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ten niet goed kunnende maaken , is het

iedere verlaacen , en aan de Inlandfche

Handelaars overgelaatcn.

Hec had bevorens i 8 Regenten of De-
was, die ieder op zig zelve een gebied

voerden , maar door binnelandfche be-

roertens zyn de Regeneen thans tot 15

a 16. vermindert.

De Inwoonders zyn Heidens, en ectcn

zoo wel Varkens - Vleesch als de Chi-

neezen, ook zynze zeer onnozel in om-
megang.

De kopere Chineefche Pitjes, zyn daar

alleen gangbaar ; in 't Gebergte is het

Land meerendeels woest , en leverd in

abondanrie Bantines of wilde Kocbees-ö
ten, en Cappas; welke Bantings zy voor
1000 Pitjes, of de waarde van dien aan

Goederen, aan de Chineezen v.rkoopen;
van het Vleesch maaken de Chineezen
Dinding , en de Huid droogen ze , en
verkoopen dezelve weder.

Wat de Slaavcn belangt , die van
daar vervoerd wTorden , dezelve zyn Vry-
gebooren, maar de eene Campong fteelt

eu vangt zoo veel Volk van de andere

Cam-
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Carapong , als hy maar erlangen kan

,

en verkoopen die aan de Trafiquan-

ten ; of ten zy een onvermogende, die

zyn fchuld nkc betaalcn kan, dan Slaaf

moet worden.

Ryst planten zy tot hun Jaarlykfche

Voedzel niet genoeg , derhalven haaien:

zy die van Java.

Met kleine Vaartuigen van 5 a 10

Coyangs , kan men wel de Wal naderen

,

doch met groote niet , vermits dat Ei-

land met kleine en groote Klippen rond-

om bezaaid is.

Het Eiland is in drie voorname Ry-
ken verdeelt, welkers. Vorsten aile den

Titul voeren van Gufti Agon , of Op-
per -Heer.

Aan de Westkant, vlak over de 'Kust

van Balemboeang, daar de Straat maar
ruim twee mylen breed is , ligt Tabanan

,

thans geregeerd door Gufti Moera Ta-

'banon , daar ook Vogelnesjes vallen,

doch niet meer als 4 a 5 picols,

Aan de Oostkant ligt Karangasfam,

geregeerd door Gufti Moera Asfam; deze

R 4 heeft
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hejft eene zeer goede Haven, en is de
magtigste van allen , hebbende het Ei-

land Lombok of Salemparrang mede on
der zig.

Aan de Zuidkant ligt Badong ? gere-

geerd door Gufti Moera Kalerang; heeft

mede een goede Haven , daar de Chi-

reezen van Batavia fterk op handelen >

en de meeste Slaaven van daan komen.

WOOR.
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God
Een Mensch

Een Huis

Een Thuin

Een Bloem

Een Combuis

Een Man
Een Vrouw
Een Kind
Een Doüor of

Doüoresje

Goud
Zilver

Staal

Thin

Lood

Tzer

Koper

Vuur
Tafel

Lepel

Schotel

Een Piering

Thee Kopje

Een Mes
E$n Vork

Een kopere Ryst>

pot

Een aarde Pot

Een Braadpan

Pispot

Een Hond

Een Kat
Een Rat

Allata allah

Tauw
Baila

Koko
Boenga
Papalloe - ang

Ta- oe Boera- ne
Ta-oe bain- ne
Ana Ana
San • ro

Boela - eng

Boela -eng mata
Baja of baé baé

Toembera Kebo
» Leleng

Basfie

Gallang

Pepe
IVIejang

Sirroe

Anrong panne
Panne
Manko - thee

Ladien

Pasfoeb- bie

Oering Gallang

Bonys*

Alla tallah

Dj erna

Bola

Koko
Boenga
Dapoeran
Tjiwa Oroanie
Tjiwamakonray

Tjiwa annaanna

San - ro

Oelawoeng
Salaka

Baés baé

Toemara poeti

Lotong

Bisfie

Gallang

Api
Paping

Senro

Inapenne

Tjoewapene
Manko Thee
Pifoe

Mafopa
Oering Gallang

- Boetta

Pa - Göregang
Papatai - ang

Konkong

Meong
Bala - o

Tana
Bate bale

Teoiee

Asfoe

Meong
Balao

B-5

Balies.

Dewa
Kauwia
üema
Abean
Boenga
Pauwong
Anak Moami
Anak Loe
Anak Tjeria*

Balian

Amas
Tfalacka

Waadja

Tima Kedas— badang fa*

lem
Bisfie

Loyang
Geni

Siendoc

Pingang

Piering

Tjauwang
Ticock
Soedjin

Blanna

Payock

Pagorengan

Wada intje

fTjitjing, eea
: kleine

^Saganong, eea

t groote

Meauw
Bikol

Eea
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Een Paard Jarang Jarang Jarang

En Enavogd Kieti Ietie Bebeck
Een Koebeest Sapie Sapie Eaming
Een Hartebeest Jongha Jongha Minjangan
Een Buffel Tedong Tedong Majfa
Een Hoen Jagang Gana Manocbay Siap

Een Haan boerane .Manoeluyhi Siap Mani
Een Put Boe-oeng Boe-oeng Semcr
Een Schip Kap - palla Kappalia Prauw Gede
Een 2. Mastebark Ketje Ketje — Tje»

Een Anker Bala- ngo Balango
riet

Jankar

EengrootePrauw Bifeang lompo Lopi Maraya Djoekong Lom-
bang

Een kleine Prauw Bifeang Tjadi Lapie Beetjoe Djockong Tje-

Een, Glas Katja Katja

riet

Loemoer
Een Botttel Botolo Botolo Bottol

Een Spisgel Tjarammeng Tjareming Makka

Een Eetens • Kast Pamoneangka
Dokkan

AtaionAndreara Ovvada Pangama

Een Kist Patti Pitti Pitti

Geld O ewang O ewang Piepis

Kout Water Dj ene Dinging Way Tjeke J'er

Water Dj ene Pangi Way J'er

Warm Water Bambang Way Palla J'er Angat
Eyst Berasfa Bero Braas

Visch Joekoe Bale B'ee

Gebraade Visch Djoeke Djoekoe Baloe Woete. h'ee Soeda la»

Sangera bang

Brandhout Kajoe pcpe Ajoe toenong Sahang

Groente Ga-£ang „ Oekayoe Djoekoet

Jk wil eeten Eroka kaddo Menoka mandre IVladaka

Jk ijil gaan Jlaa» Eroka lampa Noka lamatindro Atoeroe

pen tinro

Uyjfaapt al Tinro mie Matindronie Sampon madan

Jiy Droomt Afona-i JVIanipi Anack to minpie

Uy is dronken Nabego iballo Hawayoie toea Ito dieya linga

Hy is gek Pangoiokie Odjangan aio Ito dieya boedoe

V*
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Hy wil niet

Hy huil cl

Hy lacht

Hy is gevallen

Hy vegt

Hy wil vegten

Een Boom
Boomvrugten

Steen,

Kalk

Een Snaphaan

Een Do'idarbos

Een Pijlooi

Een Horologie

Geeft myn Broek

Geeft myn Kous-

fen

Een Kleedje

Een Neusdoek

Myn Neusdoek

Hy is ziek

Hy is dood

JJy is begraven

Hy wascht

Staat op

Gaat zitten

Gaat weg
Swart
Win
Jllaauw

Tea , i

Loemerai - i

Loemak kalakie

Leba toegoeroe-

kie

Si tobomie
Eroko fï tobo

Poko
Rapo Rappoka-

joe

Rata

Palle-o

Eaddi-lie

Pamorafa

Raddilie Sale-

kang

Moko Moko
Sare faloe A rak-

koe

Sarekoe - Sock-

koe
Li pa

Pasfapoe

Pasfapoenkoe

Garring.i

Matemte
Lebbanie tara-

wangie

A : djene-kie

Menttngko
Mage-ko mem-

po

Lampa mako
Leleng
Kebo
Ga oe
Eja

Bonys.

Teawa
Trewi
Meytawai
Poeraimaboan

Si gayang

Noko fïgayan

Pohonayoe
Roeayjoe

Rata

Pawale
Badilie

Pamarafa

Salekang

Moko Moko
Iranga Saloerak-

koe
Eringa Iapie Ka-

jeko

Lipa

Pasfapoe

Pasfapoenkoe

Madoko
Matenie
Poaanie

Tjemee
Tetopko
Loeka toedang

Lockano no
Malotong
Poeti

Gawoe
Matjela

Balies.

Dieya toeinjacfc

Dieya mangling

Dieya kadeck

Dieya laboe

Dieya marobat
Dieya kicaraora-

bac

Ponjang Sahang
Roea

Ratoe
Pamor
BidiL

Ridil Bezar
Ridil Kitjii

Rig Djaler

Panappot Ra©

Kaïnbin

Oedam
NieraglaOedaitf

itoe

Soenkan

Padam
Soeba fohoen os*

*idi famanie
Dieya mandoeg
Medjoejoek
Menaga

Louas
Radang falai$

Kedaa
Klaboe

Raha
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Groen Moemjongboelc\ Moentjongboelc) Gadang
?*rper Kamoe-moe Kamoe- moe Oemoe
De Zon AI lo-a Sowee Matanny
De Maan Boelang Oelinghe Socrian

De Sterren Bintang Wietoehe Bintang

De Hemel Langie Langie Langiec

De Aarde Boetta Tanah Boemie

De 7>ee Tamparang. Tafie Pasfie

yriendfehap Belaa IVlafelauwa Mala

Myn Vriend Belakoe Kidjietko Mira Soeitra

Jrati, mooi Bajie Makefie JVIalIa

Zeer fraai , zeer Bajic doedoe J^akefie tongan SingamadaimaU
mooi , in der la

daad mêoi

Zuur Kat - tje of tjam-
ba

Tjimpa Tjelagie

Zoet

L/tl

Te-ne Matienen Manies
Zout Tje-'la Piedje Oedja

Uyen Lafoena Lafoena Kafoena

X Schaap') ZêoVr. Gimbala Bimbala CambingV.,Low»
\ als

[Manl.
ana.

Bimbe Bimbe M. , IVIoani

jCeit j
Jèm Vogel Djangang Djan- Manoemanoec Kaüis

gang

Reegen Bofie Bofie Oedjang

Etn Klapper- of Caloeko Caloeko Njo
^ocosnott

Azyn Balo- ali Pangasfan Tioeka

Oly van Clappus Minjak Caloeko Minjak Caloeko Lin^isnjo

Een Ey Bajauw Teio Taloe

EenEndvogels Ey Bajauw Kiti Telo Iti Taloe Bebeck
Een Hoender Ey Bajauw Jagang

gana

Telo JManobay Taloe Siap

Prtjeo Poeroe Poeroe Manya Cranan

Kinderpikjes Poeroe Cabala Poeroe Beetjoe Cranan

Een Lyk Ta-oc Mate Ta-oe Mat« Anakpada»
Etn IVoni Loko LokU Matatoe

Ce-
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Gezwollen

Getrokken lucht

De Kraal

Wilde Endvogel

JBosfchagie

Jonge Clapper

Een
Twee
Drie

Fier

*v
Zes

Zemen
Agt
Negen
Tien

Honderd
Duyzend
jfanuary^maand)

Febi uary

Maart
Jpril

May

July
Jlugustus

September

Ottober

November
December

fylaandag

Dingsdag
Woensdag
Donderdag

Vrydag

Zaturdag

Sondag

Een Ryksbejlier»

der

Kambang
Rammang
Balang

Kietie Balang

Romang
Ca'oekoe Lollo

Sere

Roea
ïalloe

Appa
Lima
Annaug
Toejoe
Sagang toejoe

Salapang

Sampoelo
Sabilangang

Si Sabboe
Zorohajie

Moeharrang

Sa para

llabbele aualla

• . aggera

Jamadele aualla

aggera

Radja
Sabbang

Ram malan

Sauala

Solohaidda

Seneng
Salafa

Araba
Kamniifie

Joema
Sattoe

Aha
Tomabitjara

boetta

Bmiys.

Boio
Maloeng
Balang

Ietie Balang

Aloë
Caloekoe lollo

Tjiewa
Doea
Taloe

Apa
Lima
Annaug
Pietoe

Aroea
Afera

Sapoeloe

Sarato

Se-Soeboe
Oelangadje

Moeharang
Oela fappar

Rabbele aualla

aggera

Jamadele aualla

aggera

Radja

Sabbang
Rammalan
Sauala

Solohaidda

Seneng

Salafa

Ra ba

Kamis

Joema
Sattoe

Aha
iiitjara tana

Bisfe

Goelam
Kahang Djay

Blibis

Alas

Cohoen
Abiffc

Dadoem
Terteloe

Papac

Lalima
Nam
Papieton

Akoatoes

Attia

Ad as fat

Satos

Sioeuw

De Balïers ge-

bruiken maar
zes maanden
in 't jaar; als:

i. Boeda Kltoa*.

j>2. Koeningan. •

^3. Tompok.

4. Agar Kafe.

5. Boeda Tjos-
moen.

6. Raspatr.

Soma
Agara
Boëda
Kaspati

Soekra
Kamistjara

Dietit

Parbakkal

Eer.
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Een Hoofd op een

. Negery

Ee\ die de Land-

zaaken buiten

den Koning re»

geerd.

Een Veldoverjlc.

Een geheime

Raadsheer des

Konings.

(Hiervan zyn

'er aan 't Ma
casfar.rj'cheHef
altoos negen ge-

«meest , die met

den Tomabet-

j.xraboettii een-

. fiemmig zynde,

eenKoning ver-

\ kiezen , of^er-

werpenkonde.)

ï.cn Koning,

(Ook <iv
uJ in

eon ander mee-

iiing , Heer of

myn Heer.)

Keizer.

Kiesheeren.

(Deze zyn ze-

ven ii 't getal,

en door dezelve

tnoeten alle ge-

vuigtige znken,

betreffende het

Ryk [ heflist

worden ;)

Glarrang

Soele Watang

Kraing Paganas-

fang da ba-

ringha

Tomila- Lang

Kram

Sambanco

Aroe Pitoes

Ëonys. Balier,

Glarrang Gusti agong

Soele Watang Sarokkan

Dato Baringlia Oeloebalang

Tomarillal Lan- Parida

ghe

Aroen Per sufti moera

Aroen pone of Tjoccoida

foempa

33ati flappan Op Baly niet be«

kend.

Zyt



W O O R N - B O E lt« agrfc
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Zyt gy nog ge-

zond ?

Waar komt gy
van daan?

Ik kom van myn

Neef of Nigte

Gaat zitten

Waar isfoenting

breng hier de

tampat Sirie

Kmw pienans;

DaarisgeenSirie

Daar is 'er al

Wat nieuws hoor

d

gy van Macas-

far

Zy zeggen dat

daar gintereen

j-ware oorlog is

Wat dunkt m, voze

zal in die oor-

log wel over-

winnen

2.y kunnen de

Comp. niet o-

verwinnen

Waarom
Om dat de Euro-

peezen meer

weeten danwy
fwirte Boeren

Ik wil tiu na myn
huis gaan

't Is goed

Waarom wild gy

Koelie Koelie

Ja-kie

Battoe kere kie-

mai

Battoeri Sampo-

fieka Lingkoe

JVlai makie mem-
po

Kere foenting

erang inrinnie

papaga-jai-ang

Paga-djaimakie

Taëna Leko
Kia mie

Apainnemayka-
reba rie oed-

jong Pandang

taena kie lan-

gere

Niefcana indjong

faroeboendoe

taowa

Antekamma na-

wa nawannu
makanay fal-

lang bèta inne

boendoe
Takoëlea n ie bè-

ta Kompania.

Angapa
Lanrie jai Kie-

rakiran - na ta-

oa kebo lanri

taoe Lebeng
Ero ma Lampa

rie balakkoe

t

Bajie mie

Ang gapa na tea-

Madikin moeko Djeroni mala

Vole kego

Polea Rifa poe-

fa Seko

Looke moetoe
dan

Kegi foenting ti-

voi iootanghe

may
Oetanghni

Leleko

Noekana
Pekoeakarebae-

ri - dj o e Pan-

dang

Toeie makeda
moefoe Ma-
rayja

Pakoe^ie na wa-
moe makoe
lemoewapa
fauoe

Te makoele na
fauoe Comp.
ma raoefoe

Magie
Matja balandahe

ma Moeibe

Lókfca ribelak-

koe

Madgkin
Magiisoe te ia

Oeli Jaha

Takauli Jama
Mifan

Monagak

Die jahatoi foen-

ting konkon£
aba pabceau

Nania ba*fe

Touara basfe

Adako.

.

Toeapa denga

orta ole Ma-
casfar

Toada pasfiatang

Negede

Toapa kamiean

JMjing bakat

Sing bakat La-

wang Kompa^
nie

To moeda
Toia lebe Meda*

panakka poe-

ne, fekan anak

demi

Jani niera molié

Joenia niera

Mamoeda fing

niét
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%iet nog wat

liyvensjuy zul-

len nog eerst

warm Water

«kinken

Ik heb geen tyd

IJ'at voor werk

hebt uw te huis

Ik heb myn Mans
kost nog niet

gekookt, en als

hy fhuis komt ,

dan zal jk klop

krygen

Waar zyt gy at-

tentaat ?

Laat de kost op 't

tafel brengen

De kost jlaat al

klaar

C: ƒ; water , ik

ViH myn han-

den wasjen

EG ,iog wat

Jk heb myn ge-

noegen , of myn
. bekomst

Wild gy dan uw
handen wasfen

Ja
Geeft water hier

Waar zyt gylie-

den

kie mantang.

gienoeng kie

rie oio inne

bainbang

Tafa weaka

Apa djamantari-

balla

Kaddo kanna

boeranenkoe

toenaniemang

piekoe palloe

battoe fallang

rie balla na

toenroengka

Kere gafengko*

Fatalla kanre

Tattala mie bad-

de

Sara dj enne, E-

roka bisfe li-

manko
Kaddo kaddükie

Basforama

Erokq kie bisfay

Limania

Jo
Sare djinne in

nnnie

Kere gafengko

Bonys.

mo oendaoe

minon may pe-

la

Tong faweha

Aga inoopogouw
riboleiy

Ting poera Ma-
nasfoe iena

i nandreoeane-

ko kong pole

ribalay oera

neko naka-

doenge matoe

Kemanoepa

Apale nako ina

andre

Lemanie iena

andre

Rinangabifan

Aandre noke

keede

Poera na mandre

Noko nabiefa

J°
lnfaha way

Kegoenka

Balies.

adanjack mo-
non^os dienie

mangama je

angat

Nierafing ada-

coebar

Toapa geene

joema
Toefoema niera

tondeen Man-
gama niera

tondeeng Ma-
jakan

Tode jaha dis

jaha

Aba main toba

pinjang di ite

Too janie ama

amahan mak-

kajan foeba

bana

Belang ieje ging

bas Co lima

Njanie foeba

batak bos lang

foeba nira

Gufti njiak basfa

liinafai

Na
Be iejehe

Diejahii roan

Bring
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'Jireng by de Juf-

vrouw defirie-

hak
Onze Heer of

Jf
'uj'vrouw , al

pait men nog

Zoo op> 3y knor-

ren toch

'Waar is 't Qjiis-

pidoor

Blyf hier een ,

om my op te

pasfen

Waar is myn Man

Ik heb hem niet

gezien

Met wie is myn
Man uitge-

gaan?
Met Primo.

Waar is Primo ?

H'u ar is uw Heer
van daag ge-

weest?

Ik ben bang om
het u te zeg-

gen, want uw
Man zal my
kloppen

ufls gy my 't niet

zeggen wiljan
zal ik u op ds

ladder laaien

vast binden en

braaf laaten

hoppen

IV. Deeu

Erangrie noji

papanga ja-

iang

Inne kara - enta.

man name
ja;;ay bajie

baje na kailo-

> roy Jakie

Kere Papieroe-

ang

Mantang fie taoe

iurinnie an

jagaykp

Kere boera nen«

ko

Jaena koe tjenie De wica

Siwie oetanghle

rinjonja

Poaka injonja

mori pekowa
Jagai mageli

moei

Kegi ami Tjoen-
he

O. onro no koe-

rini djangaya

Keigi oroaneko

Nay foempang

Lampa lïagaang

boeranenko

Siagaang Primo

Kere Primo

Batoe kere

loempaeng
karaanae

Mallaka ang ka-

nang kanang-

kie na toen-

joeng kas al-

lang boera-

ntnta

Ponna teakoo:

ang kanang

kanaga koe

foerako fikko

fallangrie toe-

ka nakoe foe-

io'e toen roeng

bajie bajie

Neganewa filaew

oran neko

Lauwri fa'igon

Silanangi Primo

Kegi pa Prjmo

Kegi poeamoen-
ja fenve iia

Uiu'.vi

Ma tanka poade

Oranemo ma-

to« Kadoenga

Behepaboanhe
teking guili

loe

Niera raompfng*

nie pufti pan-

gakinkirg gi-

baging masfï

annakinde

Diejaha owada
pad

Noeja diniasfia

jietie pangjik*

kin

Die jaha fo ina

inra

Sing ada niera

te-pok

JengKing nien

ia loas Kajaba"

Tekking i P; ;no

Diejaha Pu -o

Die jaha gufti

pabaki.a, djc-

ronie

Niera fin^ bmie
maórahan pan-

tagal nua

Ko tsauw poade LamangdjerMiii

nv/aie orakko

ïi andene vvafo

rokodce

fïng ada jak

maorahan rek-

king nira dia*

m'e Karikrik.

rijaiang Tan»

gam.
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Jly is by die ge<

weest.

Wal heeft hy daar

gedaan

?

Hy is daar pe-

weet om mal»

kandcr te zoe-

nen

Uebtgy niet meer

gezien , wat hy

gedaan heeft V

Niets

J\fil komt myrt

Man te huis

£n wat hebt gy
danr ginter ge»

daan by . . .

Ik ben daar niet

geweest

Gy liegt

Wie heeft u dat

gezeit ?

Prirï.Q

Waar is Primo ?

wnarom hebt

gy dat aan de

"Jufvrouw ge-

zeit ?

Om dat %J my
kloppen wil

Ik wilgaan wan-
delen.

Waar na tte

AW de Ihlin

Battoe foempa-

dengrtc

Apa napare in-

joering

Battoe (ie baoe

baoe

Toen. maraeng
rroetjenie

apana pare

Taena

Battoe mie boe-

ranenko rie

balla

Apa noe pare

injoreng rie

Tocna menang-
koe battoe

injoreng

Balie balltko

Nay lebba aug

kannng-ko
Primo
Kere Primo ang-

gapa nauukan-

ang Kanang - i

joja

Lanrie ero na

toenroengka

firoka Lampa
Li- He

Kere mny
Kis koka -

a

Bonys.

Onkanie Koera
ro

Agana Pogauw

Onkanie kararo

naUauwt

Tomoetanieaga
napagauw

De aga na

pogauw

Balies'.

Ada dito die loa$

djoima

To appa pa-

gayang

Die itoe ja

Badiman

Singadananinot

appa gxyen-

gnja

Tan wintan tian

not

Pol ene oroneko Djani foema nira

ribolay moelie

Aga mo Pagauw
koora ro

De oeloka Koe-
rie roa

Mabeleo
Miga podako

Primo
Kege Primo ma-

gi moe poa

danght njonja-

moe

Nokka na ka-

doeng

Nokka lokfca ma
gotëelie

Kego naïokka

Islokka lokkaa

• Kok ©tve

Toapa tjay pa-

gayang tja

dito tekking

Sing ada nira

Kama

Toe tjayglenjok

Neng foeba ma-

toitekingnjay

Primo

Die j aha ada Pri-

mo, toe ma»

noeda matoe

rantekking

guitidjeronie

Ioica makita ma»

nitik niera

Djani nira maki,

ta loas malalia

Die jaha

Nira loas abian

ffl*
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Nederduitsch. Maeasfaan,

Wie is daar ach*

ter ?

Gaat na ds Juf-
vrouw ....
en vraagt niar

haar inelftand

Reegenboog

Ais sy naar myn
ivslfiand

vraagt , zegt

mzardat ikpyn

in 't Lyf heb

Doet de groetenis

ö<in u Juf-
vrouw

Gaat ds Doftor

roepen

Gy moet fpoedig

loopen

Uw
Gy of zy , 200 als

men de Slaa-

vcn aanfprevkt

Zee - Rovery

Jk vjil op de Zse-

Rovery uit-

gaan

Bmidfchat

Draagm
Ik wil u fcheeren

Jk wil

Scheereji *

Uw of aan Uw

Nat-nia ribo-

koang

Ma -ge fako rie-

nonja . . koe-

tanang rie

koeic koelena

ra raw e

Poina nakoe

tanang koele

koelen kana-

manie par rille

battangkoe

Tabe akoe rie

njonjanoe

Ma^e Sako kio

fan - roa

Kau^.' larie ko-

linta linea

Katte

..Kauw

Pa - gorra

Eroka mage
agorra

Pasfoerant

Lïmbra
Ero kat tere rie -

katte

Eroka
Kattere

lkauw patan

Bonys. *

Niganka rimoen-

drie

Lokka rinjonjai

. . . moec ea
awie madee-
kian moahi
tarawc

Koena koetan-

angha aka-

dasw mapoe
die baboaaa

Balies*

Ncng ada die

oerie

Kom a tekkin*

gufti loe tako»

nin djanie

kinkin biang

Lala

Lamoen ia takko

nin nira Nja-

kit 13a fao

Afelingangang Atoerin nira ma'«

rinjonja aaioe pit Soemba

Tillen of iets §p. Beffibeo^ l-nai

Loko taimpa

iwie Sanroe

Loko maliga figa

Idie

Ik*

Pagorra

AJenoko loka

inagorra

Pafoinpa

Malimj-a

Weloka inakoe»

loe

Meloka

Ms:oc!oe
Ikoe poena

ükaymanay

S &

Koma Manali

balian

Ingal irual

Nani
Siega

Pasajrscg •anafcfc*

lil ik niebegnl

N.'crak wakira

boeas inabe^a!

Bahanptpiskf nwi

nira makita

mabontjing

ïegaa
Kjra Makita ma*»

koer is djoronfr

Nira njak

Koeris

Nani ga!a

Jda-jiij^tiflgan



2j6 Korte Schets
II.

KORTE SCHETS
VAN DEN TEGÉNWOORDI-
G£N STAAT VAN HET

HINDOSTANSCHE RYK,
EN HET

HALF -EILAND,
BEWESTEN DE GANGES.

«

DOOR
MR

. J. C. M. R.

Kaam
- §. i. IJTIndos-ffcn r het Land om de

""'" InSus, ligt tasfchen de Rivie-

ren de Indus en Ganges : Ten noorden
word het door een fchakel van Bergen
van Thibeths.Tartaryen afgefcheiden, en

ten zuiden maakt het een Half- Eiland be-

westen de Ganges, genaamt
dat aan alle kanten door de Zee befpoeld

word: het ftrekt zig zuiden en noorden

van 7 Gr. tot 4.0 . noorderbreedte, en

west en oost , van 66 tot 92°. lengte van

(Tenertóft \
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J. 2, Onder alle de Werken , . die ze- Sdny-

dert twintig Jaaren, 200 door de Fran-
XClS '

fchen als Engelfchen , over het Hindo
llanfche Ryk gefchreven zyn , is The hh-

Jïory of Hmdoftan , door Ahxander Dew
Esqr

. , Lieutenant-Collonel in Engelfche

Compagnies dienst, in drie deelen in 4 10
>

van 1770 tot 1772 uitgegeven, waar by

een Kaartje is gevoegd van Hindoflan

,

de beste.

Het eerde en tweede deel bevat eene

zeer uitvoerige Befchryving'van alle de.

Hindoftanfche Keizers, van den Jaare977
af, tot Keizer Akbar toe in 1605

De helft van het tweede deel is een

kort begrip van het vervolg dezer Hifto»-

rie van Akbar ( 1 ) tot den tegenwoor-
digen Keizer Shaw Allum, en een fchets

van den (laat van Hindoflan in ] 764 (2J);
zynde het geheele derde deel befteed tot

de uitvoerige Eefchryving van het leven

der Vorsten, van Akbar tot Aurengfeb.

Thomas jèffreys gaf in 1772 een Kaart

van Hindoltan uit, die ik hier gebruik.

(1)2 Deel. Pag. 3C3.

(2 ) 2 Deel. Pa^\ t&i,

s 3
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JVUlhm Bolis heeft een goede Kaart

van Bengale by zyne Confideratims on In-

dian affairs 1772 gevoegd; en de laatste

2yn die, van den Engelfchen Major Rtn-
nclli in 1778 gedrukt, eeu van Hindo»
ftan , en een van Bengale.

Oog- g. 3. Tot heden zyn deze Boeken in
mcrk

* onze Taal niet overgezet ; zy zyn alle

langwyHg, en met veele byzondere belan-

gens van de Schryvers opgevuld; ook is

'er, zedert dat dezelve gefchreven zyn*
veel verandering voorgevallen.

«

Dus is myn oogmerk:
Eerst een Hiftorisch en Geographisch

denkbeeld van het Hindoflanictie Ryk te

geeven;

Dan de Zeden der verfchillcnde Na-
tien, en

Ten derden : de Bezitters van het zel-

ve te befchryven.

I. Hijioriscb en Geograpbiscb

Denkbeeld.

fliftorte. $. 4. Dos begint de Hiftorie der Hin-
doftanfche Keizers met het Jaar 977;

maar
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maar het is zeker , dat het eerst onder

een Keizer is gebragt toen Tamerlan , of

Mier Timoer, aan het Hoofd der Mogol-
lers in 1379 geheel Hindoftan ten onder

bragt C3J); welkers Nakomelingen thans

nog regeeren.

Regeerde

1. Mier Timoer ofTamerlan . . 1379
2. Miroer-Sja .... 1405

3. Mirzazaed . . . 1408

4. Pier Mahomet . . . 1447

5. Aboe-Zaid • . . 1452
6. Scheik Omar . . .1469
7. Schah Badour . . . 1497
8. Homajan . ; . I53^

9. Sha Ekbar • . .1552
10.

( 3 ) Gengtskan , het Hoofd der Mongulfche Tarta-

ien , regeerde in 1260; zyne Kinds Kinderen regeer-

den over by na geheel Azia; want terwyl Tamerlan het

Mogolfche Ryk vestigde , overwon Koblaichan China,

daar zyne Familie onder den naam van Ivan regeerde

;

deze verjaagd zynde in 1357 door de Chineefche Fa-

milie der Mings, is China in 1641 door de Manfchioiu

'fcne Tartaren weder veroverd , die 'er nog regeeren

,

onder de naam van Ifehin , zynde de tegenwoordigen

Keizer Kiën-iion , die onder zyne Regeering hec Chinee-

fche Ryk in Tartaryen heeft uitgebreid, en ook verfchei-

de Werken heeft uirgegeeven, onder anderen de lof van
Monkden , de Hoofdftad van Manfchious Tartaryen ,

N. 15. 41.50.30.; lengte, 7. II. 5. beoosten Peking;

hy heeft ook in vericheide, oorlogen de Eientfe Taica-

jcn onder gebragt,

s 4
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Regeerder

10. Sja Selim . ... 1620
1 1. Sja Djena . . . 1626
12. Eurangfecb, of Aurcngfeb . 1657
13. Sja Allum Badier . . . 1707
14. Mofadier . . . .1712
J5. Tarocheer . . . 17 13
t6. Rafedan Sja . . .1719
17. Nicocheer . ... 1729
18. Mahuinec Sja . . * . 1731

Onder zyne Regeering, of in 1739 ver-

overde Nadir - fchah , ofïhamas Koulikan

,

het geheéle Land , herftelde Mahumet Sja

in de Regeering, en nam alle de vergader-

de Rykdommen mede na Perfien.

19. Amctsja . . Regeerde f757
20. Alum Gier . . - . , 1759
21. Sja Alum, of AIumGoar, is den

29 December 1764 voor Keizer

erkend.

r>n- §. 5. Nimmer is dit Ryk bloeijcnder
kon - ten£e\veest, als onder Auren, feb, die over
verva,É

de honderd Jaarén geleefd heeft; dit Ryk
was toen verdeeld in 21 Provinciën , had

204 Steden, 50 ».6 Pergtmnas f Dorpen)

en bragt aan Schatting op ö5,i'3.öj^5f«

ftopyen 1 of driemaal honderd zeven en

zeventig Millioeh llollandiche Guldens,

Zederc
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Zedert zyn dood verviel het Ryk lang-:

zamerhand; ieder Gouverneur maakte zig

meefter van de Landen, die hy' regeer-

de ; en de inval van Thamas Koulikan

in 1739 > die alle Schatten na Perfien me-*
de nam, doch .het Ryk aan Mahumet Sja

liet behouden, vernietigde alles; zedert

wierd het de prooy van de Paftiner3,r

Seyks , Jayts , Maratten , en de En-.

gelfchen.

•

$. 6. Het Hindoftanfche Ryk is thans G
f°*

verdeeld in de volgende Provinciën : fche ver-

1 aan beicte kanten vandeciing.

1. Kabul 1 I de Indus gelegen, be-

2. Gafna 5>inn.w.<{ horen Machmet Ab-

3. Multan
j

jdulla,HoofdderPata~

leners of Afgangers.

4. Penjab . .1

5. Soret . . 'daar beoosten, behooren
6. Jesfelmeer'^Jesfarfing, Hoofd van de

7. Sindy . .
j
Seyks.

8. Bukor . .
j

9. Kachemire, ten noorden , heeft zyn
byzondere Vorst.

iq. Ferrugabad, in 't midden, heeft zyn
eigen Hoofd.

11. Agra — — behoord.

de Jayts.

S 5 12.
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12. Delly i behoord

den Keizer Sja Alum.

13. LaknouwofOnd, behoord
den Nabab Susja Dohla.

14. Bengale.

25. Behaar in het Oost, behoord de

Engelfchen.

16. Koran.

1 7. Oxira , of de 5 Sercaats langs de Oost*,

behooren de Engelfchen.

18. .Golconda, behoord Nifan Ali.

19. Karnatick-^behoren den NababMaho-
so. Djinji . Jmet Ali-Chan.

si. Tanjour, heeft zyn eigen Vorst.

2 s. Marawa, behoord den Nabab Maho-
met Ali-Chan.

£3. Madura, behoord den Nabab Ma-
homet Ali-Chan.

24. Trevancour, op de West -Kust.

25. Mallebaar.

06. Maifoer^
h Aider AIi . Chan-

27. Kanara 3

28. Dekan . 1

29. Kunkan . ^behoren de Maratten.

30. Guzarattej

Mun- S- 7. In geheel Hindoftan is maar een

««« Hoofd- Munt, zynde de Ropy.

De goude Moor , of Ropy , is van 't ge-

halte
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halte van 23 caraat, weegt 7 eng. 7 azen,

en doet 1 5 zilvere Ropyen.

De zilvere Ropyen , zyn van 't gehalte

van 1 1 penn. 1 8 grein , en wegen 7 eng.

i8i aas; het eerfte Jaar zyn dezelve

Sicca Ropyen of3 1 i Huivers Indisch ; ver-

volgens Sonwat * zoo lang de Keizer re-

geerd , wiens ftempel 'er op Haat ; doch

by eene nieuwe Regeering, worden die

Ropyen Herfennah genaamt, en met ze-

ker rabat ontfangen.

Kopere Paifas , gaafa 64 in een Sicca

Ropy.

Pedangs of Amandelen , 60 in een ko-

pere Paifas.

Op de Kust van Cormandel is de Stand-

penning de goud Pagood ; de oude Drie-

beeldige Nagapatnamfche en Madrasfche,

van 't gehalte van 20 caraat, 8 f grein,

doen 96 fluivers Indisch.

De nieuwe Nagatpatnamfche en En-
gelfche Star -Pagoden, van 't gehalte van

1$ caraat, af grein, doen 90 Huivers.

De Tutecorynfche, van 't gehalte van
18
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18 caraat, 5* grein; en de nieuwe Por-

tonovofche, van ij caraat, 9 grein, zyn
ilegter.

Men heeft goude Fanums van £4, en
zilvere van 16 op een Pagood ; kopere
Casjes van 80 op een Fanum , en Cauris

of Horentjes, van 5000 op een Pagood»

R«gee-ï §. 8. De Regecrings-form is nog als

fam."
~van ouc*s > ^ewy^

'

^e Engelfchen zelfs

alles op den naam doen van den Mogol
SjaAlum, welkers Firmans* o? Giftbrie-

yen, die mét het Zegel. Habiilhocum> van
den Groot- Vifiér UI Moluck bevestigd

zyn , het fundament van hun gebied is.

•

De Provintien werden door Soubas of
Onder -Koningen geregeerd, en Nababs
ook Nazims , Gouverneurs»

e Hunne beveelen wedden Parwamms ge-

naamt, en door een Wakiel^ of Zende-
ling, bekend gemaakt.

Het Paleis, óf Gouvernement, word
Derbarh , doch de Threforie Dtwan
genaamt.

De mindere Diftriólen , Tcrgunna ,

wer-
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werden door Zemindaars , *Leen - Hee-
ren , in Leen genomen , die weder min-

dere Landen afftaan in Pagt aan Tolok*

ilaars^ Etmandaars en Auimendaars.

De Landen , die niet in Pagt worden
afgedaan, worden geregeerd door Faas*

daars , die Hoofd van de Troupes eu
ook- van 't Recht zyn.

De Naïb, of Vice-.Prafident, en eery-

ge Cazis^ Rechtsgeleerden , maaken de
Kechtelyke Vergadering uit; die nog in

hunnen dienst hebben, den >Catew el

>

Schout, Arfebek, Requestmeefter, Cho~
key , Threforier , Payk , Nachtvvaakers

,

Dawk) Courier, Yzefawel , Boode; ter-

wyl ieder Dorp Cutchery , een Hoofd
heeft, Cheik genaam t; die de gefchillen

.onderzoekt, en voor de Vergadering vaa
den FaiTSdaar brengt, i

De Nifam was het Hoofd vau de
Krygsmacht.

Soubadaar^ Hoofd van Sipais.

Jamadaar , Hoofd of Capiteiii.

JFfaweldaar , Lieutenaut.

Busky^ Xhrefcrier.

Bercundas, Fufelier.

. Sipais Soldaat.

Pion 9
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Pion, Knegt,
Rhadar % Opziender der Wegen.

In het Huishouden heeft men Chub*

daars, Santabundaars en Harcaras, drie-

ërley foorten van Stokkedraagers , naar

den rang van hunne Meefters , Pions of
Kncgts , en Berras , Palanquindraagers,

die al hec werk doen, Bcrwaan, Portier,

Gasbordaar, Marktganger.

Verdere (\. 9. Arfebek.
naameu. ^umeen *

Aumildar.

Batta.

Begum.
Bercundas#

Berra.

Bukferre.

Busky.
Buxbunder.
Calleers.

Calfare.

Canango.

Carcun.

Cazi

Catewel.

Cheik.

Chokcy.

Requestmeefter.

Infpeétor der Revenuen.
Wat minder.

Rabatt.

Princesfe.

Fufelier.

Palanquindraager.

Soldaat.

Threforier derTroupenJ
Pagter.

Rovers.

Agio.

Secretaris.

Vreede-Rcgter»
Rechter.

Drost.

Dorphoofd.
Threforier der Landen!

Chouü
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Chout . . . i Schatting* die de MaraN
Choutary . o ten eisfchen.

Chowdry , de eerlle na den Zemindaai;

in een Pergunna.

Chubdar. Stokdraager*

Cooley. Coely.

Croor. Hoöderd Lak RopyenJ
Croore. > Threforier van een Per*

gunna.

Cutchery. Dorp.

Dadney. Voorbetaaling,

Dallab. Wisfelaar.

Daroga. Commisfaris.

Dawk. Courier.

Derbarh. Hof der NababSfc

Derwaan. Portier^ ,

Dewaan. Threforier»

Doelie- Omroeper.
Duftuk. Paspoort.

Eman. Gift aan mindere.

Etmandaar. ^Minder als^eZemindaar»
Fausda^r. Gouverneur.
Firman. Placaat des Keyzers.
Fotardar. Threforier.

Gasbordaar. Marktganger.

Ghat. Engte in 't Gebergte,
Golab. Pakhuis.

Gomaltap. Makelaar.

Gu^erbaugu Tolheffex,

&*>
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-Habulhocum.

Hagee.
Hakezi.

Harcara.

Haweldaar.

-jamadaar.

- Jamadaar.

Jamadaar.

|man.

Jaguar.

Jurimana.

Kafy.

Lak.
Mucudüirié

Nabab . .

Naib . . ,

Nazim . ^

Nesferana.

Nuzer.
•Palanquin.

Payk.

Pergunnah.

Perwanna.

Pion.

Rhadar.

Rvot.

Santabundaan

Zegel van de Vizier op
de Firnaans:

Meckafche Pelgrim.

Osfewaagen.

Stokdraager. .

Officier der Sipais.

Hoofd der Pions.

Dorpmeefter.

Officier der Cavallery.

Priefter.

Militair Penfioen.

Boete.

Rechter.

iooooo Ropyen.
Hoofd van een Dorp*

*i
^Gouverneur.

'J

Prefent.

Gift aan een Keyzer/
Draagftoel.

Nachtwaak er.

Een deel van een Pro-

vincie.

Briei van den Souverain.

Knert.

Officier der Wegen.
Boer.

Gaat voor de Palanquin.

Schak*
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Schakdaar. De tweede in een Per-

gunnah.

Seraf. Bankier.

Serai. Herberg.

Sercaar. Onder - Banian.

Sipai. Soldaat.

Souba. Onder -Koning.

Soubadaar. Commandant der Sipais»

Sultanut. Gouvernement.

Sun. Jaar des Keyzers op da

Ropyen.

Sunnüd. Patent van Officier.

Takfiec. Munt.
Teep. Wisfel.

Tolakdaar* Minder als Zemindaar.

Vizier UI Moluk. Groot- Vizier.

Wakiel. Agent
Zalamie. Vrygift.

Zemindaar. Leenman.
Zenana. Serail.

II. Zeden der Volkeren
9

die

Hindofian bewoonen.

§. 7 o. De oorfprongkelyke Inwoon- Jen:

ders van dit Land zyn de Hindous, eéhéliven«

Natie, die, volgens het algemeen gevoe-

len, eene der oudfte van den Aardbodem
is, ook Jentiven en Benjanen genaamt,

IV, De kl. T Hun-
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Hunne heilige Boeken , de Vedam of

Bedams, zyn in hctSancrits, in 't begin

dezer Caljug , of Periode 5 gefchreven (4),
en zyn vier in getal,

De Ezourvedatn

Ronconoev^dam
Sumavedam

En Andarnavedam
(f 5 J>

en worden tot heden bewaard in de Aca-

demie te Benares , die nog in wezen is.

Ook hebben zy mindere Boeken, Pou-
rauaas en Sehatters.

Alle moeten eens in hun leven , de

grootc Tempel van Jagernat, op de Kust

van Orixa, bezoeken, als Pelgrimmen.

Een van hnnne voorname Feesten,

word Marca Mee genaam t.

Het
C 4.) Zie 1 Deel van 't Eatavia's Genootfchap , pag.

428, alwaar het Jaar 1780 her 4898 Jaar dezer Perio-

de is*.

C 5 ) Men vind dezelve breedvoerig befebreven jn

de Kzourvedam overgezet door la Croix, 1 Deel in 4 t0 .

Parys 1779, doch ons oogmerk is niec hier over uit te

ivyden.

Zie Journal des Savans , September 1779. pag. 339.

Men zegt, dat de Brammen in 83 Sec'cen verdeelt

zyn, Ilift. Phil. 1 Deel pag. 89.
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Het verbranden der Vrouwen , is thans

zeer zeldzaam.

De Jentiven gebruiken Paternosters

van zekere Vrugcen Ganicri genaamt, by
Lineus Eleocarpus lp pi. 734. , waar van

zy zig met de asfch ook veel befmeereiu

De Natie is van onheuchelyke tyden

in vier Kasten verdeeld, die ieder veeie

onderdeelen hebben; zy kunnen niet Te-

men eecen of trouwen , maar in den groo-

ten Tempel van Jagernat in Bengale z\ n
alle gelyk; buiten deze zyn de Tempels
van Benares in Hindoflan en Chelsmbron
op Cormandel, zeer vermaard.

De eerfte Kaste is die der Bramincn ,

die alleen de Priesterlyke waardigheid be-

kleeden; zy dragen alle een Koord mee
een Kraaltje in 't midden over den linker

Schouder , en worden daarom ook opMal-
lebaar Lyntjes -dragers genoemc.

Hunne Pagoden en Afgoden- Beelden

zyn op fommige plaatzen zeer ryk : de

Zielsverhuizing is hun algemeen, gevoe-

len; en die zig heiliger als andere willen

toon en, pasfen wel op, geen onvoorzig-

tigen doodflag aan Infeften te veroorzaa-

T 2 ken;
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ken ; in Souratte vind men zelfs een Hos-
pitaal voor de Iniecten opgericht. Alle jen-

tiven worden na hunnen dood verbrand,

doch deze zogenaamde Heiligen, (by de

Hollanders pofjes pisfers genaam t) wor-
den , op de hurken zi etende , begraven , en

krygen eene kleine Tombe over hun
Graf, dat hunne Geloofsgenoten dage-

lyks met Bloemen beftroijen. Zy ontke-

nen hunnen naam van Brimha, die, vol-

pens hunne zinnebeeldige wyze van fpree-

ken, hun door het Hoofd by de Schep-

ping voorbracht: onder deze Kasten zyn
de Benjanen begreepen, die meest Koop-
lieden en Wisfelaars zyn ; deze Kasten

vallen door elkander zeer blank.

De tweede zyn de Sittri of Kittry, op
Mallebaar, Nairos genaamt, alle Krygs-

lieden ; uit deze Kasten zyn de Konin-
gen ; dezelve wierden do:>r Brimha uit

het Hart voortgebracht.

De derde der Bcrfe of Chouters, uic

den Buik van Brimha voortgekomen, zyn
alle Kooplieden.

De 'vierde Kaste, de Sadder of Sanda-

Jen, uit de Voeten van Brimha vcortge-

lproten, zyn Landbouwers en Yv
r

erklieden.

Be-
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Behalven deze is 'er eene Kaste be-

kend onder den naam van Farruas , Har-

rias of Halacores, die zig cot de vuilste

en laagste Ambachten moet laaten ge-

bruiken, f

-

Op Mallebaar is nog een Kaste, die

verachceïyker fchynt; het zyn de Pouii-

ches, die zig geene Hutcen mogen bou-

wen , maar op de Boomen woonen, en

van aalmoesfen leven, zonder met Men-
fchen te verkeeren (ój.

Uit alle deze Clasfen kan men Mon-
nik of Faquir worden, mits men veele

hardigheden ondergaat: deze Senesfers of

Faquirs bedelen altoos ; zv hebben zig

dikwyls tot 10 of 12000 verzameld, én

een geheel Land onder Contributie ge-

field ; zy leggen zig zelfs zwaare boe-

tens op, en hun, Hoofd in Bengalen be-

vind zig te Ragimahol.

.

Deze Kasten zyn in veele ond^rdee-

len onderlcheiden, die ieder hun eigene

Voorrechten , Gewoöntens en Onthou-
denisfen hebben.

De
(<S) Zie Hiftoire Pkilofotfiique , 1 Deel pag. 89.

t'3
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De Hindous bezitten nog veele Lan-

den onder haare Radjas, of in Leen van

de Mogollers.

Mooren. g i r . De Mooren of Munghs , zyn
van den Mahumedaanfchen Godsdienst,

en bezitten het Land door overwin-

ning; zy zyn van de Sefte der Chiaks of
Schiats C 7), die Ali volgen, en de drie

eerfte Calïfen Abubeker , Omar en Os-
man vervloeken , en die in hun Gebed
hebben bygevoegd : God is God , Maho-
rnet zyn Propheet, en Ali zyn Vicaris;

terwyl de Turken daar en tegen van de

Sc&e derSunnis of Suniten zyn, en Osman
volgen; zy zyn echter zeer met 's Lands
bvseloviVheden befmet, als de falamas,

of groetingen aan de Maan ; hun groot

Feesc de Beiram, valt in na de Vasten en

op Nieuwejaar. Het voornaame Feest

der navolgers van Ali , is het Heidoos
Fces:,

C 7 ) De A! • koran, hun Wetboek is in alle Europee-

fchc taarten oVer&etó' , efi hunne Zeden en Wetten, «sar

Tilf voort (pruilende, y.yn befenreven in de Legiflatim

Oriev.taie , pur Jïiit'guil du P&rro.i, 1 Deel in 4 l °- Parys

T?bo. De Paernofters der Mahumedanen worden ge-

•jnaakt van de Zaadpitten van het Indiaansen Riet, tf mr*

cm Oann Tasfif.e in 't iValeids , doch by Linnens Can-

ra eenaamt , fp. p) pag. 1. Den 30 December 1780 be-

gint hun itos^c Maanjtai na de Hegirs. Zie Batavia's

Gcnüu'f'-b-p, x Det! pa^. 425.
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Peest , waar in de Rouwklagt gefchied

over hec fneuvelen van Hasian en Hu-
llen 9 Kleinzoonen van Mahomet.

§. 12. De Seiks zyn Discipelen van Sciks.

een Thibechs Wysgeer , die de Wetten
<!er Jentiven en Mahumedanen vermeng-
de; doch zy fcheeren zig nooit

3 en dra-

gen dus alle zeer lange baarden.

- $.13. De Parfis of Vuur- Aanbidders, Parfis.

ook Geubres en Gauren genaamt , verlie-

ten Perilen, na dat hunnen laatsten Koning
Hormisdas door de Califen overwonnen
was; dezelve zyn tot omtrent ioo'ooo in

de Ommelanden van Souratte?. daar zy
van den Landbouw en Weveryen leven;

.een zeker aantal verhuuren zig aan Euio-
peezen, en zyn zeer trouw.

Hunne voornaame pligten vinden zy in

de Zendavefta (8), waar onder het hei-

lige Vuur geen der minften is; het zelve

zoude nog branden , zoo als het by hunne
vlugt

- f8) Van deze vlugt bfegint hunne Telling , zynde 3en
J40<ftober het 1144^ Jaar . zie Batavia's Genootfchap;

i Deel pag 426. De Zendavefta van Zoroafter, over-

bezet in 't Fransen door de Heer Antiguü du Perron \

3 Dc-lin 410, 1779,

T,
,

4
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vlugt uit Perfien is gebragt in een Tem-
pel by de Stad Dama.

Hun Hoogen- Priester draagt den naam
van Deftour Deftoarhan.

Het byzonderfte van deze Natie , is

haare Begraaiplaatzcn buiten Souratte;

dezelve zyn in een ronde hooge muur
beflooten ; de opening , daar de Lyken
door worden ingebracht, is tegen het oos-

ten boven in de muur-, en met een fteene

deur gefloten, de Lyken worden op daar

toe gemaakte .Roofters gelegd , die het

vogt doorlaaten, en als de Put vol is,

word een ander gebruikt.

Budfo.KJiJ* 14. De Budfofche Godsdienst,

hoewel door weinig in getal in llindcx-

ftan, word echter in het Noorden door

vceien beleeden (9).

Deze Godsdienst is vcrlprcid in Thi-

'bet, iviam, Ctylon, China-e» Japan.

De

( 9 ) Tn India pord dezelve' Bndda; in Siam Sojro-

jiocodom m Amida; op CeiJen BoeJce , in China Tip ;

en in Jap.an , X:.ra, Dajbods of de Leer der vreemde

Goden, oqk ^auieefjs genaauij. {)£ Priesters Bonzen en

Lamas, tn deliisfchopptn Kttnku^ . J-innne tydreke-ning

begint ffiet de dood van Uiiddo, 543 Jaar voor Chris-

tin*
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, De eerfte bekende Hooge - PriesterPra-

frimo ( i o ) , leefde 1 340 Jaar voof

Christus; zyn Titel is- Dalai - Lama*

(11); de tegenwoordige is minderjaa-

rig) en zyn Ryk van Thibët wórd dt>or

den Tayshoo - Lama in de minderjaarig-

heid geregeerd ; het zelv& is egtef Cyns-*

baar aan China , werdende te Lahasfa

,

een der voornaame Plaatzeri , 2 Marfda-

ryns met 2000 Chineezen onderhouden.

De Dalai - Lama houd zyn verblyf

te Pateli ; 7 mylen van daar -geteegen

,

aan de Rivier Barampoeter , die zuid-

waards by Decca zig met de Ganges
vereenigd. >M^

. a

Van Lahasfa kan in drie weeken een
Expresfe te Peking zyn , doch de Ca-
ravanen brengen 'er twee j^aren mede
door ; ook negotieeren zy fterk met Si-

berien te Salins-Koi. Humic~rykste Pro-

duéten zyn 1. De
nis, dus na 232^ Jaaren, zie Batavia's Geneoucha:-

1 Deel pag. 420. Il

( 10 } Zie Pauw Recherches fur les Americains , 2 Dceï,

(ii ) 'EJprft des JoumauXy ÊelHtlon dit Tibet , ,

M l'. Boyle
y
Mai 1780. pag. 213. ook ia 't Hollandfdj

overgezet.

Die Ryk word Thibet en Tangut 'm de Landstaal ge-

naakt, Tjauji, in -'t Chinees, Bónian en Lasfa in hec

fiiiKioftanfchc-^Ryk* -' EU t

T 5
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i. De ftaart van een Zeker Koebeést,

dat zeer hoog in waarde is by de Jentiven,

€n in een zilver Handvat gezet word.

2. De Schaul , een foort van Schaa-

pen , van welkers Wol de Schaias ge*

maakt worden, en zeer duur is.
i

3. Muscus en

4. Goud.

III. Tegenwoordige Bezitters

van Hindojlan.

Pa»- $' x 5' De Pataners of Afgangers, de
neis. Mahumedaanfche Religie toegedaan , zyn

in de tiende Eeuw uit Perfien in India

gekomen, en hebben laugs den Indus het

Ryk van Gesna of Gasna opgericht.

In den Jaare 1767 hebben zy zig in

het Mogolfche Ryk regt gevestigd onder

hun Vorst Achmet Abdaüa, wiens Zoon
Timour Scha, de beide kannen van den

Indus bezit, zynde de Pro vintien van

Gasna.

Kabul.

Multan, en

Candahar , in welkers Hoofdftad hy
refi-
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refideert ; zyne Inkomsten worden op
drie Croor Ropyen gereekent, eninzya
oorlog tegen Perflen, heeft hy ioq'ooq

Ruyters in dienst gehad.

§. 16. DeSeyks is eer eeneGodsdiens- Se> ks

tïge Sefte als een Natie; zoo als wy
reeds gezegt hebben.

Haare Landen grenzen ten Oosten aan de
Pataners ; zy bezitten de Provinden van

Penjab of vyf Rivieren.

Soret.

Jesfelmeer.

Sindy, en

Bukor 3 langs de Rivier Indus tot

Tatta toe.

Haar Hoofd is Jesfarah Singh , die wel

350 lak inkomen heeft, en 60000 Man
op de been kan brengen.

!

§. 17. De Provintie van Cachemire, Cache-

benoorden de vorige gelegen , heeft haar mirc«

eigen Vorst.

Uit deze Provintie meend men , dat

voor dezen de Fafa Murrkinum kwamen

,

die te Romen gebragt wierden , by de
overwinning van Mithridates.

ïfi
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In de tyden van Augustus wierd een

derzelve verkogt voor 300 Talenten, dac

is meer dan drie Tonnen Gouds; dezelve

worden befchreven , van een foort van
Agaat te zyn geweest , met verheevene
figuuren ; men vind dezelve in geene Ca-
binetten meer, zoo dat men zeer in twyf-

fel is , wat het eigentlyk was (

1

2 ).

Fcru.4 §. 18. Ferugabad , een groote Stad,
gabad. ^oord me i fe Provintie, daar dezelve in

ligt , aan Achmet Chan , Bongisch Pa-

taner; hy bezit wel 50 Lak Ropyen aan

Inkomsten 9 waar voor hy 20000 Ruy-
ters in dienst heeft, en door haare ligging

in ongenaakbaare Gebergtens, is het toe

heden ongemolefleerd gelaacen.

Jayis. $.19- Agra met het omliggende Land,
behoord de Jayts ; de Vorsc Goliar,

Singh, heeft wel een Croor Ropyen In-

komen , doch dewyl hy altoos in oor-

log is met de Maratccn , is hy genood-

zaakt,

C 12) De Bengaa'fche Dire&eur Bacheracjit heeft 'er

een be/.eeten, die thans in handen van een Inlander te

Batavia is, die bet zelve Dpmpo, Aw;mg noemde^ dit

fs eèn fuort van Porphyr, en koste hem 3000 guldens ,-

zie over deez Vaja Murrhinum , P.niiv Rechsrchei fttr les

£girtitn: , 1 Deel pa£. 312. du Cange op het w oord:

Max»*, en de DiÜimaire £nfyfUpèdiqüV öp het woord:

Vajes Murrjns.
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.zaakt , altoos 5o'ooo Ruyters in 't Veld

te houden.

§. no. Dheli ligt in eene Provintie, Dheli.

Doab of de twee Rivieren genaamt

;

wierd in den Jaare 1774 bezeten door

de Rohillas, van het Gedacht der Pata-

ners , doch deze wierden in dat Jaar ten

onderen gebragt door den Nabab van Out
met de hulp der Engelfchen; zedert word
Dheli bezeeten door den Grooten Mogol
Shah Allum.

Deze ongelukkige Vorst is een fchoon
Man , van een zeer melancolique Phifio-

nomie, die by na niet heeft om te leven,

hoewel de Engelfchen hem 26 Lak Ro-
pyen \ Jaars moeten gev^n, zedert 1765,
waar van nog niets voldaan word; hy is

in 1780 56 Jaaren oud.

§. 21. Out en Laknour , zyn twee Out.

Provintien , die de Nabab Sujah Dowla
bezeeten heeft, en thans door zyn Zoon
Asfaiat Dowla bezeeten worden; hy heeft

wel twee Croor Ropyen aan Inkomsten,

en heeft eene goede Krygsmagt; door zy-

ne vriendichap met de Engelfchen , heeft

hy zig meelter gemaakt van de Landen,
t die
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die de Rohillas bezaten , en is thans een
der xnagtigste Vorsten van India.

Benares , de beroemde Academie der

Jentiven, ligt in de Provincie, en floreerd

nog door de geleerdheid van veele Bra-

mmen, maar door hunne geheimhouding
en de moeijelykheid hunner heilige Taal,

heeft men weinig hoop, ooit haare Boe-

ken regt overgezet te krygen.

De Engelfchen hebben een Campement
te Ghode , daar men uit een Brief van

den 2 Maart 1780 ziet, dat ook Leeu-
wen gevonden worden.

Engel-- §. 22. Zedert den Jaare 1756 zyn de
fche Bc Engelfchen in Bengalen en Behaar voi-

geal

a
maakt meefter , en de Nederlanders

,

Franfchen en Deenen, hebben alleenlyk

Logien , daar zy eenen zeer bepaalden Han-
del voeren; dewyl egter die Landen hun
eigen Nabab hebben, en de Engelfchen

op naam van dezelve regeeren; zullen wy
die ook zoo verhandelen , doch alvorens

een denkbeeld van hunne tegenwoordige

magt in India geven.

Calcutta in Bengalen is hunne Hoofd-
plaats >
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plaats, daar hun Gouverneur Generaal,

thans H^arren Hastings , en eenigeRaaden

refideeren* nevens een Opper-Gei;echtsho£.

Madras op de Kust van Cormandel;
Bombay , op Mallebaar, en Bencolen op
Sumatra , zyn gefubordineerde Gouver-
nementen.

Zy hebben zig van het geheele Ooster-

gedeelte van Hindoflan meefter gemaakt,

en zyn in verbond met den Dalai -Lama,
te Lasfa, en met de Koning van Asfam.

,
§. 23. Bengalen is in '1595 do°r dea Eenga,

Keyzer Akbar o$der het Mogolfche Ryklen.

gebragt, en den 23 ften Juny 1757 in han-
den der Engelichen gekomen , die het zel-

ve bezitten als een Dewanie, en volgens

Contract aan den Mpgol moeten betaalen

26 Lak Ropyen, en aan den Nabab 59
dko 's Jaars.

Deze was Seradja Dowla, die in 1758
opgevolgd wierd door Mier Jaffier Ali-

Chan, die in 1761 afgezet wierd, en Cas-

fin> Ali - Chan in zyn plaats aangefteld ; de-

ze mee de Engelichen in onmin geraalft

zynde , fielden zy den vorigen Mier Jaffier

Ali- Chan weder aan; in 1765 volgde hem
Mie:
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Mier Floor op; In 1770 is desfelvs jong-

fte Broeder tot Nabab aangefteld, onder

den naam van Mabaretut Dowla ; doch
Mahomec Reza-Chan regcerd onder den

naam van kleine Nabab. -

De "Nabab-, Nazim of Souba, heeft

fcedert 171 8 zyne Refidentie te Mozuda-
bad gehouden ; hy heeft tot heden toe

het bevel over alle Land -Regenten, Ze-
mindaars, Fausdaars en anderen, doch de
geheele Magt en de Inkomsten , zyn in.

handden der Engelfchen, en op Calcutta

kan men. zeggen, dat de Derbarh of het

Gouvernement , de Dewan of Threforie,

en de Takfiet of Munt is.

Zy verdeelen Bengalen in 14 Provin-

tien of Pergunnas , waar van de voor-

naam fte
. door Super- Viziers geregeerd

worden.

1 . Calcutta , welke langs de Ooster Oever
der Ganges tot aan Zee ftrekt en daar het

Hoofdfort der Engelfchen is. Hier refi-

deert dp Gouverneur Generaal en. vier

Raat en, en het hooge Hof van Juftitie.

• Men field de Inkomsten van Bengalen

op vyftien Millioen Ropyen.
Het
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Het nieuwe Fort William is zeer

groot en fterk. De Deenfche Loge tg

Siratnpoer, Fredrik - Nagor genaamt, ligt

6 mylen boven Calcutta. De Franfche

Loge Chander- Nagor, een myl Verder.

In het Dorp Hougly , langs den Wester Oe-
ver der Ganges , een myl boven Chander-

Nagor, 36 mylen van Zee, ligt Chinfu-

ra, dat binnen de Hekken gedeeltelyk aan

de Hollanders toekomt, liggende daar in

bet Fortje Guftavus ; ook bezit de Ne-
derlandlche Compagnie de Markt te Mir-
fapoer, en het Dorp Bernagoör, volgens

een Firman van den 18 July 171 2, doch
hunne Schepen liggen by Wolta, aan den

westermond der Ganges , die by Bella-

foor in Zee valt.

a. Chettingam > ligt. aan den ooster*

mond der Ganges, en geeft, onder ande-

ren, veel Zout.

3. Casfimbazaar is een Eiland; de

,Nabab refideert te Noxudabad, gelegen

op 14 graaden noorder breedte; het En-
gelfche Campement is te Bazimpoer , %

mylen van daar, en de Ftollandfche Loge
te Calcapoer. Dit Diftrict is v.rroaaird

door de Zydef

IV. Deel, V 4. Lot-
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4* Lokkypoer.

5. Berduaanc

6. Daadpoer.

7. Bierboon.

8. Silec

9. Poerania.

>o. Molda.

11. Rajamahol.

12. Middapoer>

13. Bisbohen.

14. Rangipoer.

*

Deze Provintien geven de- beste Ly-
vvaacen, en zyn, door hunne Inkomsten,
een Paerl aan de Eageliche Kroon.

öckka. §. 24 . Dekka is eene Provintie beöosten
Bengalen, mede aan de Ganges gelegen.

De Nabtb Ifarad Chan , die door de

En-
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Engel fcheja is aangefleld, heefteen groot

Inkomen. Dekka geeft veel Zout, en

de Handel met het Koningryk Asfatn is

een Goudmyn.

$, 25. Behaar, waar van de Hoofdftad Bebaar,

Patna is , heeft een eigen Nabab , die door

de Engelfchen benoemd wordt , welke een

Campement hebben op Banfipoer , twee
mylen van Patna. De Nederlanders heb-

ben een Loge in de Scad, en eene andere

te Sjopra , twee mylen buiten Patna. De
Amphioen en Salpeter is de rykdorn van

deze Provintie , zoo wel als de Borax,

een gegraven Zout , dat nog niet regt

bekend is.

.

§. 26. Zedert 1774 bezitten de Enge 1
. Kora,

fchen de Provintie van ICora, daar Ulia-

bad in ligt, en dat haar uitterlte bezie-

ting om den Noord is.

$. 27. Orixa, bezuiden Bengalen ge- ojfri.

legen, is mede in handen der Engelfchen 5

ten minden de Kust; want de Bir.nenlan*

den worden door de Maratten ontrust;

deze worden geregeerd onder de naam
der vyf Sercaars , "dat i$

:

Chicocol , waar in de Stad; Bimilipau

Va mé
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nam ligt , en alwaar de Nederlanders

een Loge hebben.

Rajamander.

Mazulipatnam.

Condapali , en

Condebier

die de beste Noordfche Lywaaten in-

brengen.
'.

Gof- §, j8. Het Ryk van Golcónda en De-
C0/]UJ

- kan 1 voor dezen zoo beroemd , kwynt
tftans onder den Souba van het Dekan-
iche Nifem Alia, thans 70 Jaar oud; aan

den Oosterkant door de Engclfchen , en
aan den Westerkant door de Maratten in-

geflooten, blyft hem weinig overig, als

de gr'ootc Stad Hyderabaad en deszelvs

omtrek, en by den Mogol word de On-
derkoning van Dekan genaamc Nifam UI
Moluck.

Carna^i $. 29. Carnatica - volgt hier aan ten
c,;a

' Zuiden.

De Söubö Mahomet Deli-Chan is Ma-
hometaans, en- bezk vccle Landen, die?

hy, met behulp der Engellcben , gecon-

questeerd heeft, als' 3
mm c Car-
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* Carnatica of Bisnagur , ligt bezuiden

de Rivier Colouro; in het zelve is gele-

gen de Stad Madras of St. George, d&
Engelfche Hoofdplaats op Cormandel,:

buiten avengemelde Stad refideerde de

Nabab.

Even benoorden ligt Paleacatta, daar '
t,ilc

de Hollanders het Kafteel Geldria heb-

ben , en daar bezuiden Sadraspatnam r

alwaar zy ook een Loge hebben.

§. 30. De Rivier Palam fcheid Carna- G'mg\.

tica ten zuiden van 't Ryk Gingi, den-

2elven Souba toebehoorende; in het zel-

ve liggen 't Fort Sc. Davis , van de En-
gelfchen; Portonova van de Hollanders,

en Pondichery van de Franfchen ; deze

Stad is in alle oorlogen het flagtoffer ge-

weest; in 1699 namen ze de Hollanders;

in 1761 en 1780 de Engelfchen, in wiens

handen dezelve nog is.

- $. 31, Tansjour of Tanfchaur , door Tand-

de Rivier Colouro van het vorige gëfehëf-i°ur-

den, heeft zyn eigen Vorst, die den Jcn-

tieffchen Godsdienst aanhangt, en in

177 1 door deEngelfchen uit zyn Ryk ver-

jaagd, doch op ordne uit Engeland in 1775
berfteld is': hy voert den naam van Tola-

V 3 1'ie
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Öc Maharadja. Deszelvs Land is mag-
tig.ryk en uitgeftrekt, en heeft veele

Zeeplaatzen.

De Hollanders hebben 'er Nagapat-

nam, en de Deenen Tranquebar.

afarava. $. 33. J)e Marava is een Land, dat

onder zyne eige Vorsten altoos geftaan

heeft , die met de Nederlandiche Com-
pagnie in een naauw verbond itonden,

dewy.1 het zelve door een Zandbank,
daar niet dan een opening voor kleine

Vaartuigen is, en Adamsbrug genaamt,

van Ceilon gefcheiden is (13 ).

Voor dezen was de naam der Vorsten

de Catta Theuver, Oedea Theuver, en

veele mindere, als de Catie Ponaik , Ette

Pocaik , en meer andere.

Dit

C 13) Ket Eifand Ceüon, Je Nederlandfche Com-
pagnie langa de gefceele Kust toe^thoorendg , zedert het

Tractaai met den Xeyzer van Candia. of Caua Siri Kadja
Singa fgeboren 17^.6) 7766, ïf niet veel van te zeggen,
na de liefchiyving die ér Knox vr.n gegeven heeft; on-

der de Iii'.voondos zyn de Lai>d? Volkeren de Singalee-

zcr», van Siam ofkoeiHip. De Wecdas of Bos- Volkeren

2yo zeKer de eerrte Eewoczjers, en de Chiaüasfcn of
( j^tei - fcüHier.'; , zyn afkorAfg v*n Corr.aijdei by Cha-

üiLjicn, l*l ccd Dorp gc&2aoif C^iiia.
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Dit Land is al mede door den Souba

Mahomet Deli * Chan , door behulp der En-
gelfchen overheerd , in 1773. De Hoofd-
ftad is Ramadawaram,en binnen 's Lsnds,

by Adamsburg, is een Eiland Ramana-
kooy, daar een zeer vermaarde Jencief-

fche Tempel is.

Op de Kust ligt de Hollandfche Refi-

dentie Kilkare.

$, 33. Mahomet Deli- Chan i is ook Madura,

meefter van Madura , onder den Titel

van Naik of Vorst, waar by 71 Palea-

gaars of Vryheeren zyn ; een Ryk, dat*

zeer groot is, en veele Lywaaten geeft

:

de voornaame binnenlandfche Steden zyn
Madura, Trichenipaly en Tirnevelho.

Aan de Kust ligt Tutecoryn , Mans*
paar en Ponnecail, of de Alwatier Nege-
ry , van de Hollanders.

S* 34-. Eenoorden CaapComoryn, ligt Ti*
het Land van den Trevancoor, een Jen- vancaor-

tiefs Vorst , in Contraét met de Neder-
landers en Engelfchen, wiens Land veel

Peper geeft. De naam van den Vorst is

Ananjou Peroumal, en deTroonsopvolger
is altyd de Zoon van 's Konings Zuster,

V 4 om
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om zeker te zyft , dat het de echte

Tak blyve.

De Hollanders hebben 'er twee Refiden-

ticn > op Caap Comoryn en Coyiang.
-

Maffe- $. 35. Het eigentlyke. Mallebaar be-
& a*r - hoorde voor dezen den Samoryn; thans

is 'er een gedeelte van bezeeten door de
Nederlandfche Compagnie, een gedeelte

door den Koning van Cochim, en het ge-

deelte van den Samoryn, is thans in han-

den van den magtigen Haidcr Ali-Chan»
aan wien de Stad Calicut toebehoord.

-

De Hoofdplaats der Oostindifche Com-
pagnie is Cochim, ten zuiden tot Porca»

ten noorden tot Cranganoor, daar zy Re-
dentien heeft.

T :

De Koning van Cochim is niet zeer

magtig; deszelvs Veldheer, dat een erf-

felyke Bediening is, word den Paljetter

genaamt*

Dit Land word bewoond, door Hei-

denfche Maüebaaren; 8$ Thomas i hrilte-

nen , die 'er in de 7
de

. Eeuw i.ekomen

zyn, en de gevoelens van Ne/torius vol-

gen; Rooms -latholyken, welkers voor-

naa-
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naaine Bisfchop den Titel voerd van Bis-

fchop van Gerraaniën , en jts Waropoly
refideerd, daar veele Kerken en Schoo-

ien zyn; ook van Toepasfen of vry ge-

gevene Slaaveir? Jooden zyn hier ook
veel, Blanken en Zwarten, welkers Hi-
ftorie befchreveij is , in de, )verhandelin-

gen van het Zeeuwsch Genootfchap

,

6de Deel.
-

§. 36. Behalven een gedeelte van Mal- Maf.

lebaar, bezit de magcige Mahometaan- four en

fche Vorst Haider Ali-Chan, het Ryk
Cauara'

van Maifour en Canara. Zyn Vader was
Gouverneur van eene Provintie in het

Maifourfche , en Haider Ali - Chan tot

eerfte Minifter van dat Ryk verheven
zynde, maakte zig meefter van het ge-

zag, en regeerd nog op naam van den
minderjaarigen Vorst.

•

Het Ryk is Heidensch, doch Haider
Ali-Chan Mahometaansch.

Seringapatnam is daar van de Hoofd-
flad ; dit Ryk, binnen in 't Land gele-

gen , heeft deze Vorst in het Canara.

fche voornamentlyk de Zeehavens ge-

zogt, als Mangfcloor, Basfebor en Onor;
de Hoofdftad van Canara is Bidroer.

V 5 Hai-
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Haider Ali-Chan, is den 23 ftea No*

ver 1779/ tnet

aoooo Sipais,

ftoooo Ruiters,

10000 Buks ligte Trouwen,
45000 Pions of Söldaaten

,

2500 Calang of Rovers,
900 Europeezen, en

40 Hukken Kanon , van zyn
Hoofd -Stad Seringapatnam vertrokken,

heeft den 25 1**15 Augustus 'de Stad Arcot
ingefloten, den ioden September den En-
gelfchen Generaal Monro geflagen , en

den i
ften November Arcot overmeefterd >

en vervolgens Madras belegerd.

Canara was voor dezen verdeeld tus-

fchen den Samoryn , en het Huis van

Colaftry ; de Samoryn geheel verjaagd

zynde, is thans aan 't Hof van den Tre-

vancoor; en van het Huis van Colaftry,

bezit Adi Ragia de Stad Cananoor, die hy
van de Nederlandfche Compagnie gekogt

heeft, en de Lakedivife Eilanden, mits

aan Haider Ali - Chan Schatting be-

talende.

Guza- § 37- Benoorden het Ryk van Haider
ratte, Ali-Chan, leggen de Maratten , en be-

KuDk-ün
zitten deProvintien Kunkan, Guzaratte,

en
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en een groot gedeelte van Dekan; het is

van Quds een oorlogzugtig Volk geweest 3

dat , door den Keyzer Aurengfeeb verdree-

ven , zig benoorden het Dekanfe neerzet-

teden. Hunnen Vorst heeft den Titel van

Rana Raja, of Sja Raja; hét zyn Jenti-

ven , en zyn altoos met een Armee te

Velde , |om de Chout of het vierde der

Inkomsten te ejsfchen.

De tegenwoordige Vorst is Ragenat

Row. Amadabat is altoos als de Hoofd-
ftad aangezien, en is zoo wel als al het

Land onder de Maratten, Souratte al-

leen uitgezonderd

De Vorst refideert te Puna , op 1

8

Gr. noorder breedte , agt dagen reizens

van Bombai en Sittarah , wat noordely-

ker gelegen , is ook een zeer groote Stad,

Haar voornaamfte Roofnest Gheria , wierd

in 1757 door de Engelfchen verwoest;
thans houd hunne Vloot zig in de Haven
van Bazyn en Gheria.

Zedert den T2<ferr Maart 1778, bezit-

ten de Engelfchen de Stad Souratte, on-

der den Titel van Admiraal van het Mo-
golfche Ryk,

Deze



316 Korte Schets tan Hindostan.

Deze Stad ligt op dé noorder breedte

van 20 Gr., 10 minuten, on lengte van
Teneriff 88 Gr., 52 minuten , aan de Ri-

vier de Tasfy; de Stad is benmurd, het

Kafleel is een vierhoek, door de Engel-

fchen fterk bezet. De Derbarh daar de

Nabab refideert, ligger omtrent.nco pas-

fen van af.

..

In de Stad hebben de Engelfchen,

Hollanders , Franfchen en Portugeezen

,

hunne Logien.

Bombai , een der Hoofd - Comptoiren

der Engelichen' in India , ligt in 't Land
der Maratten, daar deze Natie meest al-

tyd mede in oorlog is.

•

Goa, de Hoofd Plaats der Portugee-

zen in India , en Mahe , voor dezen
cene Franfche Refidentie , liggen mede
in deze Landftreek. .* \ ni

!

mi 1 »

KOR-
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KORTE SCHETS
VAK DEN TKGENWOORDI-
GEN STAAT VAN HET

H A L F - E I L A N D1

/
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BEOOSTEN DE GANGES.
T

f

» o.o a

M*. J. C M. R.

§! i. T n de Befchryving van Hindoftan Oog-
A en het half Eiland bewesten de msik *

Ganges, zeide ik, dat het ten Noorden
door een fchakel Bergen van Thibets

Tartaryen was afgefcheiden ; deze fcha-

kel loopt oostwaards tot China toe.

Myn oogmerk is hier eert
<

korte fchets

te geven, van de Landen die bezuiden

dien fchakel Bergen gelegen zyn , tus«

fchen de Rivier de Gaoges en China.
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ver- §. 2. Eerst vind men
deeJing. het Ryk j^r^

# As^ ,

dan' Kdshaf. -"
Napael.

Arrakan.

Ava.
Pegu.

Siam.

Malacca.

Johor.

Pahan. i

Tranjano.

Patany.

Cambodia.

Pontiam&s.

Laos,

Ctiiampa.

Cochim China.
Tonkin.

Askm. $. 3. Het . Kpningryk Asfam ligt be-

oosten de Ganges , bezuiden ïhibets Tar-
taryen , en word door de Rivier de Ba-

rempoeler befproéid (*0; zedert eenige

jaaren is bet door den grooten Handel,
die 'er de Engelfchen doen , eenigzins

meer bekend; voor hun Zout krygen zy

(O W. iW!(P l Deel. pag. 481,

Goud 3
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Goud, Zilver 5 Muscus, Agelhout en

Zyde.

$. 4. Daar bezuiden 5 ligt Kashar, Kas-

een zeer bergachtig Land, nog weinig be-
har#

kend, als 4a? de voornaanafte Stad Cor-

poor is.

J. 5. Hier aan volgen, eenige onaf- Napaei

hanglyke Radjas, die de Engelichen tot

nu toe nog niet hebben kunnen over-

heeren, waar onder de voornaame, die

is van Napael.
*

$. 6. Het Koningryk; Arrakan , voor **«**>,

dezen nog al bloeiend, is thans zonder

den minften Handel; de Zeeplaats Seriam

word fqmtyds nog bezogt , alleen om het

ichoone Hout , dat 'er valt.

§. 7. Ava, ook het Ryk der Bartnas, Av*>

in
7

t Chinees Taikien , binnen in het

Land gelegen ; het zelve grenst aan

Honan , eene Provintie van China : de
tegenwoordige Koning heet Bengiek. Na
dat het Ryk door den ChineeslchenKei-
zef Kicn-lion, na een bloedigen oorlog

veroyerd was , heeft deielve aan Ava
enPegu, in 1779 de» Vreede gêgeeven.

Dis
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Dit Ryk- thans mét Pëgn vereenigti

geeft de beste Saphieren en Robynen,
die in de Hoofdflad Ava, door de Ar-
meniers borden ingekogc ( 2 ).

De Inwooners hebben eene byzonde-
re gewoote, om zig de Buik en Borst >

met ftippels van allerley figuuren te

maaken (f3). -I

?egu. ' §. 8. Pegu , in 't Chinees Miën en

Bagon genaamt , is tot heden toe hec

rykfte Goud -Land van Indien, daal* de

meeite Scheepen gebouwd worden ; het

word door een hoog Gebergte van -Chi-

na afgefcheiden , daar de fchoonfte Ro-
'bynen , Smaragden , Saphieren en To-
pafen , ook Goud en Zilver in gevon-

den worden, dat thans na Ava vervoerd

wordt, nu deze Landen te zamen onder

<éenen Vorst zyn.

De beste Stad is Martaban , aan een

Baey gekegen > daar hec Eiland Mergy
voQr ligt. S

Den

( 2 ) Ter,emvoo{djge (laat :^lcr Voifcerep , 3 D - P- 5ï-

( /) Idem. . . . iDip. U.
Hijloin Fhilof. i L>. p. 485.

-
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Den i
ften Oitober 1744.? heeft men

Van Batavia eene bezending derwaards ge-

daan, doch zonder vrugt, dac de eerftö

en ook de laatste is geweest (4 J).

J. 9. Siam, in de Lands-Taal Me- siaa^i

aangtay, ija het Chinees Charlo genaamt,

is verre het grootste van alle deze Ry-
kea, en beflaat den Noordkant van het

geheele Eiland beöosten de Ganges (5).

Aan den Oostkant ligt de Hoofdftad

Judjia of Odja , aan de Rivier de Me-
nau, verfterkt door een Kafteel, Banjoc

genaamt. Aan den Oostkant van het Half-

Eiland ligt Ligoor, en aan den Westkant
T <naferira , alwaar het Land niet bree»

der dan 20 m>len is.

Siam geeft Goud , Ryst , Tin, Sap-
panhout en veele andere Waaren > en
plagt zeer ryk door den Handel tezyn;
doch zedert 20 Jaaren is het zelve ver-

woest , dan eens door de Avanen , dan
eens door de Chineezen , dan weder door

ia*

(4.) Tegenwoordige ftaat aller Volkeren, 3D. p. i.

( 5 ) Valentyn . 3 ü 2 ft. p 3.

Tegenwoordige ftaat aller Volkeren, 2 D. p. 3<5j*

IV. Deei* X
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Inlandfche oorlogen. De Koning heeft

thans toe eerfte Minifier, of Berkulang?

een Chinees, die het gezag voerd.

Van den Jaare 1628 tot 1758, heeft

de Compagnie op Siam en op Ligoor een

Comptoir gehad, dat toen verlaaten is,

om de onlusten ; echter heeft men in

1761 , nog eene bezending met twee
Schepen derwaards gedaan, maar met zoo
weinig fucces , dat men 'er geheel van
heeft moeten afzien.

Queda. §. IO Aan den Westkant van het Half-

Eiland, ten Zuiden het Ryk van Siam,
vind men Queda , door de Chineezen
Ketta genaamt; het zelve heeft een Ma-
leydsch Vorst, en drvft veel Handel in

Tin , ftaande met de Nederlandfche Com-
pagnie in verbond.

Ma. §. 11. De Stad en Vesting Malacca,
lacca. jjg t p 2 Graaden 20 minuten Noorder

breedte, en 122 Graden 20 minuten
lengte.

Ma. §. 12. Door den Maleydfchen Koning
leydfche g

j

r j Pander Sjah , die , voor den Javafchen
orsten,

Koning van Madjapahit, uit zyn Ryk en

Stad Singapour, naar den Westkant des

zui-
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Zuidelyken uithoeks , van het vaste Land
van Azien moest vlugten, is deze Stad en
Koningryk in den Jaare 1253 naar on^e
tydrekening geftigt. Na hem hebben
zeven Maleydfche Koningen te Malacca
geregeerd, en deze Stad werd van dien cyd

af, mede onder de toenmaals bloeijende

in den Koophandel gerekend, waar door

vecle Oosterfche Volken uit vreemde Ge-

westen, als Mooren, Jentiven, Chinee-

zen , Bengalers, en meer anderen, der*

waards gelokt zynde deze Stad meer en
meer bevolkt hebben (6).

J. 13. Onder de Regeering van Sul- portu-

tban Mahmoed Sjah, de laatste Maleyd-£eezen*

fcïie Koning, die over Malacca heersch-

te, raakte deze Stad in den Jaare 151 1,
door list en geweld in de handen der Por-

tugeezen ; en deze Koning geheel uit

Malacca verdreeven zvnde , week naar de
Straat Singa-Poura, vestigde zig aldaar,

en ftigte de Stad Djohor, waar van die

Ryk nog den naam heefc.

De Portugeezen , die nu volkomen
xneefter van Malacca waren ? bouwden

aan

(é} Vaïentyn, 5 Deel 6 B.

Tegenwoordige ftaat aller Volkeren, 2 Deel,

• x 2
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aan den voet van eenen Berg, die door de

Zee befpoeld word, en waar een Rivier,

(in 't Maleydsch genaam t Gemantje,)voor
by ftroomd, de V

r
escing, die nog heden-

daags in wezen is , verüerden dezelve , als

mede de Stad, met verfcheide hegte en
fterke Gebouwen, altemaal van gehouwen
Steen opgetrokken, en bezaten dezelve

tot in het Jaar 1641 den i4den January.

Neder- (j. 14. Op dión dag hebben de Neder-
landers.

ianclers dezelve, na langen tyd belegerd

te hebben , ftormenderhand met veel dap-

perheid, op de roemrugtigste wyze ver-

overd; en die Stad, Vesting en Landen

,

daar onder behoorende, federt dien tyd

vreedig bezeeten , voerende de Neder-
landfche Oost-Indifche Maatfchappy , al-

daar thans , uit naam en van wegens den
Staat der vrye vereenigde Nederlanden,
de Opperheerfchappy.

Uheede. §. 15. De Rheede van Malacca is tus-

fchen twee Eilanden gelegen, heeft zeer

goede Ankergrond, en ruimte genoeg om
een aanzienlyke Vloot, die daar veilig

liggen kan, te kunnen bergen.

Stad. §. 16. De Stad is ten Noorden lan^s

het Strand gebouwd ; heeft geregelde

Straa-
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Straaten, en voor 't meest gedeelte ftee-

ne Gebouwen ; de Rivier omfluit haar

van agter ; de Noordzyde is met een
aarde Wal, en de Poort met een gemet-

zeld Bolwerk verfterkt.

Langs het Zuidflrand, aan de andere

zyde van de Vesting , zyn verfcheide

Clappus-Thuinen aangelegt, waar in en-

kelde weigebouwde Huizen re vinden
zyn , en welk Strand Banda de Isle ge-

naamt word.

S- 17. Hier tusfehen in is het, dat de Kafteel.

Vesting, aan d:n voet rondom een Berg,

door de Portugeezen genaanu St. Paulus,

gebouwd is. De voorby loopende Ri-

vier fcheid de Stad ten noorden van de

Vesting,, en over dezelve is e.-n dubbelde

Valbrug, fterk genoeg gebouwd om Paar-

den en Rytuigen te kunnen draagen.

Naar de toenmalige wyze van verfter-

ken, is deze Vesting door de Portugee-

zen van een goed foort Klipfteenen, die

menYzerfteenén noemt, ("om dat ze eenig

Yzer-Ertz inhouden) gebouwd. De Ne-
derlanders hebben niet alleen geduurende

hunne bezitting, dezelve. in een goeden

Haat onderhouden > maar ook tamelyk

X 3 ver-
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verbeterd. Zy bevat den omtrek van

34^ roeden , heefc drie Poorten , een

Uicval , zes Bolwerken , een heele en

twee halve Uithoeken , welke laats-

te de Rivier, benedenwaards beft. y en,

en met twee en zeventig (tukken Ca-

non beplant zyn : ook word 'er eene

bezetting Europifche Krygslieden , naar

evenredigheid van de Vesting in onder-

houden.

Gebou. § 18 De voornaamfte Geboirwen in
we0,

deze Vesting zyn twee Kerken , en de

Wooning van den Gouverneur.

De eene Kerk ligt op den top des

Bergs van Sn. Paulus , alwaar ten ty-

de der Portugezen een lezuiren-Kloos-

ter gedaan heeft De andere Kerk ligt

beneden aan den voet op 't plein ter Im-

ker hand, als men de Vesting inkomt,

en de Wooning van den Gouverneur,
vlak over de Poort : Deze twee aan-

zienlyke Gebouwen verfieren het Plein

dier ves:ing, waar ter zyden de Pakhui-

zen van de Maatichappy en het Wapen-
huis gehegt zyn, die men van gehouwen
Steen opgetrokken heeft. De Straaten

in de Vesting, als mede de G-bouwen,
hebben niet regelaiacig aangelegd kunneu

wor-
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worden, door dien de Berg, die in 't mid-

den ligc , zulks verhindert , weshalven de-

zelve rondom , op de best voeglykfte

wyze, gebouwd zyn.

Buiten de Stad , na de noordzyde ligt de Voor-

de Voorilad, genaamt Tranquera, die uit
ftad '

een enkelde Straat beftaat, en door Moo-
ren, Chineezen, doch voor 't meest ge-

deelte door Nakomelingen der Portugee-
zen, die na de verovering te Malacca ge-

bleven zyn , bewoond is.

Aan de overzyde der Rivier heeft

men nog een Straat, die de Bongaraya
genaamt word, alwaar alleen Chineezen
en Portugeezen woonen , aan welkers
einde een open Gebouw ftaat, omtrent
drie voeten hoog opgemetzeld , en ver-

volgens met een riete Dak, dat op houte
paaien rust, gedekt , waar in de Rooms-
gezinde Portugeezen hunnen Godsdienst

verdichten.

Verders heeft men in de Stad een Ma-
leydfche Moorfche Jentieffche en'Chi-

neefche Tempel.

§. 20. Verfcheide Dorpen, als KIe- Dorpen.

Wang, Pankhallambatoe , Pringih, Sama-

X 4 bok
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bok roejong , Poengocr , Porftö Kan-
dangh, Marhmocn, enz. , tiggön op ceni-

ge Énylen ai'ftand rondom en ter zyden
van de Stad; doch zyn van zoo weinig

aanbelang, dat zy d~ moeite, eener be-

fchryyirig niet verdienen, en alleen van
Maleyers' bewoond worden.

Htizcn § sr. De Huizen of Wooningen der

Maleyers, zyn, in
r

t algemeen genomen,
eiendige Hutten, die op eenige Paaien,

veel of weinig, naar derzclver grootte,

omtrent zes of zeven voeten hoog , ge-

bouwd zyn. De vloering is van Bamboes
Riet, 'of gefpleetene Areeks-Boomen,
die als een Rooftcr naast elkander Belegt,

en met Rotting by een gevlogten zyn.

De wanden, die de Vertrekken van een

icheiden , zyn een flegc foort matten,

door de Maleyers Kajangh genaamt

,

waar in hun ilaapplaats met Matten
van een ander foort , Tikar genaamt

,

overdekt is.

Huis- §. 22. Stoelen, Banken, Tafels, Kas-
jaad. - fcn ^ ^ arc] er Huisraad, hebben de Ma-

leyers niet; een Matje is de Stoel, Bank,
Tafel en het Bed; een Hakmes, een Byl,

eenige aarde Potten en Manden van H ot-

tings
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tings of Biezen gevlochten, zyn de Ge-

reedichappen, waar in hun rykdom be-'

ftaat, en daar zy zig op de onverichillig-

He wyze ïnede behelpen.

§. 23 Uit de natuur is de Maleyer het Aardde*

traagfte en vadzigfteMensch, dac^er mede lDW0°-

in de waereld bekend is. Hem ontbreekt
liWSk

geenzins dat natuurlyk oordeel , 't welk

de Bewooners van andere Landen opwak-
kerd , om hunne levenswyze gemaklylc

en menfchlyk te maaken , maar wel de

lust tot arbeiden , om de genoegtens

van het menfchlyk leeven ce verkrygen.

Deze uitgeftrekte en niets anders dan

een wildernis zynde Landftreek, zoude
honderde voortbrengzelen kunnen ople-

veren , als maar de Inwoondërs handen
aan 't werk floegen, en door naarftig-

heid en iever dat geene zogten te verkry-

gen i waar van andere Landen , onder
deze Luchtftreek liggende , overvloedig

voorzien zyn. De Landeryen liggen om
zoo te fpreeken woest; want de weinige

bearbeiding verfchaft den Maleyer niets

meer , dan even het noodige V
T

oedzel.

Een Europeaan, die zulks nooit gezien

heeft kan nauwlyks gelooven , hoe fober

deze Luiaards zig kunnen behelpen. Een
maatig gedeelte Ryst, met wac Spaanfche

X 5 Pe?



33<3 Korte Schets
Peper en Zout gewreeven , is toereiken*

de genoeg, om tot hun Voedzel te v^r-

flrekken , en een teug koud Water is de
gewoone Drank, die deze Spyzc bjvog-
tigd.

Klee- §. 24.. Naar maate hunner Wooning,^? Huisraad , enz. is ook de Kleeding op
de gemaklykste vvyze gefchikt. Een
Broek, die tot de helfte van de Dybee-
nen reikt, is met een ftuk Lywaat
van Cattoen , dat de Knieën overdekt,

het welk door een Gordel van de een

of andere ftoffe vast gemaakt , en voor
docr een grooté goude of zilvere Plaat

verfierd, waar in ze een Cris of Pook

,

hun zoo zeer geliefd Wapentuig op zy-

de dragen. Over deze Onderkleederen

is een Wambuis.

De voornaame Lieden van deze Natie *

't welk de Hoofden van de Dorpen zyn

,

de Grooten van het Ryk, de Broeders

of Naastbeftaanden van een Koning? kan

men dusdanig onder 't gemeene Volk

waar van zoo even gefprooken is , niet

tellen. —. Hunne Huizen zyn, naar dat

het den rang, ftaat en vermogen mede
brengt, grooter en ruimer, fchoon van

't zelfde maakzel en gedaante. De Spy-
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zen zyn ook beter, menigvuldiger, ei>

voiko-iien naar hunnen fmaak bereid;

doch aan de Vorstelyke Tafel, waar een

JMaicydiche vok dj Geregten, die opge-

dragen worden, toegerichc heeft, zal voor-

zeekei een HoUandiche 13oer , weinig naar

zyn genoegen vinden. Met de Kleeding

der Voornaamen is het, even eens gefield.

De Moffe is fyner en ryker als van \ ge-

meen , ook is hunne Cris of Pook met
Goud beflagen; zelfs hebben de Konin-
gen aan dit Wapentuig goude Gevesten*
en met edel Gefteente bezet, 't welk ech-

ter niemand dan den Erfprins of des Ko-
nings Broeder vergund is te dragen. Ook
dragen deze Voornaamen aan hunne bloo-

te Voeten een paar Muilen, en het Hoofd
is met een eenverwig Doek, dat als een
worst gedraaid is , omwoeld : insgelyks dra-

gen ze een foort van Mutzen met goud of
zilver gedikt , die van* binnen met flyf

linnen of fyn gefpleetene Rotting ge*

voerd, en niet grooter zyn, als dat ze
even den Hooldfchedel fluiten.

§. 25 De dragt der Vrouwen is van Diag$

dezelfde Stoffe als die der Mannen. ^
er

Een Cattoene Kleed, dat zy om 't mid- wfl|
den met een Gordel vast maaken, reikt

hun tot op ae V oeten ; hier over dragen

zy
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zy een Bovenkleed, mede van een éen-
verwige Stoffe, dac tot over de Knieën
reikt. De Haïren hebben zy op de Kruin
famen gewonden , waar door een Haïr-

pen ter lengte van omtrent vyf duim ge-

itoken is, die het zelve vast houd, by de
Voornaamen van Goud, en by de min-
deren van ander Metaal of van Ebben-
hout. In de Ooren dragen de eerstgemcl-

de verfieriels van Goud, of Diamanten
daar in gevat, ook wel om den Hals een

goude Keten , en fchikken zig verders

met goude of diamante Ringen zodanig

•op, als hun rykdom of vermogen toelaat:

Naast het gewoone Voedzel, is de Si-

re- Betel de voornaamste en liefste tyd-

korting der Maleyers; fommïge, zoo wel
Mannen als Vrouwen , gebruiken deze

Bladen zoo onmaatig,dat zy van den mor-

gen tot den avond dezelve kaauwen , waar

door hunne Tanden zoo zwart als Ebben-
hout, en den Mond en Lippen ïtceds als

bebloed uitzien.

j Górfs. §. 26. De Godsdienst der Maleyers,
üenst. dewelke de Mahometaanfche is, word op

de gantfche Kust byna zonder eenige on-

derfcheiding of verfchil geöeffend; de ge-

mecne Man weet daar van nogthans wei?

nig
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nig meer dan de Ceremoniën , die met
duizenderlei grollen en bygeloovigheden

vermengt zyn.

§. 27. Ter befchryving van het Land, Binnen

om den draad van dit verhaal te ver-
landen *

volgen , dient men voor af te weeten,
dat het Gebied der Nederlandfche

Oost - Indifche Maatfchappy , zig van
de Rivier Moar ten Zuiden , tot aan

Caap Rochado ten Noorden uitftrekt.

De Bergen van Rombouw , die door

een Maleydsch Volk, genaamt Maning-
Cabou , bewoont worden , en de Berg

Ophir , die in 't Maleydsch den naam
Goenong-Ledang heeft, en onbewoond
is, zyn landwaards in, of na het Oosten,

de Grenzen van het Koningryk Malacca,

Deze Grenzen te bereizen, is voor een
Europeaan ten eenemaal ondoenlyk. De
hinderpaalen , het gevaar , en de zwaarig-

heden, die daar mede verknogt zyn, kun-
nen het nut of voordeel , 't welk daar door

te behaalen is, niet opweegen. Het gant-

fche Land, is niets als eene aaneengefcha-

kelde wildernis * vol Moerasfen en Bergen

,

.die zodanig met Riet, Doornen en an-

dere ruigte, begroeid zyn, dac men de-

zei-
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zelve niet, dan met de alleruitterste

moeite en levensgevaar kan doorkomen.
Hier in is de woonplaats van allerhan-

de verfcheurend en venynig Gedierte: ,

dat hier ongeiloord en op de veiligste

wyze geherbergd is. Gebaande wegen
vind men nergens door 'c gantiche Land,
als eenige uuren in den omtrek van de

Vesting. Steden , regelmatig aangeleg-

de Dorpen of Landhuizen , alwaar een

Reiziger zoude herbergen , en ge-

mak kunnen vinden , zig van een moei-

lyken tocht verkwikken , en zyn ver-

moeid Ligham * uitrusten , zyn in de-

zen Landitreek niet, maaV wel enkeld

hier èn daar verftrooHe Hutten , die

den naam van een *ehugt of Dorp heb-

ben, en waar in de Reiziger nog niet

eens vergund word te overnachten : ook
zyj de nodige Levensmiddelen , het Keu-
ken^ereedfehap, en de Spyzen te berei-

den, voor geen Geld van een Maleyer,
binnen sLands woonende, te bekomen.

Paarden leverd dit Land niet op , en

Bytuigen, die by den Malever onbekend

z» , zoiden in een Land , waar men
j i wegen heeft, niet kunnen gebruikt

\ -den ; gevölglyk moet de geene

,

dij dit Land doortrekken wil , van een

paar
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paar goede Beenen en een flerk en ge-

zond Lighaam voorzien zyn. Hier by
gevoegd, het verbaazende gefleep van alle

benodigtheden , die een Reiziger vol-

ftrekt niet ontbeeren kan , hoedanig zal

hy die kunnen vervoeren? door dragers

zal men antwoorden, 't Is waar ; dit zou-

de nog van allen het beste middel zyn*

maar even zoo min te doen als alle an-

dere ; want een party Maleyers te be-

wegen , om als Dragers het gantfche Land
te doorreizen, of van het begin tot het

einde van den togt zig te verbinden , om
by den Reiziger te blyven , daar toe

zullen zy nooit overgehaald wrorden; en

fchoon zulks door groote beloften, om
hun rykelyk te zullen betaalen , het bes-

te bewerkt zoude zyn , kan men toch

op hunne beloften deswegens gedaan, niet

het minste vertrouwen; want by de eerfte

gelegenheid, het zy dat door gevaar,

bezwaarnis of anderzins, de reize moeie-

]yk word , zullen zy hun fpat zetten , en
den Reiziger fomwylen in de neteligste

omftandigheden verlaaten. Van Dorp tot

Dorp deze Luiden te verwisfelen , is nog
füinder moselvk dan het eerfte ; want
niet de geringste geregeldheid ten opzigte

der Reizigers 4 om die voort te helpen,

is in de Maleydfche Landen bekend; de

Ma-
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Maleyers zouden u uitlachen , wanneer
zy een ver-oek , iemand voort te hel-

pen , en daar toe de nodige Dragers te

bezorgen, hoorden; en dwang middelen

hebben de vaste uitwerking , dat alle

Dorpelingen in de wildernis vlugten , wan-

neer zy dezelve door hunne magt niet

kunnen wederftaan. Is dit niet eene der

grootste hindernisfen, die men bedenken

kan? Zelfs de matten, daar de Reiziger

in den nacht een' Hutje van maakt, om
daar onder voor den Regen beveil gd te

zyn , moeten mede gevoerd worden. n
de Huizen of Hutten der Maleyers , die

hy hier oc daar onder weg aantreft, zal

liy (gelyk voor gezegt is) niet geher-

bergt worden, want hy niet het minste

gerief van dit Volk te wagten heeft, en

öngeoodigt binnen te treden, zoude zon-

twyffel den Reiziger in g oot lev ns

gevaar brengen. Hy is dus genoodzaakt,

het dak mede te voeren , waar onder hy
ïlaapt , en ho: krygt hy dan de andere

noodwendigheden, dewelke een vermoeid
Lighaam na een bezwaarlyken togt tot

verkwikking eischt, want Paarden, Ry-
tüigen , Dragers , of iets diergelyken,

waar mede men zulks zoude kunnen ver-

voeren, zyn niet te bekomen?

$. 2 3.
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§. 28. De inborst der Maleyers, is zoo Zwarig-

ergdenkend j moord- en roofzugtig , als hedeï\"*

men zig ook van een Volk kan verbeelden.

^

rci"

De yverzugt ten opzigte hunner Vrouwen
is ongeloovelyk verregaande. Een Euro-
peaan i) die verre landwaards in reist, waar

ze dezelve , om zoo te fpreeken * nooit zul-

len zien , of gezien hebben , zoude het niet

durven waagen* de minste beleeftheid en

vriendelykheid aan de Vrouwen té bewy-
zen, al wierd het op de onverfchilligste

Avyze van de waereld gedaan; en hy zou-

de de raoordzugtige handen dezer Barba-

ren voorzeker niet ontkomen. Ja of-

fchoon hy zig daar voor wagt , en niet-

de minste blyken toond, die hunne yver-

zugt zouden kunnen gaande maaken*
heeft hy evenwel zyn leven nog lange niet

beveiligd. De wapenen en andere din-

gen die hy mede voerd , fchoon van geen

,groote waarde, zyn genoeg, hun tot eenen

moord aan te zetten > om zig daar van
meefler te maaken , waar uit dan op te

maaken is^ dat een Reiziger wel zal doen,

niet by de Maleyers te overnachten, al

wierd hem, buiten verwagting, dezen dienst

aangeboden : Zelfs buiten hunne huizen

blyvende , dient hy de Wapenen nooit

uit de handen te leggen , en altoos op zy-

fle hoede te zyn > om elk oogenblik zvn
. IV. Deel. Y te*
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leven te kunnen verdeedigen. Zoude ie-

mand op die wyze wel de lust bevangen,

een Land ce doorreizen , waar men in den
omtrek van eenige uuren, even het zelve

ziet, wat men op eene reize van vyftig en
meer mylen zoude ontdekken ? En fchoon

een diergeiyk Liefhebber al gevonden
wierd, wie zal hem vergezelfchappen ? al-

leen is zuiks onmogelyk te. doen, en met
vier of vyf Man- ook- niet te raadcn zig

op weg te begeven , want hy en zyn Ge-
zelfchap worden gewis vermoord , door

het wild Gtdierte verflonden , of ver-

gaan door honger en ellende.

•

Om dit duidelyk aan te toonen, en het

voorgezegde te bewaarheden, zal de vol-

gende zeer korte Befchrvving van dit Ge-
west ten vollen genoegzaam zyn.

De geheele Maleydfche Kust, is, op
eenige mylen affta^ds van de Zee, land-

waards in, laag Land, het welk zodaa-

nig met Moerasfen , en digt in malkan-

der gegroeide Kreupel - Bosfchen , door-

fneden is, dat die niet dan met de uitterfte

moeite door te komen zyn* Hier en daar

ïusfchen de Moerasfen lessen Heuvels en

Bergen , die wel met hoog Geboomte be-

zet, maar,even zoo verward me: Door-
nen,
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ii en, Riet, of ander ruigte, bedekt zyn
als het moerasfig Land; een Mensch is

niet vermogend, vyftig ftappen in deze
Bosfchen in te dringen , of hy moest van
middelen voorzien zyn om zig eenen weg
te baanen, door die ruigte weg te kap*

pen; en dit gantfche Land is een diergelyk

woud, of beter gezegt, een even onge-

naakbare wildernis; derhalven is zeer ligt

te begrypen , wat moeite het zoude kos-

ten , dit Land zoo reisbaar te maaken , dat

het even gemaklyk als kuropa, of ande-

re in Aziën liggende Landen doorreist

zoude kunnen worden, en waar door nu
geen andere dan fmalle voetwegen loo-

pen, die de Maleyers ternaauwer nood,
en nog zeer gebreklyk, onderhouden, de-

welke een Europeaan op den duur niet in

ftaat is te begaan ,* want een- eind weegs
over eenen Heuvel gegaan zynde, moet
men zig laaten welgevallen ,* tot over de
Knieën door den modder te waaden, al-

waar op ibmmige plekken, daar demoe-
ras te diep is, fmalle houten (gemeenKk
van een wilde Areeksboom) gelegt zyn,
die de Maleyers , zonder eenen misftap

te doen , kunnen overwandelen , het welk
een Europeaan, zulks ongewoon zynde,
niet te raaden is.

Y 2 Ver*
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Vervolgens is deze dikke wildernis vol

Luypaarden, Tygers, Beeren, Rhenos*

ter3 en Ëlefanten, die het Land zoo on-

veilig maaken , dat al konde men de

voorgemelde zwaarigheden te boven ko-

men , deze nog met al te veel gevaar ge-

mengd is , dan dat een Reiziger zig daar

aan kan bloocftellen , en welke alleen-

lyk door een groocen hoop Volks, die by
nacht groote vuuren ftooken, goede wagt

houden, en digt by een blyven, aftewee-

ren is; ook zyn deze Bosfchen opgevuld

met Slangen en ander venynig Gedier-

te , die insgelyks zeer gevaarlyk zyn ; en

het krield van Muggen, Mieren, en an-

dere den Mensch plagende Inièclen , zoo
dat in deze Landen het gevaar en onge-

mak, den Reiziger op eiken voetftap ver*

zeld. —

-

Deze, zoo even geopperde zwarighe*

den, zouden nog misfchien door het ge-

duld en den onvermoeiden yver van een

Man, ftandvastig in zyn voorneemen, en

aan rampen gewoon , te boven te komen
zyn , wanneer de ergdenkende roof- en
moordzugtige inborst der Ëewooners de-

zer Landen, niet de grootste hinderpaal

was, tegen welke geen middel te beden-

ken is. Men zoude eene gantfche reeks

ver-
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verhaalen kunnen by brengen , hoe verra-

derlyk en op welke gruwelyke wyze vee-

Ie Kuropeaanen tot flagtoffers dezer ont-

menschce Volkeren hebben moeten ftrek-

ken 9 als men hier die gebeurtenisfen wil^

de herinneren , welke -reeds genoeg be-

kend, en befchreeven zyn. Het Land,
waar over de Nederlandfche Oost- Indi-

fche Maatfchappy op deze Kust het ge-

bied voerd , is het eenigfte dat men
eenige mylen in den omtrek , zonder
vreeze van deerlyk vermoord te worden

,

kan doorreizen; doch buiten dit gebied

is het volftrekt ondoenlyk. De wantrou-

wende aart der Maleye^s gedoogt niet,

dat een Europeaan hunne Landen zoude
doorreizen, vermits zy in het vaste denk^

beeld zyn, dat zulks tot hunnen nadeel

ftrekt,en zy derhalven alle listen te werk
ilellen, denzelven van kant te helpen, te

meer (gelyk voor gezegt is) als *'er iets

te rooven valt.

In den beginne (7)5 toen de Neder»
landers zïg hier gevestigd hadden , zyn
verfcheide onderneemingen gedaan , om de

inwendige gefteidheid van dit Land teonu
dek-.

(7 ) Anno 1644. doqr den toenmaligen Gouvejnen*
Van vliet, vid. fcalth.Bort Manufcr. pag. 105. teqq.

Y 3
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dekken ; doch telkens zyn dezelve vrag-
teloos afgelopen, en zelfs zodanig, dat

de Uitgezondenen niet alleen met bebloe-

mde koppen moesten te rug kecren, maar
ook een aanmerklyk getal door de moord-
zugt der Malcyers om hals raakten.

Laatne §. 29. De Heer van der Patten is de
onder- Matste SÉweest , die een reize land-

waards in naar den Berg Ophir onderno-

men heeft] Deze Heer had verfcheide

Jaaren doorgebragt , met het Afiacifche

waerelddeel tot Bengalen te doorreizen.

Hy kwam in de.n Jaare 1745 met een En-
gelsch Schip teMa!acca,en wierd van den

tocnmaaligen Heer Gouverneur Albinus,

met alle vriendelykheid ontfangen ; en

toen hy eene begeerte toonde, een e rei-

ze naar den voorgemelden Berg te doen

,

verl ende de Heer Albinus hem daar

toe alle noodige hulpe en byftand. Meer
dan honderd Maleyers, Onderdaanen van
Malacca, moesten dezen onvermoeiden
Reiziger vergezellen , die met kleine Vaar-

tuigen de Rivier van Moar opvoer,
om met minder moeite zoo veel nader

aan den Berg te genaaken , maar toen

hy de Rivier door ondiepte niet ver-

der opvaaren konde, en nu door de on-

toeganfclyke Moerasfen meende den Berg
te
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te beklimmen, zag hy, tot zyn grootste

fpyc en leedwezen, dat dit Volk hem,
toe op weinige na, verlieten, en mis-

fchien nog daar en boven wel zouden om
hals gebragt hebben , zoo de vrees voor
eene fchriklyke ftraffe, hen niet weder-

houden . hadde, waar op hy, ondanks alle

aangewende poogingen, onverrigter zaak

moest te rug keeren.

§. 30. Het zuidelykste van dit Half-

Eiland is van Sumatra gefcheiden door

de Straat Sinkapoura.

Deze Zuidhoek is genaamt Oejong Ta- Johor,

nah , alwaar de Maleydfche Koning zig

in r 5 1 1 de Stad Üjohor ftigte, en daar

men zegt, dat in 1160 de.Maleyers on-
der hunnen Vorst Sü*i Tiribowana uit de

Rivier Malajo , by Palembang, eerst aan-

landden , en naar welken deze geheele

Kust noordwaards, de Maleydfche Kust

genaamt word.

Johor word thans door een Maleydsch
Vorst geregeerd, ftaande onder den Ko-
ning v.'.n Riouw, die op Poelo Binlang

,

in de Straat Sjnkapoitfa geleden, zyne
Kefidentie houd, en een fterken Handel

Y 4
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dryft met de Engelfchen en Chineofche

Jonken.

pahan. §.31. Pahan , in h Chineesch Pang-
hang, geeft Goud, Areek, Kottings en
andere Waaren, die de Chineetchc jon*

ken afhaaien. Het zelve word door een

Maleydseh Prins geregeerd.

Tran- § 32. Trangano, mede door een Ma-
gano.

jeydsch Vorst geregeerd
, geeft Peper,

die de Jonken na China voeren.

Patany. §. 33. Patany, op 6 Graaden 56 min.

noorder breedte, in het Chineesch Toa-
ny genaamt- , geeft mede Peper. De
Nederlandfche Compagnie heeft 'er van
1602 tot 1707 een Comptoir gehad, en
federt dien tyd nu en dan eene bezending

om een laading Peper gedaan ,doch federt

1756 niet meer (8J). Dit grensd be?

«oorden aan Sianj.

Cam- g. 34. Cambodia ligt beöosten Siam;
WU. <je voornaame Stad is Levek of Lawek^

60 mylen de Rivier Mecou opgelegen,

doch de Handel gefchied te Kiperzoab

aan Zee ; hec zelve geeft Goud , Zyde
€^

( Z) Valentyu , $ Deel.
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en Gomlak. In 1635 hebben de Nedei>

landers 'er een Comptoir gehad, dat den
11 den April 1709 is opgebroken.

J. 35. Pontiamas , by de Chineezen Pon^:

Cancau , is een Zeehaven , en een klei-
mas%

ne Landftreek , in het Zuyden van Cara-

bodia gelegen, en federt 50 Jaaren door

een Chinees Koopman geftigt , word
ook geheel door Chineezen bewoond,
die fterken Handel dryven.

§. 36. Ten noorden van Cambodia L»<
ligt Laos , daar de Rivier Mecou ont-

fpringt , die door Cambodia in Zee loopt.

De voornaamfte Stad is Winkjan , 250
mylen de Rivier op, werwaards de Ne-
derlanders in 1641 een Gezandfchap
zonden (9J).

Het Land geeft Oliphants - Tanden
en Goud , dat in Cambodia verhandelt

word.

§. 37. Tfiampa, in 't Chineesch Tjara- Tfiam^

fia, hoord onder Cochim China; het Is pa-

ryk in Goud, Ryst, Arreek, Suiker en
Campher - Caneel.

(9) Valentyn, 3 Deel 2 H. 4 B. pa£ 3.

Y 5
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Cochim §. 38. Cochim China, in 't Chineesch

na
' Anara, heeft tot Hoofd -Stad, de Stad
Too; het Land is ryk in Goud, Agel-

hout, Peper, en de allerbeste foorc van
Vogelnesjes, die zy zeggen, dat op het

- Agelhouc of Kalembak aazen.

Tonkin. §. 39. Tonkin, in 't Chineesch Tan-
kia , is van China door een zeer hoog
Gebergte gefcheiden; anders is het Land
doorfneden , en na de Stranden laag en

moerasfig. Goud , Kalembak , Vogel-

nesjes, Campher-Caneel, door de Chi-

neezen J-Ok-Gpuw genaamt , en wel-

ke honderd Ducaaten de on£e moet
gelden , zyn de voornaame Rykdom-
men ; doch het Volk is ongelukkig

,

werdende met Heere diensten overlaa-

den door den Vorst, dat de Bova is, en
den Generaal , die zig Chova laat noe-

men (io), het Gebied in handen heeft,

en op de Chinalche Grenzen ., in een Stad

Lambing , daar een Chineesch Manda-
ryn

(10) Tegenwoordige ftaat aller Volkeren, 2 Deel
pag. 581

Valemyn, 3 Deel.

Tegenwoordige ftaat aller Volkeren, 2 Deel
pag. 617.

Algetneene Letter- OefFeniogen, Mengelwerk
1 Ueei pag. 487.
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ryn het gebied voerd, Jaarlyks een Cyns-

Recht van een Picol
'
Campher - Caneel

invordert. V|

De Rivier Sonkai befproeid het ge-

heele Land. Aan dezelve ligc de Hoofd-
Stad Kacho, of Lacho, 32 mylen van
Zee; Itean ligt maar 27 mylen van J^ee,

en Öomeo aan Zee zelfs.

Van 1637 tot 1702, hebben de Ne-
derlanders te Itean een Comptoir gehad,

en in 1754 heeft men nog eens een
proef van den Handel genomen , doch
federt is 'er geheel van afgezien.

ss
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IV.

BEDENKINGEN
OVER DEN

TECENWOORDIGEN STAAT

VAN

CHINA.
,/^.lle de denkbeelden die wy, door de

Misfionarisfen, van de Chineezen beko-

men hebben, zyn veel al vergroot; de

Heer Pauw heeft in zyne wysgeerige be-

denkingen over dezelve , in den Jaare

1773 te Berlyn uitgekomen , ons eerst

een regt denkbeeld van dezelve gegeven
.,

het geen wel eenige tegenfpraak door de

Misfionarisfen , in hunne uitgegeeven Me*
moires fur les Chinois in 4*°. , het tweede

deel, heeft veroorzaakt, doch het gezeg-

de van de Heer Pauw in de voornaame
Hukken niet om verre geworpen. Eenige

Haaltjes zal ik daar maar van aanhaalen,

*m gaa dan over> om die Natie te be-

Ichou-
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fchouwen , zoo als dezelve op Batavia

gezeten zyn ( *).

In de i
fte Afdeeling,over den oórfprong

der Chineezen, beweerd de Heer Pauw*
dat dezelve van de Mongaalfche Tartaren

afftammen, en brengt tot bewys by, dat

de Barometer in de hooge Landen van
Mongalien zoo laag zakt , als op de hoog-

fte Berg der Alpen , en dat van die hoog-

tens de Tartaren zig over al verfpreid

hebben; dat meest alle uitvindingen aan

de Tartaren te danken zyn, als zynde na

den tyd van de overwinning van Coblai-

Chan in 1267 gefchied.

Vergelykt men hier mede de Brieven

van den Heer Bailly , over de Sterrekun-

de der Ouden, aan den Heer Voltaire ge-

fchreven, dan vindmen daar veele redenen

»

om

( a ) Zie du Halde Hiftoire dt la Chins , 4 vol. , 4t0.

Pauw Recherches fur les Egypviens £? les Chinois
, 3 t/*J.,

8 V «.

Eloge de Moukdin par ÏEmpereur Kien-lion , S v0,

Le Chouking par de Guines
, 4 t0

. 1770.
Jlrt Militaire des Chinois par de Guines, 4W 1772.
Mémoiresfuries Chinois par les Misfimaires, 410. fivol. 1 78*7.

Mémoires de Guines en Re; o»fes injerés dans Ie Journal des

Sfavans, Septbr. 1779, frincipalement fur les fondement
de r Hiftoire, oüil met ï Êtablisfment entre 887 £p JI22#
«fcöftf Jefus* Chrijt.
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om te gelooven , dat omtrent drie duizend

Jaaren voor Christus geboorte, omtrent

de 5oGraaden Noorder breedte, een Volk
moet geleefd hebben, waar van de Per-

fvanen , Indianen en Chineezen afftam-

men ; voor eerst, dat aile oude Scerre-

kundige waarneemingen dezer drie Na-
tien, alle op die breedte genomen zyn

,

en dat omtrent dien tyd drie Vreemdelin-

gen die Landen regeerden , namentlyk

:

Demichied in Perfien, Brauia in Indien,

en Fohi in China.

In de 2de Afdeeling, over de Vrouwen
en Kinderen fpreekende, zegt hy , dat de

eerde den Throon nooit kunnen beklim-

men, en in den allerflaafachtigden fïaat

gehouden worden, in zoo verre, dat men
haar belet te gaan, door de mismaakte

kleinheid haarer Voeten.

De Vader heeft over de Kinderen recht

van levért en dood , en de Kindermoord
is 'er zeer gemeen , en door de Wet ge-

öorlooft ; de Vroedvrouwen verdikken

dezelve by de geboorte, of werpenze in

de Rivier, of op Straat, daar ze 's mor-

gens met Wagens opgenomen en buiten

gebragt worden. De Jez uiten verzeke-

ren >
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ren, dat 'er in drie Jaaren te -Peking 9703.

op die wyze zyn omgebragt.

Het getal der Gelubden , is thans zoo

groot niet meer , als voor deezen , en

worden alleen tot bewaaring der Vrou-

wen gebruikt.

De Bevolking is altyd zeer vergroot,

de Opgeevers verfchillen onder elkander

tot honderd millioen.

De Zee -Kusten en de Boorden der Ri-

vieren zyn bevolkt, doch de Binnenlan-

den zyn woest ,, en op veele Plaatzen

door een foort van Wilden bewoond, die

zy Ma.uleo noemen.

Indien het Land regulier bevolkt was;
indien 'er zoo veele Rovers, Munniken*
Gefheedenen , Bedelaars en Slaaven niet

waren, zoude de ongemeene vrugtbaar-

heid der Vrouwen in de Zuider deelen*

de Meuichen .meenigvuldig maaken.

Want 1453 Steden, en 82 miUioe-

nën Menfeh§n, (indien dit niet vergroot

is, want de.Tar:a t en vonden by de verpr

vering maar Ï1528J2 Huisgezinnen,
of omtrent 58, miliqenen Meaiehenj) is

gee-
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geene bevolking, in vergelyking van d<*

grootte van 't Ryk, dat ten minsten zes~

maal zoo groot is als Duicschiand , dat

de Heer Susmilch op 24 millioenen

reeken t.

In de 3
dc Afdeeling, over de wyze Vart

Voeding en Landbouw, vind men, dat

de Chineezen weinig Beesten tot al het

Werk gebruiken, dat door Menfchen ge-

daan kan worden * en dat zy zig van geen

Werktuigen bedienen , om den zwaaren
arbeid te verligten , en merkt daar pp aan

,

dat in een vry en wel geregeld Land, alle

Werktuigen goed zyn , doch in de Slaa-

verny niet , om dat men een uitkomst

voor de groote armoede moet laaten.

In het tweede Deel handeld de Heer
Pauw van den Godsdienst en Kunsten det

Chineezen 5 en van hunne Regeerings*

vorm.

Volgens hunne Boeken, die de Jeugd
geleerd worden , Tjap Jia , en hun I li-

ftorisch Boek Liktay Te Ong Touw , is

het 4553 Jaareil geleden, dat de eerftc

Koning over China regeerde.
1

In den Jaare 1220 na Christus * maak-
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ten de Mongaalfche Tartaren zig meefter

van dit Ryk, onder hunnen Keizer Co-
blay , Zoon van Oday, en Kleinzoon

van Gengis.

De Tartaren worden in het Chineesch
Bogday, en hunne Keizers Bogdoi-Chaa
genaamt.

Onder deze Regeering wierd de Zee-
vaart en overwinning der Chineezen
zeer uitgebreid, en hunne Vlooten tastten

Japan en Siam aan ; misfchien ook wel
Sumatra en Java.

In 1369 wierden de Tartaren uit hec

Ryk gejaagt; doch in 1645 vielen de
Mantchioufche Tartaren weder in China»
onder den Keizer Taifou , die gevolgt wierd

door zyn Zoon Soen-Ti, Doe-Camhi,
vervolgens Jout- Cheng, en eindelykKicn

liong,dieA°. 1780, 65 Jaaren oud was

,

en 45 Jaaren geregeerd heeft: onder zyne
Regeering heeft hyveele overwinningen
in het Tibetfche gedaan , en die ook zelfs

in den Lof van Moukdon > Helden - Dicht,

befchreeven.

De Heer Pauw fchildert de Regee-
ringsvorm als zeer despoticq 9 worden-

IV. Dkkl. 2 de
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de de grootsten zoo wel als de geringd

ten door de zweep en den flok in ordre

gehouden.

De Hoofden der minde Dorpen, heb-

ben hec recht der Panrzee of toe liaan

;

en de Gouverneurs hebben recht van
leeven en dood.

Hunne Wetten, die de Nabeftaanden
tot 'm het agtfte Geflachc ftraffen , zyn
afgryslyk.

In welbevolkte Landen ligt men een

Guarnilben in de Steden , om dezel-

ve voor den vyand te bewaren, doch in

China alleen 5 om 'er de Dieven uit

te houden.

De Tartaren waren Slaaven van hun-
ne Chans voor de overwinning, en zyn
het gebleeven.

Men vind onder de Chineezen geboo-

re Slaaven, en andere die door hunne Ou-
ders verkogt zyn; ja men fpeelt 'er zoo
met de vryheid , dat een Mensch zig

Zelfs kan verkoopen.

De Mahumedanen en Tartaren kwee-

ken
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Jcen veele Kinderen op, die door de Chi-

neezen te vondeling zyn gelegd, en maa-

ken 'er Slaaven van. 1

De Tnwoonders der Steden ondergaan

veele Confiscatien , en die der Landen*
worden aan altoosduurende werken ge-

bruikt.

De Rechters hebben ieder twee Raa-

den, en vergenoegen zig niet alleen, de

uitfpraak naar hunnen zin te doen, maar

laaten de Verliezer nog wel eens een dragt

flaagen geeven*

Zie daar dat wys en gelukkig Volk,

door Voltaire zoo geroemd, 't geen door

veele is gevolgd , voornamentlyk door

Mr. Poivre , geweezen Intendant op Mau-
rice, in zyn Voyage Philofophique , in het

Journal des Savans February 1774. pag.

393 5 door eenen Baraud.

De tyd van de komst der Chineezen op
het Eiland Java, is zeer onzeker; echter

meent men , dat in de dertiende Eeuw,
onder de Regeering van Coblay - Chan ?

de Chineezen reeds op Java gevaaren heb-

ben. Zedert de komst der Nederlanders
hier, zyn zy altoos om hunne werkzaam-

Z *> heid
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heid in den Landbouw en Handel ge-

bruikt.

Ik wil wel gelooven , dat de oude
Godsdienst derzelve beftond in Offerhan-

den , die de Keyzers deeden op hooge
Bergen ; doch de gemeene Godsdienst

der Chineezen, zoo als dezelve alhier ge-

pleegd word, is deze:

De Chineezen aanbidden de Godheid,
die Hemel en Aarde gefchapen heeft,

onder de naam van Tien -Ti, waar van
geen afbeeldzeis gemaakt worden, en aan

welke enkel de EerftelingenvanhetKoorn
geofferd worden : het Feest is de 9 de dag

van de eerfle maand.

Samkai , verbeeld wordende als drie

Broeders, word den i5 de van de eerfte 7
dc

en iode maand gevierd.

Alle mindere Goden hebben ieder

hunne Tempels, (Beo genaamt) en hun-
ne Priefters, (Saykou); doch zy hebben
geene magt, dan die zy van den Schepper
van Hemel en Aarde ontleenen.

Coutchou op Goenong Saree den 8^
dag der 4

de maand.

To-
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Topekon , heeft het beftuur over de

Aarde ; zyn voornaame Tempel is op
Ansjol, den i5 de dag der 8 fte maand.

Quanti, de algemeene Huis -God, de
Ijde ^g van de jfte en <j<te maand.

Matjope, heeft het beftuur der Zee,
deszelfs Tempel is op Pagerman , (

deu
2 3

Ile dag der 3^e maand.

Quanam, op Klinting.

Quanloa,

Santea, beftuurder der Lucht, op Cro-
goe den 3

de dag van de 3
de maand.

Tofea op Blandong.

De Chineezen vieren de volgende

Feeften

:

1. Alle nieuwe en volle Maanen, wer-
den by een ieder Kaarsfen op de To - Ta-
fel voor Joofie gebrand ; men mag ook
op zulke dagen niemand om Geld las-

tig vallen.

s. Den isdc van de eerfte maand, is

Z 3 het
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hec Feest van Tjapgou-Me. De Koning

Jo-e Tjong heetc dat ingerigt , toen

hy een Bergwerk van 240 voeten hoog
heeft laaten maaken, en die met 50000
Lantaarns liet illumineeren, ter eere van
een Heilige Thai id -Siang - Guan genaamt;

daarom worden tor nu toe op dien avond
vreugde bedryven gepleegd.

3. Den i
fte van de derde maand begint

het Zielmisfen - Feest , Tjengbeeng ge-

naamt, en duurt een maand lang. Dit is

door den Koning Tjin - boen - Kong , om de

volgende reden ingerigt: Nog maar Prins

zynde, moest hy vlugten voor zyne
vyanden ; alle die met hem gevlugc waren,

wierden door hem , toen hy naderhand
Koning geworden was, mee Eer-Amp-
tQ\\ begiftigd, behalven een Man , Kay
Tjöe-Tjoei, dien hy vergeeten had; maar

dit op 't laatst hem te binnen fchie-

tende, liet hy na dien Man zoeken, die

fchaamte en fpytshalven zig reeds van
hem had afgezonderd, en ais een Kluize-

naar op den Berg Bi -eng -Sang was gaan

woo-nen: De Koning hier van onderrigt

zynde , het verfcheide keeren na hem
omzien , doch niemand heeft hem kun-

nen vinden, dewyl hy zig altoos wonder
wel in de Kreupsi -Bosfchen wist te ver-

ber-
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bergen. Eindelyk liet de Koning alle

Struik- en Kreupel - Bosfchen in brand

fteeken, denkende, dat hy dan genood-

zaakt zoude wezen , den Berg te verlaa-

ten; doch zulks gedaan zynde, wierd na-

derhand zyn verbrand Lighaam gevonden;

het welk den Koning zeer fpeet, en zy-

ne daad deed berouwen; en uit erkentc-

nisfe van zyne voorige trouwe diensten,

liet de Koning het Lyk pragtig ter aarde

beftellen 5 en by het Graf een Huis bou-

wen ter gedagtenis van Kai-Tjoe-Tjoei;
vervolgens liec hy een Mandaat uitgaan

,

op dien dag niet te mogen kooken, noch
veel minder vuur in huis te houder.

Maar by de Regeering van den Koning
Guan-Goei, is dit Feest Tjeng-Beeng,
op den 3

d6n dag van de voornoemde maand
vast bepaald.

4. Op den 5
den dag van de vyfde maand

is het Feest Tjong-Tiang-Tje , of an-

ders Pelompia;men offert pp dien dag aan

de Aarde.

Deze Feestdag heeft zynen oorfprong

van een Koning van het Ryk Sjouw, die

een vroome Ryksbeflierder had : Deze
Koning leefde niet naarbehooren met zyn
Onderdaanen, dat den Ryksbeflierder zeer

Z 4 leed
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leed deed , weshalven hy den Koning
verzogt wat moderacer te leven , en

wat meer raedelyden met zyn Onderdaa-

nen te willen hebben ; want dewyl hy
van de ünderdaanen zeer geëert en be-

mind , oök van het Ryk voor het waar-

neemen van zyn Ampt wel beloond

wierd, was hy befchaamd, zoo de Koning
in zyne kwaade levenswyze voortvoer,

voorde Onderdaanen te verfchynen; doch

de Koning kreunde zig weinig aan zyn ge-

zegdens, dat dien Staatsman op het laatst

zoo zeer verdroot, dat hy refolveerde,

liever zig zelfs te kort te willen doen , dan

den ondergang van het Ryk te zien ;
ge-

lyk hy ook op den dag bevorens gemeld

,

na een groote Rivier Goet Lokang ge-

raamt, heenen voer, en aldaar zig zelvt

verdronk.

De Onderdaanen zulks vernomen heb-

bende, zyn hem alle met Vaartuigen na-

gefchept , de eene harder als den andere

fcheppende, om zyn Lyk op te visfehen,

of wel hem , zoo hy nog in 't leven

mogte wezen, te redden, maar zy heb-

ben hem niet gevonden , en betreurden

dierhalven het vprlies van dien rampza-

ligen Man.



over China. 361

Deze dag is door den Koning Oewat-
Kouw-Tjien geftigtj en word Jaarlyksch

jiog gefrequenteerd, zoo wel met Cano's

malkander voor by te fcheppen, als een

ibort van Quee-Tjang genaamt, in 't wa-

ter te werpen , denkende , dat hy zig nog

in 't water moet ophouden.

De Quee-Tjang, word gemaakt vaii

Katang Ryft, welke in Bamboeze bladerea

bewonden en gekookt word , die een ie-

der met Siroop of Suiker kan eeten.

5. In de 7
de maand is het Feest Tjouw-

ko of Rampok, wanneer men doorgaans

offert voor alle de Zielen , die* in de Hel
zyn , vermits zy op een dag van die

maand van Pluto permisfie ontfangen,

om uit wandelen te mogen gaan; een ie-

der kiest den dag die hy daar toe neemen
wil, maar anders is de i5de van de maand
daar toe de bepaalde dag.

6. Den i5de van de agtfle maand is

het Feestdag van Tjioe Sia; dezen dag

vierd elk Ambagtsman zyn Joofi. ]s

het een Schoenmaker, aan die Joofi, die

hem Schoenen heeft leeren maaken; een

Smit* daen die hem het fmeeden heeft

Z 5 g^
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geleerd , en zoo voorts een ieder zyn
heilige Patroon.

Op den 9den dag der negende maand
js het Feest des wandeldags, die zy ter

gedagtenis houden van een vroom Man
Huanking genaamt , die door een Engel
Pitiang Pong gevvaarfchouwd wierd , op
-dien dag niet t'huis te blyven , vermits,

'er een groot ongeluk in zyn ftraat zou
gebeuren, hem dierhalven raadende, een

Strohalm van het Gras Tjoe- Ji, agter een

zyner Ooren te dragen * en Tjoe op ma-
tra Bloemen getrokken 5 te drinken, ver-

volgens met denZynen vroeg na een Berg
te gaan wandelen, en niet eerder t'huis

te keeren , als met het vallen van den

avond; gelyk hy dan ook gedaan, en des

avonds weder t'huis komende, bevonden
heeft, dat alle Menfchen en Vee, in zyn
ftraat geftorven waren; om die reden doen

zy nog eerder een uitfpatting na de een of

andere Tuin , dan wel na de bovenlanden.

8. In de elfde maand valt het oude
Feest in, Tang-Tje genaamt, dat niet

altoos op eenen vasten dag komt. Op de-

zen dag doet ieder een ajgemeene Dank-
zegging aan den -Allerhoogften, voor de

Schepping der Wacreld,

9. De
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9. De Verjaardag van den Keizer Kiëor

liong, is de 13^ van de agtfte maand.

Op nieuwe en volle Maan, word by

een ieder , en ook in alle Tempels licht op*

geftoken.

In ieder Tempel ftaat de Afgod (*Joo&-

je^ in een Nis boven het Autaar.

Boven het zelve is een Plank, daar alle

zyne Titels op gefchreven Haan.

En op het Autaar een porcelyne Kom
met Chineefche Aarde , daar ter zyner

eere welriekende Zandelhoute Kaarsfen

opgedoken worden.

Voor dezelve Haat een Tafel, daar de

Offerhanden en roode Kaarsfen op ftaan.

En daar voor ligt een Tapyt, da^r

de Gebeden op gedaan worden.

Wordende in alle Tempels een byzon-
der Autaar voor Topekon gehouden;

Doch zy zyn zeer toegeeflyk in dit

ftuk; want in de Tempel van Topekong
op Ansjol, is onder het Autaar een ver-

maard
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xnaard Mahumedaansch Heilige begra-

ven; op het zelve offeren de Chineezen,

en onder het zelve de Mahumedanen.

By alle Feestdagen verrigten de Chi-

neezen hunnen Dienst in de Tempels, be-

ftaande voornauientlyk in (SombayaJ) of

veele kniebuigingen te doen , en hnu
goed geluk te beproeven.

Deze waarzeggery , de Tafel der Yking
genaamt , gaat dus te werk.

Men brengt een ftuk Geld voor den
Priefter , en eeriige Eetwaaren tot offer-

handen aan den Afgod.

Vervolgens doen zy veele Kniebuigin-

gen ("Sombaya); dan neemen zy op de

Autaar twee Hukken hout, van het for-

maat van een Peer , door midden gefnee-

den, en Poefun genaamt.

Deze word op den grond geworpen , en

wanneer de eene hol en de andere bol

valt, is hunne Offerhande aangenaam.

Zekere Doos Chantam genaamt, waar

in 49 lange Bamboesjes liggen , roeren

zy zoo lang, tot dat 'er een uit valt.

Op
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Op deze Bamboesjes , Tfamqua ge-

naamt, ftaan eenige Letters gefchreven

,

die zy vervolgens met de Tafel der Yking

vergelyken

ïs de voorzegging goed , dan word 'er

nog eens gefombaayd, anders wagt men
tot een andere keer.

De Chineezen tellen te Land met Lies,

zynde 104 Lies, 15 Duitfche mylen, of

10 Lies een uur gaans*

Ter Zee reekenen zy by mylen , die

wat grooter zyn; hebben geen Kaarten,

en alleen maar een Compas, dus moeten
zy zoo na mogelyk by de Wal blyven.

De Stad Peking, in 't midden van het

Ryk gelegen , en de Hoofd - Stad van
den Keyzer, ligt 72 uuren van de Stad

Kuntjoe , de uitterlte Stad aan de groo-

te Muur.

En van daar tot de Stad Kamfiok in

Catay, het uitterfte van het Ryk is 280
uuren.

Van Peking^ tot de Zeehaven van Nan-
king, is 139 mylen.

Van
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Van Nanking tot Limpho, 14J

Van daar tot Aimuy, 35. en

Van daar tot Canton, 36 mylen.

Van Sapho, de Haven der Stad Lim-
pho zyn in 1778 zeven Jonken na Japan
vertrokken.

Van Aimuy in 1779.

2. na Siam

,

2. na Cambodia,

4. na Johor,

3. na Bornecr,

5. na Batavia, en
2. na jVIalacca.

Van Canton vaaren thans geene Jon-
ken , als in de Bogt tot Siam toe; af-

zeilende vind men eerst het Eiland Hai-

nan , door de Chineezen even eens ge-

naam t;

dan Tonkin, genaamt Tankia.

Cochim China, — — Anam.
Tjiampa, — — Tjamfia.

Cambodia, Tankantia.

Cankan, Pontumas.

Siam, — —• Charlo.

Ara-
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£
rakan

* ... 't zelve.
Pegu. .3

Manilla, genaamt Calefon.

Batavia, —- — Calappa.

De Almanach der Chineezen fleunt op
een Tafel, die uit de 10 Hemels-, en 12

Aard-Teekens by malkander is gevoegt.

De 10 Hemels - Teekens zyn deze:

Kha , ld, Pea, Theeng, Bouw, Khi,

Khe, Si -in, Jim en Koeui.

De 12 Aard-Teekens zyn deze: Tjoe,
Thioeui, J-in, Boun', Zin,Tji, Ngouw,
Bie, Sien, J-oe, Soet en Hay.

Dan voegen zy 7

t i
fte Hemels- by 't i ft«

Aard -Teeken, en zeggen Kha- Tjoe, dat

't eerfle Jaar der Aftrologisten is; en dan
weder 't 2<k Hemels-, met 't a* Aard-

Teeken, ld -Thioeui, dat 't 2 de Jaar is,

en zoo vervolgens tot 't icüe Jaar ; en
vermits de Aarde 2 Teekens meer heeft

als den Hemel, voegen zy van voor af

aan het i
fte Hemels-, by het 1 i

de Aard-
Teeken , Kha -Soet voor 't 1 1 ^e Jaar

;

weder het 2 ds Hemels- by het 12^ Aard-
Teeken, Id-Hay, voor 't 12de Jaar; en
vervolgend het 3^ Hemels- by 't i

fts

Aard-
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Aard -Teeken, Pea-Tjoe voor het i3 di

Jaar, en zoo voort tot 6o Jaaren, wan-
neer het i

fte Hemels- weder by het i
fte

Aard -Teeken by elkander komen; bly-

kens de volgende:

Tafel der Tyd-Reekeningen.

Jtar
1 Kha- tjoe , ofte 1804
2 ld- Thioeui . . 1805

3 Pea J- in . . iSo'S

4 Theeng -bouw .1807
5 Bouw- zin . . 1808
O Khi • Tji . . . 1809
7 Khe- ngouw . . i8n
8 Si - in- bie , . itfii

9 Jim-fien . . 1812
10 Koeui J-oe . 1813

Jaar
21 Kha Sien, ofte

E2 Id-Joe . . .

eerfte dag

23 Pea - foet . . .

24 Theeng -hay .

25 Bouw - tjoe .

26 Khi - thioeu . .

27 Khe -
Jm . .

a8 Si in - bauw ,

29 Jim Zin : .

30 KoeuL- tji . .

11 Kha-Soet
12 ld- hay

1814 31 Kha- ngouw
1815 3a ld -bie . .

13 Pea -tjoe. , . 1816 31 Pea- Sien . .

14 Theeng xhioeui . 1817 34 Theeng J oe .

15 B.>uw J-in . . 1818 35 Bouw- foet .

. 18L9 gri Khi - hay > .

,
1820 37 Khe- tjoe . .

. i8zi 38 Si - in - thioeu .

18?» 39 Jim J- in •

. 1823 40 Koeui -bauw .

16 Khi- bauw
17 Kne- 2 n ,

18 Si . in tji .

19 Jim ngouw
%o Koeui - bie

1R24

I825

. 1 aa*
1827
1828

18.9
18^0
i33i

1832

1*33

1774
1775

I77r>

1777
1773
1-79

1780
I78|
n82
1783

Jaar
41 Kha- Zin, ofte i-?4

42 ld- Tji . . . 1785

43 Pea • ngouw
44. Theeng • bie

45 Bouw Sien

46 Khi • I - oe

47 Khe- foet .

48 Si -in - hay

49 Jitn • tjoe

1786
1787
1788
I/U9
1790
179»
179a

50 Koeui thioeu . 1793

51 Kha J in . . 1794
52 ld- bauw . . 1795
i(te dag 2de maand

53 Pea- 1 -in . . '179I

54 Theeng- tji . 1757
55 B"j w- ngouw. 179S

56 Khi • bie - . 1799
57 Khe-fien . . 1800

58 Si- in- J - oe . 1801

59 Jim Soet . . 1802
60 koeui hay . . i3o$

De Chineezen hebben in een Jaar fom-

tyds 354? ook wel 355 dagen, doch in

hun Schrikkel- Jaaren 384, ook wel 385
dagen.

Hunne maanden noemen zy naar de Cyf-

fer getallen , als Tja Go - e , eerde maand

,

Jie- Go -e, tweede maand, Sa, derde, Si,

vierde

,
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vierde ^ Gou* vyfde, Lak* Tfit, Phe*
Kau , Tjap -> Tjap - id , en Tjap* Ji ; de 1 2<t«

is, Go- e, maand 5 hunne maanden heb*

ben geen vaste dagen; het gebeurd wel

*

volgens de Reekenin? der Aitrologisten v

dat de eerfte maand van het Jaar 30, ook
tyel 29 dageh heeft, weder 2 a 3 maan-
den agter een 29 * dan ook 233 maandert

agtervolgende 30 dagen hebbem

Hun Schrikkèi- of Gróót- ]tói van if
üiaanden * of Loen Go- e, valt in vyf
Jaaren tweemaal : te weeten , met het

3
dc Jaar eens, en 't 5

de Jaar weder eens^

doch niét vast bepaald; het g'ebeurd wel,1

dat zy het 2 d« Jaap van gemelde vyfJaaren
tot hun Schrikkeljaar neemen^ en dari

ivedcr het 4
de öf 5

de Jaar daar öp; dirf

binnen 5 Jaaren by hun 1 Schrikkeljaar

ren vallen $ dan Word de I3 de maand fon>i

tyds tusfchen de i
fte en 5

dè maand vari

het Jaar geplaatst, en Loen Tfia Gö-B
genaamt; ook wel tusfchen de 2de en 3**

maand Loen Jie Go -E genaamt, dan wel

eens tusfchen de 3
de en 4^ maand, Loen

Sa Go - E , en zoo vervolgens , tusfchenl

de i2 de en i
ft3 maand van het Nieuwe-?

Jaar* Loen Tjap Ji Gö-E gehaamc* het

ivoord Loen , is gezegt de Schrikkd 1 bf
Tjap Ji de i2 de Go- e* maand.

IV, Dkjll Aa
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De dagen van de maanden wórden

mede zoo genaamt, als de voorfz. Tafel

der Jaaren didteert. By voorbeeld : de

eerfte dag van 't Jaar word genaamt Pea
Soet, by de Tafel het 23 fte Jaar, de 2de

dag van de eerfte maand Theeng -hay, de
3de Bouw-tjoe,de 4de Khi thioeu,de 5^
Khe J-in, en zoo vervolgens, als de
maand dagen heeft.

Het Jaar 1779 heeft den naam vanKhi-
hay, heeft 12 maanden, en is het 44^*

van den Keyzer Kiënlion.

De eerfte m'aand Tfia Go -e heeft 30
dagen; de eerfte dag of Pea Soet, is ge-

weesc den i6de February, Theeng hay,
den i7 de February, Bouw tjoe, den i8 d*

February , en den laatsten of Id-bouw
van de maand, is den 17 Maart geweest.

De tweede maand Jie Go- e, begint

met den i8 de Maart, en heeft 29 da-

gen, de eerfte dag Pea Zin genaamt,
de 2 de Theeng- tji, en zoo vervolgens
naar den Tafel.

De derde maand Sa Go- e, begint den
*6de April, heeft 30 dagen, en word de
eerfte dag ld J-oe genaamt.

De
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De vierde maand Si Go «e, begint dett

i6dcn May, heeft 29 dagen; de eerde
dag word ld -bauw genaamt.

De vyfde maand Gou Go- e, beginc

den 14^ Juny, en heeft 29 dagen;" de
eerfte dag van cfe maand word Kha-Sien
genaamt.

De zesde maand Lak Go- e, beginc

den is den July, en heeft 30 dagen; de

eerfte dag word genaamt Koeui Thioeu*
de 2dc dag Kha j - in , en zoo vervol-;

gens.

De zevende maand Tjit Go- e, beginc

den i2 den Augustus, en heeft 29 dagen;
de eerfte dag word genoemt Koeui- bi,

enz.

De a^tfte maand Phe-Go-e, begint

den 1 oóen September , heeft 30 dagen ; dë
eerfte dag word genaamt Jim Tjoe, enz.

De negende maand Kau - Go - e , begint

den iodcn Oétober, heeft 29 dagen? en
word de eerfte dag genBamt Jim Ngouw*

De tiende maand Tjap Go- e, begint

den 8 ftcn November; }heeft 30 dagen,

Aa 2 e»

"\
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en word de eerfte dag genaamt Si -in

hay , enz.

De elfde maand Tjap-id Go-e, be-

gint den 8ften December; heeft 30 da-

gen , en word de eerfte dag genaamt

Si -in Tji.

De twaalfde maand Tjap-Sie Go -E,
.heeft 29 dagen , en begint den 7

deQ Janua-

ty 1780; de eerfte dag heeft de naam van

Si -in hay, de 2 dc Jim tjoe, de3 de Koeui

thioeu, en de 4de Kha J-in, en zoo ver-

volgens naar meergemelde TafeL

9D

B E-
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V.

BEDENKINGEN
OVER

TARTARYEN en JAPAN,

EN D E

ONTDEKKINGEN
DER

RUSSEN,
Aan de Ooste* - Kusten van

Azia, en Westkr-Küsten
van America.

§. 1. HF 00 ^ra ^ e Portugeezen rondom InIci -

" Cabo de Goede Hoop, Indien

^

bezeild hadden, begonnen de Nederlan-

ders en Engelfchen een doortogt door bet

Noorden na Indien te zoeken ; verfchei-

dene Reizen zynna het Noordwesten ge-

daan , om door de Hudfons Baay eenen

doortogt te vinden : naderhand heeft men
Aa 3 veel



574 Bedenkingen over

veel opgegeeven , van een doortogt door

het vaste Land van Noord -Amerika over

Meiren en Rivieren; doch het is zeker,

dat de doortogt; tot heden toe van dien

kant niet gefchied is.

Van alle de Reizen door het Noord-
Oosten, langs de Kusten van Nova Zem-
bla , ondernomen , door Nederlanders t

Engelfchen en Franfchen, is tot heden
niets gelukt ( #).

Beide die doortogten zouden ook van
geen het minste nut voor die Natiën zyn,
om dat die Reizen , al waren dezelve mo-
gelyk , met geene. zwaar gelaaden Schepen
te onderneemen zouden zyn , om dat men
wegens de zwaare Ysdriften zoude moe-
ten overwinteren, en dat de Reizen veel

langer zouden duuren , als rondfom de
Caap de Goede Hoop , daar men door

de vaste Pasfaat- Winden en Mousfons,
verzekerd is , van de tyd , die men tot

de Reize noodig heeft.

Myn oogmerk is dus niet, om van die

Kusten te fpreeken , maar , zoo kort doen-

lyk,

fa) Zie Keizen om de Noord' in 4. Deelen, in 8V0.

fcehei*t;Rüe o«ne verzameling van Zee • Journalen.
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Iyk, de ontdekkingen der Rusfen aan de

Oost-Kusten van Azia, en de West-Kus-
ten van America, te befchryven. Ik heb-

be hier toe alles, wat gedrukt is, gelee-

zen, doch het fchynt, dat de Rusfen ze-

derc eenigen tyd hunne ontdekkingen

eenigzins verbergen , dewyl de Profeffor

Muller zedert lang een byvoegzel tot de

Rusüfche Hiftorie in gereedheid heeft,

die nog niet is uitgegeeven.

In den Jaare 1772 had men hier zeker

Rusfisch Officier, Hippolit Stephanhof,
die, op Kamchatka gebannen, van daar,

met veele andere gevlugc zynde, de Kus-
ten van Japan had bezogt , vervolgens in

China aangekomen, en van daar al hier

aangeland is, daar hy is komen te over-

lyden ; deze heeft my een zeer uitge-

ftrekt Relaas van zyne geheele Reis me-
de gedeelt, waar van ik hier gebruik zal

maaken.

De laatste Boeken , daar men iets nieuws

in vind , zyn : Esfai fitr Ie Commerce des

Rusfes, in 1777 uitgegeeven, en Hifloire

des Navigations des differentes Nations ,

pour découvrir nn paffage au Nord h Ja-
pan, par Adelon, 1768 in Quarto.

Aa 4 De
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Beis De eerfte Reize waarin men eenige ont-

man de d ekki ngen benoorden en beöosten Japan

ïgfj.
ondernomen heeft , is doGr de Nederlanders

van Batavia gedaan, onder de Re^eering

van d^n Gouverneur Generaal van Die-»

men j in 1643; door den Capitein de

Vries, mee de Schepen de Kastricum en

Breskens (b*). De Vries liep beöosteix

Japan om , en ontdekte verfcheide Eilanr

den , die hy Tesfo , Staatcn Eiland en Comr
pagnies Land noemden (c), en zeilde

uislchen de Kusten van Corea en Japan

door, waar aan hy den naam van Straat de

Vries gaf Qd).

Belzen §. 4- Zedert dien tyd zyn*er geene ont-
jrai] de dekkingen ter Zee van dezezyde gedaan;

en men had niislchien nimmer eenige an-

dere ondernomen, zoo niet Czaar Peter

de ifte daar toe even voor zyn dood ordre

had gegeeyen , die door de Keizerin EU-
v.übeth mee fucecs gevolgd is.

§. 5-

(&) Leven van de Gouverneur Generaals doGr du

Buis, ^to. 1703 p. 133.
Relaas van de fteize van de Kastricum en Bres»

kens.

Witfen Noord en Oost Ttrtaryen 1705. p. 14CJU

Keinpher, Befchryvin^ van Japan, foi. p. 44.
f*) Thans dt vier Eilanden van Ezo,

CU) $tt{W Tsfsiby.
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. $.5. Om zig een denkbeeld van het Rus-
fi

*!?'

fifche Ryk in Azja te maaken, moet nien;Q
iC

Aj£
zig voordellen, dat uitgeftrekte Land, ge,

meenlyk groot Tartaryen genaam t , het

welk zig in zyne lengte Oosc en W st uit-

ftrekt van de Grenzen van v uropischRus^

land tot Kamchatka, van de 8oft<? tot de
175de Gr. lengte, zynde 1200 Mylen van
20 in een Graad, en in zyne breedceNoord7

en Zuiden, van Chinees Tartaryen toe de

Ys-Zee,of van de 53
fte tot de 7

8

fte Noor-
der breedte , zynde omtrent 500 mylen. I

Dit uitgeftrekte Land, grooter dan gev

heel Europa, was aan de Ruslen in de

i6de Eeuw, het tydftip der ontdekking*'

van America en Cabo de Goede Hoop»
nog onbekend.

1. Siberien wierd in 1563 ontdekt door-

een Koopman van Archangel ; zedert is

het door Rijsfen, die 'er Guarnifoen hou-

den , of in ballingfchap gezonden wor-

den, bevolkt; de Hoofdftad is Tobolks

,

op 59 Gr. Noorder breedte en 80 lengte,

aan de zamenyloed van de Rivieren To-'

bol en lrtis ; de Gouverneur houd 'er

zyn verblyf. Deze Stad werd in 1761
vermaard door de Aftronomifche obfer-

vatien V3P 4? Abc de la Chappe* van vve-

Aa 5 gens
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gens de Franfche Koninglyke Academie
derwaards gezonden CO-

De Jagt en Visvangst, waren voor de-

zen de eenige Rykdommen ; doch men
heeft 'er ryke Mynen ontdekt. Die van
Catarienenburg geven 's Jaars 280 ponden
Goud, en die van Alcaique 552 ponden
Goud, en 1740 ponden Zilver (f).

2. Het Eiland Nova Zembla aan de

Noord Kust van Siberien gelegen, en daar

van door de Straat van Waigats gefchei-

den , ftrekt zig noordwaards tot de 72,

Graaden Noorder breedte , en 1s altoos

met Sneeuw bedekt : het zelve heeft

geen Inwooners, maar de Jagers van Si-

berien en Lapland, visfchen en jagen 'er

Jaarlyks. In 1734 is de eerfte reis van

Archangel door Straat Waigats (g), naar

de

( e) Zie /* Chappe de Hauteroche , Voyage en Siberië,

£vo. 4D. g» Antidote

Reize na Siberien en Kamchatka, door de Pro-

fesforen Gmelin, Croye en Muller, 4 D. 8 v0 .

(ƒ) Zie Busfching Magazya voor de nieuwe Hiftorie

en Geographie.

(g) Deze Straat word in 't Rusfisch Ingorskoi Kan
genaam t.

In het Rusfisch beteekent:

Kan. Straac.

Ofera. Zee.

Oftrog, Vesting.

öftrow*
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de Rivier Oby gedaan > die thans ge*

•meen is.

3. Beöosten de Rivier Oby, ligt het

Land der Oftiaks, ftrekkende tot de Ri-

vier Jenifey.

Van deze Rivier tot de JLena , woonea
de Jongouzen.

Beöosten de Rivier Lena, tot de Ri-

vier Colyma, woonen de Jakuten. Hier
vind men de Stad Jacuts , een der

Hoofd -Plaatzen van Siberien (VO> waar
men een Academie heeft , daar vyf Ja-
panners hunne Taal aan eene meenigte
Leerlingen aanleeren : En beöosten de-

ze Rivier tot aan Kamchatka , de Tu*
kagiri.

Alle

Oftrow. Eiland.

Nosf. Caap.

Simodie. Dorp.
Eoefche. Groot.

Oski. Zuiden.

Kodfche. Schip.

Lodjing Vaartuig.

Een pud is 40 pond.

Werst zyn uuren, 104I op een Graad, <3uê

gaan ruim vyf Wersten op een uwr gaans*

(fc) Zie Staac - Secietaris Juny, 1776,
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Alle deze Volkeren zyn ten zuiden

van Chinees Tartaryen gefcheiden door

de Rivier Amur , door de Tartaren Saga-

lin Ula genaamt , en loopt oostwaards

op de yo*. Noorder breedte in Zee.

De Rusfen ontdekten dezelve eerst in

* 63 6 en bouwden daar een Fort Albafin,

op 53°. Gr. Noorder breedte en 141 Gr.

lengte,

In den Jaare 1688 begon men teNer-
ünskoy, 250 uuren van Peking gelegen,

onderhandelingen ; de beide Ambasfadeurs

waren de Gouverneur van Siberfen , Ga.
lowin, en de Capitein der Chineefche

Keizerlyke Lyfwagt Song-Hoty, die den
£ftcn September Tó88 een Traflaat flo-

ten, waar by al het Land, benoorden
de Amur, aan de Kusfen wierd afgeftaan,

€n dat Albafin zoude worden afgebroken,

7edert dien tyd is de Stad Nerfinskoi, de

Hoofdplaats , daar alle Pelteryen worden
verzameld , en over Jacuts en ïobolks na

Petersburg gezonden.

In 1691 gingYsbrand Ydes in Ambasfa-

de van Rusland na Peking , en rigtede eenen

Handel op met Caravanen > die tot 1722



Taataryen en Ja^an. 381

geduurd heeft (*'); zedert zyn de Rasfen

op de Limiten gebleven , en handelen tot

nog toe in Goud, Zyde- Stoffen, Thee,
Kruyderyen eri edele Gefleentens ; zynde
de grootste Robyn, thans in Europa be-

kend, door den Siberiichen Gouverneur
Gagaryn, in 1724 aan het Rusfifch Hof
prefent gedaan.

4. Bezuiden dè Rivier Amur , vind

men op 44 Graaden Noorder breedte,

het Half- Eiland Corea, dat zig uitftrekt

tot 34 Graaden Noorder breedte ; ten

Westen is het zelve door de Golf van

Nanquin van China gefcheiden , en ten

Oosten door een Straat van omtrent vyf
en twintig mylen van Japan.

5. De Noord -Oosthoek van Azia, is Affand

bevolkt door de Tchukfchis, waar na de tusfchc*

Noord -Oostkaap van Azia, op 75 Graa- ^«1!*
den Noorder breedte , en 208 . lengte, ca.

Tchukschis - Koi - Nosf heet.

De Noordwesthoek van America , ligt

op

(*") Zie verzameling van Stukken 'dienende tot da
Hiftorie van Rusland, door Profesfor Muller , 8 D. 8vo.

Voyage £5* decouvertes des Rusfes , füt Muller, % De«l
1 banU, 176e.
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op 113°. lengte, en dus is de Straat geen

honderd mylen breed.

Kam- 6. Bezuiden het Land der Tchukfchis,
«hatka. en je Rivier Anadir op 65^. Noorder

breedte, ligt het Schier -Eland Kamchat-
ka , dat zig ten Zuiden uitftrekt tot de

52 Gr* Noorder breedte.

In 1690 zyn hier by ongeluk eenige

Rusfen vervallen, dier 'er uit gebrek ge-

Horven zyn , en waar van men overgeble-

vene Fortjes gevonden heeft , toen men
in 1711 'er twee Fortjes aanligde , Bol-

fchereskoi en Kurilskoi genaamt.

In 17 14 ftrandde 'er een Japansch

Schip y en omtrent denzelven tyd een Vaar-

tuig van de Americaanfche Kust, welke

Natie Tontoli genaamt wierd, doch het

duurde tot den Jaare 1728 eer men nieu-

we ontdekkingen begon.

Reis §. 6. Van Archangel na de Rivier de
saKam-Qby, is de eerfte Reize gedaan door den

ter Zee LieutenantMiraurinin 1734 (&),en word
" zeder

t
Jaarlyks vervolgt;doch van daar oost-

waards heeft men berigten, dat 'er Lieden in

1648
(k) Zie Vo^agt au Kamchatk*.
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1648 de Noord -Oostcaap waren omge-
vaaren , doch van gebrek omgekomen;
doch in 1716, is dezelve van Kolyma na
Kamchatka voor de eerfte reis gedaan Q).

§. 7. Van Petersburg na Kamchatka, Ktfc

is de Reis aldus : Van Petersburg na Ca-"a I
p
ïin*

'

cnscks Je
tarinenburg . . 2630 Werstl^
Van daar na Tobolks . 500
Van daar tot Tary • , 500 —

«

En dan tot Tomks over het

Barmskifche Gebergte

,

daar maar zedert eenige

JaareneenWeg is gemaakt 1350

Van Tomks tot Udinska,

zyndeMe Grensfcheiding

met China , daar een Rus-
fisch Guarnifoen ligt . 1000

Van daar tot Uftiga . . 900

Voorts langs de Rivier de

Lena tot Jakustka . . 2000

Van daar tot de Haven van
Ochots . . . 1000 — .

Eb
(;) Zie Reis van Hippolit Stephanhof in 1770.
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En deze Reize wierd in twee maandefii

volbragt, zynde in 't geheel 9880 Wers-
ten j of 14. 11 Duicfche mylen Cw )*

Van hier word fomtyds wel een Post

over Land na Kamchatka afgefchikt,

doof de Noorder Landen* bevolkt doof

de Karaky* Lamutken en Tfchukschis*

doch dit kan alleen des Winters over de

Sneeuw gefchieden , door Honden , eti

men heeft 'er veele door gebrek op deze

Reis het leven zien verliezen * daarom
gaat men van Ochots tot Bosfchereskoi

te Water, dat omtrent 150 Duitfche

mylen is.

tt* §. 8. Het Half -Eiland Kaïüchatka*

j*^
El

" heeft twee voornaame Rivieren,

Kam-
•iaatka. Op die welke de naam van Kamchat-

ka draagt, en aan de Westkant in Zee
valt, ligt het Fort Boschereskoi, Oftrog

of Kamchacka.

De Rivier van Awatcha * die aan de

Oostkant in Zee ftort, maakt daar een

fchoö-

(S*) Zie Relaas vau Hippolit Stepbanhof.

EsfaifurU Commerce des Ru:jes 1777. pag. 279.

Dèfcriplion du Kamchatka
, far Krasnikvw *

177©, a. Decteii, 8*»*
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fchoone -Baay , daar de Peter Paula Ha-
ven aan ligt.

Ook vind men een derde Fort Tinghil

genaamt, aan een kleine Rivier van den*

zelven naam, doch zeer vervallen.

De Landen , benoordert deze Plaatzen

gelegen , zyn zeer onvrugtbaar , en men
vind 'er een meenigte brandende Bergen.

De Inwooners woonen in Hutten , 4 a 5
voet diep in de Aarde gedolven, boven
in het Dak, dat met aarde gedekt is,

laaten zy een gat, dat voor Schoorfteen*

Deur en Venfter dient. Hunne Kleeding

beftaat uit Hondevellen, welke zy over
de Schouders hangen ; hun Voedzel is

flegte gedroogde Visch; zy houden eene

meenigte van Honden, om frunne Sleden

te trekken, waar voor men 'er 12 tot 16
fpant, met welke men 20 Duitfche my-
len in de 24 uuren kan afleggen.

Het Land is zeer hout'ryk , geeft

Masten, Eyken en Denne Boomen

,

en* eene meenigte fchoone Pelteryen ,

van Zabels, Bevers, Otters, Beeren en
Vosfen.

Daar zyn eene meenigte van Metaalen
IV Deel. Bb in
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in de Bergen, als dezelve maar Arbeiders

genoeg hadden.

Het Huis van den Gouveur heeft een

Ingang van omtrent zes voce hoog , en

even zoo hoog met Sneeuw bedekt; het

binnenste is 9 voet lang en 4 voet breed;

de Kleeding beftaat in Schaapenvellen

,

met Linnen of Zyde overtrokken ; doch

de lcvenswys is ellendig , door gebrek,

aan Brood , Zout , Vlecsch en andere

noodzaklykheden, die ten uitterften duur

zyn, als dezelve uit Ruskind aangebragt

werden.

Reize 5.9. Toen de Rusfen op Kamchatka
najapan

v;lst gieten waren ? ondernam men
vcrfcheidcnc Reizen. Den i

ften Juny
1 7 4 1 , zeilden drie Schepen van daar,

onder Commando van de Bevelhebbers

Bering , Spangenberg en Tfirikow ; de
twee laatsten zagen den i8 den Juny de

Kusten van Japan, op 18 . 41 minut.

N- B. ; gingen 'er aan de Wal , doch wier-

den, door het verbod van den Gouver-
neur, genoodzaakt te rug te keeren.

Hippolit Stephanhof zeilde den I2 den

May 1771 van Bolfchereskoi , met een

Vaartuig met 70 Koppen; zy bleven in

een
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een Haven der KurilifcheEilaiigen leggen,

van den J4den Mai toe den i2 den Juny,
en zagen Japan den 9^ July op 33 .

Noorder breedte, alwaar zy tot den 2oacn

Augustus in een Haven bleven leggen,

doch, na in eene fch-rmutzeling eenige

Japanners gedood te hebben , die hun
Schip hadden willen afloopen, zeilden zy
bewesten Japan heenen, en ankerden eerst

den 22 ften December in de Rivier van

Canton in China.

Men heeft niet vernomen, dat de Rus*
fen iets op de' Kusten van Japan hebben
ondernomen, en men zal hier onder zien,

hoe verre de Rusfen zig na Japan uitflrek-

ken; alleen merk ik hier nog aan, dac de

Engelfche Capiteins Cook en Clarck («0»
voerende The Refolution en the Discove»

ry? die den 22^11 - JSfovember 1776 van
de

C») In December 1779 had men in Europa tydin<*

over Kamchatka , dat de Heer Cook op 't Eiland Owyhe
door de Inlanders vermoord was.

Dit zal denklyk de Reiziger zyn , waar van de Japan*-

ners aan onze Opperhoofden in Mai 1780 hebben kond-
fchap gegeven, en die zy voor een Rus hebben aange-
zien.

Mqx\ verwagt dagelyks van de Drukpers deze derde
Reize van de Heer Cook rondsom de Waereld , die

veele nieuwe ontdekkingen, zoo om de Zuid, als om
tfe Noord zal inhouden.

Bb 2 *»
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de Caap de Goede Hoop , om de Zuid
gedoken waren , om nieuwe ontdekkin-

gen te doen ; doch Capitein Cook werd
op de Noorder Kusten van Japan, in de

maand Juny 1779 omgebragt, volgens het

verhaal, door Capitein Clark , die in Fe-

bruary 1780 met beide Schepen door

Straat Sunda naar Europa is gezeild, aan

de onze gedaan.

"Reize § 10 De voorn 3 Schepen in 't Jaar 1741
na Ame- van Japan hunnen cours om de West ge-

field hebbende, ontdekten den i8 dcn July

de Kust van America op 58°. N. B , en Be-
ring, op 6o°. N.B., verkheide maaien aan

Land geweest zynde, vonden zy Hutten
van Planken , waar in koperen Mesfen,
Slypfteenen, gerookte Visch, aarde Va-
ten, en eene Machine, om Vuur te maa-
ken, zynde een Plank met gaten, waar
in men een Stokje zoo lang draait tot

het Vuur vat : zy vonden 'er niets als

Maa-

In 1776 vertrokken deze twee Schepen uit Enge-
land, overwinterde in 1777 op her Filand Otohita, in

de Zuidzee; kwamen in de maand Maart 17 78 aan de

Kust van America, die zy vervolgden tct de Straat, die

het zelve van Azia affcheid, met intentie , om een door-

togt miar Europa re vinden ; in de te rug togtna het Zui-

den wierd de Heer Cook gedood , en Capitein Clarke
bleef van January tot Juny 1779 tot Kamchatlu leggen.
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Mannen, die 'er kwamen om te visfchen.

Hunne Bovenkleederen waren van Wal-
vischdarmen , en hunne Onderkleederen

van de vellen van Zeehonden.

In de te rugreize llrandde het Schip

op een Eiland , daar Capitein Bering

ïtierf, en de overblyvende Schepelingen

maakten van het Wrak een Vaartuig,

waarmede zy in weinige' dagen te Kam-
chatka aanlandden.

In de maand Juny 1764, vertrokken

eenige Vaartuigen van Kolyma in Sibe-

rien, en zeilden de hoek Tfchutschikkoi-

nofs om CO, ontdekkende veele Eilan-

den, tusfchen Axia en America gelegen,

die zy den naam van Alciut gaven.

Ter zelver tyd vertrokken twee Vaar-

tuigen van Kamchatka, om de Kusten van

America nader te bekennen , die aldaar ook
veele Eilanden ontdekten , waar van het

voornaamste Oiotourski genaamt werd.

Op deze Eilanden richtte men eenige

Hutten op, ter inruiling van Pelteryen,

wel-

(0) Zie D'U'onaWe Ency dope dique , Supplement 1 Tim*

jiik
}
pag. C29 Cf Cêurant 7 Fsbr. 1765.

Bb 3
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welke de na by gelegene Volkeren van het

Vasce Land van America daar ter ruii

b.-agcen, waar van 'er eenige na Peters-

burg gezonden wierden , aan de Keizerin

Elizabech , die daar op nieuwe aanmoe-
digingen aan dien Handel gaf.

Oprich- §. ii. De Keizerin had reeds in 1755
tins van eene handeldryvende Compagnie op die

t^icn^c" Eilanden opgericht (p)-> derzelver inleg

Com- heftend in tien duizend Roebels , en
Pasn,c

- is bekend onder den naam van Olou-

tourski: twintig Kooplieden hebben den

Inleg gedaan , en iran de Keizerin het

Recht gekreëgen, eene Medaille met haar

Porcrait te dragen. Deze Compagnie heeft

van 1768 tot 177a zeven Fregatten van
Kamchatka na de Eilanden en de Kust

van America gezonden , en hun Capi-

taal beliep in 1772 reeds zestig duizend

Roebels.

DeKa*. §. 12. Te Ochotskoi , op de vaste

^V^ Kust van Azia (q ) , is het Rusfifche

fc'-re-

w

Gouvernement, waar onder alle de vcr-

en. de-

(ƒ>) Zie Esfai fur Ie Commerce des Rusfes 1777* taS*

Een Roebel is 4« ftwiVers Nederland.; ch.

( q ) Zie E'fai fur Ie Commerce des Rusfes,
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dere bezittingen behoofen, de Tollen

ontfangen worden , en alle de Peite-

ryen van Kamchatka , de Eilanden en

de vaste Kust van America worden aan-

gebragt, die vervolgens voor een gedeel-

te na Petersburg verzonden, en voor een

gedeelte te Nerfink aan de Chineezen
verkogt worden.

Om de Befchryving van deze Landen
duidelyk te maaken, volgen wy de hier

nevens gevoegde Kaart (r) 9 en begin-

nen ten Noorden met de Caap TÏuchs- K«p

chiskoi - nofs , gelegen op 75 Graaden^j^J
Noorder breedte, en 208 Graaden lengte no fs

s

.

van Tenerif ; van hier ftrekt de Kust van

Azia zig zuidelyk, tot aan de Rivier de

Anadir, daar het Half- Eiland Kamchat- Kam-

ka begint, \ geen zig ftrekt tot Graa- chatfea -

den Noorder* breedce.

Ten

(r) Deze Kaart is zamen gefield uit drie Japanfche

Kaarten van Kempher, Reland,eri één in Japan gedrukt;

De Rusfifcne Atlas.

De Kaart' uit Ie Voyage des Rusfes 1741.
De Kaart uit de Esfaifur Ie Commerce des Rusfes 1775.
De Kaart van Addou 1768.
Hifioire des Na-vigations du Nord.
De Kaarten uit Diüionairt Encyclopedique fuplement

Tom. F. planche Geogmphie.
EenigeTeekeningen, Schriften en Journalen, van la-

ter tyden.

Bb 4
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Kuri Ten Zuiden van Kamchatka ligt een
JKe eu fchakel Eilanden , die zig toe J?pan uit-
an en

' ilrekken; de 18 noordelykste, Kurilis ge-

naamt, zvn bewoond door Volkeren, die

lang Hair hebben, en zig kleeden met een

foort van Lywaat , dat zy van Distelen

maaken.

Op een dezer Eilanden is een branden-

de Berg; alle behooren zy onder de Rus-

fen, die zy een Jaarlyks Tribut opbren-

gen, en die 'er Guarnizoen houden.

Ketch De vier zuidelykste hietcn Kuriles
Xurütt. door de Jnwooners , doch de Japanners

geven dezelve den naam van Jezo of |e-

gafimo, en het grootste Oku jezo (V),

welke de Keizer gefield heeft onder den
Prins van Matfumay , zynde het noor-

delykste Eiland van Japan , dat uit drie

groote Eilanden beftaat, waarop de voor-

name Steden zyn Japan, Jedo, de Zecel

der waereldlyke Keizers, Meaco, de Ze-
tel van den Geestelyken Keizer, en Nan-
gafaii, de Handel -Stad der Vreemden,
westwaards door een Zee van omtrent 30

Bjy-

(s) Zie Kempber Befchryving van Japan , pag 44.

Doe F.Panden zyt\ rfoor de Vries in 1^43 Ezo, Sta-

len Eiland en Compagnies Eiland genaamr.
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mylen van Corea gefcheiden , welkers ge- corea.

deelte Siofin genaamt, aan den Keizer on-

derhorig is, en onder den Prins van jki

gefield is.

Ten Zuiden van Japan liggen cfe Eilan-Lique<*

den van Liqueo , die mede cynsbaar zyn
aan Japan, en onder den Prins van Satiu-

ma ftaan (/).

§. 13. De Zee, die Azia en America Eilt»-

fcheid, word de Zee van Anadir, en de£^
n

tus *

Zee van Kamchatka genaamt; het noor- Aziaen

delykste Eiland daar in bekend is AlcyutAmeri-

op 64 . breedte, 't Eiland Bering op 55°. ca -

breedte, en het Eiland Ouloutourski.

§. 14. Van de 75 . noorder breedte en DeKust

213 lengte, loopt de Kust van America van
.

A '

zuidwaards, en maakt een 3> Kaap St.
merlCi#

Jan, op 6i°. noorder breedte en 193
lengte, over het Eiland Bering; van daar

maakt dezelve een grooteBogt, waar in

veele Eilanden gelegen zyn , en daar de-

zelve op 55 . breedte en 241 lengte,

door Tfirikow 1741 on*dekt is. Hier ein-

digen de Rusfiiche ontdekkingen Hier

van daan zuidwaards heeft men zeer on-

Zeke-

rt) Zie Kempher- Befchrv^ïn? van Japan, pag. 44.

Bb 5 .13
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zekere berigten van den Spaanfchen
Admiraal Fortes in 1640. Tuca in 1592.
Drake, die dit Land in 1578. ontdekte,

en de naam van nieuw Albion gaf; maar

op de 37 . noorder breedte en 250 leng-

te , vind men de Kaap Conception , de

noorder Grenspaal van het Half- Eiland

van California, dat zedert 1697 door de

Spaanfche Misfionariflen dagelyks bezogt

word, en alwaar de Abt la Chappe (#}
in j 769 Aftronomifche Obfervatien van
wegens de Franfche Academie is gaan

doen , die hem het leven kostte.

Tegen- §. 15. Het 'Fort Kamchatka Bolfche-
woordi- reskoi - Oftrog genaamt , en onder het op-

dg^uj. perbevel van Ochots ftaande, had in den

Cfche Jaare 1775 een Guarnifoen van 117 Rus-
Coio- fifche Soldaaten Qv ). In het zelve woon-

den 23 Kooplieden, en 41 andere Rus-
fen, tcnvyl het Opperfort, daarbuiten,

de Kerk , de Toll , Accys, Koorn- en
Zout-Magazynen , in het geheel 75,
en het Nèderfort buiten de Kerk 120
Huizen heeft , doch de Forten beftaan

alleen uit Pallifaden.

In

C«) Zie Hiftorie van California, ?. Deel 1761,
Vvja^e en Califorr.ie , par VAVbè de la Chappe , en 1769.
(v) Zie Esfai fur Ie Comme des Rusfes, 1777. pag.

219.



TartaRyen en Japan. 395

In de verdere Havens , en op de Ku-
rilifche Eilanden , liggen nog omtrent

300 Rusfen , en ruim 700 Kamchatka-

iche Soldaten? zoo dat de geheele magt

in 414 Rusfen, Soldaaten , en 706 In-

landers zoude beftaan.

Onder het zelve Haan 3000 Inwoon-
ders van Kamchatka* en de Kurilifche

Eilanden , die Jaarlyks voor Pagt aan

de Kroon opbrengen omtrent

130 Zee-Caftoor Vellen

>

700 Sabel - Vellen , en

2000 Vosfe- Vellen;

waar op de Kroon , zoo by verkoop aan

de Chineezen , als in Europa , wint

20000 Roebels.

De Pagt op de fterke

Drank bedraagt - - 4000 — ..

buicen de Tollen en Accyzen, die te

Ochots ontfangen worden , en 25000
Roebels beloopen , 't geen weinig van
50000 Roebels verfchilt, die de Rusfi-

fche Kroon van Kamchatka trekt.

Als men hier nu by rekent de wins-
ten , die de geprivilegeerde Handcl-
Compagnie van Ouloutourski doet , op
de fchoone Pelteryen, die zy op de Ei-

landen en vaste Kust van America ruilt,

en
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en waar toe zy altoos ten minsten zes
Fregatten gebruikt ; zal men met my
moeten bekennen , dat de Handel van
Kamchatka en America voor de Rusfen
een Goudmyn is , die onuitputbaar is,

en dat het zeer denkelyk is, dat zy dien
Tak van Handel eer zullen voortzetten

,

als hunne Ontdekkingen of Conquesten
verder na Japan voort te zetten.

VEJU
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EERSTE D E EL-

va n DE

MUNTEN
VAN

NEERLANDSCH INDIA,

JLn 't verhandelen der Munten van In-

dia, moet men eerst letten:

i. Op haare intrinfique waarde, die

zy innerlyk hebben, en afhangt

van het gehalte en gevvigt.

2. Op haare waarde in vergelyking

met Nederland.

3. Haare waarde by Compagnies Boe-
ken alhier, en

4. De befchryving der gouden, zilve-

ren , koperen en andere Munten in

gebruik.

EERSTE
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EERSTE HÖOFTDEEL.

Intrinfique waarde.

Jrjlaare intrinfique waarde komt voort uit

het gehalte en gewigt ; het gehalte is de

fynheid van 't goud en zilver: wanneer
het goud fyn is , noemt men deszelfs ge-

halte een mark van 24 Caraat, ieder van
1 s grein , doch het fyn zilver 1 2 penningen
ieder van 24 grein; dus is een Esfai mark
altoos 288 greinen: dit gehalte word in

geen Munt gevonden, dewyl de Souve-
rain aan de Muntmeefters zekere remedie

voor 'tverlita op de ftoffe, en de onkosten

van de vermunting moet toeftaan, dat,

in de Hollandfche Munt, een grein in de

fynheid van 't goud, en een engels in hec

gewigt op het mark is, en 4 ituks per

Imeltloon, op den gouden Ryder, zynde
de Heere geregtigheid daar en boven 6

iluivers per mark.

In de Bataviafche Munt, is in 1782
bepaald de remedie op een grein , en

het alloy 3 duivers in het gewigt, trek-

kende de Muntmeefler 2 per cento van

het goud, en 4 per cento van het zilver

,

daar
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daar en boven voor Heere geregtigheid

nog twee per cento.

Hec gewigt word gereekent by pondert

van 2 mark , die verdeeld zyn ieder in

8 oneen , ieder once in 20 engels , en ieder

engels in 32 azen; doch in India heefc een
mark gewigt 9 reaalen ? ieder van 48 Hui-

vers zwaarte.

Wanneer men beide die gehalte en ge-

wigt weer, kan men de intrinfique waar-

de der Munten vinden, mits men alvoO*

rens bepaale, hoe hoog men het fyn goud
en zilver reekend: dit is in Holland hec

mark fyn goud gemeenlyk ƒ 355 a f356

%

en 't mark fyn zilver ƒ25 a f 26, en in

India is thans door de Heeren Meefters

bevoolen , de zilvere fpecien te beree-

kenen tegens 66 ftuivers de gecartekie

Ducaton, het mark fyn zilver ƒ 261 en
het mark fyn goud tegens ƒ 375 , en na

deze prys is de intrinfique waarde van
alle Munten gereekent.

In een Esfaieufs Winkel
is 'er Esfai-Overju

Smelt -Oven,
Gloey • Oven.

IV, Deel* Cc Me»
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Pr«ef Men fmelt het onreine Zilver eerst in
•P het een Potlood -Kroes met Borax, vervol-

gens word de Kapel, van Kalfsbeencn ge-

maakt , gloeyend gellookc in de Esfai-

Oven-

Van een Ropy word afgefneden it
penningen gewigt, dat in Thee -lood ge-

wonden word.

Op de Kapel^als die gloeyend is, word
5 engels lood gelegd , dan het zilver , in

twee halve proeven.

Als het een quartier uurs gelegen heeft

is het afgetrokken ; het broodje (de bei-

de halve proeven egaaf) woeg 1 1 pennin-

gen 20 grein, en dit is de gehalte van het

Zilver.

De Goud-Proef is moeyelyker : men
neemt onrein goud 6 penningen, en 14

grein best zilver; men Hakt het met den

hamer tot een Cornet, en doet het met
fterk water in de Esfti-kolf; het zilver

in het fterk water getrokken zynde,
blyft het zuiver goud over , in twee

halve proeven , die het waare gehalte

geeven.

PROE-
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PROEVE.
In te fnyden . 6 psnn. oF 12 Caraat goud.
Idem . . . 6 -- ia —— —

.

Byjec . . • H — ?
f Zllver#

ldwia . • . j4_^^_i
4° penningen

af . sH dito en 17 gr., zoo veel als de broodjes wegc*
is 1 pcnn. 7 gr. koper.

De broodjes hebtK-n gewogen 38 penn. 17 grynen
Daar moet nu afgetrok. worde a3 — 16 gr. zo veel als *t byg.bed*

10 penn. 17 --.

de Cornetten wcegea . 9 —-'
of 19 Caraat 4 gryiu

is bezet piet • • 1 pcnn. i ^ryn Zilvar.

men fchryve «lus

Een baar goud.
Mark . .

Esfai . 19 Caraaat 4 gryn.

Zilver 1 peau. . l —

-

Koper • 1 —— . 7 —

-

Batavia
v • February

1781.

Hec goud of zilver word in een bak Mun*
mee Urusfelfche Aarde op zyn dikte ge-

gooten, die noemc men een Teen.

Onder de wal op de dikte getrokken.

Onder de doorfnyder op de grootte»

Met een Vyl gejuiteert.

Op de Kartelmoolen gekarteld.

Dan gekookt om wit te worden.

En dan op de Pers.

3000 Kopyen kunnen 'er daags gèfla»

gen worden.

Zoo dra het zelve bard word , word
het gloeyend gemaakt , om het metaal

zagt te maaken.

Cc a Ert2
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Ertz van Mineraal.

Mine- Word by een imaginair gewigt geree-

Pro«f ^ent van P011*^ van 1 6 oneen, om de
calculatie te maaken.

Hier toe gebruikt men een esfe kroes.

Het Mineraal word met
Flos , van Salpeter en Wynfteen
Glit of fdiuim van goud in de fles

Keuken - Zout
Samen gefmolten , in een digte kroes

op de Kapel- afgedreven , blyfe het zil-

ver, en door fterk water het goud.

Malhbaarfche Ertz.

De ondergetekende Esfaieur , heeft

,

voor rekening van den Heer Raderma-

cher, Raad extraordinair van Neerlandsch

India, enz. enz. enz. Proef gemaakt op

Ertz , en bevonden in 't Centner 2 once

zilver.

Batavia
1 Óéiobec

1781.

(Was getekend)

JACOBÜS D'fe WA REM,
Junior.

De
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De ondergetekende Esfayeur , heeft , ter

requifitie van den Heer Radermacher,

Raad extraordiaair van Neerlandsch In-

dia , Proef genomen op een ftukje Am-
boinafche Ertz, en het zelve met 2 once

goud, en \ once zilver in 't Centner be-

zet bevonden.

Batavia (Was getekend')
in 't Kafleel ^ ö

f
12 Oclober

XlSi. JACOBUS DE WAREM,
Junior.

TWEEDE HOOFTDEEL.

Omtrent de Europeefche, en In-

difche Munten.

waard Hollandsch.

Goude Ryder . . . .ƒ14 Hoi-
Ducaat .... 55 —land.

Zilvere Kroon 2 — 'uS&**—— Daaler 1 1 o —
Agt- cn -twintig . . 1 8 —
Gulden ...... 1 — —
Schelling .... — 6 —

•—» — Sesdehaif .... i— 5 \

Dubbeltje . . . — 2 —
Stuiver . . . . — 1 -^

Cc 3 Ko«
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waard Hollandsch.
Kopere duit. . . . . — ,

penning . . . — _v
Blank ... . Q \

~— '— Braspenning
, . . .

-*

De Wynkopers reekenen by
ponden Vlaamsch van . .ƒ6 „

De Koornkopers by Goudgul-
dens van .... \ 2 g ft

De Genever -Stokers by pon-
den van .... . _ . 4 fti

Bra- Souverain d'Or*

fcÏÏ'
Zilvere Ducaton.

permisfie-fchelling.
Kopere blauwmuifer.

tl™' £
ouis

J ,

d,°r ™ 24 Livres.
lcne

- Een dargent van 6 dito.
Un Liard.

jpaan-Goude Pifrool van 40 reaal.

Munt. Gouae Piafter.

Zilvere Phfter van 10 reaal.
Reaal de Plate.

• de Vellon.

Por. Goude munt van 60400 Rees.
g" Zilvere Crufade — 480 ..

tu

Rees.

G©u-
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Goude Guinee. Engel-

Zilvere Croion. fche'

, — Schelling. 9_ — Farthing.

$
Roomfche goude Scudi van 10 Jules. .

JW»

Genueefche goude Scquin.
l™*m

Venetiaanfche goude Ducaat.

Toscaanfche goude Roepiani.— zilvere Franciscano.

Genueefche zilvere Croifac.

Hamburgfche goude Ducaat. T)uit?

Fraukforter goude Carolien.
fche '

Hongaarfche goude Ducaat.

Pruisfifche Fredrik d'Or.

Zilvere Ryksdaalder van po kreutzers of
24 goede grosfen, is . . f %

n Ryksgulden of floryn van 60
kreutzers of 16 goede grosfen.

Hamburger Dahler.

Bremer Dahler.

Leipziger Dahler.

Frankforter Dahler.

Een kreutzer, 4 penningen.— goede gros is 31 kreutzers.— Batfchê van kreutzers.

—— Mariengros is 3 kreutzers.
—-- Bremer grootje.

1 Cc 4 Een
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Een Cleeffchc ftuivcr.

« Albus is 2 kreiuzers.

• penning.

£wit*Een Geneeffche goude Piftool.
fv

' rU,iC *

- ziivere Geneefiche Patagon,

,
Gulde, 15 baczen.

Pak.

Kreutzer.

—.— Plapper.

2"-eed-Een goude Ducaat,
W*

, Dahler 4 mark.

mar'; 8 oort.

Twee ziivere mark is een mark lubs,

Een zilver mark, drie kopere mark.

*— koper konitique.

Peen Goude Ducaat.
*chc- Z tvere Kroon.

Een Re mark.

• Een Poolfche Gulden,
,— Koningsberger Dahler is 3 Gulden

cf 90 grosfen.

gros, waar van 12 een Gulden.
, Timph.—- Schoftak is 6 Dantziger grosfen.

Masco i?pn jTaude Copek,

Ee»
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Een zilvere Roebel 3 is 90 Copek.

M* zilvere Copek.

Zilvere Asper. Tm>
kyen.

Pro Memoria.

In Azia zyn behalven de Europeefche

Munten.

De goude en zilvere Ropyen. in Per-

Abasüs en Mamoedy.
2ien

*
-

De goude Moor. In
'

c

— zilvere Ropy. fch

°§0["

— goude Pagood en Fanum, en Ryk.

—- Cauris , zynde een foort van Hoorns.

De zilvere Tical. insiam.

Word het goud en zilver by Tailen incw.

gewogen. "a -

De goude Coupang; en in Ja-
pan.

Verdere Eilanden de kopere Pitjes. Op ja.

va

Terwyl Africa en America, geen eigen

Munten hebben.

Cc 5 jEsfai
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Es/ai van veelt Europeefchc en Indi*

fche Munten.

Goude Munten.

N». I De Hollandfcbc Ducaat 70 in 't mk., weegt 2 Eng

• - % —
- - 5
- - 4 -
- - 5 -

Venetiaanl'e

Turkfche
Hendi Ropy, weegt

Amody —-
Karikamfe -- -

Idem J.
2

Idem -i —

—

91 azen ascar.w 2
... rj .

8 gr.

10

7 EKg-

7 -- -

7 • •
3 - - •

«"

- 1 - - 9
1 ... ai

a az.23car,iogr.,doet8 rds.27jftuiT.

4 •" -

3 ...

18

>--27'
... 6
.- - 17
- - 17
--28
... 3,

-- 3

20

7" -

20-- .

8»---
21

16 .-.

21 -

23 --
23 --

•O - -

lp-
22 eng.

6-- -

5

4- —
2 ---

Sfgr.

10 gr.

gr-

gr.

gr.

Goudc Ryder 24-^- in 't mk. - * - 22 - - - 1 gr.

Pagocd nieuwe Nagapatnamfche, weegt 2 Eng. 8 azen I9car. 21 gr,

Pagood driebeeHige 715- op 't mark

Fa;.um 24 in de Pagood
Javafcbe Ducaat - -

Souratfche Ropy -

Coupang ouHe -

Coupang nieuwe - .

Boontje - - - •

Ferzifche Ropy - * +

Arabifche -

Batavinfche— 17^5 7 duivers -———— 1782 7 -

Portugeefcbe Cruzaad 23 car. 9 gr.

JJederlandfche Ryder - - 22 - - - 1 --

Engelfche Guii te - - - 22 - - -

Spsanfche Piftool - - - 22 - - - 19 - •

FranfcheLouis - - - 22 - • - 6 - -

3; g^

3Ur-

271 .°z.
* 2

16 - -

13 - -

Zilverc Munten.

Zflvere Ryder ofDucaton 3 Esfai 1 1 p. 7 gr. , w. 7 eng. ±Z1 in 't mk.
13-
II-'

II-
I[ -

II.
II"
10 -

IO-
11 -•

II "

I 5- - > - -50 ftuiv. fch.

6--, 7J--Ï-»

2 - - , 7 - - - 27 - - .

20- -,ai-£- per mark.

10- -, 7 eng. 13 azen.
18

Ke«zerdMcr
Nagapainamfche Ropy
Sonratfche Ropy
Sicca Ropy

Pcrzifche Ropy - -

Nadais Ropy

Bataviafche Ropy 1765
1782

Madrafche Ropy - 11- -17 gr.

.Arcadfche - - II*- !£••
Ronde Spaanfche Reaal 9 13 in 'tmk. Esfai 11 p.

Een Driegulden - • - . 11 --— Ryksdaaliler - • - • 1© • - 15 gr

w. 4- -- 15J.

w. 23 ftuivers.

w. 23 —

—

w. 17 eng.i(5l||.

w. 7-l in 't mk.

ïJt
"

Berec"
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Eereekening der Munten 9
het Goud na f 375

't mark - fyn , en het Zilver na de Ducaton

van 66 ftuivers, volgens van Namen, den

20 Jvly 1767 , doch voaar op geen flaat tt

maaken is , alzoo de Esfayen niet bekend zyn 9

daar hy hen op hereekent heeft.

waard HoHandfch.

Een twe-dnbhelde Sataviafche goude . . f oo 5 2 ƒ *o 8 -

Een rndoftanfche goude 16 n 13 17 - -

Een Perzinanfche • • • • • . 16 4 13 16 8 -

Oude Driebeddig» Pasood 4 3*45*
Nieuwe Nagapatnamfche — • > • . 4 9 - 4 !• -

Een zilvere Ba»viafthe R©py . • • . -39*4-
Een dito Bengaalfcbe 1251*-
Een dito Sicca . • 1 4 1 1 4 -

Een diro Souratfe • . • • • . • I 4 - j 4 -

Een dito Perziaanfche • • • • • .13314*
Een dito Spr;anfche mat • • • • • . 2 1? 10 t 14 -

Een dito Ryksdaalder 2 10 4 a 10 -

Een dito Schelling • *5 14* 6 *•

Een dito Dubbeltje • . • • • • -115- »-

DERDE HOOFTDEEL.
Waarde hy Compagnies Boeken.

]1 De waarde der Speciën by 's Compagnies Ne-
gotie -Boeken, dewelke thans in JNederlandsch

Geld na de intrinftque waarde der Speciën ge-

houden worden ; doch in voorgaande Jaaren
wierden ze gehouden naar de Jndifche waarde
der Munten, zynde de Stand - Penningen by
's Compagnies Boeken thans maar agt in getal

;

namentlyk

:

Indisch Nederlandsck
g«ld. geld.

De gekartelde Ducaton . . ƒ4— ƒ3 6_
De ronde Spaaufche Reaal . 3-4- sl 14-,

De
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Indisch Nederlandse*
geld. geM.

DeCormandelfchegoudePag. ƒ4: 16— ƒ4: 10 —
De Tutecorynfche Pagood. . 4:10— 4: 3 —
De Bengaalfche Sicca Ropy . 1 : 1 1 ^ 1: 5 —
De Souratfche Ropy . . 1:10— 1:4—
De Chineefche Tail . , . 4: 8— 3:12^
De Japanfche Tail . . . 2: 1:13 —

33y voorbeeld als een mark fyn zilver uit

Nederland werd aangereekend met ƒ26—,
dan moet het op Batavia ingenomen worden
met . . . . 71-ï Ducaton.

Bengalen . . abf£ Rcpy.
China . . 7^fThail.
Chormandel . \ 5 -J| Pagood.
Malacca * . 91 ± Spaanfche Reaal.

Memorie

Wegens de bepaaling der intrinfique waarde,

van gemunte en ongemunte goude en zilvere

Speciën, in Oost -Indien, volgens fchryvens der

Hceren Zeventienen van den 2i ftcn Oótober aij-

110 1766, en haar Hoog-Edelens befluit van den

3 fteQ December
< 767 , om met het Boekjaar 1 761

daar na gereduceerc, ingenomen en verzonden te

worden; namentlyk:

De Bepaaling der Heeren Majores.

Een zilvere gekartelde Ducaton . ƒ 36 —
Een mark fyn Baar goud . . 375 — —
Een —*-— « aüver . . 26

De
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De Bepaling der Hooge Indiafche Regeering.

Een zilvere ongekartelde Ducaton ƒ 33 —
Een ——- Bataviafche, Sourac

fche of Perziaanfche Ropy „ 14-
Een mark Reaalen . . 23 6-*

Een ronde Reaal vaivagten . . 2 14 —
Een zilvere Keizerdaalder . 2 10*
Een zak nieuw Nederlandsch

Payement . . . 300 — —,

Een goude gerande Nederlandfche

Ducaac . . • 55-*
Een dubbelde Bataviafche

Ropy . . . 20 — —
Een Perziaanfche of Indo-

ftanfche Ropy . . . 16
Een goude nieuwe Japanfche

Coupang . . . . 13 13».

Een kopere duit na de waarde in

Nederland, of — — <

Een goude oud^ Nagapatnamfche
Pagood . . . . 4 10—

Een Pagood aan de overwal

van CeiJon , of -de Maduree-
fche Kusc . . v 4 3 —

Een zilvere Sicca Ropy in Ben-
galen J 5 —

Een Japanfche Thail . . 1 13 —
Een ChinafcheThaifƒ3 124, en

Bader op * , , 3 1 2 —
Door
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Door de reduétie van eveugemdde Specferi

tot haare intrinfique waarde, ofte van India's tot

Nederlands Geld, moeten de Goederen van de

na te melden Plaatzen, met de volgende per cen-

toos iu haare waarde vermindert worden, na-

mentlyk die onder ultimo Augustus 1768 per

reffcant blyven , en federt ontfangen zullen wor-
dden van cle Buiten -Comptoiren, welkers Fao
tuuren in 't Boekjaar 176^ gedateert zyn; als:

Batavia, Ambon,Banda. TematcmMiicasfar, Ti-nor Sumatra*.* West Krst,
Java's Oost Kust. Cheriaen, i Eiland Ccyion ;<<ls, Cjlo.nbo ,I:;iTanapatncm ,

GaT Trimror omale. Mature, Calpetty, Indi'as NeerhinrtfLh, ptreento te

ftlanaar Ca'iture , en Bauicaloa , we- Geld. Geld. verminder.
gens een gekartelde Dm aton . . ƒ 4 -• - f S ó - ƒ 17 j. ••

.Kaap de Goede Hoop, wegens een Du-
caton. . .. .

*. 3 ia- 3 * - 8 jl - -

Mr.Iacca , Bantam , Patembaag , Jam-
by en Kanjermasfing, wegen? een
rorde Reaal van agcen . . *S 4 - 2 14 - 16 •- X.

Chormandel wegens een goude Pa-
good. > . . .

Bengalen , wegens een Sicca Ropy .

Souratte en Mallebaar , wegens een
Uopy ....

Neerland ....
De Overwal van Ceylna , ©FdeMadu-

reefche Kust; als: Tutecoryn, Kil-

kare, Manapaar , Alvvatier- Negwy
Kaap Comraoryn en Pommecail

,

wegens een goude Pagopd . •

Japan , wegens een Thail .

China, wegens een

Alle het Neerlandfche Geld is in guldens ftuivers en penningen eefleM,
al het lndifche Geld in kyksdaaldcrs en fluivers, 'c geen men geinaklyk
kan reduceereu , door de volgende Tafel , dus is

:

Ryksdwlders .

1.

a.

3. . •

4/» • •

4 «<
1 11 i

4

I

10 -

5 -

6 i -

20 | X,

1 10 - 1 4 - 20 -• -

ia 5 -- - ICO 10 -- -.

4 13- 4 3
-

7 i
-

2 - - - 1 13 - 17 x -

4 8 - 3 12 - 18 2» .
1 t

Neerlandsch. Indiesch.

f 1 19 8 f 2 8 --

3 iy - 4 16 --

5 18 8 7 4 --

7 18 *
9 ia --
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Ryfodaalders . . ,
Neerhndsch. Indiwch.^

5. • • • • j 9 *7 ° J _
< il 17 > U o --

7. . . . . 13 iö 8 16 16 --

8. . f
. . 15 16 - 19 4 -

o. . . . , 17 IS 8 ai 12 --

10 19 5 - 24 -
"

>©o. 197 10 " 24° * -*-

#
Neerlandscb.

ƒ 1. Rds. 24 8
2. ------ 1 1 -

3. 1 25 9
4.. ------ 2 2 -

5. z 26 8
6» 3 3 -

7. 3 a7 •
8. ------ 4 4 -

9 -- 4 28 8
10. 5 5 -

100. --- — 51 ar

mi n N T E N. Esfai Gewigt. waard. i« Hall. N. oude ver-"
- ' Car. Reaal (t. gangb. Boek. Bo$k. fcbil.

Coude Ropy Javafche (en-

kelde) . . • •
ft0 7'

Muntmeefter 2 percen-

to op ingebragteGoud.

Hec gond gereekend na
,

den Ducaat a / 5 5 -.
- ' **''«,

Ducaat Necrlandiche 7» per gr. Eng. az. Car. ƒ5 5 - / 5 5 - •
. ƒ 6 : 14 *

mark . • • • 23 7 * 9£

Pagood Chormandelfche 71}

per mark . . 20 8|. 4:10:8: 4ïi6ï

Dito nieuwe 7^ P^ rnark . 19 &'f

Dito van het Ju«tr 1767,

Het Goud in Holland hoogst

op . , . . ƒ 375 - gereek. 375 575 - -
. • 4«« ta India,

Het Zilver mark fyn . . 2ov.Hp.20 gr. 26--.. 31:7:8-

Ropy nieuwe Choromandel- pennigr. Eng.

fcheaiJ 6VöP SI mark* * " 6 7iri . ^ -

Ducaton 7-»-Jl
per mark. . 11 7 ' * / 3:3 f 5 :6« «• f 4 -—

Schelling 49?
2

6 23 - - - 6 - -63.. - 7%

Dubbeltje 1501. . 6 23 - - " 2 - -23- - *£

Ropy Sicca.

Dito Moxudabatfche 2iA*j eng* az.

per mark. . • • ***S7§*S *>$ ,jII£

Dito Souratfche fti-ft per

TT 1 7 l8 1,3,11 • • • l*IO-

Dito PcKiaai/, 11,15. 7,» i>4»-' • • • • *> «
D#
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De Generaal Mosfel proponeerd fa de Golonien de Munten van den Staat
en dat in de Oost van India , zynde den Ducaton.
Den Pagood op Chormandeï en Ceilun, en
De Ropy om de West.

Om een egaale reductie te hebben, moeten de oude Pa-
good doen . .- . t 96 fluiv.

CormandelicTie Ropy . . . , 25_< . .

Souratfche . . . . 24! a 26 ftuiv,

Eengaalfclie — . . , . 27». - -

Volgens SCHREUDER.
Cormandelfehc Ropy sï~Vj Per mar^ » Esfai n penningen 6 grein*

Süiuatfche ftVö^ » ll 3

Perzifelie 21

2

S
'— , . 11 15 —

•

Nieuwe Cormandelfche en Tutecorynfche Pagooden 1765 zyn Esfai 18 Cz»
raat 5.1 grein.

Tutecorynfche Fanum • Muntcry [laai (lil.

Bereekenlng op de natenoemene Munten , leree-

kent de zïtvere Speciën tegens een Ducaton
Van 66 fiuivers > en de goude tegens f 375 *

'/ mark fyh.

1 Rntav. gek. zilv. Ropy,deDuc. aóoilv. komt ƒ i 3 9*f
C l $<»"*• * —

:
—— 1 4 or*~

-oi 8 iB.tng. « 1 a 5-^-

-24--* 1 Sicca « I 4 i-j-il*

.« 14 .- 1 Perz. , 1 3 i\UH
— 54-- 1 Spaanfchemac ...... Q.\%\c-^f^
-.50 -- 1 Rykidaalder 210 4f^
.-6-- 1 Schelling . 5Mlf
— 2 r~ 1 dubbelde fluiver - 1 WS^I^HtT
ƒ20 3 2 dubb. LJatav. G Ropy,'trn. f. a/V,75-komt op 20 j ft^
— 17-- 1 lndoftanreher : 16. 13. *-iti
.- 8- 1 Peuiaaniche— __— 16» 4*> 3fi

Batavta den QVas geteekent)

iojuly 1767.

J. S. van Name tf.

Me*
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Berigt by de Boeken van De
cember 1767*

Voor Batavia > Ambon > Banda , Ternaten , Ma
casfar, Colombo, Java,

Cheribon , en de groote

Oost, de Ducacon . .

Dé Kaap, de Ducacon * .

Voor Malacca , Palem-

bang , Jamby , Banjer en

Bantam, ronde Spaan-

fche -Matten
Chormandelfche Pagood

Nieuwe
Boeken.

66 ft.

66 -

O ide

Dito.

80 ft;

72 —

Ver*
fchiU

8~

Tutecorynfche , of. Kus
Madureefche Pagood

Bengaalfche Sicea Ropy
Souratte en Mallebaar

Souratfche Ropy .

Chinafche Tail .

Oude Dueaton .

Bataviafche en Perziaan

fche Ropy . . .

Het mark Reaalen .

Keizersdaalder . . .

Nieuw NederlandfchPaie
ment ....

Fyn baar Zilver . .

Fyn baar Goud . *

Ducaat ...... 1 05
IV. Deel. Dd

'

54-64 -
90—96 —

16-
6;-

83 ~ 90 - 7 £-

24 — 30
72|- 83

63 (dejen) 7 8

52 0-J

20 —

24 - 30 «... .

ƒ23: 6 60 ieder

53 ft. .60 - —
ƒ300 -ƒ375--,

26 - 31

375 - 400--
ft. 6:12-

Dub-
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Nieuwe Oude Véfï
Boeken. ])no. fchil.

Dubbelde Bataviafche

Goude Ropy . .
'

.
ƒ 20 — 24 — -

Dubbelde Perzifche enln-

doftanfche dito ... 16— —
Nieuwe Japanfche Cou-

pang 13 I3t -

Notitie van de Munten die in Inditn

rouleeren.

tjj™ Jjatavia heeft de nieuwe gekartelde Du-
cacon tot Standpenning ; zie verder on-

der de Munten, Ducaat, Ropy, goude
Coupang , Ducaton, Reaal -Spaanfche,

Paiement, Ropyen , Schellingen , Dubbelt-
jes, Stuivers, Keizersdaalders en Duiten.

Am- Amboina heeft de nieuwe gekartelde
boina. Ducaton tot Standpenning ; zie verder

onder de Munten, Ropyen, Schellingen

en Dubbeltjes.

Banda. Banda heeft de nieuwe gekartelde Du-
caton tot Standpenning ; zie verder on-

der de Munten, Ropyen, Schellingen en

Dubbeltjes.

Ter- Terraten heeft al mede tot Standpen-
aaten. ning de gekartelde Ducaton; zie verder

Du«
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Ducaat) Ropy, Reaal -fpaanfche, Schel-

lingen, Dubbeltjes en Duiten.

Macasfar heeft tot Standpenning de Mt-

gekartelde Ducaton , zie verder Ropy, casfar#

Schellingen, Dubbeltjes en Duiten.

Banjermasfing heeft de ronde Spaan- Banjer*

fche Reaal tot Standpenning.
' masfin3-

Timer heeft de gekartelde Ducaton tot Timer.

Standpenning.

Palemban% heeft de ronde Spaanfche Wem*

Reaal tot Standpenning; zie verder Pitjes.
bj,ns#

Jamby als Palembang. Jamby,

China heeft de zilvere Japanfche Tail china,

tot Standpenning ; zie veider onder d$

Munten, Coupang, Itfebos.

Malacca heeft de ronde Spaanfche Reaal m*»

tot Standpenning; zie verder Ducaton, Itcct-

Ropy , Schellingen ; Dubbeltjes , P&*

good, Ducaat.

Sumatras lVest- Kust heeft de gekartel-SmnatnM

<Je Ducaton tot Standpenning. j^*£

Dd a JBen*
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i'cn- Bengalen heeft tot Standpenning de z)ï-

s
• vere Sicca Ropy ; zie verder goudeRopy,

zilvereRopy , Ducaat, Ana, Cauris,Paifa.

Cor. Cormandel heefc de dricbeeldige gou-
mandci.

^Q pag00d tot Standpeaaning; zie verder

Pagood , Fanum.

Ceyion. Ceylon heeft de nieuwe gekartelde Du-
caton toe Standpenning, op Colombo en

onderhoorige Compcoiren, doch op Tu-
tecoryn en de Overwal , de nieuwe Pa-

good ; zie Ducaton , Pagood, Fanum,
Ropy, Schellingen, Dubbeltjes.

Mal- Mallebaar heeft tot Standpenning de
kbaar. Souratfche Ropy; zie verder Ropy, Du-

caton, heaal Spaanfche , Chakeron , Du-
caat, Pagood, Fanum, Bafaroeken.

Sou. Sou-ratte heeft tot Standpenning de Sou-
ratte, ratfehe Ropy; zie verder goude Ropy,

Ana, Ducaat, Spaanfche Reaal, Keizer-

daalder, Peys, Mamoedi-Commachie.

Kaap de Kaap de Goede Hoop heefc de gekartel-
Goede, ^e r) ucacon tot Standpenning: zie verder
Hoop. .. * o'

Guluen, Ducaton.

Java. Java heeft tot Standpenning de gekar-
'

tcide
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telde Ducacon; zie verder Ducaat, Spaan-

fche Reaal, Keizerdaaider, Ropy, Schel-

ling, Dubbeltjes, Duiten en Pitjes.

Cheribon heeft tot Standpenning de ge- Ge-

kartelde Ducaton ; zie verder Ducaat,
nbon *

Ropy, Schelling, Dubbeltjes, Duitenen
Pitjes.

Op Bantam is de Standpenning de ron- Ran-

de Spaanfche Reaal; zie Ducaton, Schel- tam «

lingen, Dubbeltjes, Duiten en Pitjes.

VIERDE HOOFTDEEL.
Coude 1 Zilvere en Kopere Munten.

1.

G O U D E

MUNTEN.
Asvcjïe ( Zie Ropyen goudej) Asrefte,

Coupang fOudeJapanfcheGoude) doen Co«-

10 tail of 100 maas, of 1000 casjes, zcerPan£-

verfchiilcnd van gehalte: een houd 20 ca

raat, een andere 13 caraat 8 grein, we-

gende ii engels 19 azen, zoo dat trien

Dd 3 op
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op haar waarde geen ftaat kan maaken , die

zelfs in Japan van 6 cot 10 tailen verfchild»

Cou- Coupang. (Nieuwe Japanfche GoudeJ) is,

m* j e ecnigfte Negotie- Penning, die uit het

Land vervoerd word; zyn Esfai is 15 ca-

raat 5 grein, en weegt 8 engels 16 azen:

dezelve doet by 's Compagnies Boeken

ƒ13 : 13^, hoewel die op Batavia onder de

gemeente gangbaar is voor ƒ6 : 6 -, en wel

eens tot <5i klimt,

Ducaat- Ducaat (Goude gekartelde Neerland-

fchej) dezelve heeft het gehalte van 23 car.,

7 grein, en weegt 2 engels 8^ aas, a 2 en-

gels 9f aas, gaande 70 a 71 ftuks op een

mark ; dus is haare intrinfique waarde

j 5 :
4 : 1 3 ÏT zyade voorƒ5:5- in Holland

ook gangbaar, doende fomtyds een halve

of heele Huiver opgeld, haare waarde by
Compagnies Negotie- Boeken is in Neer*
tendlch Geld mede ƒ 5

:
5 -.

Op Batavia, Ambon, Banda, Terna-

ten, Malacca , Java, enz. is dezelve

gangbaar voor 2 2 Schellingen , of 13 2 Hui-

vers, zynde Rds. 2\ en dus is een zak
van 1000 Rds., 363 Ducaten en 84 ftui-

vers, moetende wegen 5 mark 1 once 8

engels , 1 8^ aas a 70 per mark»

op



Gewigten van India. 423

Op Bengale is dezelve als Specie niet

'gangbaar, doch ryst en daald, en is ge-

meenlyk waard 3^4 Ropy Sicca, zynde
omtrent Rds. 2:18-, doch de Venetiaan-

fche Ducaten doen daar TV a $ Ropy meer.

Op Cochim doen dezelve 4J Ropy, of
Rds. 2 139.

Op Souratte fcyn de Ducaten in drie

foorten onderfcheiden , Beeldjes , zynde
Hollandfche Poppetjes , of Venetiaanfche

Stambooly, of Turkfche, doende de eer-

ftq gemeenlyk 41 Ropy, of Rds. 2 : 30.

,

de tweede 4^ Ropy, of Rds. 2: 36, en

de laatfle 3^ Ropy of Rds. 2}, doch het

loopt op en af, moetende egter, volgens

berigt der Souratfche Miniders, £j waal

,

©f 2, engels 10 azen wegen.

Op Mocha zyn dezelve waard 4} Ro-
py Souratsch, of Rds. 3 -.

Te Kets en Hallaar, doenze fomtyds

4-i Ropy, of Rds. 3: 12 -.

Op Nagapatnam do n 100 Ducaten
127 nieuwe Pagoden: deze Munt wordt
daar Landwaards ingevoerd, en. verfmol*

teri tot hec maaiken van Goudwerken.
Dd 4 Du-
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Ducnat. Ducaat (Goude ongekartelde) is op Bata-

via, Java, enz. waard 18 Schellingen, of
• Rds. !2^, Doch word meest byGewigt ont-

vangen, om dat ze gemcenlyk befnoeid zy n.

L

Op Cochim doet dezelve 4^ Repyj
of Rds. s|c •

Dncaat, Ducaat (~Hongaarfche)

üucaat. Ducaat ( Vènetiaanfche)

Bucaat. Ducaat CTurkfcheJ) weegt 1 Engels

22 azen, Esfai 20 caraat 5^ grein.

Fsnuni. Fantim ("Chórmandelfche Goude) is van

't allooi van 7 caraat io^l grein Goud, de

rest Zilver, als by de Pagood gaan 24 in

een oude Nagapatnamfche Pagood , zyn-

de dus gangbaar voor 4 ftuivers, doch
deze Munt rysc en daald, zynde een Fa*

mini 80 Casjes.

Fannm- Fanum (Ragias Goude) over lang door
den Koning van Coilan op Mallabaar ge-

munt; de weinige, die nog in wezen zyn ,

doen gemcenlyk op Cochim 15/j ltuiver.

Janum. Yamtm (Xananoorfche Goude) doet

gemeenlek aldaar 5 ftuivers.

Fê-
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' Fanum (Calicoetfche Goude) word te Fanunu

Chellua en op Mallabaar gemeenlyk geac-

cepteejrt voor 6 ïtuivers.

Fanum (Tutecorynfche Goude) is zedert Fanum„

den Jaare 1743 gangbaar geweest voor

4i ftuiver.

Goud (Het fyne) van 't gehalte van 24 Goi*&

caraat van 1 2 grein , is in Holland zeer ver-

wisfelend in prys, en loopt van ƒ 355:
Bank- tot ƒ375: - Casgeld het mark fyn,
doch is by 's Compagnies Boeken in Ne-
derlandsch Geld bepaald op ƒ375: of
Rds. 156^ eens voor al, en dus ftaat het

Goudtegens het Zilver by 's Compagnies
Boeken alsƒ 375: tegen f 26: - of 14H»
tot 1 , daar eertyds het Goud by de Indi-

fche Boeken liep voor ƒ400:- 't mark fyn>>

en 't Zilver a ƒ 3 1 : 7 : 8. dat is als \2\ y

tegens 1.

Goude Moor (Zie Ropy Goude) M
Goude

Itfibu ofBoontje , Goude vierkante Ja- itfi-

panfehe Munt, 15 maas of 4 op een nieu-!i
u °*

r n j
J

i r> r Boontje,
we Coupang; de oude Esfayeeren 13 ca-

raat 87 grein, weegt 2 engels 28 azen;

doch de nieuwe 15 caraat 9 grein, we-
gende 2 engels 4 azen.

Dd 5 Ko$-
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Kosjü- Kosjubangj ronde goude Munt, in Ja-
w*& pan waard 1 2 maas , dus 5 een nieuwe

Coupang, esfayeeren 20 caraat4l grein,

wegen 2 engels 13 azen.

Bïa«. Maas , Goude Macasfaarfche Munt , iii

1650 opMacasfar geflagen,en toen waard
een Spaanfche Reaal.

Obang. Obang,Japanfche goude Munt, is zo veel

waard als 10 goude Coupangs oude foort.

Fasood. Pagood(Oude driebeeldige Nagapatnam-
fche goude) van dezelve Stempel als de
Madrasfche , 's Compagnies Negotie - Pen-

ning ter Kuste Cormandel , van 't ge*

halte van 20 caraat 8f grein of 8i mat,
wordende gemengc met Zilver van 8 mat
of 9 penningen 141 grein, zwaar 2 en-

gels 7ïi7 aas, gaande 71^ fluks per mark,
en intrinfiek waard ƒ4: 9: o|£*-. loopt

by 's Compagnies Boeken in Neerlandsch

Geld voor 90 fluivers ofƒ4: 10:, doch
by de oude Boeken liep dezelve voor

ƒ4: 16: — , 't geen een verfchil maakt

van 6i per cento , zynde zedert anno

1747 niet meer geflagen.

Op Cormandel is dezelve gangbaar

voor 96 fluivers of t Rds. , zoo wel

als'
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«Is op Malacca , en doet door de wan-

deling tot 15 per cenco meer als de

nieuwe.

Op Cochim voor 3^ Ropy of Rds.

5:6:, doch ryzen en daalen confidera-

bel; zy is verdeelt in 24 Fanums, en ie-

der Fanum in 80 Casjes.

Pagood (Nieuwe Nagapatnamfche of Pagoo*.

Tutecoryn/che goude) gelyk met de En-
gelfche S ter - Pagood , wordende zoo wel te

Nagapatnam als teTutecoryn zedert 1747
geflagen ; is Compagnies Standpenning *

egter alleen op Tutecoryn en de Kust van
Madura of Overwal van Ceylon , zynde
van 't gehalte van 8 mat of 19 caraat 2 f

grein ; de toezet is gerafineerd Staafko-

per , Japans , wegende 2 engels 6\\?
azen of yt\ per mark, en intrinficq waard

ƒ4.: 3: 0|f| penning; loopt by 's Com-
pagnies Boeken in Nederlandsch Geld
voor 83 Huivers, doch voor dezen in In-

dia's Geld voor 90 fluivers, zynde een

verfchil van 71- per cento. Dit is genoeg-

zaam de eenigeMunt, die op de Kust in

?s Compagnies Handel rouleerd.

Op de Kust Cormandel, de Kust Ma-
tlura en Ceylon , is dezelve gangbaar voor

9$
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90 Huivers of 1 { Rds. , en omtrent 8 per

cento minder in waarde, als de oude Na-
gapacnamfche driebeeldige Pagood, doen-

de jo8 nieuwe, gemeenlyk 100 oude
Nagapatnamfche Pagoden op zuider Cor-

xnandel.

Maar op noorder Gormandel doen

104 nieuwe , gemeenlyk joo oude Pa«

goden, doch ryzen en daalen by verwis-

seling , na dat 'er veel of weing in 't

Land zyn.

Voor 1 00 nieuwe Pagoden , heeft men
gemeenlyk op Nagapatnam 345 ps. Pon-
dicherifche Ropyen , 350 Souratfche of

358 Madraspatnamfche Ropyen.

Pagood. Pagood fNieuwe Tutecorynfche en Na-
gapatnamfche van 1767) is op het gehalte

gebragtvani8 caraat 5 f grein, behouden-
de het zelve gewigt, en 72^ Pagood per

mark, dus is de intrinficque waarde van
die Pagood 81 '4t ftuivers, hoewelze op
Cormandel en de Overwal van Ceylon
voor 90 Huivers of Rds i\ gangbaar is,

gclyk de andere nieuwe Pagoden , die daar

gemunt worden.

Pagocd. Pogood. (Portonovofche Goude} moest
als
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als de nieuwe 19 caraat 2f grein toetzen*

doch is in de laatste Jaaren tot 17 caraat,

9 grein getoetst; dus is het de flegtste van

alle, zynde 8 per cento minder waard,

als de voorige van 1767 van 18 caraat 5-

grein, i2}f per cento minder waard als

de nieuwe Nagapatnamfche van 't gehalte

van 19 caraat, 1} grein, en 20 7v per cen-

to minder waard, als de oude driebeeldi-

ge Nagapatnamfche Pagood ; egter gaan

ze buiten 's Compagnies Jurisdictie ge-

noegzaam egaal met de nieuwe Nagapat-

namfche Pagood.

Pagood (Oude driebeeldige oude Engel- Pagood.

fche) op Madraspatnam geflagen ; dezelve

is als de oude Nagapatnamfche van 't ge-

halte van 20 caraat 8f grein, om de ge-

heele Noord van Cormandel in gebruik.

Pagood (Engelfche goude Ster-) mede te Pagocd.

Madras gemunt, van 't gehalte van 8 mat,
gelyk de nieuwe Nagapatnamfche; echter

wordt de Engelfche by verwisfeling 2 a 3
per cento beter gehouden, en jongst tot

8

per cento, zoo, om dat 'er niet veel van
gemunt word, en dies toezet zilver zyn-
de, tot alles kan verwerkt worden , daar

de Nagapatnamfche, die met koper ge-

mengd is, te bros toe is.

Pa-
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?agood
r Pagood (Goude Maan-) by de Franfchen

te Pondichery geflagen, van 't gehalte als

de Ster - Pagoden , zynde ± per cento

beter als de Nagapatnamfche nieuwe
Pagood.

lagood. Pagood (Ikeris Goude) word op Malie-

baar gemaakt , en is op Cochim gangbaar

voor 4 Ropyen of Rds. 2: 24: —

.

Ropy* Ropy (Goude Zodiac-) onder de Regee-
ring van den Groot- Mogol Selim geflagen

,

door zyn Vrouw Nourmahal, zie Valen-

tyn 4
dc Deel 2.de Stuk, pag. 227.

Ropy. Ropy (Goude Bataviafche) ook Derham
Djawa genaamt is enkeld, dubbelde of

tweedubbeld, doch word niet meer gemunt,

en is billioen verklaard. Van de geene die

by de Compagnie ofParticulieren nog ove-

rig zyn , heeft de enkelde het gehalte

van 20 caraat, en weegt ir engels, dus

is deszelfs intrinfieque waarde omtrent

ƒ 10: 2|, en de dubbelde ƒ 20: J : 2j£,

zynde by Compagnies Boeken geredu-

ceerd op ƒ 10: — en ƒ20: — , doch on-

der de Gemeente pleeg de enkelde gang-

baar te zyn voor 5 Ryksdaalders, en de

dubbelde voor 10 Ryksdaalders; die van

J746 zyn van een fraaije Stempel met
een



Gewicten vam India. 431
1

«en Haantje; die van 1766 mee een Kruis,

en die van 1782, zyn van 't gehalte vaa

19 caraat, en hebben dezelve waarde*

Ropy (Goude Indoftanfche Sicca) ook Ropy
Arreste en goude Moor genaamt, is de
eenigfte goude Munt, die in Bengalen

geflagen word: een Ropy is altyd in 16

«Ana verdeeld, en de Moxudabatfche Es-

faieerd 23 caraat, en weegt 9 masfa, 6
retty of 15^ ana Sicca* dat is 7 engels

en 7 azen ruim, zynde intrinficq waard

ƒ16: 13: I3j!i? doch by 's Compagnies
boeken loopt dezelve in Nederlandfch

Geld è ƒ 16: doch eertyds voor ƒ20: en

ƒ21:; deszelfs prys op Hougli is niet

vast, gemeenlyk 15 zilvere Sicca Ropyen

,

dat is Rds. 9: 40}.

Op Casfimbazaar gemunt , weegt de*

zelve 15 ana of 7 engels 3} aas, en dcr-

zelver waarde ryst en daald met het goud.

Op Patna gemeenlyk gereekent op 75
Sicca Ropyen , doch doet dikwyls van 3
tot 9 per cento mintier.

OpDecca ryst dezelve dikwyls totiö:,

en daald weder tot 13 Sicca Ropyen,

Ropy
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R°py« Ropy (Goudc Souratfche) weegt een tho*

la, 1 1 masfa, 19} aas, en rouleerd voor 15
zilvere Ropyen Souratfche, ofRds. 9: 18,
zynde dit de eenigfte goude Munt, die

op Souratte word geflagen.

Op Amadabath doet de Souratfche

goude Ropy, mede 15 Ropyen.

Op Denderayapour loopt dezelve vati

142 tot op 15;- Ropy, en in de Ryken
van Kets en Hallaar , van 15 tot 16

Ropyen.

Ropy. Ropy C^GoudePerziaanfche) is intrinficq

Waard ƒ16: 4: 13^, en is by 's Com-
pagnies Boeken gereduceert op f 16:,

doch is in Perzien en Indoftan gangbaar

voor Rds. 8 : —

.

Kopy. Ropy CGoudeNapaelfche) doende maar
6 zilvere Ropyen.

Hopy. R*py (Perziaanfche Hendi) gangbaar

a 8ï Ryksdaalder op Batavia.

Kopy. Ropy ( Amodi) deze mede.

Kopy. Ropy Q —-.— Karinkamfche) dito*

I
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I I.

Z I L V E R E

MUNTEN.
Ana is op Bengalen altyd Tv van een Ana>

Ropy , dus is een Ana Sicca i Stuiver

i$\ penningen.

Op Souratte is dezelve we! mede
fj

van een Ropy , doch maar een Stuiver

14 penningen waardig.

Chakeron van Trcvancoor , gaan op chi.

Cochim 28 op een Souratfche Ropy. fceron,

Commachie is op Mocha ? \ Stuiver de Com-

cnkelde, en de tweedubbelde 6 Stuivers ,™*chie.

gaande 40 a 45 op een Keizerdaalder, of
60 Huivers; een Commachie is 2 Arvie,

een Arvie sLax, en een Lax 6 pennin-

gen.

Dubbeltjes ( nieuwe) van het gehalte n«b.

van 6 penningen 23 grein, weegt een en- belt
i
e5 '

gels ï^ aas of 1501 ps. per mark; zyn in-

trinfiecq waard i S:uiver 15|KHH Pen~

gingen, doch zyn in Holland waard, en
.

IV Duel, Ee loo-
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loopen by 's Compagnies Boeken ,voor 2.

Stuivers Hollandsch of 32 penningen,
maar in India zyn dezelve allerweegen

gangbaar voor stj-Stuiver, 40 penningen
of 10 Cornpagnks duiten; egter is 'er dit

onderfcheid nog in , dat op Java , beöosten

Samarang, die van de Munt Zeelandia en

Westfriesland, beter gewild zyn, als de

Hollandfche Munt, die weder op Soura-

carta en Djockjocarta in de bovenlanden

geprefereerd word.

En op Macasfar de Westfriesfche, om
dat ze grooter. is.

Doch aan de Kaap doen dezelve niet

meer als twee Stuivers.

t) Ub- Dubbeltjes (oudej) van het zelve gehal-

Mtjes. te en gewigt, doch gemeenlyk befnoeit,

zyn in India maar gangbaar voor 2 Stui-

vers of 32, penningen, of 8 Compagnies

d ui een.

Du- Ducaton ("gekartelde Nederlandfche zil-

tatcu, Vere) is verdeeld in halve, zynde 's Com-
pagnies Standpenning op Batav/a, Colom-

bo en onderhorige Comptoircn , op 't Ei-

land Ceylon, Sumatra's Westkust, Java,

Cheribon, de Kaap, mitsgaders de groote

Oost,
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Oost, als Ambon , Bandag Ternaten*

Macasfar, en Timor. Deszelfs gehalte is

1 1 penningen 7 grein * weegt 2 1 engels

j! aas a 10 azen of ?$ï\ per mark. Vol-

gens de bepaaling , waar na alle andere Spe-

ciën befeekend zyn , is deszelfs intrin*

ficque waarde 66 Stuivers , hoewel ze in

Holland de Edele Compagnie Cwaar voof

ze alleen gemunt word) 64 Stuivers kost;

dezelve gaat by 's Compagnies Negotie*

Boeken in Nederlandsch Geld voor 66
Stuivers , doeh in India's Geld voor 80
Stuivers, 't geen een vermindering maakc

van ijj per cento.

Dezelve is op Batavia, Atnban, Bafr*

da 9 Ternateti, Macasfar* Timor ^ Süma-
tra's Westkust, Java, Cheribon en Ma«*

lacca gartgbaar voor 80 Stuivers of Rds„

j : 32. dus is een zak van 1000 Ryksdaal-»

ders op Batavia 600 Ducatons * die moe-
ten weegen 79 mark , 7 oneen 7 engels &

7f{4 ftuks per mark.

Op de Kaap is dezelve gafigbaat Vööt

72 Stuivers of Rds. 1 : 24, en op Cochim
voor Rds. 1 i 27 of %\ Ropy ; in Bengalen

en Souratte alleen by 't gewigt$ doch op
Cormandel doen 100 Ducatons 76 nieuwe

Pagoden, dat is ieder Rds*,ï : %% «*<

E e x JDu*
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Dq- Ducaton ( oude ongekartelde Zilvere)
caton. van 't zelve gehalte en gevvigt , en dus

van dezelve intrinficque waarde , en in

Nederland rouletrende voor ƒ 3:3 of 63
Stuivers, waar op ze by Compagnies Boe-
ken ook gereduceerd zyn, doch in India,

daar de Ducatons rouleeren, zyn dezelve

waard 78 Stuivers , of Rds. 1 : 30, en

dus is een zak of 1000 Rds. 615 oude
Ducatons en 30 Stuivers, moetende wee-

gen 81 mark, 3 oneen ji engels.

Aan de Kaap zyn dezelve zoo veel

waard als de. nieuwe.

Fanum. Fanum ( Nagapatnamfche Zilvere of
grootej) is waard 6 Stuivers, en gaan

dus 16 op een oude Nagapatnamfche
Pagood.

Fanum. Fanum (Xhochimfche Zilvere) doen
1 \ Stuiver , en hebben 60 Baza*oekans.

^anum Fanum Laris ( Zilvere ) is op Cana-
Laris. noor gangbaar voor 6 Stuivers.

Gulden. Gulden (Hollandfche) is alleen aan de

Kaap gangbaar voor 20 Stuivers , doch
een Kaapfche Gulden is maar 15 Hol-
landfche Stuiv.ers.

Go-
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GomomeGin, vierkante Japanfche Munt, Gomo

Waard 5 taiJ Zilver. mc Gm -

Itagamma, Schuit, platte, langwerpi ita-

ge Japanfche Munt, waard 62 maas, Es-Samnia -

(ai 5 penningen 13 grein, weegen 5 on-

een en meer.

Keizerdaalder , is intrinficq waard Keizer-

ƒ2: 10: 6f^l, loopt by Compagnies nieu-daalders -

we Boeken voor f2: 10, doch is byna
door geheel India gangbaar voor 60 Stui- .

vers of Rds. 1^.

Doch op Souratte , alwaar dezelve

Keriat genaamt worden , doen dezelve

gemeenlyk Rds. 1 : 16: —

.

Op Borneo te Puntiana doen 18 Kei-

zerdaaiders 36 Ropyen of 22-^ Ryksdaal-

der , waar voor men een taii Goud
heeft. .

Kodoma , of Boon , Japanfche Munt , Korfo-

waard 3 maas, Esfayeerd 5 penningen ó^» 113 ot
"

grein» weegen 11 engels 1 6 azen.
Boon *-

Mamoedi: in 't Ryk van Kets is de- Mj| _

zelve gangbaar voor j Ropy of 10 Stui mocdi.

Vers, weegende i05 ps. een pond Hol-

Ee 3 landsch,
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landsch , doende een Mamoedi 26 pel-

zen , zynde deze in 't Ryk van Hallaar

8 a 25 per cento minder waard.

s™- Nandiogirii vierkante Japanfche Munt,
^^o»- waard 7 maas, 5 Condryns; Esfaieeren

1 1 penningen 8 grein > weegt 6 engelfch

19 azen.

Paie. Paiemcnt ("nieuw Nederlandfch^) be-
»sm. {taande in Schellingen , Dubbeltjes en

^cuivers, word by de Edele Compagnies
Boeken de zak gereekent op ƒ300: «.

Hoilandsch , moet weegen 19 mark 5
oneen.

HqpaJ. Reaal (Spaanfche vierkante) word ge-

meenlyk by 't gewigt bereekend), zynde
in Holland ƒ52: 10} het mark waard,
doch by 's Compagnies Boeken zyn de-

zelve gefield op ƒ 33 : 6: ~ het mark.

Dezelve zyn per ftuk op Batavia, Ja*
vaenMalacca, waard Rds 1: 12:, doch
op Bantam en Lampong, wel Rds. 1 : i6: 4

maar by de meenigte geeven de Chinee-
$en ten vervoer voor de J9 1 Reaalen

J33i Ryksdaalders.

Hm*, Reaal (Spaanfche ronde) of Mexi-

caan*
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caanfche Pilaar , ook Reaal van agten ge-

noemt, 's Compagnies Stand- en Negotie-

Penning op Malacca, Palembang, Jamby,
Banjermasfing en Bantam , weegende 7 i en-

gels , en intrinficq waard ƒ2:13: io/T
8/T -

2
-,

Doch by 's Compagnies nieuwe Boeken
in Nederlandsch Geld loopende voor 54
Stuivers of ƒ t : 14: > en by de oude

in India's Geld , voor 64 Stuivers of

ƒ3: 4: — , maakende een vermindering

van 15? per cento.

Op Batavia , Ternaten , Ambon , Ban-
da, Macasfar, Palembang, Jamby, Ban-

jer en Cochim , zyn dezelve gangbaar

voor Rd. 1^
?

t pees, doch in meenigte

worden de 100 ingewisfeld voor 1334-

toc 138 KyksdaalderSp na dat de cours

hoog of laag is.

Op Malacca loopt dezelve onder den
Inlander tot Rds. 1:20:, en op Java en

Bantam, k Rds. 1: 16:—.

In China ;s dezelve 84 Coadryns.

Op Souratte word dezelve Laallekria

genaamt , en doen de honderd , weegende

73 waal, Ryksd. 132:24;, doch op Ben-
galen , de Kust, Perzien en Mocha,

E e 4 zya

I
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zyn dezelve alleen te vertieren by 1
t

gewigt.

Rcaa i.
Reaal (Spaanfche ronde Kopftukken)

federt de Regeering van Carolus de l er-

de geflagen , en 2 k 3 per cent minder
waard als de Pilaaren , om dat dezelve

maar 10, 18 inftede van 10,22 Esfaiee-

ren; in de Bank te Amfterdara worden
de Kopftukken voor ƒ21: 10 — , en de

Reaalen voor f 22: — 't mark ontfangen.

Ropy. Ropy (Zilverc Zodiac) zie Ropy Gou-
de Zodiac.

*°Pf* Ropy (gekartelde BataviafcheJ) ook
Zilvere Lerham Djawa genaamt , in

1746 en 1766 op- Batavia geflagen, heb-

bende het gehalte van 11 penningen 15

grein, wecgejide 7 engelseh 16 azen, of

ƒ2 r{ per mark en dus intrinficq waard

ƒ 1 : 3 : 9J-|, doch loopt by 's Compagnies

nieuwe Boeken voor 24 Stuivers.

Onder alle foorten van Ropyen, plagt

deze. gekartelde de eenigile te zyn , die op

fttftavia voor 30 Stuivers gangbaar was,

doch federt het Biljet van den jc dcn Maart

1780, zyn de Perziaanichc, Bcngaaliche

en Souratfche 'er ook op gefield.

Op
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* Op Ambon , Banda, Ternaten, Ma-
casfar , Java en Malacca, doen dezelve

ook ü uyksdaalders.

Een zak of 1 000 Rds maakt r 600 Ro-
pyen, die moeten weegen 75 mark netto

a 21 j per mark.

Doch op Cochim doen dezelve 8 per

cento minder als de Souratfche van

178* , Esfaieerd 10 penningen 3 weegt

23 Stuivers,
j

Ropy (Zilvere Sicca Bengaalfche) van R pj.

de Moxudabatfche Munt, fcdert 1778 te

Calcacta getraniporteerd, is altyd verdeeld

in 16 Anas, en moet 10} mafla weegen;
dezelve blyft Sicca, het eerfte Jaar, en
Sonnewat, zoo lang de Vorst leeft, on-

der wiens Regeering dezelve geflagen is,

zynde thans Shah Allum , ledere 1761.

Als 'er een ander Vorst aan de Regeering

komt , worden alle de Ropyen van de

voorige Regeering Herfenne genaam t.

Deeze is 's Compagnies Negotie-Penning
in Bengalen, waar in alle andere Ropyen, x

-die daar rouleeren, gereduceert worden;
haar gehalte is van 11 penningen 18

grein, a 11 penningen 20 grein, weegen-

de door eikanderen 7 engels 18^ aas, dat

Ee 5 is
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is 2 ij| of sii Ropy per mark; dus ia

derzelver intrinfique waarde ƒ i : 4 : i|y^>
loopende by 's Compagnies Boeken in

Nederlands Geld voor 25 fluivers, doch
in India's Geld voor 311 Huiver, 't welk

een vermindering maakt van ao^ per cent.

Deze Ropy , is de courante Bengaal-

fche Munt, en op Hougli gangbaar te-

gen 3 1
1 ftuiver , en alle andere foorten

van Ropyen worden tot dezelve geredu-

ceert , met een zekere Rabat of Batta,

dat door de Wisfelaars dagelyks veran-

dert word.

De Arcatfche, die op 30 Huivers ge-

reekent worden, hebben gemeenlyk een

rabat van 6 tot 12 per cent.

De Kalkatfche 436 per cent, en de

Souratfche van 5 tot 7 per cento.

Alle andere Sicca Ropyen, die te Cas-

fimbazaar, Kalkatta, Decca, enz. gemunt
worden, zyn van dezelve waarde, doch

op de Plaatzen daar ze gemunt worden,
doen die van vreemde Munt gemeenlyk
een rabat van 5 tot 7 per cento.

Ropy. Ropy (Herfenna) worden alle Ropyen
ge-
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genaamt, die onder de Regeering van den

voorigen Vorst geflagen zyn 5 rouleerende

in Bengalen met een rabat van 5 a 7 per

cento tegen de Sicca Ropy, doch door

hebzugt der Moorfche Wisfelaars , heb-

benze jongst tot xi per cento moeten
«verliezen.

Ropy (^Zilvere Bengaalfche) van ver- Ropy.

fcheide Munten, Esfaieerd 11 penningen

5 grein; is intrinficq Biet rneer waard als

f 1 : $: 51, en by 's Compagnies Boeken
gereduceerd op 24 fluivers.

Onder de gemeente is dezelve gangbaar

voor 30 fluivers , op Bengalen , Cor-
mandel en elders; doch op Batavia, Ja-
va en de geheele Oost van India a 27
Huivers, en federt 10 Maart 1780 weder
go fluivers, wordende in Bengalen door
de Wisfelaars tegens Sicca Ropyen gere-

duceerd 3 met een rabat van 6 a 12 per
cento.

En op Malacca zyn dezelve niets meer
waard dan 24 fluivers.

Ropy ("Zilvere Arcatfche) van 't ge- Ropy.

halte van 1 1 penningen 8 grein , word in

Bengalen onderfcheiden inEngelfche, die

te
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te Aïcat geflagen worden, en Franfchen,

die te Pondichery geflagen zyn; dezelve

zyn daar voor 30 Huivers gangbaar; de

Arcatfche hebben op Bengalen met de

Sicca Ropy een rabat van 6a 12 per cen-

to , en de Pondicherifche worden 1 k 3
per cento beter als de Arcatfche geree-

kent.

Op Batavia, Java, Malacca en de Oost

van India, deedeh dezelve mede 27 Hui-

vers, doch zedert den iodw Maart 1780
weder 30 Huivers,

é

En op Cochim doen de Pondicherifche

Ropyen 5 per cent minder als de Sourat-

fche, doch de Arcatfche met 8 per cento.

Ropy. Ropy (nieuwe Zilvere Cormandelfche)

van het gehalte van 1 1 penningen en 6

grein, weegende fty engels of 21 7VA per

mark, en zynde intrinficq waardƒ1 14:-.

Dezelve loopt op Cormandel voor 30
Huivers, doch is op Batavia, Java en de

geheele Oost van India, niet meer waard

als 27 Huivers.

Ropy. Ropy (Zilvere Souratfche) doet altyd

1 6 Anas , en is Compagnies Negotie Pen-
ning
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ning op Souratte en de Mallebaar , van

het gehalte van 1 1 penningen 8 grein

,

weegende 7 engels 1 8 azen , of 2

1

7VV per

mark, zynde dus intrinficq waard 24 Hui-

vers oTV penningen, en loopt by 's Com-
pagnies Boeken in Nederlandsch Geld
voor 24 ftuivers, doch in India's, voor

30 ftuivers , maakende een verfehil van
ao per cento.

Op Souratte doet dezelve 1 6 Anas of
100 Doekra , en is gangbaar voor 30
Huivers ; dezelve worden mede op Ama-
dabach en Bombay gemunt, en doen zoo
wel op Amadabath , Bombay , Bazyn,
Denderayapour , Mallabaar, Malacca als.

Mocha, 30 ftuivers.

Op Bengalen is de Souratfche Ropy 5
a 7 per cent minder waard, als de Mo-
xudabatfche Sicca Ropy.

Doch op Batavia, Java en de geheele

Oost van India , is de Souratfche Ropy
niet meer waard als alle ongerande, of 27
ftuivers, doch zedert hec Biljet van den
icdcn Maart 1780 weder 30 ftuivers,

doende een z-ak van 1000 Ryksdaalders

1777 Ropyen en 21 ftuivers, moetende
wee-
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Reegen 84 mark o^VtV oneen a 2i Ty? pen*
ningen.

Kopy; Ropy ("Zilvere PerziaanfcheJ) heeft het

gehalte van 1 1 penningen 1 5 grein , wee-
gende 7 engels , 20 azen of 2 1 /* per mark*

en is intrinficq waard 23 duivers 3 leg-
penningen; zynde by 's Compagnies Boe-
ken gereduceerd op 24 Huivers Neder-
landsch Geld, wordende om de West
Van India meest gelyk met de Souratfche

gereekend , en doende dus in Perzien en

Souratte 30 Huivers, in Bengalen j ay
per cent minde? als de Sicca Ropy, doch

op Cochim 8 per cent minder als de Sou-

ratfche Ropy, en op Batavia en de Oost

van India 27 ftuivers , doch zedert het

Biljet van den icden Maart 1780 weder

30 ftuivers»

Mr- Ropy ("Pondicherifche^) van 1 1 pennin*

gen 13 grein.

Kopy. Ropy (BombayfcheJ) als de Souratfche.

*opy. Ropy CBafynfcheJ) als de Souratfche.

Ropy. Ropy CMadrasfche) van n penningen

8 grein.

2J*
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Ropy (Caljatinjafche) word op Bafyn % Rop#

a 3 per cento minder als de Souratfche

waardig gehouden.

Ropy (Zilvere Napaalfche) ftop#

Ropy (Haidernaikfche) den 2ö ft«> Au- Ropj«

guftus 1781 op Batavia geësfaieerd 11

penningen 6\ grein , weegt 7 engels 9
azen, of 19% Huivers*

Ropy (Patnafche Elahi) op Batavia R0p^
voor billioen verklaard, en 177a als Es-
faieerende maar 8 penningen.

Zilver (fyn^ het mark van I2pennin- Zilver,

gen , ieder van 24 grein , is gemeenlyk
in Holland waard ƒ 25: af 26: het mark/,

voor welke laatste prys het ook by 's

Compagnies Boeken loopt na de nieuwe
bereekening , doch voormaals pleeg het

bereekend te worden op ƒ 3 1 : 7: 8.

Schelling (nieuwe Nederlandsehe) zyn- Schel-

de Scheepjes- en Hoedjes - Schellingen1

'

115^
van 't gehalte van 6 penningen 23 grein,

weegende 49^ per mark, zyn incrinficq

waard 5 Huivers, maar door geheel Tn-

.dia zyn dezelve gangbaar voor 7} Hui-

vers,
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*
: vers, 3 nieuwe dubbeltjes of 30 Com-

pagnies duiten.

Schei- Schelling (oude) waar onder de Zes-
Jin«- thalven gereekend worden , weegende 3

engels 6 azen , en waardig in Holland

5^ Huivers , als mede alle andere bc-

fnoeide en oude Schellingen, zyn in In-

dia gangbaar voor 6 Huivers, s oude dub-

beltjes of 24 Compagnies duiten.
1

Stuiver. Stuiver ^nieuwe Nederlandfche ) van
't gehalte van 6 penningen 23 grein, wee-
gende i6f aas, zyn in Holland waard

een Huiver, doch in India i± Huiver, of

5 Compagnies duiten, of wel 20 Ne-
derlandfche penningen.

stuiver. Stuiver (oude of befnoeide) is niet

meer waard als een Huiver, 4 Compag-
nies duiten of 16 Hollandfche pen-

ningen.

Taii. Tail CChinafcheZilvere) 's Compagnies
Negotie - Penning op Canton in China,

houd aan gewigt 22^ engels fyn Zilver,

en dus na de Nederlandfche prys waard

j2\ Huivers , waar voor dezelve by
Compagnies Boeken in Nederlands Geld

loopt, doch in Inaisch Geld voor 88 Hui-

vers ,



Gewigten van India. '449

vers, of met een vermindering van 17Ï
per cent.

Op Canton is dezelve gemeenlyk waar-

dig 92 Tail Zilver voor 100 gekartelde

Ducatons , dat is- Ryksdaalders 1 : 39:,
en op Macao is dit een en 't zelfde,, zyn-

xte een Tail 6± Condryns. i

Tail (Japanfche ZilvereJ) 's Compag- Tail.

nies Negotie Penning in 't Ryk van Ja-

pan , wtegt io T\ engels fyn Zilver, is ver-

deeld in io maas; een maas 10 condryns,

en zyn dus in Nederlands Geld waard 3

3

Huivers, waar voor ze ook by 's Com-
pagnies Boeken in Nederlandsch Geld
loopen , doch in IndiYs Geld by de oude
Boeken voor 40 ftuivers, maakende een
Vermindering van 17 i per cent.

Tical of Boat in het Siams , is de

grootite Munt , die aldaar gemaakt word.

Het gewigt daar van is 9* engels, maar Tical.

't Esfai differeerd van 1 1 penningen 4
grein , tot 1 1 penningen 14 grein ; de

Siammers fchynen die Tical bepaald te

hebben op 3 2 ftuivers , om dat ze 'er

twee voor een ronde Pilaar geven , en

2j voor een Ducacon, doch zelden kun-

IV. Deül. Ff nen
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ncn zy 'er dat voor bekomen, maar wel

30 duivers, dat veroorzaakt word, om
dat men 'er de waarde niet van weet,

of wel niet vertrouwd , want naar bo-

venftaande bevinding zyn ze waardig 291
ft uivers Nederlandsch.

Halve en quart Ticals worden ook
gemaakt.

Een Casfy 20 Tail,— Tail vier Ticals,

f
_-. Een Tical vier Maas,
—-- Maas twee Voeang , en een

Voeang 800 -Kouwers*

I I I.

KOPERE, LOOD E

EN MINDERE

.MUNTEN.
Aman- Amandelen, ook Pedans genaamt, gaan

dcien op Souratte 60 op een koperen, en 40 op
een looden Peis.
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Bafaroekm, kopere, ook loode Munt **^'

Van Cocnim.

Boeferoeks^ de naam die de Portugee- Boe-

zen geven aan de loode Peys. feroeks.

Casje i kopere Colombofche Munt op Casjt.

Ceylon van een Huiver , Cormandelfche

Munt, waar van 36a een pond wegen,
doende 80 ps. een goude Fanum. *

Cauris , zeker foort van Kinkhoorns, Cau*

izynde in Bengalen gangbaar, na de quan-
rs *

ticeit die 'er is; 4 Cauris doen een Gon- <*

da, 20 Gonda een Ponny, 16 Ponnys
een Kaon ; gemeenlyk doen 60 Ponnys
of 4800 Cauris een Sicca Ropy , doch
dit ryst fomtyds tot 64 , en daald ook
weder tot 50 Ponnys.

In Patna en Behaar doen -4 Cauris een

Gonda, 3 Gonda een Damerie , 2 Dame-
rie een Tjadauw, en 4 Tjadauws een

Peza , waar van 40 4 50" op een Ropy
gaan.

Dab&es 1 kopere Souratfche en Cor- Daboc».

mandelfche Munt.

Duit* is in Holland een agtfte van een Duit.

Ff 2 ftui*
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ftuiver of 2 penningen , wegende ruim 2

engels, doch om de Oost van India zyji

's Compagnies Duiten met haar merk ge-

.teekend alleen gangbaar, en zyn dubbeld

200 veel waard, namentlyk 4 penningen

,

gaande 4 duiten op een oude, en 5 op
een nieuwe ftuiver, of 10 opeen nieuw
Dubbeltje, en de halve pro rato: ze zyn
meest getrokken op Batavia, Java, Che-
ribon , Bantam en Lampong , doch de
halve op Lampong niet, hebbende voor
dezen op Java en Cheribon door gebrek

wel eens 384 ps. of ƒ 4: 16: voor een

Ducaton gedaan, doch thans op de ordi-

naire prys.

Kip- Kippings ("zie Pitjes , kopere Javafche)
plugt:

-

?y
Paifas. Paifas , kopere Munt van Patna , waard

10 a 12 penningen Hollandsch , gaande

in 1780, 61 op een Sicca , en 59 op

een Souratfché Ropy*

Peys. . Peys, kopere Souratfché Munt, doen-

de daar gemeenlyk 42 een Souratfché

Ropy , ook 60 Pedans of Amandelen

,

weegende 34 £| een pond.

Te Amadabat gaan dezelve van 38 tot

42 in een Ropy.
Te
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Te Denderayapour gaan 'er 50 a

60 in een Ropy , en ieder doec 4b
Cauris.

Te Kets doet ieder Peys 4 Arreeks-

Nooten.

Te Hallaar doet ieder 18 Amandelen.

Peys, loode Souratfche, gaan 68 min
of meer op een Ropy , en doen ieder

40 Amandelen.

Te Bombay , en by de Portugeezen

,

die ze Boeferoeks noemen, gaan 80 op
een Ropy.

Pitjes, een loode gemengde Munt, Picjes.

waar van 'er op Batavia voor dezen 4
voor een duit gingen , doch thans zyn
ze 'er niet meer gangbaar.

Op Palembang doen 8 Bos, ieder van
500 ps. of 4000 ps. een Spaanfche
Reaal.

Op Cheribon doen die van f tin en f
lood gemengd, 25 voor 2 duiten of 125
voor een nieuw Dubbeltje, doch dit ryst

cn daald confiderabel.

Ff 3 Op
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Op Bantam weegen 6000 \ pond, en

gaan 25 op een duit, doch op de Lam-
pongs zyn ze niec gangbaar.

Op Sumanap en op Java , gaan de

loode Pitjes 8000 ps. voor een Spaan*

fche Mat.

pitjes. Pitjes (kopere Chinafche of Japanfche)
ook Kippings genaamt , gaan in Java

7

s

Oosthoek 405 ,
a 410 voor een ronde

JSpaani'che Reaal na de cours.

Senï. Senii kopere Japanfche Munt , doen-
de de 6 een Maas.

Se»u Seni 9 yzere Japanfche JVTunt.

a

/

VYFDE
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VYFDE HOOFTDEEL.
VERZAMELING

VAN
INDISCHE MUNTEN.

Alphabetifche Lyst der Mun-
ten-, befchreven by de Ver-
handelingen.

NB. Een mark is 2 oneen.
once is ao Engels.

—— Engels is 32 azen.

Door my verzameld. Gewigt Esftó

eng. «zen. -car. gret».

jferefte, zie Ropy Indoftan.

Ana is TV van een zilvere Ropy,
Aroe zilvere op Mocha.

34 Amandelen, 60 een Peys.

93 Abatfy, zilvere Perzifche.

boontje, zie Itfebu.

Boon , zie Codoina.

Boat, zie Tical.

31 Bafaroekan, kopere van Cochim.

32 1— loode '
'

de 60 een Fanum van Cochim.

Boeferoek, zie Peys, loode.

1 Coupang Cgoude oude) van -Japan. . . ii : 19. 13 '< 8.

2 —— ( nieuwe) — _— „ . 8: 16. 15:5.
Crufaad Portugeefche. . . . 2a : 27. 23 : 9.

26 Cbakeron , zilvere, op Mallebaar, 28 ee»
Ropy ....

27 Comachie, —— Mocha, 20 een

Ropy . . . •

ff 4 A*
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Ccwigt Esfa?

eng. azen. cir. greis,

t\6 Casje, kopere Ce ylenfcbe, 80 een Fa-

num.

35 Cauris, Kinkhoorn, 80 ten Peis, 5120
een Ropy.

Coreafe Munt, zilvere Czie Munt)
Cambodiafe zilvere Munt (zie Munt) r

75 Calijoen goude van Trevancoor.

99 Chapekas , Chinafche kopere.

57 Ducaat, Nederlandfche gekartelde . . 2 : 9. 23 : 8.

d*. . dubbelde.

c,6 Hongaarfche.

58 Venetiaanfche ,» . .2:9. 23:10,

39 . Turkfcbe . . 1 : 22. 20 : 5i.

Dubbeltjes . . . . 1 : 1 1. 6 : 23.

Ducaton . . . .ai: 5i* II: 7-

30 Uahoes, kopere Sourarfche en Corman-
delfche Munt van Japans Sfaafkoper.

Duit, kopere Nederlandfche.

98 Dokader, kopere van Gufaratta.

44 Fantim, goude Cormandelfche , 24 een
Pagood . . . . 7:i#. — :—

.

ai Ragla.

jl:. —' • Cananoorfche.

z | . ,—. —, Calicoetfche.

ï % • Tutecorynfche.

45 • zilrere Nagapatnamfchc, 16 een

Pagood. .

4.5 » Cochimfcbe.

45 • Cananoorfche,

4? Goud fyn van 24. caraat.

C oude Moor, zie Ropy Indoftarfche.

Guinee Engelsch ... , 5 : 13. 22:—

.

Gulden.

Gemonegin, zilvere Jupanfche.

Gouda
, 4 Cauris.

76 Gspoüe goude van Paleatchery.

3 Itfcr
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3 Itfcbu .
goude oude van Japan

A „ —nieuwe —
4

Cewigt Esfai

eng. aren. car. grein»

2 : 2 8. 13 '• 8-

2 : 4. 15 : 9.
jê iii-n •

7 itagama,ziivere Japanfche, ook Schuit. ioe>: 8. 5 : «•

8* Iftamballi , «oude Turkfche.

2:13. 20: 4.— ;—, 10:15-5 Kotfubang goud© van Japan

Keizerdaalder

Koan, 16" Ponnys.

Kipping (zie Pitjes.)

S Kodoma, zilvere ]apanfche, ook Boon. . lx;*©". 5- »T.

Louifen (Franfche)

Lax, zilvcre op Mocha»

91 Laris , züvere Maldivos.

2 : 7% 22 : 6.

.80 Masfa

28 Mamo
23 Masfa

37 Maas

53 Medai

5+ -

55

goude Atchinfe.

edie in Perzien, züvere.

iRettygewigt, i©-*- een Ropy,

van Macasfar goude.

He van 't Genoocfchap.— de Prins.—. van der Parra.

48 Munt

49
50
63 Munt
65
100

, zilvere Corealche.—— Cambodiafche.

Quedafche.

( Leydfche nood-)

(Zeeuwfche nood-)

Talichery.

6 Nandiogin . zilvere Japanfche Z

92 Naderi, zilver© van lsp2han.

Obang, Goude.

40 Pagood, Goude oude Nagapatnam febe

nieuwe <

*

- Tutecorynfche

Pcrtonovofche

38 Pacood. driebeeldige £ngelfcbe f^oude)

ff 5

6; 19. 11 :Ü#

2: 7. 20:

2: 8. 19
2: 7. 18

2 : 7. 17

S.

«f
5 2'

9.

8.

S^Pa-
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39 Pagood, goude Engelfche Star.

78 » n Canariefche.

Franfche Maan.

79 • ü Ikeris.

83 Pardaus (zilvere Goafche.)

Piftool(Spaanfche) . . ;

Payement zilver ("zie Dubbeltjes.)

Pidang (zie Amandelen.)
Ponny, co Gondj.

29 Paifas, kopere Patnafche en Souratfche,

ook Bafaroekan van gegoote koper, met
's Compagnies merk ; ook Boeferoek.

33 Peys , Ioode Souratfche, 64 een Ropy.

9 Pujes, Japanfche zilvere • , .

kopere,

yzere.

Gewigt Esfal

eng. azen. car. greint— : —. 19 : *f.

12

43
14
IS
16

51

Chineefche kopere.

Palembangfche kopere.

Chcribunfche Ioode.

kopere Tonkinfche.

Quedafcbe Munt, zilvere. Zie Munt.

56 Reys kopere van Goa.

Ropy Zodiac, goude en zilvere.

tl Ropy goude Bataviafche 1765
' 1782 .

39 Indoftanfche

77 « Bombayfche

to, Perziaanfche Hendi

6ï

20
17
18

56
12
42

Amodi •

Karink;nifche

Napaalfche.

zilvere Bataviafche

4: 14, 22ÏI3*

2: 24. 8: 22}

2 : 19.

2 :i9«

7:

7-

7:

7 :

7:

7-

2.

4.

3-

20!*—.
19:—.
23 :—

.

23: 7-

23 : 10.

23 :

1746 . : 22
- 1765 .

1782 . .

Sicca Bengaal fche .

HerfenKe - of oude

20.

8 : 16.

8 :i6.

7: 18.

11

11

10

11

15.

15.

20.

«Sicca.
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69 Ropy zilvere Bengaalfche Arkat .

Arkacs

Cormandelfche

Souratfche

Perziaanfche

Goafchc.

Pondicherifcbe

Nadris • •

Bombaifche ,

Bafynfche «

Madrafche . «,

— Maldivofche.

Calatingafche.

Napaelfche.

Haidernaikfche.

Patnafe, Biljoen.

^ Elahy, mengelmoes,

en gedeeltens.

52 Reaal, Spanfche vierkante t

52 , . w loede.

5 2 ~ . Kopftukken.

Ryder, Nederlan4tf:he •

24 Reuy 8 in een mafla gewigt.

74 Ragia goude van Cochim.

97 Rade kopere van Masquetta,

Schuit (zie Itagama)

Schelling (zilvere) > T

47 Süver (fyn).

Stuiver . . *
8i Sirmabab goude Turkfche.

94 Tanjas kopere van Goa.

i© Taii ( zilvere Chinafche) p

ll . m . Japanfche

36 Tical ( Siainfcbe) .

73 ïare van Mallabaar.

Tonkinfe Munt (zie Munt) Pitje.

$$ Wintin kopere van Goa.

Zeui (zie Pitjes.J

Gewigt .

$ng. azen.

:i8.

18.

20.

13-

Esfai

cac. grein»

1 1 : 5-

ii : 8.

ti: 6.

1 1 : 3.

ii : IS.

ii : 13»

ii : 18.

.

ii : 8.

1 1 : 8^

U : 8*

17 : i<5. ii :—•

•

ö: itf. 22: l«

6: 23;

6: 23,,

£2
10

9

8.

5-

Ió. 11: 4.

U A NV
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MANQUEERENDE.
^ax

X van Mocha , zilvere.
AroeS
Cruzaad, goude Portugeefche.

Dubbeltjes, v

Ducaton. .
j

Duit. . «n Nsderlandfcbe.

Gulden. . .
J

Ryder. . ?
Guinee, Engelfcbe.-

Louis, Franfche." *

Piftool, Spaanfche.

Ropy , goude, 1782.

ïodiac - Ropyen.

Maan - Fagood.

TWEE-



Gewjgten van India. 461}

TWEEDE DEEL.

G E W I G T E N
E N

M A A T E N.

JLn de verhandeling over de Gewigten en
Maaten , zullenwe eersc handelen over de

ongelykheid der zelve, en haare intrin-

ficque waarde toetfen aan de oneen.

In de tweede plaats de geene aanhaa-

len , die by de Compagnie in gebruik zyn.

En dan die, welke onder Particuliere^

cours hebben.

EERSTE HOOFTPEEL.
Dezelveonder elkander yergelceken*

Het gewigt van Goud is een mark van

24 caraat, ieder van 12 grein; en van
Zilver 12 penningen, ieder van 24 grein;

dus is een Esfai mark altoos 288 greinen,

en ieder grein 16 kleencjes.

Daar
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Daar en tegen heeft het Munt -Gewigt
i pond, doende 2 marlr of 12 lood.

j mark . ...... 8 once . . 5120 azen.

j once .... 20 engels . 640 .

1 engels . . 4 fierling . 32
1 troisken . . 2 deursken . 8 —

—

1 deursken . 2 azen.

Trois- Een "Centenaar, 1 00 pond.
öcwigc j-en p0nj > 2 mark, 16 oneen, 32 lood.

I Een once,- 20 engellchen.

Een engels, 32 azen.

Ge. Hollandsch Trois -gewigt, van 4 mark
wigten. tot TV lood.

Batavia's Reaal gewigt , van 64 reaal

tot Tv "reaal.

Ghinaas Tail gewigt,

't Catje is 16 Tail.

Een Tail, 10 Maas.

Een ^laas, 1 o Condryns of Zaga, waar

van 3 een vier-en^tvvintïgfte reaal of

72 een reaal fyn.

Japans Tail gewigt.

Eea Catje is 16 tail.

Een uil is 10 maas.

Een maas 1 o condryns , doch zeer ver-

fohillende in zwaarte met de Chinafche.

Een
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Een Holfandseh Goud -Gewigt,

verdeeld in 8 lood.

>

of 5 engels.

Een Doos, waar in 4 engels.

3 »

j ——,

6 azen

5

4 1

3.

Een Munt -Gewigt van Louifen, Buca-
ten, Gu nées, enz.

Een Juweel -Gewigt vaii 400 tot
'

T.j* ca»

raat.

Apothecars Gewigt.

§. once, 8 Drachma;

ge. half once, 4 Drachina.

3-
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3. Drachma, is a Scrupel.
E. Scrupel.

C. halve Scrupel.

Goude en Zivere Toets - Naalden.

TWEEDE HOOFTDEEL.
Vergelyking met de Nederlandfche.

Vr^t
PS "Een Last ' word in '* gemeen genomen

op 400& ft. ,. en ftaan by bevragting
gelyk met de 2 Ton in Engeland en
Vrankryk

:

EenKelder-met*i5 flesfen

Drank . . . weegt 110 ft

Een Kast met 50 flesfen

Rozewater
Een vat Vleesch

Een vat Spek
Een vat Boter

Een legger Drank
Een aam ~
Een bottel Wyn. ,

Een vat Teer .

"Een Chineefche plank
Een balk panjang Lima
Een kist Nagelen
Een Kabeltouw van feve

. duim

- 100 —
- 75o -
- 470 -
- 420 —
_ 1400 —
- 39o -

* -
- 510 *-

- 25 -
- 100 —
- 118 *-

1150 -
Een
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Een Reep lang 120, 8

voet 5 duim . . weegt 75° &
Een Yzertros van 14 of

Steng. . . • 6o° -
Een zwaar Touw van 1

8

duim . . • 89-0 —
Een hoed Smeekolen . . 2370 -
Een last ïarw 46 maten

van 5 gantings . . 3 1 66 —
Een -

—
". aandeKaap

iS^mudd. a 175 . . 3*9° -
Kanon Metaal van 36 . 6500 -

— 24 . 45°° -
— 18 .

—— 3600 ~
12 . —-— 2400 —
8 • 1600 -
6 . —— I2CO —

Ëen Last 2000 pond. Baiiaa.

Een Last is 27 mudden van 4 fchepels r00t«.

of 3 6 zak, ieder van 3 mudde; de verkoop

gefchied op een bepaald gewigt, welk de

Verkoper verpligt is twee dagen in Hand

te houden.

1 Zak Pooifche Rogge, houd 11 6a 1*4*

! lio- Pruisfche—— . 115-122-

t _ Kaapfche • 1^7-128-

IV Deel, Gg 1 ^ak
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i Zak Poolfche Tarw' . houd 1 20 a 1 3 o fë

1 -— Zeeüwfc . -— 124- 130—
1 — Kaapfche—— . 138-139 —
1 —* Garst . . . _— 84- 90 —

By verkoop in 't klein word een

Scheepel nog verdeeld in 4 vierde vat

van 8 Kop.

Alle Craanen worden verkogt tegens

een zeeker getal 'Goud- Guldens van 28
Huivers per Last; alleenlyk Boekwyt,
Erweten en Boonen tegens ponden Vlaams

van 20 Schellingen.

EcnLast Een Last Teer , is 13 Ton,
Teer.

EenLas* Een Last Haring* is 14 Ton, zoo als
Hanng. ze ujt ^qq komt ter verzending, en men

koopt ze op 13 of 12 Ton.

Een Een Schippond is 300 fè. of 20 Lyst-
Schip- p011(]^ 15 tb: Hennip, Vlas, Touwwerk,

en meer andere Goederen, worden by dit

Gewigt verkogt.

EenCen- Een Centenaar, is ioo pond.
tenaar.

Een Centenaar te Londen , is vier

Quarters van 28 ib, welke 112 pond,.

ge-
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gelyk Haan met 102^ pond te Amfter-

dam.

Een Honderd (Zout) is 404 maaten , Eto
Hon-
derd.

die omtrent 7 Last uitmaaken; 25 niooy H

te St. Ubes, maaken 100 Zout te Am-
ïterdam.

Een Aam (WynmaatJ) is 4 Ankers, e™
64 ftoopen of 128 mengelen.

Aain *

1

Een Anker , is 2 Stekan, 16 menge- Een

len van 2 pinten of 8 musjes. Anker.

Een Qxhoofd behoord te houden 19a Een Ox-

mengelen, doch houd het nooit. hoofd -

Een Viertel (^BrandewynmaatJ) is 6^ Ten

mengelen, de verkoop gefchied by 3o Vlertci'

Vieriels.

Een Aam COlymaat) is 120 menge- Een

len van 8 musjes. Aam.

Een Quarteel (TraanmaaQ is 12 Ste- Een

kan van 16 mengelen. Qjï-*"

Een Smalton-i is 96 mengelen. „
Een

Smal ton.

Een Ton Bier, is 128 mengelen. Een Ton

Gg 2 Eenm«u
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Een Een yierdcdttl Hollandfche Boter k
vierde g ft, netto; naar Indien gaan agtendee-

len van 40 ti>, men heers ook zestienden

of kinnetjes van 20 tb.

deel.,

De Bank De Bank te Amjïerdam , neemt ds
te Am- Hollandfche goude Ducaten aan tegens
er am.

ƒ 355 : ^ : - 't mark., de Spaanfche ft uk-

ken van Achten', ook de Mexicanen en

Pilaren tegens ƒ22: 13: - 't mark.

Goud of Zilver in Baarea , word niet

dan in buitengewoone omftandigheedert

aangenomen ; de agio van het Bankgeld is

gemeenlyk tusfchen 4 en 5 per cento.

Aan de Kaap de Goede Hoop , word
de Tarwe voor Nederland van de Boe-

ren gekogt, by de Wagenvragt, tegens

18 Ryksdaalders.

Een Wagenvragt is i o Zak , ieder van

I mudde Amfterdamsch , en moetende

weegen ten minsten 180 tb.

DERDE
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DERDE HOOFTDEEL.
Notitie der Matten en Gewigten , in

gebruik voor V Compagnies Goede-

ren; als:

Amhon , Nagelen in Zakken , de Baar Ambon.

van 550 tb a Rds. 56: -. Moer- Nagelen

in Zakken de 550 tb 28: -. Hartshoorn

in Bosfchen Qa ).

Bandaj Noote Muscaat kost 13-^ pen- Banda.

ning het pond. Foely by de Soekel van

170 tb de ó tb 8 Huivers. Paerl d'Amour-
Schulpen in kasfen by 't pees (£).

Ternaten, Goud, 't Reaal van 20 Ca- Temate.

raat 5 grein, a Ryksdaalders 10: - (c).

Macasfar? Slaven a 60 Ryksdaalders. m«-

Sapanhouc Bimas a 50 Huivers de i25 casrar-

ib (d).

Ti*

(a) In de Memorie van Menage, .1 Mey 1753 CI*

Refolucie 23 July 1753 pag. 2, en die van 9 Mey
1775 pag. 1.

(b) Dito 19 en dito pag. jl.

(c) Dito pag. 38. pag.
%'

(d) Pag. 26 ea pag. 3.

Gg 3
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Timor. Timor , Wasch by 't Picol ió* Duca-
ton. Sandelhout (e).

Su- Sumairas Wes-Kust* Goud van 20 Ca-

5£
tras

raat a 18 Ryksdaalders. Peper a 6 U -

Kust. daalders de 138 tb, Campher Baros, Ben*

juin (ƒ>

Siam. 5/^mi, Goud ƒ22: -. de Tical van 22

Caraat gehalte. Sapanhout k f 2 10. de

100 tb. ElephantS- Tanden van 3© tb, het

pond ƒ1: 13:. (£>

jiva. Java, Ryst gecontracteerde a 3400 ib

deCoyang ƒ29: 14: -. CatjangdeCoyang

3400, tb Contingent ƒ49: 10: -. Poeder*

Suiker in Canasfer met 30 ib tarra, 't Pi-

col a ƒ 6 : 8 : 11. Indigo in Kisten , 't Pi-

col ƒ165: — : -. Peper zwarte de 125 ib

ƒ 1 3 : * 7r Lange Peper by 't Picol in Zak-

ken ƒ11: 17: 10. Staart Peper by \ Picol

in Zakken ƒ 11 : 17: 10. Cardaraom Java

in Kasten, de ïoo tb ƒ 50: — : -. Mos-
tert, 't Picol ƒ24: 15:-. Aard-Oly*» de

Kan ƒ— .-4: 15. Zout by 7

t Last van 58 ma-
ten a 75 tb ƒ 14: — : .. Klapper-üly in

Ba-

CO Pag 44 en pag. 3.

(f ) Dito pag. 46 en pag. 3.

(X) Dito jwg. 53 en pag. 3.



Gewigten van India, 471

Balies Contingent, de Kan k ƒ 3 : 1 1 : \.

Catoene Gaaren in Baaien , by 't Picol

ƒ89: 10: 8. Tammaryn in Balies by 't

Picol voor Ryksdaalders 4: -. Coriander

de 100 tb f 1 : 10: -. Casfia Fiftula de

100 tb ƒ30: — : -* Houtwerken na de

grootte (//).

Cberihon , Coffy de 125 ft a 2/, Duca-
_
Che-

ton 't Picol. .Suiker a 2 Tv Ducaton 't Pi- libon -

col. Arreek a 2 Ty5 Ducaton 't Picol QQ,

Bantam , Peper by de Baar van 375 tb Ban-

a 15 Spaanfche Reaalen. Capak in Zak- tam#

ken, Ryksdaalders i\ 't Picol (£).

Palembangi Tin in Schuiten, by 't Pi-Pa'eai-

col van 125 tb a 10 Spaanfche Reaalen. la 'S-

Cajang- Matten, 't 100 ƒ 4: 1 : -. Peper
't Picol 125 tb a 8 Spaanfche Reaalen.

Drakebloed 28 Spaanfche Reaalen de Pi-

col van 125 ib (/).

Banjer , Peper by 't Picol a ƒ ló: 5: 5|. Banjer,

Dia-

(ƒ*) In de Memorie van 1755. paj. 5.

("»_) Dito pag. 29.

(k) Dito pag 33.

(/) Dito pag. 37.

Gg 4
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Diamanten, 't Caraat van f 14: tot

ƒ 82: - (m )*

Ma- Malaeca , Tin aan Zeugen, kosten-
Ucea. ^g jc j3aar van g 2 ^ ƒ86: 8: -. Tin ia

Inktkookers, de Baar van 34 ft, 't PjcoI

ƒ91: 1 6 -. Sago in Kisten. Geele Aar-

de (n).

China. China , Porcelynen in Kasfen. Droge-

ryen. Stoften. Nankingslinnen in Kas-

fen co-

Japan. Japan, Staafkoper in Kisjes de 100

ft Th. 15. Campher in Balies, de ioq %
, Th. 23 00.

6eyion. Ceyloft, Caneel in Baaien, bruto 94
netto 80 ft, koft de Baal Ryksdaal-

dérs 10: 7: -, en aan de Manillafche

Kooplieden verkogt voor Ryksdaalders

216: 32: -. Cayer by de Bos van 24
ft. Salempoeris grof gebleekt, lang 22,
breed i|. enz. Qq)

Men*

f») Dito pag. 41,

(«) Dito pag 45.
(e; Dfro pag. 51,
( p } Dito pag 6r.

(O Dito pag.. $5.
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Bengalen » Salpeter in Zakken a ƒ 7 : 16 Be*

de 100 tb. Amphioen in Kisten a 150 tfe.s
alen--

netto a ƒ390 de ioo tb ieder. Geras-

fe lang 36, breed 2^, 't Pak 80 ps. Goe-
nies ƒ23: 3 : 4 de 100 ps. Pakgaaren de

joo 1b. ƒ24: 14: 8. Zyde Stoffen. Chiu
zen (f).

Mallebaar, Perzifche Zwavel -Aarde, Ma!*

ƒ 1 1 : - de 100 ft. Zwarte Peper, 5 Hui-
e aau

vers 't tb. Roode Perziaanfche Aarde (s).

Cormandel , Rogpe - Vellen , 't Pak a Cor
;

300 ps. Lywaten, Guinees gemeea ruuw
lang, 5oelle i^v 't Pak a 40 ps. Guinées,
bruin blaauw, lang 50 el ii 't Pak a 40
heele of 80 halve. Salempoeris fyn ge-

bleekt, lang 32, breed 2^ Cob. 't Pak van
100 ps. Salempoeris gemeen, 't Pak va»
8o ps Baftaas gemeen gebleekt, lang 33
breed 2^ Cob. 't Pak a 80 ps. Parcallen

fyn gebleekt, lang 16, breed %\ Cob., 't

Pak a 200 ps. Parcallen gemeen, 'c Pak
van 160 ps. Moeris gebleekt, 14 Caal,

lang 18, breed 24, 't Pak van 100 ps.

Gingan Casfa Chela, lang ai,, breed ï±

Caal, 't pak van 100 ps. Gingan Dron-
gan *

(V) Dito pag. 93.
(s) Dito pag. 137.
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gan , lang i ö , breed 2 Caal , 't Pak 1 00
ps. Zeyldoek ruuw, lang 36, breed n
Caal, 't Pak 50 pees.

De Namen der Lywaten op Ben-

galen 1 Cormandel , d?Qverwal

yan Ceylon of Kust Madura^
MalUbaar en Souratte,

De Lywaten worden in de volgende

foorten onderfcheiden ; als

:

1. Gtiinées , word weder van 8- a 24 Caal

Gcwee- onderfcheiden.

ToerTan
Moeris • •• . van 14 tot 24 Caal

van wit- Secruton.
» ea- Bafta.

Gingan.

Keeper.

Parcallen.

Salempoeris.

Otizaal.

Solagesjes.

'Betilje.

Casfa.

Doerias.

Tjangan.

Vlaggedoek.

. Gerasfe.

Tjerindaan.

Malmole,

Nom-

toen.
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Namfoek.
Chelas.

Cambayen.
phocas.

Gingan.

Roemaals.

Neusdoeken.

Chitzen op geheel Noord- Cormandel

Bengalen en Souratte.

Parolen.

Chitzen op Zuider- Cormandel.

Serasfen.

Tapies.

Spryen.

Rokken.

BlaauwJ
Rood.
Zwart.

Armozyn.

Alegia.

Bodedaar.

Atlas.

Soesj.es.

Sigtermans - Sayen.

Oetema.

11.

Ge-
weeven
van ge-

couleur»

de Ca-

toen.

IIL
Gedruk-
te op wie

Lywaat.

IV.
Ge-

fchilderd

•p wit

Lywaaüï

V.
Ge-

verwd
op wie

Lywaat.

VI.
Gewee-
ven Zy-
de.

VII.
Gewee-
ven Zy«

de mee
Goud.

VI II.

Gewee*

pa,ven 2y#
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ie en Patala.
Catoen. Moga,

ix. Badela.
Genaaid Tjerindaan.'
mee J

Goud.

Sou- Bafta zwarte breede, lang $3, breed
ratu. jj-s enz., ieder Pak 50 Pees. Niquanias-

fen, lang 13I, breed ij enz. , 100 ps. 't

Pak. Deekens, lang 4, breed 21 enz. , 40
pees 't Pak. Vlaggedoek, lang 20, breed

i/v enz., 100 Pees 't Pak. Patolen (O-

herzien. Perziën, Cacliou in Kisten, f42 : 6 :
-

de 100 tb. Etter van Rozen, ƒ4: *: - de

Tholen. Zegel -Lak in Mandjes, ƒ360:
de 100 tb* Galnoten in Baaien, ƒ48 : de

100 tb. Gum Arabicurn inKasfen? ƒ48: de

1 00 tb. Zeep in Kisten , ƒ 1 o : 10:- de

300 tb. Roozewater in Kasjes van 25
flesfen, ƒ360: de ioo flesfen • (u).

*«p- Kaapy Tarw' a ƒ 120 't Last van 3200
ib (>>

Jlata-

ft) Dito pag. 153.

( u) Dito pag. 161.

(«üj Dito pag. 1*5.
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Batavia 9 word ingekcgt

fcoffyboonen , 't Picol 6 Ryksdaalders,

Catoene Gaarcn.

Indigo*

Peper Palembang .' 6 Ryksd. 't Picol.

Sapanhout Siams . %^ , — _-,

Tin Bancas . . 15 —

—

— —
Gembét geconfyte .321 ., — <r<

Zuiker - Kandy * . 7^ .—r , — —
Zuiker- Poeder . 44—

—

— —

,

Notitie der Maaten en Gewigten*
die in Indien in gebruik zyn.

Batavia heeft de Coyang, Last, Kan $
Bat*ra*

Legger, Aam, Kit, Gantang, Tjayang,

Takkar, Laxa, Tornbak, Pantjar, Vaam,
El, Pond, Picol, Catti, Goud- Gewigt,
Juweel- Gewigt , TaiUGewigt , Brood-
bakkers - Gewigt , Bak , Hoed , Vorm , enz.

Amboina , Baar , Barotti , Gantang ,
Affl-

Coyang en PicoU
boina*

Banda, Picol, Soekel, Baar, Coyang Banda.

en Catty.

Ternaten > Last, Coyang, Bamboes, **«r-

Gantang, El, Kan, Roede, Picol, Ka-™**-
baan, Barotti en Goud -Gewigt,

Ma*
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Ma- Macasfar , Coyang, Last, Gantang,
casfar. Kan, El QTX Picol.

Banjer. Banjer , Goud-Gewigt en Gantang.

Timor. Timor , Baar, Coyang.

Pa'em- Palembang, Baly, Gantang, Gocfak,
bans

- Picol, Catty, Goud-Gewigt.

China. China , Tail, Picol, Catti en Goud-
Gewigt.

i Japan. Japan , Itje ,* Picol -en Goud - Ge-
wigt.

Ma- Malacca , Coyang , Gantang , Picol,
lacca. Parra, Last, Kit, Kan, Roede, Voet,

Elle , Goud - Gewigt , Baar , Kips , Bi-

door, Koker e^i Canasfer.

Suma- Sumatras West- Kust ^ Baar, Coyang,

west- Cat
J
e en Goud-Gewigt.

Kust.

Ben- Bengalen, Maon , Ceer, Goud- Ju-
gaien. weel- en Paarl- Gewigt, Ges , Cobido,

Pak, Marado.

Cor- Cormandel, Baar, Candyl, Cantalium,
mandel

- Ainonam, Maon, Ceer, Coyang 5
Par-

ra,
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ra , Cobido , Ges , Goud- en Juweel*

Gewigt.

Ceylon, Baar, Amonara, Coyang, Par-^71^
ra, Cobido, Pot, Pak, Anam, Catty.

Mallabaar , Pond, Parra, Modit en MaJ-

Coyang.
labaar-

Souratte, Caïidyl, Maon, Geer, Jard, s°u-

Ges , Goud- Juweel- en Paarl -Gewigt

,

rattc#

Phorra, Palie, Baar en Frazilla.

Kaap ds

Kaap de Goede Hoop, Last, Aam. ^do

Jaya, Coyang, Picol, Catje, Gan- Java.

tang, Takkar, Kan, Vaam.

Cheribon-, Coyang, Kan, Gantang, ch*
Sanga, Tjajang, Roede, Voet, Pofld, ribüa*

Picol en Catje.

Bantam, Coyang, Gantang, Picol, Baas

Catje, Baar en Goelak. tam.

VIER-
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VIERDE HOOFTDEEL.

GEfIGTEN
E N

MA A T E N.

Aam. Aam, is een Vat, dat in twee halve

verdeeld word , en 6 Aam doen een voe-

der wyn; by de Edele Compagnie houd
een Aam, diep *22 duim, jo2|- kan van

2 pintjes, uit Nederland komende ; doch

word in de Dispens ontfangen voor 97
kan, en weder verftrekt voor 90 kan van
10 musjes ieder; en onder Particulieren

by verkoop, item aan óe Kaap de Goede
Hoop op 97 kan gereekend.

Amo- Ammam* Areek is op Ceylon en Cor-
nam - mandel 20000 ps. Areeks-Nooten.

Annam. Annam 9 is op Ceylon 540 pond pady.

Baai. Baal>> een Baal Coffy van Batavia na

Nederland gezonden wordende , weegt

250 tb netto.

Een
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Een Baal Peper word by de Compagnie
in Nederland verkogt voor 440 fo.

Een Baal Caneel voor Nederland op
Ceylon afgepakt, weegc 80 tb netto, 94
ib bruto.

Baar of Bhaar, is op Malacca een ge- Ba» of

wigt van 3 Picol, 300 Catjes of 375. ib.
£haar -

Een Baar Peper in India is 375 pond.

Een Baar Tin op de Maleydfche Plaat-

zen by Malacca, is 240 Tampangs of Ko-
kers, 120 Bedoors of 8 Kips, zynde een
Koker omtrent een Catje, dus een Baar

Tin 300 tb Hollandsch.

Een Baar te Mocha is 15 Frazüla of

405 pond Hollandsch.

Op Bantam en Lampong is een Baar

Peper 200 Goelak , of 375 pond, doch
op Lampong, Toulang, Bauang en Poe-
ti , is de Baar, die 375 tb weegt, ver-

deeld in 250 Goelak.

Op Ambon is een Baar Nagelen 50 tb

Barotti of 550 pond.

IV. Deel. Hh Op
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Op Banda is een Baar 100 Catjes Ban-

dd , van omtrent Si tb of 571 ) tb.

Ook heeft men Baaren in de Moluccos
van 200 Catjes, ieder van 3; tb of 625
ponden.

Op de West -Kust is een Baar Peper

üio Catjes Maleydsch van i\ ft of 330
Catjes China van i~ tb , dus 412^ pond.

1

Op Cormandel en Ceylon, is een Baar

of Candyl 480 pond , of twee Canta-

lium.

Op Timor is een Baar Sandelhout, &c.

5 Picols of 500 Cacjes China , zynde

625 pond

Bak. Bak^ Maat van de Coraalfleenen en

Scheeps- Ballast in India, zynde i2voec
in 't vierkant, en 6 voet hoog.

Baiy. Baly* algemeene naam van de Maat,
waar mede de Graanen ^emeeten wor-
den, doch op Palembang in 't byzonder,

is de Ryst-Baly van 60 -Catjes, zynde

80 Balies een Coyang van 6000 ft Hol-

landsch.

Bain-
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Bamboes , is een Ternataanfche Ryst> nam-

en Zouc-Maat van i~pond. boes -

Op Sumatra , Ryst- Maat van 7} pond

,

en een Oly-Maat van 3 kan.

Barotti , is op Ternaten een Gew'gt Ba-

van 1 1 pond. rottu

BIdoor y is op Matecca 2 Kokers, (~zie Bidoor.

Baar)

Bos 1 Een Boskayer weegt 24 pond. bo«.

Bosdimaat) Qz\e RoedeJ) maar.

Brood- Gewigt , is op Batavia geregu- Brood,

leerd op de Nederlandfche voet, moe- Gew1^
tende weegen -j-j pond, en met zyn wa-
terlood }{ pond trois.

Caal, daar de fynheid van het Lywaat Ctal.

na gereekend worde ; ieder Gaal is 240
draaden.

Canasfer , is by de Compagnie 3 Picols Cu

°f" 375 tb trois doende op Malacca 30 ^ nasfgr-

tarra.

Cattdyl 9 is op Souratre een Gewigt van CandyU

Hh ji zo
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20 Maon ketsja van 40 dubbelde Ceeren,

of 10 Maon.pakka, van 80 cnkelde Cee-

ren , dus is een Candyl 697 pond trois.

Op Herria is een Candyl 7 Maon kets-

ja, of 2^1 | pond.

Op Bombay is de Candyl 20 Maon, of

7°jly tb, ook jo Pherraj

Op Bazyn 10 Maon ketsja of 10 maon
Pakka.

Op Kets en Hallaar 20 Maon of 560 tb.

Op Cormandel en Ceylon is een Can-
dyl of Baar 2 Cantalium, of 480 pond.

Een Candyl -Nely op Cormandel is

20 Maaten, en 3 Candyl 5 Perra,

Cantalium , is op Cormandel een gc-

ranta-wigc van 240 ponden.
Hum. ,<

v

CasjC) twee Tail.

Casie.

Catje, is altyd een gewigt van t4ö Pi-

CalJ(
CQl, doch is zeer verfchillcnd, zynde een

Catje China i^'fc op Batavia, Malacca,

Bantam en Java, in gebruik, zynde ver-

deeld
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deeld in itSTail, en dce.ide ïoaCatjes

een Picol China of 125 pond.

Op Ambcn is een Catje ïf tb, dus een

Picol 120 ifc.

Een Catje Bsnda, is 44 Catje Chinees

Of Si ^.

ïn de Moluccos heeft men ook Catjes,

van 3^ ik.

Een Catje Maleydsch op de West - Kust

is i$ tb* doch een Catje Baros 3 113. Zie

verder Baar en Picol.

Ook is een Catje Zyde op Ceylon 20
Streng.

Ceer, is in Hougli een gewigt van ,
f
* ceer.

Maon en heeft 8 Pa een Ceer, weegende
een Ceer Catta fft tb; een Ceer Bözaar

rft ib, een Ceer Pakka i{{ tb, ook is die

Ceer 16 Sjatak.

Op Souratte is een Ceer Ketsja of en-

kelde ff, en een Ceer Pakka of dubbelde

IJ tb, doende 100 enkelde of 50 dubbel-

de Ceeren 86^ ft> Hollandsch.

Op Cormandel is de Ceer ift tb voor

Hh 3 gro*
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grove Waaren , en } ib, voor Speceryen.

Chiqup. Chioupj is op Malacca een gewigt van
i| pond.

Cobido. Cobido , is op Malacca i± in een Hol-
landiche El, de drie doen 2 Ellen.

Op Hougly 1 voet, 5 duim Rhyn-
landsch.

Op Casfimbazaar f Elle Holiandsch of

131 puncos.

De- Bazaar Cobido op Casfimbazaar is

4 Elle Holiandsch, of ir$ Puntos.

Tc Denderayapour is dezelve 16 duim
Rhynlandseh.

Op Cormandel en Ceylon , zyn 3 Co-
bido 2 El!e Holiandsch, dus een Cobido

| El Holiandsch.

°* f zie Taii)

(

"
ÜS

- (zie GesJ)

Rug. Coyang, Ryst Gewigt van verlchillen»

de zw&arcte, loop.nue by 's Compa;-: nies

Boe-
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-Boeken by ontfangst op Java voor 3500
tfe trois; .dezelve word aldaar in de Sche-

pen afgefcheepc voor 3400 ik, op Bata-

via uitgeleeverd , voor 3300 ib, door <|e

Adminilïraeeurs aldaar weder na de Bui-

ten Comptoiren afgefcheept voor 3200
ib, en op de Buiten -Comptoiren uit-

geleverd voor 3100 ft; zoo dat de

Coyang Ryst by de Compagnie op de

Buiten -Comptoiren gereekend word op
3000 tb trois, namentlyk^ die haar Rysc
op Batavia ontfangen, alsTernaten, Am-
bon, Banda, Maiacca, Timor, de Kaap,
iCeylon, Cormandeï, West -Kust, enz.

echter met verichillende bereekening;

want op Cormandeï doen 80 Parra van

.371 ife een Coyang van 3000 tb; op Cey-
lon 75 payra van 40 Ib, een Coyang van
3000 ft> ; op de West- Kust, doet een

Coyang i\ Land, 40 Maatea cf 800
Souratta , ieder van 3^ ft, zynde 3000
pond.

Op Ambon doen 6(56} Gantang van 41-

ft , een Coyang van 3000 pond ; op

Jzmby 1000 Gantangs van 3 ib, een
Coyang van 3000 tb.

Doch een Coyang Ryst word onder

den Inlander en Particulieren op Batavia

Hh 4 ge*
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gereekend op 27 Picol of 3375 ponden.

Op Palembang op 6?oo pond , op

Jamby 800 Gancangs van 3 pond , of

2400 ponden.

Op Malacca doet dezelve 800 Gan-
tangs , 80 Maaten van 60 pond , of

4800 pond, en by gewigt 40 ticols,

of 5000 pond, ook 120 Parras van

40 pond.

Doch een Coyang Catjang met dezel-

ve Maat gemeeten , houd dit gewigt

niet, maar 4600 pond.

Op Java houd dezelve 28 Picols of

3500 pond,

Op Sourabaya, 3750 pond.

Op Cheribón , 3500 pond.

Op Bantam 200 Gantangs, ieder a 8

Bamboefen, ieder Bamboes twee Klapper-

doppen van twee Catjes, dus een Coyang
8000 pond IloIIandsch.

Coyang. Cêyang*, Zout- Maat, houdende by de

Compagnie op ftembang 53 Maaten van

75 pond of 4350 pond. Doch
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Doch op Sourabaya +0 Maaten van

een Picol of 1 25 pond, zynde 5000 pond.

1 Op Bantam 27 Picols of 3375 pond.

Op Banda 40 Maaten van 75 pond of

3000 pond.

Op dq West- Kust 50 Maaten van 16

Saucatta.
'

Doch op Baros 450 Saucatta. En

Op Cormandel 11 20 Maaten, waar
van 14 een Parra maaken ; dus is een

Coyang Zout 80 Parra.

Dosfon, Ambonfche Nagel- Tuin vanDoefo%

100 Boomen, volgens de bepaaling in

1776.

El 9 is een Nederlandfche maat van Ei.

26 ± duim Amfterdamsch ? of 27 duim
Rhynlajidsch, zynde op Mal&cca ï^Co-
bido.

De Fngelfche Elle of Yard is 14 enz.

Hollands , en de Franfche El of aune

i/tV Hollands.

Hh 5 Fra*
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Tra- Frazilh , Is tot Mocha y7 Baar of
zilia. zj pond.

Gan- Gantang * Ryst-Maat, doende op Efc-
tapg. tav ja ,n| pond, of 230 op een Last van

30661 pond.

Op Macasfar onder den Inlander is een

Gantang 7} pond, doende 400 een Last

van 3066} pond; doch by de vertiending

van de Compagnie aldaar, doen dezelve

ii~ pond, om dt overmaat te vinden.

Op Palembapg doet een Gantang 6

Catjes , en 800 Catjes ten Coyang van
6000 pond.

Op Malacca 4 Chioepen of 6 pond, en

in natte Waaren 2i kan.

Op Ambon is een Gantang 4J pond.

Op Jamby 3 pond, en

Op Banjermasfing is een Gantang Pe-

per j 6 Catjes , of 20 pond,

r ces Ges of Ces , Lengte-Maat, zer ver-

of Cos. fcheiden, doende op Hougly 1 ,yt el Hol-

landsch of 2 voet 10 duim Rhynlandsch.

Iri
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'In Patna 1} el Hollandsch.

Doch de Ges- Alcatif, daar de Tapy-

ten mede gemeeten worden , 1 T
*

2 el

vierkant.

Op Bombay i y Ges Sourato.

Op Souratta i ?|ö el Hollandsch, ook

24 Tesfo , doch de Bazaar Ges 7u el

Hollandsch»

Te Decca zyn 'er drie foort Ges, Sic-

candria van j i Cobido , Ges ÏSazarie van
2;- Cobido, en Ges Koetica, van z~ Co-
bido.

Te Brootchia :*s dezelve fff el Hol-

lansch, doch de Bazaar Ges fj{; te Ama-
dabath fgjj el Hollandsch.

Ges in 't Ryk Hallaar, is een Tesfoy

kleinder als die van Souracte, dus 1000
ellen m de Ryken Kets en Hallaar, 962
el Hollandsch. •

Ges Mocha is |{ der Souratfche , of
22 TYï

4

T duim Hollandsch.

Ges op Cormandel 1
t

'

T Hollandsch,

Goe-
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Coeiak. Goelak, Peper -Gewigt, waar by de
Koning de Peper van zyn Onderdaanen
ontfangt, is op Palembang i£ Catje, dus
1000 Goelaks 1250 catjes, of «2 -* Picol

Palembang, ook 1562^ pond Hollandsch.

Op Bantam en Larapong , doen 200
Goelaks 8 Picols, of 375 pond Peper.

Goud- Goud- en Zilver- Gewigt, word by de

wGc- W'e overal gereekent met een

wigr.

v

pond trois, zynde 2 mark, een mark 8

oneen, een once 20 engels, een engels

32 azen; dus is. 10 engels een lood of TV
pond, dat vervolgens na 't mark fyn ge-

reduceert word na 't gehalte; doch onder
den Inlander word het zelve op verfchci-

de wyze verdeelt.

Op Batavia heeft 1 pond 2 mark , 1

mark 9 reaalen , 1 reaal 48 Huivers

zwaarte.

Op Palembang is een Tail i? Reaal, en
10 Tail een Catje.

Op Malacca is een Catje Goud 20 Tail

of 34 reaal, dan wel 3 f mark, een mark

51 Tail , of 9 Reaal.

Een
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Een Tail 1 6 Maas , een Maas 4 Cou-

bangs, een Coubang £ Boefoes; een Mat
t\ caraat, weegende een tail 4 Ropyen.

Op Bengalen is een Thola Pakka iz

Masfa of i Ropy, zynde i\ Anas Sicca

2waar x^; Thola Pakka is een once Hol-
landsch fchaars*

Een Masfa is 8 Retty, een Retty 4
Nely , een Nely de zwaarte van een

Ryst-Korl in de bast.

Een Thola Katja is 't gewigt van een

Sicca Ropy, of 10 Maas 2 Retty; dus is

e.n Masla 13 £5 aas, een Retty 3 azen,

en een Nely \ aas.

De Thola word daar gebruikt voor
Goud en Zilver ; voor 't Goud weegt de-

zelve zoo veel als de goede Sicca Ropy,
zynde 7 engels, 3^ aas; voor 't Zilver

zoo veel als de Zilvere Sicca Ropy, z^n-
de 7 engels i8| aas.

Op Patna weegt e:n mark til Sic^

ca Ropy.

Op Cormandel 72 Pagoden.

Op
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Op Souratte is eenCeerketsja35Thola*
<3e Thola 32 Waal of 12 Masfa, das een
Masfa ai Waal of 8 Retty, en een Ret.
ty 4 Nely, ook 24 Thola een once Hol-
hndsch, dus een Ceer Letsja 14 oneen.

Op Brootchia, ïs de Ceer 36 Thola, 22

Waal, dus T«r zwaarder als te Souratte.

Op Bombay maaken 6 Sjouws een

Grein, 2| grein een Waal, 40 Waal een

Thola, dus 32 Thola of 40 Waal, 12 on-

ce trois.

Op Mocha doet een Wakeyi loCaf-
laas , zynde een once 1 8^ aas . of i Tv
once, en een Cafla ióCrats, dus is een

mark 7 Wakeya, 7 Caflaas en 12 Crats.

Op Bantam is een Tail i\ Reaal.

Op Timor is een Tail 10 Maas, een

Maas r o Condryn , en een Tail is 1 \\ Reaal

Bataviaas.

Op Ternaten word het Goud van 20
caraat aan de Compagnie geleverd voor

Ryksdaalders 10 het reaal.

Op de West- Kust is een Tail 1 6 Maas 5

een
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een Maas 6\ Condryn Japans; ook houd
een Tail 700 Rachims of ronde Boont-

jes, waar mede hec Goud in \ klein ge-

wogen word , dus is een Tail 1 ft Reaal

Batavia's , doch volgens nadere opgaaf 6
Tail is 9 Reaal net , en een Tail Hoofd-
Goud van 21 1 caraat gehalte, kost 20
Spaansch a 6o duivers, of Ryksdaalders

25:, dar is ƒ 49 : 10 : 'Nederlandsen

geld, of Ryksdaalders 18: 29 het reaal

iyn , doch in Haven gefmolcen zynde

25^ Ryksdaalders: het zelve word de

Compagnie aangereekent a ƒ 375 Neder-
landsch , en de winst op Lywaten ge-

bragt.

Op Borneo te Pontiana weegt een tail

twee Spaanfche Matten, dat is TV min-

der als 1 twee Reaalen Batavia's , zynde
het Goud van gehalte van 19^ caraat: de

Tail van dit gehalte kost 22 Keizerdaal-

ders, of Ryksdaalders 27^, dat is 13^
het reaal , en het reaal Spaanfch Ryks-
daalders 16*.

Op Japan is een Catje 16 Tail, een Tail

10 Maas, een Maas 10 Condryn, en 73
Condryn doen een Reaal Batavia's , dus is

een Condryn ~ engelsch of 8 azen.

1
Op
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Op Macasfar, Jamby en Banjer, is een
.Tail 16 Maas, van welke n een Reaal
in gewigt doen.

Op Ambon is een Catty 20 Tail Ce-
ram , een Tail 1 6 Maas , en een Maas 4
Coubangs.

Tn China is een Catty 1 6 Tail , een Tafl

10 Maas, een Maas 10 Condryns, zynde
roode Boontjes, Zaga, Jimbang, eninHol-
landsch gewigt 22 Ij engels , dus is een
Tail 100 Boontjes, doch een Reaal Bata-

via's 72 Boontjes of 8 Pagoden.

De Japanfche Tail is 10 Maas , en een

Maas 10 Condryns, maar van een geheel

andere zwaartte, en een Tail is 25 engels.

Gracr; Graan- Gewigt (zie Last).

Har.ii. Harria , is in Souratte 2 Maon Kctsja,

of 241^ pond Hollandsch.

Hoed. Thedi Smeekolen-Maat, houdende in

Holland een \ last of 36 fcheepels, alhier

25 maacen van 80 pond of 2000 ponden.

Hond. Hond^ is in Zeeland een honderd vier-

kante roeden,

lhjen 9
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Ikjen> is in Japan 3 ellen Hollandsch. ttjen a

Tard* of Engelfehe EU is by den Tn- YarJ»

ïander in gebruik te Souratce, en is lang

jj Ges.

Te Denderayapoiir doet dezelve ijEI
Hollandsch.

Juweel- Gemgt , dat by de Edele Com- juweel,

pagnie in gebruik is, is een pond trois Gewis<~

van 2500 caraac , ieder earaat 4 grein

hebbende.

Op Hougly in Bengalen is 1

1

1{ Pakka
Retty 100 caraac, dus is een earaat i 7yb
Retty.

Op Souratte is een Rety 10 masfa of

16 ana, en 100 Retty is 85 earaat Hol-
landsch, dus is een Retty jj earaat.

Een Wasfa is Ty¥ earaat , en een ana T,4*

grein.

Op Cormandel is een mangal il earaat.

Kabaan , is in Ternaten een gewigt Kabaan.

van 95/T pond Kyst.

I

IV Deel, Ii Kan,
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Kan; Kan , een maat der natte Waareft,

welke door geheel India by de Edele
Compagnie gereekent word op 10 musjes,

gaande 388 Kan op een Amfterdamfche
Legger, 385 op een Zeeuwfche, en 360
op een Indifche Legger, verder 130 Kan
op een Pyp, 125 op een Oxhoofd , 100
op een Vat Bier, en 90 op een Aam.

Doch onder Particulieren op Batavia

is een Kan maar 8 musjes, gelyk in Hol-
land, en een Kan 2 pintjes, behalven de

Stads Kan , daar de Herbergiers mede uit-

raeeten, die n'musjes moet houden.

Stads Slaper iseen Kan van 10 musjes,

waar van 388 op een Legger.

Kaïfïes. Kalftes , Graan -Gewigt op Brootchia,

zynde 1 6 maons van 3 6- pond ieder.

Kei. Kei, Rystmaat van Mocha van 4/ff

pond, maakende de 40 Kei een Thoma.

Kibs. Kibs 9 is op Malacca 15 Bidoors Tin.

Kit. Kit? is een Compagnies natte Maat,
houdende 10 Kan van 10 musjes ieder.

Kist. Kist Amfioen , in Bengalen j 50 pond

netto, hier 135 pond.

AV
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Koker , is op Malacca een Catje Tin. Koker,

Laken, ("eenftukj) word by de Nego- Laken*

tieboeken ingenomen na de aanrekening

,

gemeenlyk 50 Ellen.

Last, Graan -Maat t in Amfterdam wor- Last»

den de Graanen uitgemeeten mee Lasten,

houdende 27 mudde, en ieder mudde 4
Scheepels , waar van drie een Zak doen.

Doch in India , en aan de Kaap de

Goede Hoop* word de Tarwe uitgemee-

ten met Balies , houdende ieder $ gan**

tangs, doende 46 balies of 230 gantangs

een Last Tarwe van verfchillende zvvaart«

te, na dat ze versch of oud is.

De Ryst wórd onder Particulieren ook
verkogt by het Last , zynde 230 gan-

tangs ieder van 13^ pond , zoo dat een

Last Ryst houd 3066} pond, en veel ver-

fchild van een Coyang , daar reeds van
gefprooken is, wordende uitgemeeten mee
balies van 5 gantangs of <J6f pond, 4
gantangs of 53 ~ pond , van 3 gantangs

of 40 pond, van 2 gantangs of 26} pond,

en van 1 gantang of 13 j pond, naar wel-

gevallen.

li 1 Dez&
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Deze maat is in gebruik op Batavia , de

Oost van India en Malacca , zie verder

Coyang, zoo wel omtrent de Ryst, Cad-

jang, als Zout.

In Japan doet een Last Ryst 4200
ponden.

Laxa. Laxa-, is 10000 ps. Metzelfteenen of

Pannen op Batavia.

Legger. Legger , een Vat, houdende by de

Edele Compagnie in Holland tot 409}
Kan; word op Batavia by aanbreng ver-

antwoord tegen 388 Kan, en zoo weder
na de Buiten - Comptoiren verzonden,
doch by verftrekking kunnen de Dispen-

ziers volftaan met 360 Kan van 10 mus-
jes , en op de Buiten -Comptoiren met

350 Kan van 10 musjes.

De geëikte Legger houd 38 duim dwars

gemeeten in de kim , en houd 388 Kan
van 10 musjes.

Doch by de Particulieren verkoop,

word dezelve gereekent op 388 Kan van

8 musjes , en een Legger Bataviafche

Arak is 4. Aam van 90 kan, of 360 Kan
van 11 musjes.

In
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In Hougly houd de Legger 18 a 19

Maon Arak.

Maas? (^zie Tail.J) Maas.

Maori) of Man, algemeen gewigt der M 30*

Koopmanfchappen om de West van ln-
of Maii '

dia, doch zeer verfchillend.

Op Hougly zyn driederley foort,

Maons , alle verdeelt in 40 Ceer, of 8

Paans - Ceeren.

De Maon katja, of Compagnies Maon,
is 68 pond trois , de Maon bazaar 76
pond, en de Maon pakka 77 pond.

Op Casfimbazaar zyn 'er nog twee by-

zondere Maons, de Maon Tjitchur tot de
Zyde- Handel , weegende 72 pond , en
de munts-maon van 3200 Sicca Ilopyen,

Op Patna zyn 'er vier foorten: voor
\ gewigt van Graanen en Mineralen , is

de Maon van 72-} pond; voor Speceryen

en Verfftoffen 76 pond; voor Nooten en
Caneel 744 pond, en voor Sandel- en
Sappanhout 75 ponden.

Te Decca zyn 'er 5 foorten van Maons,
li 3 na-
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naraentlyk van 3200,3280,3680,2880,
en 2400 Sicca Ropyen.

Te Souratte vind men 'er 7 foorten; te

weeten de Maon pakka van 69 'pond, de

Maon ketsja van 40 enkeide Ceeren of

344 pond, voor de xVlineralen de Maon
van 40-; ceeren of 34115 tb voor Safraan.

15e Maon van 41 Ceerof35|| voor Poederfuiker.

j)e ———42 '3^yï pond voor Speceryen.

iJe 4t$ P"f& Candyfuiker, eu

De —^.— 44 1 S7||— Gommen, Poetjoek, ens*
f

Op Brootchia is de Maon van 40 ceer

gelyk a 42 Ceer Sourats, of 3<5/¥ pond.

Ook gebruikt men op Brootchia Maons
van 41 en 42 Ceer, voor Speceryen en

Suiker, en van 44 Ceer voor 't Zout.

Te Cambait is de Maon 40*4 Ceer of

H Ceer zwaarder als te Souratte..

Te Amadabatis de Maon van 40 Ceer,

gelyk aan die van 4a Ceer te Souratte, of

36- ponden.

Te Agra is de Maon van 54 enkeide

Ceer Sourats, of 36^ pond, doch de In-

digo word uitgewogen met Maons van 40
CöQt
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Ceeren, ieder a 30 peife zwaarte met de

toegift van een ceer, dus 41 Ceeren.

Te Bombay is dezelve van 40 Ceer of

35/r pond, doch de Engelfche Compag- r

nies Maon is van 28 engels of 25 jf Hol*
landsche ponden.

De maon van Bazyn is 29 Ceer of 24
'i| pond Hollandsch. — Die van Dende-
rayapour van 40 ligte , of 26} Ceer Sou-

rats, zynde 23^ pond Hollandsch.

De Maon Tckels , is van 4 foorten.

Een van 48 ligte Ceeren, of 28 pond
voor grove Waaren. Een van 49^ Ceer,

of 29 pond voor Speceryen. Een van 43 \

Ceer, of 25/? pond voor Boter en Oly

,

en een van 52 ceer of 30} pond voor Cat-

toen. —- doende 17 1| Ceer 100 ponden
Hollandsch, of een pond ij Ceer — Te
Mocha is een Maon maar 2 TyT pond Hol-

landsch. — Op Cormandel is de maon
van grove Waareia 40 Ceer of 63 pond

,

doch voor Speceryen is de Maon 24
pond.

Mand) een mand Kalk houd 60 pond, Mani.

op Batavia moeten de Kalkbranders 4
li 4 gcëik-
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geëikce maaten voor een Ryksdaalder ke-
veren.

Marado. Marach y is op Bengalen vier Pees.

Masfs.' Masfa, het gewigt van een fteentje,

moetende een Sicca Ropy 10^ masfa weeg-

gen, een Masfa is drie Retty, eenRet-
ry drie korls Gort.

Mark- Mark- Gewigt (zie Goud- Gewigt) het
Gewigt. zelve is verdeeld in 8 oneen, 16 lood,

160 engels, 2566 azen.

Een mark is 8 oneen, of 9 Reaalen >

een Reaal 48 ft uivers,

Een onee is 20 engels of % lood,

Een engels is 32 azen,

Wark. Oneen. Reaal» Stuivers. F.ngeïs. Aze».
: —• is 8 —-of 9- •• of— ~ —-—— ——

.

__ .. 4 — -. 4 i .. 'r- „

._ • • -- J —— •» J-g- • *• i i . ~— — .—
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_ i
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Metzelfteenen, zyn op Batavia lang 10 Metzei-

duim, breed 5 duim, en dik 2£ duim. Reenen.

Modiet, Ryst- en Nely-Maat, op Co- Moditi.

chim een pond , en de dubbelde 2 pond.

Morgen, is zes hond of 600 vierkante Morgen.

Roeden, by voorbeeld: 30 roeden lang,

20 roeden breed , of een vierkant , waar

van ieder zyde is 241 roede.

Oxhoofd, houd 125 Kan van 10 musjes. o%-
hoofd.

Paal , is een quartier uur gaans , 1700 P"1-

middelmatige pasfen.

Palie, Graan -Maat te Bombay, van Palie*

3/0 pond; Doch te Hallaar van 2^ pond,
en te Kets van een pond.

Pady - Gemgt , (zie Tjayang en Sanga.) 'a
.

dy-

Paens-Ceer, is in Bengalen een Graan- Paens-

Gewigt van 5 Ceeren, gaande agt op een Cecr*

Maon.

Pantjar, is de Maat, waar mede dePantjat.

Inlander de Landeryen meet, doch zeer

verichillend van grootte.

Ii S ?arm
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r
parra. Parra, Ryst-Maat van Ceylon, op

Cochim houdende drie Gantangs, of 40
$pond Hollands aan Rysc of Nely, zynde
Ryst in de bolfter.

Op Cormandel houd 'de Parra 37*- ft.

Kalk-Maat op Cochim, houdende*55

pond Hollands.

Zout-Maat op Cormandel, houdende

14 maaten.

Pak. Pak , In een * Pak Lywaat word ge-

reekent

:

Ter Kuste Cormandel.

50 ps* Zeyldoek.

200 — Parcallen.

100 —r Gingangs.

joo — Moeris.

160 — Chelasfen.

100 —- Hamans.
80 — Bafcas.

80 — Salempoeris.

100 — fyne dito.

100 — Bethiljes.

40 — Guinecs gemeen ruuw.

Op
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Op Bengalen.-

iöo ps. Armozynen op een Pak*

En op Ceylon.

300 ps. Rogge- Vellen.

Paerl-Gewigt) by de Edele Compag- P««t-

ïiie het zelve als 't Juweel - Gewigt, Gewisl*

namentlyk

:

Een pond trois van 2500 Caraat, ieder

Caraat 4 grein.

Op Hougly is nii Pakka Retty,

100 Caraat Hollands , dus een Caraat

1M Retty.

Op Souratte is een Tang 24. Retty of

sof Caraat, dus een Retty \\ Caraat
f

Een Tang is ook 330 Chouw, en een

Chouw \j$ grein.

Een Chouw is ook j6 Ana, en een

Ana Tft? grein.

Peper- Gemgt* zie Baar, Goelak, Pi- Peper-

001 en Gantang. Gewist-

Pher-
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fbcrra. Pherra % is te Bombay 69 pond, of 20
Palies van 3/0 pond Hollands, tot het

raceten van Graanen.

ficoi. Picol > isaltyd 100 Catjes, doch het

Chineefche Catje is iv pond, eia dus een
Chineefche Picol 125 pond, zynde in ge-

bruik in Japan, China, Batavia, Java,
Bantam , Ternaten , Macasfar en Ma-
lacca.

Op Ambon is,een Catje if pond, dus

een Picol 120 pond.
* •

Op Banda is het Catje $i pond,

In de Moluccos, 3V pond. En

Op Sumatra is het Catje Maleydsch

1; pond, doch word aldaar by Baaren

gereekent.

Doch op Palembang is een Picol 100
Catjes van i/¥ pond, of 122V pond,
wordende 's Compagnies Peper met dit

gewigt uitgevvoogen , gaande op Palem-

bang ook 2250 ps. ronde Spaanfche Rea-

len op een dito Picol.

Op Jamby is een Picol China mede
1*5
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125 pond; doch een Picol Lankings iso

pond.

In 1782 is by naweeging gebleeken?

dat een Japansch Picol 1204 pond is.

Pond Trois , of Mark - Gewigt , 's Com- Pon*!

pagnies Gewigt door geheel India , en Trois%

waar naar alle andere gereduceerd zyn,
heeft 2 mark , 16 oneen , of 32 lood»

wiegende een lood 10 engels.

Pot 9 is een Bengaalfche Booter-Maafc r*ti

van 140 pond in 's Compagnies Dispens.

Een pot Singaleefche Oly , is op Cey-
lon 50 a tfo Kan; en

Een pot Bafcaviafche Clapper-Oly 10
Kan.

Pyp9 Bier, houd 130 Kan van 10 Pyp.

musjes.

Reaal - Gewigt , (zie Goud -Gewigt) Rea%i-

een mark is 9 Reaal 9 een Reaal 48 Gewigc

Huivers.

Roede , de Rhynlandfche roede heeft Roede.

l% voet, ieder van 12 duim; doch de

Am-
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Amflerdamfche 12 voet, ieder van it
duim. De Khynlandfche is by de Com*
pagnie in gebruik, en houd 12 voet;

doch in de Boschmaat op Cheribon, ia

de roede 13 voet, van 12 duim Rhyn-
landsch.

En by den Inlander is dezelve Tam-*

bak genaamt , zeer verfchillend van leng-

te na haar willekeur»

Een honderd Roeden vierkant is een

Hond, by voorbeeld: een Land 10 roe-

den lang^ en 10 breed; En 6 Hond,
een Morgen.

Retty. 'Retty, is in Bengalen een Boontje,

weegende 3 correlsGort, 8 Retty, wee-

gen een Masfa.

Kyst- Ryst-Gemgt, zie Coyang, Gantang,
Gewikt. Baly , Last , Parra , Paans , Ceer en

Pherra.

Sanga. Sanga , Pady-Maat te Cheribon van

j Bosfen.

Sjatak. Sjatak, is te Bengalen ia de Munt

yf
Ceer.

Sec*

- r
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Soekel, een Soekel P^oely is op Banda Soeket

28 Cacjes Banda van 54 pond, of 157-J

pond Hollands, 170 pond bruto.

Specery - Gewigt , (zie Baar, Maon, Speech

Picol, Soekel en GantangJ) ^-
c

Gc-

Tail y is op Batavia en Malacca Tv van Tail,;

een Catje in gewigt, doch in Goud- en
Zilver - Gevvigt zeer verfchillend , zie

onder Goud-Gewigt.

Tail -Gewigt , een Chineefche Tail is Taiu

S2 T̂ engels; een Japanfche 10}, beide Gewigt,

verdeeld in 10 Maas of ico Condryns,
1000 Catjes.

Takkar, Oly^Maat, houdende op Ba- Takkar,

tavia 17 a 1 8 Kan van 8 musjes , doch op
Java 25 Kan 10 musjes; behalven in den
Oosthoek, daar de ïakkar van i£ tot 3^
Kan doet.

Tampang , ook Koper , Tin - Gewigt Tam.

op Malacca van een Catje. ,

^ P^s*

Ook Benfuin- Gewigt van 75 pond op
de West -Kust.

Tjayang, Pady-Maat, doende op Ba- Tjayang.

ta*

V.



Vis Mvnten, Maaien en

; tavia soo Heemraaden Bosfen, van \6
Catjes of twintig pond; doch in de Bo-
venlanden zyn de Bosfen na willekeur n
a 12 Catjes, op Cheribon is de Tjayang

40 Sanga of soo Bosfen, ieder van 10

Catjes of 12 j pond.

Thoma. Thoma , Ryst-Maat te Moeha van 5
Maon Sourats, of 172^ pond Hollands.

Thoia. Thola , Goud - Gewigt , en ook van
fyne ülieteyten.

.
Ticai. Tical , op Siam weegen 4 een Tail

,

20 Tail een Catty.

Tom- Tombak, ("zie Roede en Vadem. )
bak.

^

Trois- Trois - Genigt , zie Goud en Zilver,)
Gev/igt.^et zqIyq is verdeeld in i6 oneen, 32

lood.

Vadem. Vadem , is in Holland de lengte van

2; Elle of 6 voet, zoo wel als in India,

doch word messt gebruikt tot het mecten

van Brandhout; by den Inlander word de-

zelve Tombak genaamc.

Op Batavia heeft een Compaenies

Tombak of vadem Hout, 12 voet leng-

te,
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te , en 5 voet hoogte , en word voor

Ryksdaalders 3 : 12, geleverd ; van
twee Vadem worden 'er 5 gemaakt j ie-

der 6 voet lang, 4 voet hoog, die tot

randzoen gegeeven worden ; doch op

Java 6 voet lengte, en 6 voet hoogte.

Volgens 't Placcaat van den I9den July

1776, moeten de Vadems voor j{ Ryks~-

daalders , lang zyn 1 8 voeten , hoog 6
voet, het Hout 3 voet lang; doch voor

5 Ryksdaalders krygt men een Vadem
van 1 5 voet lang, en 5 voet hoog, en het

moet Caju api zyn. .

Vat : by de Edele Compagnie is een Vat*

Vat Vleesch in Nederland 540 pond,
word op Batavia verantwoord a 460, en
door de Dispenziers verftrekt tegen 420
pond.

Een Vat Spek is in Nederland 400
pond, word op Batavia uitgeleeverd te.

gen 360 poflc^ , en door de Dispenziers

verftrekt a 34a pond.

Een Vat Boter, in 't Vaderland 360
pond , word op Batavia verftrekt tegen

320 pond.

IV* pEEi, Kk Eüi
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Een Vat Bier houd in Nederland iïó
kan, en word op Batavia k iookan ver-

ftrekt.

Voet. Voet, is een lengte van 12 duim, ie-

der duim 12 lynen, en doende 12 voe-

ten een roede, waar van 300 een paal,

óf een quartier uur gaans , gereekent

worden , en 1200 een uur gaans, doch

1969 roeden maaken een duitfche Zee-
myl van 15 op een graad.

Egter rekenen de Timmerlieden op
Malacca by voeten van 11 duim Rhjrn-

landsch.

Term. -Vorm, Brandhout -Maat in de Bos-
fchen voor Suiker - Moolens , enz. , is

25 vadem, ieder 9 voet lang, 4. voet
hoog , en het hout moet 4 voet lang

zyn.

Ma^
Ut"

•
Zout -Maat (z\z Coyang.ji

V I I.
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B Y D R A GE
TOT DE NAT UU RLYKE

H I S T O R. I E,
UIT DE NAGELATE SCHRIFTEN

VAN DEN HEER
9 * • * *

BARON van WÜRMB.

oor. de dood van den Heer Baron van
Wurmb , is het Genootfchap verftoken van een
dirigeerend Lid , het welke zig byzonder toelag

op de natuurlyke Hiftorie, en die daar van in de

drie uitgegeevenc Declea onzer verhandeüngea
byzonder uitmunt.

In het Ryk der Dieren befchreef hy ver-

fcheidene nieuwe, als:

Kelip, een Dwerg, in het 3 D. p. 339
Befchryving van een witten.Ne-

ger, door vanlperen, . . 1 — — 307— — blanke

Negerin, door vanlperen, . 2 — — 229—— . — de Pongo,
door F. van Wurmb, . . s — — a+fe

Kk a Be-
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Befchryving van de Wouwou-
wen , door van Iperen , ,

Kahan, een langftaartige Aap,
door F. van Wurmb , .

Dwerg -Bokje.

De gryze Otter.

Juno- Vogel.

Kuike-Dief.

Groote Nacht -Uil.

Reiger. ....
Ys- Vogel. .

Nesjes- Zwaluw. .

Adder of Oular-Sawa.
Teek. .

Tüin-Spm.

By deze zal ik nog byvoegen , de Aanteeke-

ng onder de nagelatene Schriften van den

eer van Wurmb, van de volgende:

i Pongo Wyfje.
2 Langftaartige Aap van Muskate,

3 Philander.

4 Padi-Muis.

5 Geitenmelker.

6 De kleine Hoorn -Uil.

7 De Vogel Botok.

t De Vogel Maloe.

ia

2 D. P« 383

3 — mm 345
3 — — 355
2 — 457

• — 46 r

. _ 465
. — 375

• — 377
. — 383

3 — — 339
. • — 391

. 400
. — 403
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In 't Plantryk heeft de Heer van Wurmb zig

byzonder toegelegt op de Palmboomen , geven-

de de orde der Palmboomen in 't i D. p. 337
Befchryving der Licuaia. . .2 — — 469
, — Nipa. . . . — 475_ — Moespalm. .3 — — 411
Zynde de Gamber befchrevcn

door den Heer Couperus. . % 356

Das zal ik hier by voegen, de rangfchikking

der Palmboomen.

Wat het Mineraal Ryk aangaat, daar in is bf
Kec Genootfchap nog weinig gedaan; het voor-

naame is:

De Befchryving van de Goud - Mynen van
Celebes, door J. Durh, ïri 't 3 Deel pag. 162.

waar by ik hier zal voegen, de Mineralen die

op Borneo, Sumatra en Japan vallen.

DIEREN,
PONGO-WYFJE.
JL/e handen en voeten fchynen langer als aan

het Mannetje.

Het gezigt gelykt ten vollen , zoo als de overige

Kk 3 ge-
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gedeeltens van 't Lighaam naar 't zelve, behal-

ven dat de quabbeq der koonen niet: zoo groot

en uitfteekende zyn, als die van 'c Mannetjeu

DegeheeleBorstis, zoo als by hetMannetje,
met een groote zak ondermynt.

Vt.Dm.A *

Gehecle lengte van het Dier, van onder de Voet tot

boven het Hoofd. . . . . . 4 ~ —

.

Omtrek van 't Lighaam, over de fchoudergemeeten . 2 n —

.

* beneden de Borst .294
om de heupe . .214

Openiig van de Mond . . . .
—'44

JL«ngte of uitfteeking der Snuit . . .
— 3 4.

Hoogte Tan 't midden der Bovenlip tot deWinkbrauwen — 5 —
Afftand der twee Ooghoeken . . .

— 1 —
Breedte van 't Oog .

'

. . .
— 12

iengte van de Winkbriuwen , tot aan 't agterdeel

van de Kop . . . . ^ — 44
Doormeeter van 't He-efd van boven naar beneden • .

—• !• —
* , , dwars 3 duim vanboven af .

•— 6 4
mm ,

9
6— beneden de

Kruin . . . . .
— 6"

Omtrek van het Oor buiten . . .
—'34

-
« beneden, daar het aan 't Hoofd

vast zit . » • .
— 3 —

'

Hoogte van 't Oor . .
,-—14

breedte van 't Oor . . • . 6
Leigte van 't Schamelbeen tot aan het Sleutelbeen .164
Afftend tusfehen het Borstbeen en Schaainbeen ..11 —
Afftand tusfeben de twee Borst- Tepels . . . -— 5 4
JLengte van den Arm, tot aan de top van de middelde

viBger . . . . .3 — 4
Omtrek van den Arm by den Schouder . . .

— 216"
.

, in 't midden . . — 9 *

over de Elleboog .
. — 1© 4

f - 't voorder gedeelte van den Arm in het

middei . . . . . — 9 *

Ou-
(*.) De maat alhier gerekend is V§et, Duim, jigtstc»
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Omtrek van den Arm by de Hand
Lengte van 't agterfte gedeelte van den Arm .

. — voorder gedeelte van den Arm
J. - de Hand van 't Lid af tot aan de top van

de middelfte Vinger

. . Duim
^— . . tweede Vinger

, middelfte Vinger

. ._ * vierde Vinger

Pink of vyfde Vinger

V.

Omtrek van de Hand, over de wortel van de Duim

gemeeten
, Duim
. tweede Vinger

* —i derde

_ , vierde «

vyfde

Lengte van de bolle Hand

Breedte —i ».
' • •

Dikte der Hand . . •

Leagte van de Hiel tot het boveneinde van^et Dy

been .

Omtrek van de Dye
Lengte .

• •'*.'.«

van 't Been , van de Knie af tot onder de Voec

plant

Omtrek van 't Been, digt onder de Knie

.
in *t midden .

— by de Voet

de Voec , daar de groote Teen begint

Lengte van de groote Teen
—

,

tweede
derde

_ . vierde

vyfde

Breedte van de Voetplant , daar de groote Teen begint

_
. . _ . , by de Hiel

Lengte van de Voetplant, by de Hiel af, t#t aan

begin der Teenen . ^ ^
. ^

$i9

D. A.

6 4

4 4
4 4

io

3

6

6

6

5

6
2.

6
2,

X

9 —
2
—

3 4

3
—

3
—

2 €
6 —
3 4
I 2

9 *

I —•

II 4
9 6

9 3

7
—

3

5

6

6

4

3

2

4
2

6
6

7 7
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V. D. A,
Omtrek van de groore Teen . . .

—- 3 4
m i tweede—r—

. . ,
— 26

derde ,
, . — 27

» r— vierde •
. . .

—-26
*-

: vyfde . . . — 24
AfftauJ tusfchen de wcnel van de groote Teen , en

dis der Tweede . . . . . — 4 1

Lang gtftaarte Aap van Muskate.

De Bek is met 24 Tanden bezet, die alle

SKeer wit zyn. In de Bovenkaak 4 Snytanden,
digt aan malkander flaande , daar van de mid-

delfte zeer breed en effen zyn, en de buitenite

rondagtig fcherp.

De Benedenkaak heeft mede 4 Snytanden,
die niet zoo groot zyn als de bovenfte, en alle

effen afgefneeden zyn. Ter wederzyde van

ieder Kaak flaan 4 Kiezen , iets afgezondert van de

Snytanden. De drie ageerde Kiezen hebben 4
puntige kroonen , maar de voorfte zyn ftomp of
rondagtig. De Tong is breed en dik. Het Hoofd
is dik en fterk met Hairen begroeit. De Bek
is fpits en lang, de Neus iets opgeworpen en

fcherp. De Oogen Zyn klein en levendig, de

Oogleden zyn met Winkbrauwen bezet. De
coleur is bruin geel , en de Oogappel zwart-

agtig. De vlakte, daar de Oogen in flaan, is

iets ingedrukt ; het bekkeneel boven dezelve

roet eeue rpndagtig Ichcrpe boog voortredende.

De-
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Deze vlakte is naakt, en met een glinfterende

bruinagtige huid bedekt, zoo als het heele bo-

vengedeelte van de Bek tot de punt der Neus*

De Ooren zyn tamelyk groot en naakt, benee-

den breed, maar zonder Oorlapje, boven iets

puntig en ongezoomd. De Bek is aan de Bo-
venkaak ter zyde der opening van de Mond, en

$an de heele Benedenkaak met korte Steekelhai-

ren bezet ; eenige langere Steekelhairen {taan

boven ter zyden van de Neus, aan de fcherpte

van 't Bekkeneel, die over de Oogen voorftaat,

en aan de rondagtige Kin. Het Agterhoofd is

heel rond, de Koonen zyn dik, maar egter niet

vleezig , ze zyn agterwaards flerk met lange

JHairen bezet , zoo als ook het Agterhoofd,

waar door de Ooren meest verborgen worden.

De Hals is kort , de Nek en de Schouderen zyn
mede digt met lange Hairen begroeid. De
Armen en Beenen zyn matig lang, en hebben
handvormige Voeten. Dè Voetzooien en het

voorder gedeelte der Vingeren zyn naakt. De
Voeten hebben 4 Vingeren en een Duim , allen

met platagtige zwarte Nagels bezet. De Borst

is flerk, het Lyf dun, voornamentlyk beneden
by de Dyën. Tusfchen de Beenen by de Teel-

deelen is het Onderlyf van Hairen ontbloot.

De Ballen zyn maar weinig zigtbaar, leggende

dezelve digt aan het Lyf onder de Huid naast

malkaar, zonder Balzakje. De Roede is digt ag-

ler d§ Ballen geplaatst, tusfchen dezelve en den

Kk $ Anus»
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Anus. Ze berge zig niet in het Lyf , maar
hangt altoos voor het zelve , is meest altoos

opgerigt, en vermiljoen rood van couleur. De
Billen zyn agter meest geheel en al naakt , en
niet een vermiljoen roode huid betrokken , die

alleen tusfehen den Anus en de plaats der Teel-
declcn eeltig is. De Staart is langer als het
Lyf, en eindigt met een Quasc.

In de Onderkaak zyn bewaarzakken. De eelt*

agtige plek op den aars is lang, fmal en boogs

gewys, de holte van de boog bovenwaards ge-

keerd. De couleur van het Dier is doorgaans

een loodverwig grys. De Hairen van 'c groot-

fte gedeelte van 't Hoofd , van de Nek , van de

Schouders , en 't Voorlyf , zyn veel langer als

op andere plaatzen des Lighaams , en fchoon
ze niet gekrult zyn, 200 verkrygt het Beest hier

door egter, en door de met een Quast eindende

Staart, eenigzints een Leeuwenagtige gedaante.

Het groette naar den aard der Cafferen, met de

Handen over het Hoofd te leggen, en at Vrugten,

V. D.
2 Lengte van de punt van de Neus tot de Hielen . . 3 K
Van de punt der Neus tot het Agterhoofd . .

'—~
<*i

Van 't Agterhoofd tot onder de Staart . . 1 4-
2

* Van de Htel tot de punt van de raiddclfte Vinger . .

—

ói

Lengte der Neus , van de punt tot aan de bogt van

het Bekkeneel daar de Oogen in ftaan . . .
— 5*-

Hoogte der bogt van 't Bekkeneel , daar de Oogen in ftaan .
—

•

£
JJreedte van de naauwstc plaats of bogt, daar de Oogen

in ftaaa . . • • . •
—

*

2*

Langde
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v. D.

Langfte doormeeter der Oogen . . . .
*— i

Lenizce van de punt van d§ Neus , tot aan het Oor .»— 4^-

• buitenfte punt van 't Oog tot het Oor .— 2-|-

. 't Oor . . . .— a*

Breedte van 't Oor . . . . — ir

Van 't eene oor tot het ander , boven de Kop gcmeeten . — 6

Breedte der Neus van vooren by de Neusgaten . •— i
Hoogte der Neus van vooren van de punt tot het eene-

dendeel der Bovenlip . . .
.«— 13.

fUtVË opening van de Mond , van 't midden der Boven-
lip, tot de hoek van de Mond . . .— 2J

•

Hoogte van de Benedenkaak, van 'tiiidden der Bene-
denJip tot onder de Kin . .

.— £
Omtrek van de Bek, ee» duim agter de punt der Neus
genomen . . . .— 7*.

;

' *
, kort voor de Oogen genomen .— 10

•
! Kop, kort agter de voorftaande fcherpte

van 't Bekkeneel genomen . • .11*
digt by de Ooren . .12.

Hals . . . .— 1©

't
LeDgte van de Hals— 't bovengedeelte «Ier Voorpooten van de

Borst naar de Elleboog . . •—
• 3

• 't benedengedeelte van de Voorpooten, van
de Elleboog tot het lid der Hand . . .— 7|-

der Voorhanden, van 't iid tot de punt der Mid-
delde Vinger

van de middelde en langfte Vinder . .
— 2 \

1 —'— eerfte Vinger « . •<

—

i£
kleine Pink . . .

—

2£ -

Duim . . • •— Itï
grootste Nagel der Voorpooten ,

Breedte der Voorhand binnei , digt by de Vingeren .

—

2.

Omtrek der Voorpoot, boven by de Oxel . .

—

7
van 't bovengedeelte der Voorpoot il 't midden .

—

6£
der Voorpoot' over de Elleboog . .—-6
van 't benedengedeelte der Voorpoot il het

midden • . • • mmm 5

OYetaet lid der Hand.— sJ
Om-*
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V. D.
Omtrek der Voorhanden over het dikke gedeelte van de

Duim ... . .

—

5

van de Duim . . . .

—

i£
«- • middelde Vinger . . .

—

i£

JLengte van 't Schouderblad . . .

—

5

Grootste breedte van 't Schouderblad . . .

—

3
1

Omtrek van de Borst over de Schouders gemeeten . .1 8*
«—— beneden de Oxels gemeeten ..15

> ' 't Lighaam , beneden de Heupen gemeeten . 1 1

over de kaale iJillen, digt on-

der de Staart gemeeten . . . . 1 4 1-

Lengte van 'tbovengedeelte der Agterpoot, van de Heup
tot de Knie . > . . .

—

8J
.—

-

benedengedeeke der Agterpoot, van de
- Knie af tot het lid van de Voet . . .

—-8
. de Voet van 't lid af, tot de punt van de

middelfte Vinger ... . .

—

5*

__ „ « « de Hiel , idem . .
—

7

> middelfte Vinger . . .
— 2$

1 » eerfte Vinger , . . .
.

—

2

— kleine Pink . . , ,
•—

.

2

——

.

derde Vinger , .' „ .

—

gj
Duim . • . .

—

ij

Omtrek van 'tbovengedeelte van de Agterpcoten boven
by bet Lyf . , . . .— XI

»_ ._- •
.

in het

midden , . . . .— 8 [

_ . «
1 over

de Knie gemeeten . . . .— 6i
h- benedengedeelte van 't Agterbeen in het

midden . . . . . .— 5f
, . 1 " 1— - — kort

by de Hiel gemeeten . . . .— 44-

^_ de Voet, by het Lid gemeeten . .
—

* 4

, over de bal van de Duim gemeeten .

—
- 5

Breedte van de Voetpalm, digt by de Vingeren gemee-

ten^\,n ... -

Lengte van de Voetplant, van de Hiel tot het begin der

Vingeren - • • • •
—

Leng-

if
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Lengte van de Voetplant , van de Hiel tot het begin

van de Duim
Omtrek van de Duim
— der drie eerfte Vingeren . ._— van de kleine Vinger . ,

Lengte van de grootste Nagel der Agterpoot .

kaale plek op de Billen , van de een

kant tot de andere

Breedte ter zyde

JVl'ddelfte breedte van de kaale plek, van de Anus af

tot beneeden .

Lengte van het dwars over de Staart heenloopende eel

tig gedeelte der kaale Billen

Grootste breedte der Eelt

Lengte van de Staart tot de punt der Baïr - Quast .

het einde van deszelf'sISeenen

Omtrek van de Staart beneeden by de wortel .

— in 't midden
j 1 by 't einde

Lengte van de Anus tot het Teeldeel
. het Teeldeel

Phïlander.

5*$

V. D.

— 4— ï*— I*
— i

«

— 9— 4£

— tt

4'

%
Sï-

S'

4§-

4i

Agt Snytanden boven, waar van de mid-
delde iets van malkander afftaan, en de twee
buicenfte lang , iets gekroond en puntig zyn.

De naast deze twee buitenfte ftaande zyn zeer

klein, en de naast daar op volgende na binnen

toe, hebben platte kroonen ; de middenfte zyn
fnydende.

Bereiden twee Snytanden, die verre van de
Kiezen affUa.i, en zeer groot zjn, en tusfchen

de
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de twee buitenste Boven -Snytandcn by bet
toe doen van de Mond komen in te fluiten; bo-
ven twee fpitze niet al te lange vry itaande

Honds -Tanden. De Kiezen zyn getand , de
Tong is glad, en matig lang en dik.

De Kop is dik, het Voorhoofd plat, de Bek
fpits 5 de Neus Haat over het benedengedeelte

van de Bek uit, en is ter weerzyden met eeni-

ge lange Steekei- Hairen bezet, als mede de
Mond. De Oogcn zyn groot en iets uit-

puilende. De kooncn zyn dik, deOoren klein

erf rqndagtig, en geheel open van buiten, maar
met Haireu begroeid. * De Neus is. gebogen eii

naakt, de Hals is kort en dik, de Beenen zyn
kort, de Voorpooten hebben naakte platte Zoo-
ien en 5 Vingeren , van dewelke geen een Duim
voorfteld, en die allen met fcherpe gekroomde
Nagels gewapend zyn. De Agcerpooten zyn
lïerk , en hebben aan de Voeten breeder en

grooter, mede naakte Zooien, als die der Voor-
voeten , en een heel agterwaarts gekeerde

Duim zonder Nagel. De twee eerfte Vinge-

ren der Agtervoeten zyn veel korter als de vol*

gende, en tot vooren toe aan een gegroeid, of
van eenerley gedeelte der Huid omgeven, heb-

bende egter ieder vooren zyn eigen Nagel, die

-fcherp en gekromd is , en dewelke digt naast

malkander liaan, en kleindcr zyn als de overi-

ge. — De twee buitenfte Vingeren der Agte*-

voe-
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Voeten zyn grooter en dikker , en ook met groo-

tere mede fcherpe en gekromde Nagels gewa-

pend. De Voeten vertoonen zig op het eerst

aanzien , door het zamen groeyen der twee bin-

nenfte Vingeren , als maar een Duim en drie

Vingeren te hebben , en als of van de binnen-

waards ftaande, de Nagels in 't midden doorge-

fpleeten waren. De Vingeren der Voor- ea
Agtervoeten zyn meest naakt, hebbende maar
heen en weer eenige korte Steekelhaireri. Hec
Ligkaam is tamelyk lang. De Staart, die meest

de lengte van 7
t Lighaam heeft, is by de wortel

dik, en iets breedagtig, boven omtrent maar
voor een derde der lengte met Hairen be-

groeid, en minder beneeden, zynde voor hec

overige met- een naakte fegrynagtige Htiid over-

trokken ; hy loopt fpits toe, en heeft tot na
vooren toe fterke Spieren , ~die het Beest het

vermogen geven, van zig van dezelve als een
Hand te bedienen. De -Bal is tamelyk groot,

en de Roede komt onder de Anus agter uit.'

Het Hair is doorgaans een korte fyne Wol,
die digt in een ftaat. De couleur is overal

wit, onder de- Keel en aan de Borst alleen

i*aar bruinagtig geel.
t>

gcci.

• De geheele lengte van dé punt der Neus
tot aan den; Anus, onder- het- Lyf heert-

gemeeten . . - . . •. is r<> D.~
Van de Anus tot de punt van de Staart 1 6 -~

«

Leng-
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Lengte van 't Hoofd van de punt Jer D*
Neus tot naar agteren . . . 4 —

Van 't begin der Neus tot de voorfte

hoek der Oogen . . « . i±—
hoek van de Mond . . . \\—

Van de punt der neus tot de Ooren * . 3.1—
Afftand der voorfte twee Ooghoeken . i±—

.

ageerde dito . . • *i

—

\

Lengte van 't Oog . . . . \—
Afftand der beyde Ooren van elkander . 2*—
Omtrek van de Bek by deszelfs agter-

hoeken . . . . 4i——- — Kop by de agterfte Oog-
hoeken . . . . 8i—*

Lengce van 't Oor . . .
2-—

Breedte — —- — . . i—
Lengte van de punt vandeBenedcnkaak,

tot in de hoek van de Mond . . 1 j

—

^ > der Beneden - Snytanden , zoo ver-

re zy uit het Kaakebeen uitftaan . . 4—
Omtrek van de Hals . . . 6±—
Lengte — — — . . . ii—•

der Voorpooten van 't Schou-

derblad tot de punt der Nagelen . 8 —
Omtrek der Voorpoot digtby 't Lighaara .. Al——. — in de Elleboog . 4 —

in 't midden van

den Arm # . . . . 4 —

-

Om-
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omtrek der Voorpoot beneden daar de D.
Hand begint . . . . 2 —

•

Lengte van de eerde Vinger met de Nagel. 1 •—
—- — — middelde of derde Vinger

met de Nagel . . . . . i±—— — — vyfde Vinger met de Nagel

.

ij—
Doormeeter der Voor- Voetzool van de

eerde na de vyfde Vinger . . l^~
Omtrek van de middelde Vinger by de

wortel . . . . 1 —— — — 't Lighaam digt agter de

Voorbeenen .... 10^—
>__- — _ — voor de

Agtervoeten . . . 12 —
__ — van deDyebecnen boven by het

Lighaam . . . . . j\—
Agterpootby'tHielbeen. 3^

—

Dyebeenen over de Knie. $i~~
Lengte van de Agtervoet, binnen over

de middelde Vinger toi de punt van

de Nagel . . . . 3 »
-* ~ Duim van Je wortel tot

de top . . . ji

—

Omtrek van de Duim agter . . . ai—

-

- der eerde twee aan een gegroei-

de Vingers . . . • , j _
* van de daar op volgende . . 1{—

Lengte van dezelve Vinger met de Na-
gel . . .2 —
IV. Dzei*. LI Leng-
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Lengte van de eerfte of de twee zamen- D.
gegroeide Vingers , met de Nagel . . 14-—

Omtrek van de Handvormige Agtervoet

in 't midden . . . . 2^-.—— -mm Staart by deszelfs wor-
Lel • • • • • /L 5 ••w»— 't einde der

bovenfte begroeying met Hair . . 21—_ meest voorby de
1punt

,
.

Lengte — — boven van de
wortel af . . . . 17 --,_ — —1 't Lighaam van de Neus tot

aan de wortel van dê Staart boven de

Rug heen gemeeten . . . 18 —— 't met Hairen begroeide bo-

vengedeelte van de Staart . 6 —

-

1 — „ be-

neden gedeelte van de Staart • 3^—
Een Wyfje, iets grooter als 't vooren gemel*

de Mannetje, over de Rug, en 't grootite ge-

deelte van 't Lighaam , en de buitenkant der

Beenen, greisagtig zwart, dat van de zwartag-

tige Hairen met witte punten komt, waar mede
de Vagt op deze plaatzen bezet is. De Kop is

iets Ügter, en de korte Ooren meest geheel in

de Hairen verborgen, zynde de Oorlappen van
binnen mede met Hairen begroeid. De Snuit

is geelagtig rood, zoo als ook de Oogleden,
de
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de Vingeren, de Voetplanten en het naakte ge-

deelte van de Staart. De Staart is fchier toe

de helft met Hairen begroeid, die, zoo als de

gecne,die op 't agtergedeeke van 't kruis (laan,

geelagtig wie zyn. De Keel is witagtig, en van
dezelve loopt een witte ftreep langs over de

Borst tot de Buik heen, die mede witagtig is,

zoo als het binnengedeelte der .Agterbeenen.

De Buik heeft een open Zak, die in 't midden
van -de Buik begint, tot de Anus heen loopt,

en agter zig aan weerskanten tot de Dyebeenen
uitftrekt. Deze Zak is van binnen aan de kant

van de Buik , met een naakte, en met bruine

flippen gevlakte Huid bekleed; naar de buiten-

kant is hy mét rosagtige bruine Hairen gevoerd.

In het benedeneind van de Zak ftaan vier kleine

Tepels.

Padï - Mui'IC

Twéé lange Rnaagtanden beneden, en twrce

korte boven ; aan de Neus eenige lange Stekel-

Hairen; aan ieder voorpoot 4 en aan ieder Ag-
terpoot 5 Vingers. De Kop, de Rug, de zy-

den van 't Lighaam, zyn met rosagtige brume
zwarte lange Hairen begroeid,

die rosagtige bruine punten hebben, en de Muis
op deze plaatzen een bruinagtige couleur ge-

ven. De Keel , de Buik en het binnengedeel-

te der Beenen is wit , en met korter Hair be-

LI & groeid.
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groeid, De Oorlappen beftaan uit dunne naak-

te Huiden. De Staart is met een fchubagtige

Huid overtrokken, daar enkelde Steekei -Hai-

ren op ftaan. De Vingeren zyn met zeer kor-

te Nagels gewapend , zoo als het benedenge-

dcelte der Voeten met heel korte zilvcre grei-

ze Hairen begroeid.

Van de punt van de Neus tot aan D.
den Anus . .

,
. 5 —

*

liet

agtergedeelte van cfe Kop . . i{

—

Lengte der Ooren . . .4

—

Breedte der rondagtigê Oorlappen . -;-—

Van de punt van de Neus tot aan het oog* {-*-

ning van de Bek . . . a—
Lengte van de Staart . . .5 —

der Voorpoocen . . .14—— —- — Agterpooten . . 2\—
van de Vingertoppen der Agter-

pooten tot op de Rug . .3 —— —
- Voor-

pooten tot op de Hals . . 2{—
Hoogte of doorfneede van 't Lghaam

in 't midden, daar het dikst is . . •. . 2 —
__ — van 'c Hoofd , agter daar het

dikst is . . . .1 —

De
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De Geitenmelker.

Dit zonderbaar Vogeltje hcefc niet ten vol-

len de grootte van een Europifche Lyster.

Het laat zig des daags nooit hooren of vlie-

gende zien , en alleen maar 's nagts , om zyn
\

r

oedzel te zoeken , dat na alle gedagten uit

Infeéten beftaat. Voornamen clyk by JVJaane-

fchyn vervuld het de Lucht met een herhaald

eentoonig geluid , dat ten naaftenby aan een

fterk , en eenigzints klankagtig geklap met de

Tong gelykt, veel overeenkomst hebbende met
het geluid, dat men in de koude Climaten ont-

waard, als men op eene effen bevrozen water-

vlakte een ftiik ys of een gladde fteen werpt,
zoo dat hy met haast daar over heen glyd. Dit
eenvoudige en dikwils herhaalde geluid, van ver-

re wel ook eenige gelykheid hebbende met de

mokerflagen, die men by het calfaten der Sche-

pen hoord, zoo heeft deze Vogel 'er de neder-

dukfche naam van Calfater door verkreegen.

Zyn Hoofd is plat en gedrukt, fchoon het door
den groei der Vederen nog tamelyk rondagtig

fchynt. De Oogen zyn groot , de Bek is zeer

wyd , en heeft in de hoeken een Huid, door
wier rekbaarheid hy zig fterk uitfpaiken kan.

De punt van de Bek is elsvormig , en heer-

vaards gebogen, egtër loopt het eind der me-
(Je neerwaards gekromde punt van de Beneden-
kak weder een weinig opwaards gebogen.

LI 3 De
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De Oooren zyn groote opene gaten, digt agter

de Kakken geplaatst; de Neusgaten iteeken als

Huisjes boven de bek uit. Ter weerskanten van

de Bovenkaak, ftaat een rcy lan?e ftyve Stee-

led -Hairtjes ; de Tong is peilvormig , onge-

deeld, egcer met twee uitfteckende punten; de

Hals is mede fterk met Vederen begroeid; de

Borst is tamelyk dik. In de Vleugelen ftaan 2Q
è 21 Slag- en Dekpennen, en 10 Roeipennen ia

de Staart. De Beenen zyn kort, de Dyën tot

over de Knieën met Vederen begroeid, en hetbe-

jiedengedeelte der Beenen en Voeten, met eene

"blaauwagtige pergament Huid betrokken. De
Voeten hebben drie Voorvingeren en een Agter-

vinger , wordende het eerde lid der Voorvingeren

door eene Huid vereent. De middelfte Voor-
vinger is veel langer als de anderen * en van
c.qii lange zwarte Nagel voorzien, die ter zy-

den aan de binnenkant als een Kam in tanden

verdeeld is; de couleur dezer Tanden is bruin;

de Nagels der overige Vingers zyn kleiner,

en nlede zwart van couleur. De vier eerfto

SlagpOnnen hebben op haar midden een groote

rondagtige witte plek, op de derde en vierde

meer vierkant, en met iecs bruin gemengd ; voor

*c overige zyn ze meest zwartagtig van couleur,

tonnende alleenlyk maar beneden , en voorby

haare Spitzen , eenige bruine en greisagtige fpikw

kelrjes en vlekken. De volgende Pannen deu

Vleugelen zyn zwart, en geelagtig bruin gefcha-

keerd.
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keercl De Staartpennen zyn afwisfelend met
zvvarce dwarsftreepen, en met geelagtige ^rcize

vlakken, die zwart gefpikkeld zyn , bezec. De
verdere couleur van 't Bovenlyf , Kop , Hals

en Borst, is een bruinagcig greis, dat uit klei-

ne witte, zwarte, en geelagtige fpikkeltjes za-

men gefield word. De Vederen van deze Vo-
gel zyn langwerpig rond, en vaalagtig greis

van couleur , met onregelmatige blaauwagcige

en bruine vlakjes.

Ds lengte van de punt van de Bek tot agter het Hoofd, D. A.

zonder den omvang der Vederen, bedraajid . -15
- • aan de wortel bo-

ven . . . . . — 4
De gaping van de Bek open gefpalkt, van de eens punt

tot de andere . . . . .2 —

-

Breedte van de geopende Bek agter . . .1 —

.

Lengte van de Hals .... .2 •—

>

Staart ... . -34
— - punt van de Bek tot het einde van de

Staart ... . . .81
de punt van de

middelite Vinger . . - .74.
Grootste uitfpanning der Vleugelen, tusfeheu de verfte

punten der Slagpennen . . . .194.
Lengte der grootste Slagpennen . . .46
De grootste doormeeter , omtrent . . .1 —

,

De kleinere ,
« . . . — .1

De kleine Hoorn - Uil.

Het Hoofd is dik en rondagtig; de Oogen
zyn groot, de Bek kort, de Bovenkaak bo> : en

de Benedenkaak heen gekromd. De kleine

LI 4 Neus-
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Neusgaten (laan boven op de Bek aan het voor-

einde van rondagtige Vliezen, die over gelyk-

vormig rondagtige openingen , in het Hoorn
van de Bovenkaak geipannen zyn. De Bek is

matig wyd, de Tong peilvormig, en voor ge-

spleten. Aan de wortel van de Bek ftaan bo-

ven en beneden eenige Steekei -Hairen, enter
wederzyde van de bovenkaak een bosje naar

Voören gerigte Vederen , die meest van baar-

den entbioot , fteekelagtig , en voorwaards

gerigt zyn , zoo dat de Bek voor 't grootste

gcdeeite daar door verborgen is. De Ooren
zyn groote rondagtige openingen zonder Klap-

vliezen, en geheel oilder de Vederen verbor-

gen. Het Voorhoofd tusfehen de Oogen puilt

Jterkuit door den groei der Vederen. Ter zy-

den van de Ooren (laat boven op de Kop ten

wederzyden een party van 8 a 9 Pennen, die,

200 als de andere Vederen van dit gedeelte van

't Hoofd, naar ögteren gerigt ftaan, lüaar die

Vuel langer zyn, en als Ooren uitfteeken. De
Kals is kort, en iets dunner als de Kop; de

Rus; is dist met tamelyke lange Vederen be-Do. - o
groèid; de vleugelen zyn niet al te lang, maar

breed, en hebben 23 a 24 Slag- en Dekpen-
nen ; de Staart is kort ( en wigvormigj) en

word geheel bedekt door de Vleugelen. Het
getal der Roeipenncn is u a ia; de Borst is

met ]cn£e Vederen begroeid; de Beenen zvnO o j

ko.i , en tot de Te€»en der Voeten met Vede-
ren
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$en begroeid. De Voeten zyn met eene fe-

grynagtige Huid betrokken ; ze beftaan uit 4
Vingeren , waar van 3 naar vooren gerigt zyn

,

en een naar agteren; de agterwaards ftaande is

de kleinste, en tweeledig; de middelfte is -de

langfte , en . heeft vier leden ; de twee bui-

tenfte zyn .drieledig, met lange fcherpe iets ge-

kromde Nagelen gewapend , en beneden iets

gekwabd. De voorfte Slagpen is veel korter

als de andere. Het baftaard Vlerkje heeft drie

maatige lange Pennen ; de couleur is meest

doorgaans donker greis met zwart gefpikkeld.

Het Bencdenlyf alleen, fó witagtig greis en met
zwart gefpikkeld. Op de Slagpennen ftaan.

.
eenige ligte vlakkes, de Bek en de Nagels zyn
ligt greis.

De lengte van de Bek tot de punt van de Dm.
middelste Voorvinger is 8^

Van de eene punt der Vleugelen tot de an-

dere . . . . .19
De voorste Slagpen . . . • 3i
De derde — — . , . • 4i
Breedte der Vlerken by de voorste Dek-

pennen . . . . . 41
Lengte van ieder Vlerk . . .8

van de Bek over deszelfs kromte .
*

Uitfteeking der Hoorns . . . 1

Lengte van de punt der Bek tot ageer het

Hoofd, de Vederen mede gemeeten . • 3
LI 5 Van
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Dm*
Van 't Agterhoofd tot de Staart» . , 41.

Lengte van de Staart . . . 3*
^_ — der Beenen tot de Voeten . . 3I
<— — van deMiddelvinger tot de Nagel . j^

Nagel

Dikce over de Borst . ; • 3i—_ van de Kop oirer de Oogen . . 4

De Vogel Botok.

Een grootc Vogel, die hier aan de Zeeftrand

gevonden word, en in 't Crawaagfche valt, in

zvvaare Geboomtens by *de Stranden.

Het bovenste van 't Hoofd is een naakt

Been, dat vlak gedrukc is, by de wortel van
de Bek een kleine omflag maakt (fdie egter fom-
tyds ontbreekt) en boven de Oogen met eeni-

ge fcherpte voorfïaat. De Oogen zyn tameiyk

groot , en digt onder de Beenderen van het

Hoofd geplaatst r waar van de uitfteekende

fcherptens hun toe befchutting dienen. De Bek
is lang, en meest regt uit ftaande, van agteren

ichier zoo dik als het Hoofd , en voor wigvor-

mig fpits toeloopendc. Hy is daar by effenran-

dg, en heeft van boven een rondagtige Rug,
en ter zyden effene . . . . . Schaalftuk-

ken. Het bovcngedeelte van de Bek is niet

zeer puntig, en ook van vooren aan weerskan-

ten
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ten nier fcherp , maar iets afgerond. Het be-

nedengedeelte heeft een fcherpe punt. De
Tong is kort en fmal, 1 duim lang, en \ duim
breed. De Ooren zyn ongedekt, en ftaan heel

agterwaards in 't Hoofd. .Agter het Hoofd
ftaat een zeer dunne Kuif van fchaars gefielde

Hairen of Vederen. Het overige gedeelte van
't Hoofd is naakt , zoo als de Hals , en met
eene rimpelagtige Huid betrokken. By het

Hoofd rosagtig van couleur , en voor de rest

geel, waar op hier en daar eenige vuile witte

Dons -Vederen liaan, hebbende egter de Man-
netjes beneden aan de Hals nog een rosagtige

plek. De Bek en 't beenagtig bovendeel van 't

Hoofd, is mede vuil wit of greisagtig van cou-

leur. De holligheid van de Borst is ook
naakt, en by het einde van de Hals, en aan de

fcherpte van' het beginnen de

Vederen , die op de Rug , in de Vlerken , en in

de Staart , van een zwarte couleur zyn , iets

in 't groene fpeelende , en beneeden aan het

Lyf en de Dyën geelagtig wit. In de Vleuge-

len zitten 3 2 Slag- en Dekpennen , en j 2 Roey-
pennen in de Staart. Onder deze Staartpennen

zit by 't Mannetje nog een rey witte Vederen,
meest zoo lang als deze, die donsagtige baar-

den hebben. De Beenen zyn lang, en de Dyën
boven maar vleezig en met Vederen bezet,

maar beneden zoo als het overige der beenen,

m zoo als de Voeten met een zwarte perga-

ment-
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znentagtige en gefchubdc Huid bekleed. De
Voeten hebben vier Vingeren , waar van drie

31a vooren Haan , en de vierde agterwaards,

cgter iecs zylings na de binnenkant toe. Idcr

Vinger is van een korte ilompe Nagel voor-

dien, en de drie Voorvingeren vereend aan haar

benedenfte Leden met een fterk vlies. De
agterftc V

T
inger heeft twee Leden , de bin-

nenfte Voorvingcr drie, de middelfte vier , en

de buitenfte vyf Leden.
,

Lengte van de fpits van de Bek tot het einde van de

Staart . .

J-Ioogte van de fpits van de Bek tot de Voetfpitzen

"Wydte van de eene fpits der Vleugelen tot de andere

Van de fpits van de Bek tot agter het Hoofd .

• boven aan 't Hoofd .

Opening van de Bek van de punt tot in de hoek .

Omtrek van de Bek van agteren by 't Hoofd «

* in 't midden
Van de fpits van de Bek tot het Oog
m —— aan het Oor
Omtrek van 't Hoofd agter de Oogen genieeten

Van de punt van de Lek tot aan de Noesg.ntcn

Lengte der Neusgaten
Doormeeter van r Oog . . „

X)e Hals van 't Asterhoofd tot de Rug
Omtrek van de Hals in 't midden
— — by de Rug
Lengte van 't Ljghaam van de Hals tot de Staart

Omtrek van 't Lighnam digt agter de Vlerken .

Lengte van 't vieezige bovengédeeïte der l)yë .

bèenagtig gedeelte der Dyè"

Been

van de Voet, van de punt van de middelfte

Vr.Dm.A.

Vtfofvingw tot de punt van de sgteiftc Vinger

Leng

4
S

10
2

lo

10

7

4

io

i —
i —
— 8

4

7

4
2

i

7

4

6

2

— 45

— io

— 7 ?
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Lengte van de middelfte Voorvinger
« * buitenfte •

m ! binnenfte

_. , Agtervinger

Omtrek van ieder Voorvinger in 't midden

de Agtervinger in 't midden
. . Voet in 't Lid

't Been in 't midden
. Knie

't naakte gedeelte der Benedendyë .

- vleesagtige gedeelte der Beneaendyë

Lengte van de Agter-Arm
. Voor -Arm .

Hand of 't voorde lid der Vleugelen

Vt.Dm.A.
— 4- 7— 4

der Jangfte Slagpennen

Dekpennen
Staartpenncn

De Vogel Makt van Macasfar.

7

i

lo

2.

6
7
6

8

4-

r

4

De grootte is omtrent van een halfwasfen

Hoen. De lengte van de Bek totjiec uiter-

fle van de Staart is een voet lang. De Kop
is Kogelvormig, en met een fpits toelopend

hol of groeve voorzien. De Bek of Snavel is

geel bruin, fpits en een weinig gebogen. De
Hals is dun en kort. De Staart is kort. Het
Lyf gelykt na dat van een Quartel. De Poo-
ten rood en camelyk lang, zyn voorzien van
vier Klaauwen, waar van de eene agterwaards

Haat. Het geluid is kirrend gelyk de Hoen-
ders ; men heeft een Ey vertoond , dat door
dezen Vogel zoude wezen gelegd , het welk

in
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in vergelyking van dien Vogel buiten gemeen
groot ïs , want gemeeten zynde, is het 3/3
duim lang , en 2 T'o duim hoog bevonden,
fchynende overtrokken te zyn , met een zeer

fyn fmullig fegryn vleesch - couleur , zynde
dies gewigt 12 loot, —

—
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PLANTEN.
ORDE DER

PALM-BOOMEN,
I
fte Deel, Pag. 337.

1.

Wayer • liladen.

1. 1. Chamaerops. Dwerg- Palm. Pinmera. $. Hexandria.

*. 2, Lorasfus. Wyn-Palm. Lontor. 20. Monoicia.

3. 3„ Corypha. Scherm- Palm. Gabang. 6. Hexandria.

4. 4. Licuala, Rol -Palm. Licuala. 6. Hexandria.

2.

Gevinde Blad.

5. 1. Cycas. Meel -Palm. Sago. ar. Monoicia.

6. 2. Cocos. iNote-Palm. Calapa. 2C. Monoicia.

7. Phoenix. Dadslboom. Corma. 21. Dioicia.

8. 4. Elais. Oly - Palm. 29. Monoicia.

9. 5. /reca. Pinang-Paltn. Pinang. 20. Monoicia.

lo. 6. Elato. Pruim • Palm. 20. Monoicia.

II. 7- Nypa. Poel- Palm. Nipa. 20. Monoicia.

12. 8. Saguerus. Sagueer- Palna. Areen. 20. Monoicia.

13. .9» Zamia. Kno-ds-Palm.

*4- IO. Cycus. JVloes-Palm. Sajor Ca-

lapa,

21. Dioicia.

.
Dubbeld gevind.

15. 1. Cariota» Nu Palm, Nihum. 20, Monoicia.

AAN-
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.A A N M ERKI^GJÏN. ?

i. Chamaerops, deze vind men in het Zuiden van Europa.

t. Borasfus, Wyn-Palm, Lontor,valt by Tangerang in Indien.

3. Corypha, Scherm -Palm, Gabang. Dit fchynt de Saribu*

vm Rumphius , en de Polma Thebaica van Poapck to

_ , zyn , valt imtrent ïangeracg. Het Meel uit de Boom
is liegt, en word voor Dieren gebruikt.

•4. Licuaia. Rol - Palm. Rol;o.

Valt omftreeks Grogol.

5. Cycos. Meel -Palm. Sago.

Thans de Sagus hier voor befchreven , alhier Rombia
en Sago Papeda genaamt, valt boven Tangcraug.

6*. Cocos. Noote-Palm. Calapa.

In beide Indien.

.7, Phoenix. Dadel-Palm. Thamar.

In Arahiën.

T. Elais. Olie-Paim. Groiet in Guinee.

Falmiet- Boom.

9. Areca. Pinang- Palm.

In geheel India.

ig. Elcto. Pruim -Palm. In Arabiën.

Wilcle Dadeiboom.

II- Nypa. Poel- Palm. - ls
7
ipa.

]n 't 2 dc D«cl , pag. 476. zegt de Heer van' Wiirmb-,

dat de Aangevende Nipa , Rombia of Sago Papeda woni

ricuoemt , maar dit is abuis, zie hier vooren.

12. Saguerus. Saguecr-Boom. Areen.

"l)e Wyn is de Toeak, de Vrugt Boa Atnp, en uit de

Boom word mede een liegt zoort Sago. Meel gewohnei .

13. Cycus. Moes -Palm. Sajor Calapa.

i)c Sajor Calapa China, heeft gedoomde untelbare Bla-

doen.

14.. Zauia. Knods-Palm. Met Vrug'.eruls Jujuba,-

Valt in Zuid America.

If. Cario:a. Nu -Palm. Kihura,

In India by Tangerang.
x

M I N F-
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MINERALEN.
Sedert de opregting van ons Genooü-

fchap, heeft men van tyd tot tyd getragt

iets toe te voegen tot de Hiftorie der

Delfitoffen van Indien.

Zoo vind men in het eerfte deel be-

fchreven het op Java vallende Goud, Zil-

ver, Yzer, en Zwavel, en het Timoree-
fëhe Koper.

In het tweede deel de Diamanten 9

Goud , Tin en Yzer van Borneo. en

In het derde deel het Sumatra's Goud,
Criftal , Tin , Yzer , nevens de Goud-
Mynen van hec Eiland Celebes.

Ik voege hier nog by een nadere be-i

fchryving van deBorneofche en Sumatra-

iche Mynen, en de Ceylopfche en Ma-
lacfche Ertzen. En

Ik 'fluite met een Alphabetifche Lyst

van myne verzameling van Indifche en
japaniche Mineralen.

Borneo; de Diamant -Mynen hebben Borne*
niet veel byzonders.-

IV'. Deel. Mm Voos
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Voor eerst en principaal hoord 'er eeni-

ge oplettendheid toe, om de plaats uit te

zoeken , daar men graven wil, die men
kennen kan aan zeekere Kietel- Steentjes y

die op de oppervlakte van de grond ge-

vonden worden, en ordinair zwart zyn,
en verders de roode fteenagtigheid van de

Aarde ; doch om nog zekerder hier in

te gaan , gebruikt men de Berg -Volke-

ren daar omitreeks woonagtig , die men
Maliras noemt, en verzoekt die, een

goede plaats aan te wyzen , voorge-

vende, dat die Mcnfehen de weerfchyn

of de firaalen der Diamant, op zeekere

tyden kunnen zien uit de grond opgaan

,

^is om vier uuren des morgens, om twaalf

uuren des middag •> en om vier uuren

des namiddags; die als dan zonder de

minste voorbetaling zoo een plaats aan-

wyzen, wanneer zy aldaar een gat gra-

ven van circa een roede in het vierkant,

met yzere driekante Pennen , want een

Schop of Patjol , kan in de ftecnagtige

grond niet gebruikt worden ; de Aarde
daar in ede los gemaakt zyncle, neemt men
die mee Tongoks daar uit, en ilapelt die

op een hop, wanneer weder anderen, in

een gemaakte Waterpoel zittende, die uit-

raven grond eerst met grove, en dan

weder met fynder Zeelten doorzitten, en

het
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liet overgeblevene Zand , in een houte
wan, mee dat water, waar in zy zitten

,

zuiveren, en voor het laatst nazien, en
niets vindende, word de grond en ftee-

nen op zydc geworpen, doch vinden zy
wat, zoo zyn 'er, die van weege de Soe-
foehoenangs of van diengeenen, die zoo
een fluks Lands gepagt heeft, oppasfen,

om dieSteene.n te verzamelen, die zoo op-

geworpen , en de Mynwerkera tegens een

médiocre prys betaald worden, met uit-

iluicing van die Steencn, welke boven de

vyf Caraat weegen , dewelke direct aan

den Keyzer moeten overgeleverd worden,
doch die erdre is voor de onnozele, al-

zoo ze geniakkelyk (gevonden zyndej)

kunnen ingeilokt , en dus heel iccuur

bewaard worden.

De Mynen gaan perpendiculair naarbe-'

neden, ibmtyds wel tot tien vadem diep,

wanneer de kanten met fachinen en

dwarshouten geftut worden , voor het

inftorten; dat'egter, in werwil van deze

voorzorg wel gebeurd , vooral by zwaar

onweer, zoo dat het hun aan kundigheid

ter uitvinding van de noodige middelen ,

om deze en andere zwarigheeden voor te

komen, ontbreekt; gelyk ze ook niet in

ilaatzyn,, wanneer het zwaar vegend, in.

Mm 2 . ds
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de Mynen te arbeiden , door de groote

toevloed van Water, het welk zy, in do

drooge tyd wederom uichoozende , door

een fyne Zeef Jaten loopen ï alzoo daar

in ook Stofgoud gevonden word.

< Behalven deze Mynen , die in 't Ge-
bergte gevonden worden , en door my
zelfs dikwerf in pasfant beoogt zyn, vind

men 'er nog aan den kant van fommige
zwaare Rivieren , daar men de grond van
opduikt, dezelve zuiverd, en op die wy-
ze dat edel Gefleente zoekt. Doch die

het gezien heeft , zal zig niet verwon-
deren, dat dezelve zoo duur zyn, alzoo

tien a twaalf Man wel een maand kunnen
graven, dat ze voor geen twintig Spaan-

iche Reaalen aan Gelteente vinden.

De voomaamfte Diamant- Mynen vind

men op Am bainvang, boven Molucco m
't Banjermasfingfche.

Tn het Banjerfche vind men het Goud
op de dfcpce van drie vadem te Kirzan op
Doekoe , zynde de Aarde een roode

Mergel.

Hier by vind men ook Maas- Onröng,
zvnic een foorc van Metaal , dat tot

^Knoopjes gc-ileepen word. Ook
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Ook vind men 'er Criftal, doch wei-

nig.

En Yzer word op een Eiland by de

Succad.aanfche Rivier gevonden,

Sumatra's West -Kust geefc veel Goud.

De Aarde uit de Goud-Myn Caye, n» u
gelegen in de Tigablas, naast de Doua-
poulo Cottas , diep agt vadems , leverd

Stofgoud uit van circa 1 8 Caraat.

Aarde uit de Myn Sipini, gelegen by No. 2.

en omtrent de vorenftaande, aan de voet

van den Berg, gegraven in de Schuinte cir-

ca 10 vadems, leverd Goud van circa

19I Caraat.

Een vierkant Kasje , waar in de Ertz

uit de Goud-Myn van Sipayong , gele-

gen drie dagen gaans oostwaards van Pa-

dang, in het Gebergte van Tigablas Cot-

tas , alwaar men by hec opipeuren van
Goud, het volgende obferveerd, zoo als

in het byzonder by een aldaar jongst geö*

pende Myn gefchied is:

Voor eerst word in een roode Klei-

grond een vadem diep gegraven , wan-p

Mm 3 neer
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neer men de witte Klcigrond ontmoet,
ter dikte van twee vadems ; deze doorge-
graven zynde , ontwaard men een zwar-
te Zandgrond, by 't graven een vadem
d:ep, en daar op onmiddelyk:

N°. I. Zynde een geele harde Steengrond

van boven van tfen.Berg, na voo-
renftaande omfchry ving, op de diep-

te van 5 vadem , en deze fteenagti-

ge grond aangemerkt wordende, als

de Hoofd • Ader van eene te verwag-
tene ryfce Goud-Myn, zoo fpoord

die den Arbeider by ontdekking

aan, om met het werk voort te vaa-

ren, en nog 5 vadems, ofte de ge-

woon! vkc dikte van de pcele Steen-

grond door te graven, waar na hy

N°. 2, Zynde een blaamve ftcenngtige

grond befpeurd, als boVcn van den

tópdèfcBètgs, or> iov-adems; de-

ze blaauwe Steengrond heeft mec-
rendcels de dikte van een vadem ;

deze al mede zynde doorgegraven,

200 bevind men

N°.3- Ofte de Goud-A fier, die dus nahier

boven aangerekende ge:- raven word
op de diepte van e!fvadems , en waar -

uit vervoigeiis N c
. 4.
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4N*.4.0fte het zuivere Goud, datdeMyn
verrykt, gehaald word, zynde wan
gehalte 22 \ Caraac.

Tin-ErtZy gegraven uit den BergSon- N*

gipato , geleegen een dagreize noordwaards^'j^

boven Songitrap.

a. Grond boven op den Berg,

b* Ruwe Enz, 3 Cobido di^p gegra-*

ven.

c. Gezuiverde Tin.

Dezen eenen Berg is maar bekend , en

Ieeverd weinig op.

Tzer-Ertz? gegraven uit den Berg n©.

Toerawang , geleegen een dag icizcns Jzer*

noordwaards beneden Songitrap.

a. De Aarde boven od den Ber.g.

b. Yzer-Ertz, 1 Cobido diep gegra-

ven.

Zwavel -Aarde, uit een Vuurherg, ge: nö,

leegen een dag reizens van Priamang oost-

waards , zynde de grootste cp Sumatra

van de drie, de'Wfèé andere zyn gelegen

tot Pasfainang, in de Tigablas Co:css de-

zelve werpen een goede qiiantiteit af.

Mm 4 Tan*
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No. 6. Tanna keure of de Grond in do Negory

keure! Schicladie, by en omtrent den Vuurberg
gelegen; dezelve word by den Maleyer
voor Verw gebruikt, na alvorens fyn ge-

maalen, en met het wit van een Ey en

Klapper- Oly gemengt te zyn.

Tfo. 7. Tanna garang, of zoute Aarde, zyn-
Tanna ^e <je Grond van eenige Heuveltjes toe
Oarang.

Gottabaroe, welke Aarde van die uitwer-

king is , dat byna daar in niets wil

groeyen , waarom men die noemt Tan-
na Sahat.

T̂
o 8. Tanna itam 9 of zwarte Grond, by en

?
anna

omtrent N". 7. gelegen, welkers hoeda-

nigheid het tegengeilelde is van de zoute

Aarde 5 ais zynde zeer vet en vrugtbaar

Land.

n°. 9. Tanna halte» of harde Aarde, op de

Za\oT
irieeste plaatzen van het Gebergte, w;or-

eiende gebruikt tot het maaken van Pot-

ten, Pannen 3 enz.

N*i6. Tanna Coeni, of geele Aarde , op vee-

Coenl
*e P^aatzen tct Cottabaroe te vinden

,

welkers gebruik dient als de roodc

Aarde.

Tan*
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Tanna poeti> of witte Aarde, gelegen No. n.

als de vorige, van geen bekend nut of^ a

gebruik.

Een ftuk Benzuin-Hout, van Tapia-No. w,

noely ontfangen.

Bloem van Campkur-Boom 9 zynde be-N°* *$•

kwaam om geplant te worden, wanneer^eni

die Vrugt aan de Boom ryp geworden is;cam.

van Natar ontfangen. Phur-ö Boom.

Een ftukje Goud-Ertz in Steen. r**°. u.

Ceylon, alle foorten van edele Gefteen- Ccyion.

tens, die op Ceylon, byzonder in de Ma-
turefche Landen vallen , worden in Va-
lyen en aan de voeten van Bergen , in

een mengzel van roode Bergagtige- en

vette Klei -Aarde gevonden, en wel dif-

ferente foorten vanSteenen, in een en de-

zelfde Grond 'en Plaats, alwaar gemelde

Steenen te vinden zyn , werden ook or-

dinair, zwart en wit Criftal, mitsgaders

Tooremalies boven Aarde gevonden , die

zekerlyk by piasregens , of door 't afflro-

raend Wacer van de Bergen te voorfchyn

komen.

Men vind op fom.mige pïaatzen zonder

Mms veel
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veel moeite Geftecntens , i , z a 3 voe-
ten onder de Aarde, dcch daar en tegen

op andere plaatzen graaft men wel tot 20
en meer voeten diep; als men zoo diep

komt , dat men Water vind , gaat het

werk veel gemakkclyker, want de Aarde
die men graaft, word in een groote Rot-
tingkorf gedaan, en de Korf in 't water

houdende, zoo lang daarin met de Han-
den geroerd en gegrabbeld , tot de Aarde
weggcfpocld of doorgezeegen is, en zoo
lang men de Steenen onderfcheiden en

vinden kan; daarom worden de groeven

aan Rivieren gelegen , fchoon niet voor

de beste, egter om de wille van het Wa-
ter , voor de min moeyelykste gehouden.

Op Ceylon worden geen andere foor-

ten van Steenen , hoe genaamt, gevon-

den, als de ondervolgende

:

tvt
. 1. Robyn, in 't Mallabaars Elinge Scho-

iiobyn. geppoe , en in 't Singalees Lankarctte.

K«. 2. Blaatw Saplnr , in 't Mallabaars Ni-
Btaauw lem, en in 't Singalecs Nile.
tapbier*

K5
. 3. Groen Saphir , vallende fommige ligt

grom groen , wordende by de Singalcezcn en
sajfcir.

Ji^iaböareö genaamtj Patje Padian.

Wit»



Nat. Historie. 555

Wit- of Water- Saphir , noemen de tfo *.

Mallabaaren Wille Padian, en de Singa J^f
leezen Sadoe Padian. saptner.

Tie/w , in 't Mallabaars Poerezina- W «•

gem , en in 't Singalees Poesperagem.
To^ab -

Kat -Oog-, m 't Mallabaars en Singa-K
*°; *

lees, Wayroedie. oog.

Ambatist , in 't Mallabaars en Singa- ^°- ?•

lees, Seuandie. tlst .

'"

Robaal) in 't Mallabaars Rauwa, en in No. s.

't Singalees Rawa. Robaa! -

Camel -Steen.* in 't Mallabaars en Sin- N°- ?•

galees, Komedigan. ^ leeij#

JF/£ Cr

7

ftal , in 't Mallabaars Wille Pa-N*» ie.

lingoe , en in 't Singalees, Zöedoepa- w
.^

hngoe.

Zwart Cr iftah in 'c Mallabaars Katte*?0, IX *

Palingoe, en in 't Singalees, Kalloe Pa-aifta!;

lingoe.

Geel Criftal, in 't Mallabaars Manjel^ 1 *-

Palingoe, en in 't Singalees, Kaha Pa-^ftai.

lingoe»

Bruin.
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Kc i 3 . Bruin Criftal, in 't Mallabaars, en in
r>ruin 'tSingalecs, Tillia Palingoe.
Criftal.

ö 7 b

N°- I4
- Gfetf/ Toremalie , of de zogenaamde Ma-

Toore- terfe Diamant , wordende by de Malla-

maiie. baaren en Singaleezen, Kaneke Toorema-
lie genaamt.

Ko 15. Groene Tooremalie * of Materfe, Dia-
Groene man t 5 by de Singaleezen en Mallabaaren

uaUe. bekend met de naam van Patje Toore-
malie.

!*•. 16. Witte Tooremalie -> ofMaterfe Diamant,

Too^e-
wordende by de Mallabaaren genaamt wit-

maiie. te Tooremalie , en by de Singaleezen Zoe-
doe Tooremalie.

Ko. 17. Blaauwe Tooremalie , by de Mallabaa^
jBiaauwc ren en Singaleezen genaamt, Niel Too-
Toore- .- - p ö

wite.
remahe.

» is. Röode Tooremalie , de Singaleezen noe-
Rpode nien jjg pennie, en de Mallabaaren Panie

«alle. Tooremalie.

Twee Bundeltjes , beide gemerkt

:

Lm. h
t

Zynde in de eene een Steen, en in de

andere Aarde : deze word zeer diep uit

de
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t!e Gebergtens gegraven, en als een har-

dde, vaste,., eji aan een gegroeide materie

zynde, met yzere Mookers en andere

Gereedfchappen Hukken gebroken , en
wel toe gruis of kleine {tukken , welke

in een groote Smeltkroes gedaan, en door

een fterk Vuur , door twee Blaasbalgen

aan de gang gehouden, gefmolten word.

Vervolgens neemt men weg, door In-

flrumenten en Tangen, die expres daar

toe zyn gemaakt , alle onzuiverheid en
vuiligheid, die boven dryft , en de
Smeltkroes cp een klomp Klei -Aarde,
daar een gat of vorm in gemaakt word

,

omgeworpen, formeerende dan

Een klomp of brood Singalees Yzej^Lut. e,

dat nader tot Gereedfchappen, enz. ver-

imelt, gezuiverd en gebruikt word.

Marien -Glas, in 't Singalees ZoedoeLiu. c.

Miniran.

Potlood -Glas , in 't Singalees KaloeLi". d.

Miniran.

Deze beide foorten worden gevonden
©p een en dezelfde plaats, aan de voet
van de Bergen, in Kley en roode Aar-

de,
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-de , zeer diep in de -Grond; doch Pot-
lood valt wat meer op droogc Grondel).

Lite e. Drie Bondels Ceylonfehe Planten.

MALAKSCHE TIN-ERTZ.

Om een omftandig Berigt te geven,

hoe deze graving gefchicd, is niet mogc-
]yk, te meer, dewyl de Jnwoonders des

Perafchen Ryks , geen Europees , .zoo

van de Bczecceüngen van 's Compagnies
Post aldaar ( ofte anderen , menige toe-

gangen tot hunne Myncn verlcenem

Dfi wtó-nig ontfangene Berigten van

eertyds op Fera geleegene Gezagheb-
bers van 's Compagnies Bezetting , ge-

tuigen, dat de meeste Enz Uit Vaicyen
gegraven word , hoewel fommige ook
uit Gebenjtëns , eelvk 'uit de hier ne-

vensgaande Ertz blykc.

Zeer zwaare Boötnën , ofce Wortels

van dezelve \ a!s mede Sceenrotzcn ,

moeren eerst uit den grond gegraven

worden > fbflityds ter diepte van zes i\

v ven voet, eer men aan de Ertz komt.

II et El . 'aveu zynde , word het

zei-
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zelve gewasfen , en van het Zand ge-

fcheiden of gezuiverd , door middel van

uit den' grond opwellend Water , dat

door uitgeholde Boomen naar de Myn
geleid word ; digt by de Myn geen Wel-
len zynde, worden 'er Patten gegraven >

waar by de zuivering gefchied.

Alle van Pera aangebragte Tin-Ertz,

kan zoo bezwaarlyk van derwaards aan-

gebragt borden, dat het zelve niet dan

met de uitterste moeite, en teffens voor

den Vervoerder met het grootste gevaar

kan bekomen worden.
i

De bygelovige Mahumedanen of Ma-
leyers van denkbeeld zynde, dat indien

'er eenig Ertz uit te Mynen weggenomen
word, de geesten ("die zy akoos veron-

derftellen, in een Myn te zyn), de ErtZ
laatcn wegzinken , of fcerfcens of hon-
gersnood onder het Voik veroorzaken.

Waarom de Koning en verdere Beftier-

ders des Perafchen Ryks, cp fcrafFe des

doods verbieden , dat iemand eenig Ert£
uit een Myn vervoere.

De Ertz, met N D
. 1, gemerkt, h

Uit Mynen genaven , die in Valeyen

g^



'56ö Bvörage tot ut

gevonden worden ; dezelve is zeer fyn
als Zand , dat nog reeds onder 't zelve

gevonden word.

De Ertz N\ 2. te dezelfde foort, doch
van het by zig hebbend Zand door was-
fchen gezuiverd.

.N°. 3. ïs het Zand , dat onder deze

Ertz gevonden word; hier uit is fönuyds
ook Goud te haaien.

N*. 4. Zyn Steehén, welke gevonden
wordende , de Mynwerkers tot een tee-

ken zyn , dat 'er geen Ertz meer te vin-

den is, waarom men als dan met de gra-

ving van zulk een Myn ophoud.

N*. 5. Deze Steefien houd men voor

de wezendlyke moeder van de Ertz: de-

zelve word ïn 't Malcydsch lbo Tima ge-

ïaaamt; voor en aleer men deze Sternen

fitrelt , worden dezelve fyn gefloten en

gewasfehen.

NV 6. h Ertz, welke uit de Myncn,
die aan "t Gebergte zyn, gegraven word;
hét zelve word ook eerst fyn gefloten bn

gewasfdüen^ eer 't gefmolten word.

De
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De fmelting gefchied op twee verfchil-

lende wyzen: de Chineezen, die, door

den Perafchen Vorst, korte Jaaren gele*

den, vergund wierden, eene reeds lang

door den Inlander verlatene Myn te ope-

nen , doch die egter de Tin, voor den
daar toe gefteldcn Prys moeten leveren

,

fkielten het zelve in een yzere.Pan, die

op een foort van Oven Haat , welke vati

Aarde is opgeworpen : deze Pot of Ketel

ftaat altoos fchuins ; uit dezelve word
het gelmoltèn Tin met Lepels gefchept,

en in vormen .(die flegts in den grond zyn
uitgehold ) gedaan. Deze Oven word
aangeftookt, door een fterk Vuur van
Kooien, die van 't Hout Campas Thjina

Clangi, gebrand worden ; andere Houts-
koolen zyn te zwak van gloed , om de

vereischte hitte ter frnelcing voor die Mi-
peraal te geveti.

De Maleyer finelt deze Ertz, in ga-

ten in den grond gemaakt, die zy me-
de den naam van Ovens geven, in wet-

ke, en Ertz en Houtskoolen, beide by
eikanderen gedaan worden 9 tot dat de
gloed of hitte der Houtskoolen , de Tin
uil den Ertz doet fmeltèn , het welk me-
de in een vorm loopt , die flegts in de
grond is uitgehold.

IV. Dïu. Na Doek
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Doch door deze behandeling word de
Tin zoo fchoon niet uit de Ertz gefmol-

ten, als door bovengemelde by den Chi-

nees gebruikelyke gewoonte.

INDISCHE
MINERALEN

VOLGENS HET

ALPHABETH.
By my verzameld.

27. Aape- Steen.

38. Ametisten Ceylonfche.

65. Agaat Kaapfche.

60. Barn- Steen uit Pruisfen.

5. Criftallen Borneofe.

8. — uit de Diamant - Myiji te

Puntiana.

9. Banca.

4.q. —

1

wit Ceylons.

4!. zwart Ceylons.

43. - Kaaps.

47. Cinaber duits'.

36. Caneel- Steen, Ceylonfche.

4. Diamant ( Borneofe ) en de Steen
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en geele Aarde, die de Myn aan-

wyst te Banjer.

9. Diamant -Ertz.

34. „ — Materfche.

6. Goud- Ertz CBorneos) en de roode

Aarde , die de Myn aanwyst.

10. —. — — yan Mampawa (Tuntia-

nas.)

11. — — —* — Puntiana en Landac.

13. (Sumatras) geele Aarde.

14. j blaauwe Steen.

35. — Goud -Ader.

16. , zuiver Goud.
•*5. —

. uit de Berg Timory van

Macasfar.

26. van Manado.
44. — Italiaansch

51. Goud in manier van Sumatra.

52. — zwarteSteeu':——

—

59* van Timor. «

56. Celebes.

62. — Sumatra.

22. Koper (Timoreesch.)
64.. Koper -Ertz (Kaaps.)

24. Kalk -Steen (Timoreesch )
33. Kat-Oogen ('Ceylonfche.)

r

46. Lood-Ertz CDuitsch.)
Nn 2 5$,
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<r8. Lava uit de Ternaatfche byanden-

de Berg.

3. Maas Ourong van Cheribon.

49. _
63. Paerlcn (Kaapfche.)

4-8. Quarts (Duitfche.)

66. Quarts ("Kaapfche, )
61. Quadraat-Sceènen (Kaapfche.)

#0. Robynen (Ceylonfche.)

37. Roebalen ( 4 '
•""

m —

^

2. Salpeter uit den Berg Gedeby Batavia.

29. Slangefleen ( Ceylonfchc. )
42. Ster-Stecnen.

57. Silver (Japansch.}

45. -_— (Duicsch.

)

ls. Ti«-Ertz van Succadana.

17. —i— 1— (Palembangsch} in zand,

jg. .. .. _ _ inftcentjes.

54^ (Xeylonsch.)

<9. —.—— , van MalacCa.

67. 18 en 55. Tourmaline Aftrekker

( Ceylonlche.

)

31. Topasle (Ceylonfche. )
39\ Tarapoes ( )

35, Water -Saphier ( .)

7. Yzer
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7. Yzer ("BorneoY)
20.— van Bliton (Palembangsch.)

50. —— — Cheribon.

i'. Zwavel uit den BergGede by Batavia.

21. — —- van Bliton (Palembangsch.}

53, _^. „ Timor,

32. Zaphiercn van Ceylon.

m

JNn' 3 J A-
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JAPANSC HE
MINERALEN

E N

S T E E N E N.

No.

-**

By my verzameld,

33. Arfeiiicum.

151. Afdrukzei van een Blad. .

183. Albast.

228. Aluin.

58. Amber de Grys. .*

119. Blaauw Vitriool.

47. Bloem - Steen*

56 en 106. Bloem Blaauwfel.

75. Bruin- Oker.

86. Bitumen.

87. Berg-Criftal.

100. Bloed- Steen. .

14 5. Bloem - Criftal*

27. Criftal.

43. Coraalwit.

45. Criftal in zoet Water.

53. Criftal Purper.

85. Coraal.

125. Cinaber.

137. Cobatt.

11. Doodshoofd.

26. Drakebeen. •

62. Dondeifteen.

212. Geele Amber.

54 en 103. Gierst- Steen. .

57. Granaten.

63. Goud. . ,

191. Goud Ertz.

Sirinu Sumatori.

Mifoban.
Koeferanotorie.

Taupan.

Sakfra ifi.

Fana Kofio.

Kio rax.

Kanfikoki.

Tay Sin Sikf.

Faufiko.

Kikomefiko.

Forgi Sikki.

Moera faki fiki.

Ifi Stara.

Rokas.

Rioko.

Kaminary Sikki.

Juvo.

Awafona»

Kinji.

Kinjimon*.

No. 91
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N°. 79. Geel -Oker.
*— io£. Goud -Steen.

<— 52 en 1C4. Hair-Stee». .

— 101. Hagel- Steen.
#
.

— 34. Jaspis.

*— 1*— 8. Koper.

— 175. Kryt.

*- 181. fiwik

— 49. Koper -Blom.
•

—

74. Kalk -Steen.

~— 97. Key- Steen.

— 99 en 117. Koper -Boompje.
— I5. Lood. «— 81. Ley.
—

-

188. Mica.— 232. Marmer.
— 187. Pyl. Steen.

—

59. Porcelyn - Aarde.

— 98. Puim- Steen.

—

-

246. Quarts.

— 144 en 189. Quadraat - Steen.

— 180. Rood Coraal.

-

—

213. Rood Coraal.

— 17. Zilver.

-*- 17. Zilver uit Koper.
—

.

121 en 16. Spidu^er.

— 18. Staal.

— 194. Succinum*
— 64. Slangfteen.

— 65 en 71. Steenvlas. ;

— 77. SchifFel.

— 21^ en 119. Tin.

—

28. Vitriool.

— 196. Verfteend Hout.
-

—

214. Verfteende Crab. .

— 238. Vuurfteen. »— 39. Verfteende Schulp.

-— 84. Verfteende Oelter.

— 90. Vitriool.

—

-

19 ea 109. Vermiljoen. .

'4

Keikwanfïki.

Kingi Seki.

Sino Sekki.

Arare Ifi.

Fofiki.

Arado.

Rokanjikö.

Kimttzda.

Kifimi.

Rokanfcku

'Sinando.

Namari.

Reinkout.

Gin-honino,

Sijekifeki.

Sedidi.

Hadjekij;.

Dinendo.

Sungodi.

Janfioki.

Gin.

Caybok.

Totan.

Hagani.

Kokak.

Fibi Sikki.

Sekiko.

Genflkiki.

Zee Zoek©.
Tanpan.
Fagibok.

Kamoeri.

RiokortigjL

Seki.

III Famagoery.'

Sufafco,

N°. 83.
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N°. 83. Witte Steen.— 102. Water -Steen. •— 29 Yzer-Ertz.— 156. Yzer-Oert. •— 22. Zwavel,
— 40 en to8. Zeep -Steel.
— i#7. Zwaluw - Steen.

Jookifiki.

Fooy Sekf.

Tets. „

Ikan.

Iwo.
Isfi Saboiw

SeKki l'uu

* y n p £
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