
">., "•-:-.«

c::,v:
!.v.,;,^ : ,.;:.^,/!;:,

:
,.,^W; :;.;..;; # ->• «V.- ••; 7,

-*

> '..:''

'* V^:*
:;-•*>.-?.-

.

'

,
"

.

'\
v

-. .

•'

V • .^^ !
'-•*• '•:..: ;;*./.. ** :• *•: *•:»> .•'' ••t^". .;• .- v ..-.*

• • ,f«-

"•'•"•».-.'•. -." ' » .• .- •'. ".•• i

v •' '*''.*' ''«>"' v ..".-•
'v..-r.. .l/

r.-'- .•••-;•• :-

<
.>-.:'- :--;f - ;'. ':,>.-•',••'••'••'•,.•.

• V

' •-'. :• ,.-. y^-. . -.» j*T '-.- • ..^.:,. --.i-- '..- "-,:;.. •;.••
;
.. .; •..-,.':: V.- ...^-v,.; «"":,... • ;..;v";;: . ,•-*..-.

ïïfci '^-vj*';.
.«.-••' 'V-'-'v"'- ••'r

v-.';'" •;:''. -^

'

: r é Vv'.^'-v*
:> ''- ^--'•-'••^"'? "' -^ •. '«*'••'•-•* .' -• .•-%. ;'

, '•'V:->
/ 'ïV , -Vi > -; -Zrf>!'%':'&& '?.:•.<.}•<•:>•; v.: '^ >'.'C;- '•'=.'•.

=

>' :>
. --•>. -"'*

;

»'» *•«..-/-:-•;-':':."' '.',' ./"-'S'*'. \"-
'

'

: r>
*.7

-

;

v
'

r""'-"^.- ^t v '' '" ' ; ^ "'
»•. =.*\'

;

'v,-.» % >,~* '.:••;./. •• •';•--•. .>
r . ^ -%.: '..'>,';•..':"•' •>'-*-. ;->*' "^'>A- .^ ,;'-."\v. :.>".•.*: ••' :/

:• .'
' 'C : '^ '•''>•;./ ; ^t> >

;/
:

:

: :.' ï'ï£;?$?*u*'^^^W^rir^'^ -

v?
'

:

S* r
-i'

•;':•:-•:' -^^::. :

. -; - '.-
- v '

..: \ . ' :-'V.
' ••:'.- >v/'

;
. .' :»:

.
.-. ,-%

; f ,-;.•• •'».

l»-.Trvr-T
> '* i* 'r.-::.,-r .

-«
.. '#.••,•-: .--v >..••-. >•..•'.•• •- :.v v, ;.."*.: '?V: v "; •>'»••*•.«:•

.

trn?,--*?. sfeS%-\&

'f>«:^>'*.>v : -' ;:

•'•-i**'-, t^'-.'.V- *--•-*"/ .-
'

x'-i-i-t
'•**•

- ;.. '•*:•*« . "' ' • ~ ,"• :•.'•••; -.
,:

. ; •

r:ïuai •

-c' ..*?•:'.• :.^*r \^i-.</- •*-- •••-:"•* •' ^..- -..••-•
..

' v :-.v : ••,. --.i. •.
•.•„•-•- /.-?•. .- :•

•-'•'

;r ^

v: v.

->i
?

'

;
'
:

:**'v

.

'* i-*-' •". •'."

'.: '*
.

•.*









VERHANDELINGEN

VAN HET

BATAVIASCH

GENOOTSCHAP
V. DEEL.





VERHANDÈLINGE
VAN HET

BATAVIASCH
CENÖOTSCHA?

DER
KUNSTEN en WEETENSCHAPPÈN.

V Y F D E DEEL.

-

Te BATAVIA*
Gedrukt in d'E: Compagnies Boek - drukkerf J

ByPIÉTER van GEEMEN j/^o,





co
?OORBE1IGT.
•

'

ï ö i.

inde Jyk; ziet dit Vde Deel en>

zer Verhandelingen het licht:

prysvrraage*n van tyd tot ty,cfc

opgegeven bleeven onbeandwoord^
vanhier het gebrek aan flof;; dan
dit cmtvonkte te üerker den yver-

der Dingeerende Leden y eenigea

van Hun teegen zelve aan het werkr
en 20 komt dit Deel y voarnaam-
lyk uit den eigen boezem van het;

Genootichap^ te voorfchyn.,

f *• bieb
Volgends de bepaaNag by h§|:

jongfl; Programma aangekondigd r
hielde het Uenootfchap eene alge-

meene Vergadering op êcm .8
fte

Maart, den 42^ verjaardag van Zy^-

ne D oor l, u ch t ig e H o o Gp
h Ei», Nederlan ds Stad-
HOüDEij Onz^en Obmrm-
WINdhemer: Niets*- onibrak;

aa*ï den luifler de^er piegtïgteid 5.



co
de tegenwoordigheid van den vook/
zittende Heer Dire£leur Moens/
die ongelukkig ziek was; De Hee~
renDirigeerëride Leden kwamen des

ten zeven uuren 's morgens ren hui*

2e van den Vke- profes Ver-
meer te zamen^ en reeden ver-s

volgends en Corps na het Gouver-
nement Generaal m het Kafteel , ah
waar zy de eer hadde Zyne Hoog-
Edelheid den Heer Gouvernenr Ge-
neraal gezamenlyk aan de koets te

omvangen, en na het vertrek dat

voor de Hooge Regeering afgezoa?

derd was, te geleiden; De ande-

re Heeren der Hooge Indiafehe

Regcering werden alle eensgelyk^

door twee Leden aan Hunne koet-

zen ontvangen- en binnen geleid;

waar- na Hunne Hoog- Edel beden

sig 'na Hoogft d^rzelver vergader-

plaats, begaven; ttrwyl de üirigee-

rende Leden in eene daar roe af-

gezonderde kamer van» h Gouver-
neoiCBt vertoefden, tot dat de ver-

ga-



(3)
gadering Hunner Hoog-Èdelhedéri

geëindigd en Dezelve weder ia Hun
voorig vertrek gekeerd zyndë > zy
Dirigeerende Leden de eer hadden

hunne opwagting by Höogfl: dezel-

ve te maaken 5
en van daar te za*

men na de bettemde vergaderplaats

te treden
5
waar een zeer aanzien-

lyk getal van Mede leden Fïen ver-

belde : de Heer Vice-praefes verzogÊ

zyne Hoog Edelheid en de andere

Heeren der Hooge Regeering zig

op de aangewezen eer- geftoelten

te willen plaatzen; de verdere Hëe*
ren Leden namen vervolgends mede
zitting

5
en gemelde Vice-prgefes

gunstig verlof van zynë Hoog Edel-
heid verkregen hebbende $ opende
de vergadering met de volgende
rede:

Aü HOOG
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HOOGEEDEL GROOf
AGTB AAR HEER
OPPER BESTU-

R ER,
WÉL ÊEDEL GROOT

ACHTBAAR
EN

WÉL EEDÉLE GESTRENGE
HEEREN BESTURERS,

Ê N
WELEEDELE ZEER GELEERDE
HEEREN MEEDELEEDEN
VAN DIT GENOOTSCHAP.

Is
de Mens, dat blinkend cieraad der na-

tuur, de Vorst deezer beneeden- Wee-
reid , 't beeld der hoge Godheid hier op
aarde; deszelfs uitmuntendheid aan 't eedel

vernuft verfchuldigt , waar meede Hem de

milde hand zynes groten Makers befchorik;

Verheft Hy zig daar door boven alle dier-

lyke weezens, boven den kring der aardfe

broosheid zelv, om met zyne vlugge befpie-

gêlingen de kreitfen der onmeetbare Lugt-

gewesten te doorkruisfen , eene talloze ïnee-

nigte van onzigtbre weereldeu te ontdekken

,

da



êe Natuur hare diepst verbolene geheimen te

/ontwringen, en als tot in hare uiterfte gren-

zen na te fpeuren, den God der natuur zelv

in zyne Juifterryke volmaaktheeden te be-

fchouwen, te bewonderen en als in de reien

der ver* eevene Heemel-Geeften te aanbid-

den ; Geen wonder dat Hy daar op boge ,

dat voortrefFelyk vermogen hoog fehatte en

tot 't toppunt der volkomenheid poge te

brengen: Daar dog die eedle gaaf, gelyk

alle andere natuur -gefchenken door mens-

lyke vlyt, oeffening en noesten arbeid be«

fchaafd , uitgebreid , en trapswyze volmaakt

moet worden , hebben Zy die hunne eigene

voorn eflykheid gevoelden^zeedert de vroeg-

fte Wjeereld-Eeuwen, onder alle befchaafde

Natiën zig bevlytigd, om dooronderwysen
oeffening hunne geest- vermogens te be-

fchaven , hunne kundigheeden uit te brei-

den, hunne denkbeelden te vermeerderen %

Daar van daan , zo veele in de gryze Oud-
heid beroemde Scholen der Wysheid; Daar
van daan , die dankbare bewondering , die de

Weereld tot in hare Jongde geflagten , der-

zelver Hoofden en Stichterengewyd heeft,

als den uitmuntendften Weldoeneren van

'tMensdom: Daar van daan, die eed'lerav-
* * »

ver die zo veele Stervelingen aanprikkelde,

om anderen in vernuftige kundigheeden xe

A % ovey*.



co
overtreffen en als lierren van eerfte grote,

onder andere fionkerftgrren uit te munten

;

Daar van daan, die weederkeerige invloed

van verlichte Geeften op eikanderen > die

door weederzydië meededeeling vanderzel-

ver Ligt en Glans als een zaam -vereend en
helder fchitterendGeftern te, de flonkerend^

fle glanfen verfpreiden. Dat toch de oeife-.

ningen der Ouden zig niet, tot 'tonderwys

van de eerfte grondbeginselen der Weeten-
fchappen bepaalden , dat die zelve Lustplaats

van Alheenen die der jeugd ten Kweek*
fchole gedient had » naderhand in een oe£-

fenperk der verlichtte Wysgeerenhericha-

pen wïerd, en dus de inileiling van Konden
en Weetenfchappen * minnende Genoot,
fchappen van eenen aiouden oorfprong zy,

is U allen , myne zeer geëerde Horers be.

kend. Dat zulke Genootlchappen naar den
hof waar in zy , onder 't oog van den beroem-
den Plato gedicht wierden, Academiën ge-

naamd, de helderPre glanfen der.Wysheid
verfpreid , de grootfte Mannen voortgebragt,

de vQprtreflykfte dienden aan 't Mensdom
gedaan hebben, zal zeekerlyk ook van nie-

mand uwer ontkend worden: Men zag met
derzelver verval , de eeèle Weetlust by latere

geflagten uitgeblust , de driede onkunde
over 't mensdom en alle mensfelyke geest*



(?)
vermogens zeegenpra.en , de vernuftige

Weereld als ia ezmn Bajert van verwar-

ring ftorten: Wat donkere Eeuwen vsnon-

weetenheid herinneren vv'ons hier ! tva£

akeie toneelen zweeven ons voor den geest!

Wat tyderi voor 'tmensdcm, toen de ver.

lichte Wysbe^eerte de aardfe geweftenont-

weegen, niets dan fombre duisterheid ageer

zi^ gelaten had; thoen 't vlug en vry Ver-

nuft door dweeperige vooroordeelen verby-

fterd, aan koetenen van flaafs oitzag ge-

boeid lag, en door de dikke Wolken die

'tbeneevdden , met dan van tyd eoc tyd

eemge flaauwe dralen fchieten konden! Aan
uwe zaamvereende pogingen , beroemde
Vocrftanders en Beceffenaarsder Wysheid,
zyn de voortreflyke Weetenfchsppen h-ire

tweede geboorte verfchuldigt, Uwe reeds,

by den ryzenden dageraad der verlichting

opgerichte Genootfehappen , Roemruchtig
Italië, hebben vvyds en zydsd eglanfen ver.

fpreid die onze ogen zo zsgt ftreelen; Am
uwe toenfen ontfbk Europa desfelvsnrider-

hard zo helder Hatende fakkelen. Wientoch
myr-e geëerde Horcrs, is 't niet bewust, hoe
de Weetenfchappen-minneiide A/teatfchap-

pyen in Italië, reeds vroeg in ce 15- Eeuw
herboren, vervolgens haren aeetel in Viar k-

ryk, Engeland en Duitsland geplaatst hebi

K
A 4 ben.
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bende, en diarallerweeligstgekoefterd, die
fchatten yoortgebragt hebben , die zo alge-

meen bewondert en gerqenid zyn geworden.
Vreemd moet 'tichynen, darzulke heilzamQ
jmftellmgen zo lange, van dqn noesten eq
rhoen op de eerde vernuften der Eeuwe zo
billyk bogenden Neederlander, onbeproefd
gelaten zyn geweest, en wy pnder deallerr
laatfte der Europife Natiën £yn, ^ie dezelve

ingevoerd hebben. Dan, laat ons die nati-

onale vlek , die we toch niet pitwisfen

Kunnen , ongeroerd laten ; Was de drift tot

het ftichten van Genqotfchappen, vervol-

gens in laaiende vlamme onder ons uitge-

barften , zo vrugtbaar ix\ uitmuntendheid

als in rneenigte van voortbrengfelen , we
zouden ons, fchoonlaat, nogtans billyk bo-

ven veele andere Natiën kunnen beroemen:

althans wat w'in Europa t'agter gebleeven

fcheenen, hebben we hier pogen in te win«

nen, door de eerfte ipftellmg van een Ge-
nootfchap in de buiten - Europile Volk-

plantingen , waar door ook indeeze, van de

teegenweordige Zeetels der Geleerdheid zo

verre afgeleegene Gewesten, de Weetlust

aangeprikkeld kon worden , de mensfe-

|yke kundigheeden uitgebreid , de eenzame

Wysheid- minnaar dat zagt genoegen (ma-

ken t: dat de weederkeerjge invloed van
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*

.verlichte Geeften verfchaft ; ja. den w
gebaand worden toreene allerwensielykfta

uitbreiding en voortplanting van den beften

^Godsdienst»

Eene onderneeiping waariyk Hout , en

die van 't geletterd Europa bewonderd en

aangejuicht, reeds van anderen nagevolgd,

onzer natie, onzen geëerden Gezagvoere-

ren, den kundigen Stich.terengeene geringe

Eere aandped. Eene onderneeming, die zo

yeel te meer met ilandvastigen yver ver-

diende voortgezet te worden, als zy van wee-

gens de gefteldheid van dit gewest , grote*

re zvvarigheedep ftond te ontmoeten.

Daar toch die Stroom die al 't qnder-

maanfe met pg voert, hier veel {heller

gaat dan elders, en deOnbeftendigheid èis

haren lugtigen fcepter over alle Weereld-
oorden zwaaid , hier haren hoofdzeetel

fchynd gevefëigd te hebben; Is 'c te verr
wonderen dat de rasfe afwisieling der

Lotgevallen, cf- beroving van zo veele

kundige en nyvere Mannen, da al vernie-

lende ooriogs-vlammen die Onze Steeden en
bezittingen, met eene uiterfie verwoefti^g

bedieigden, de hartgnevende rampen van
een, door tweedragt en burgertwist zo deer-

jyk gefolterd Vaderland 5 den mo?dter neer

gedrukt, den yver veiflaauwt, endeaandagt
A 5 cj>
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op dringender voorwerpen geveftigd heb*

ben? Een akele nacht , myn dierbaar Needer*
land, had des^elfs fale vleugels over u ver-

fpreid , de glans uwer heerlykheid was
door eene flik donkere wokbeneeveld; wat
ftralen van aanmoediging konden dan van
uwen trans op ons neerfchieten ? Dan , treu-

rige herinneringen, Verdwynd thands van
voor on? en Geest : Kwynenci Genootfchap

,

Ge moogt op deezendag, met'taanvanklyk
herfteld Neederland 't hooft wTeeder opbeu-
ren ; Dees heuglyke Geboorte-dag van u^en
doorlugtigen Beichermcr, wiens dagen de
Heemelgunst, onder eenen ryken zamen-
vloed van de eedelfte genoegens, verlenge en
tot d2ii hoogden Ouderdom doe opklimmen

,

zy de heugelyke dag uwer tweede geboorte ,

en doe u alle uwe vorige Rampen vergee-

ten! Tot eene plechtige herfteiling en ver-

nieuwde inwyjing van Batavia 's Letter-

kundig Genootfchap, is toch Waarde Ho-
rers, deeze dag en ftatige zamenkomst ge*

fchikt: We voelen eenen nieuwen gloed in

orze aderen vlammen, We wyden onze po-

gingen der algemeene nuttigheid met de

welmeenendfte bedoelingen
5
We hebben

reeds handen aan 't werk geflagen om 't

vervallene te herftellen; En bedriegen ons

onze vleiende vooruitzigten niet, fpaard

de
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de Engel des doods die zo meenigmaal
onverhoeds de ysfelykite verwoestingen

onder ons aanregtede , ons leeven en werk-

vermogen, We vertrouwen eerlang uwe ge/

eerde goedkeuring weg te zullen dragen.

Dan W* erkennen 't, We hebben hier toe

eene kragtdadige onderfteuning en verrno-

pende aanmoediging nodig; Die verwagten

W'ook; We verwagtenzeallereeri];, en po-

gen ze door vurige fmeekbeede^ over ons

te doen afdalen ., Albefturend Opper weezen,
eenige peilloze Bron van alle wysheid en

kennis j milde Schenker van alle goede ga-

ven en volmaakte giften , wien w • onze
pogingen needrig toewyen» en aan wiens

alvermogende Befcherming en eeuwige
Goedertierenheid w* onze belangens oot-

moedig aanbeveelen ! Dan , verwagten we
ze ook 9 de zo hoog nodige onderfreumng en
aanmoediging, van U, Luifterryke Beftu-

rers onzes Genootfchaps, die niet alleen

van Makenden yver voor de bevordering

der eedle weetenfehappen bezield zyt»

maar ook aan uw hoofd zulk eenen voor-

treflyken kunftr en weetenfchap- Minnaar
geplaatst ziet; Onze belangens met klem-
mende reedenen by U aan te 'dringen»

onze pogingen uwer - belcherming aan te

beveelen § de saais der weetenfehappen
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kragdglyk by U te bepleiten, was eene

beleediging voor uwe eedle denkwys en
zo meenigmaal ten tone gefpreide yver-

zugt; We zyn Uwer gevoelens bewust,
we maken op uwe bcfchermirg volkomen
ftaat, en zuilen dezelve altoos met ver-

fchuldigden dank erkennen : Spare de Hee-
mel alleen uw dierbaar leeven, Hy be-

Rrone U met de keur zyner Zeegeningen,

Hy (lelie U tot eenen lang beftendigen

reegen in die Land! De voortreffelyke

Wysheid uit den fchoot der ware God-
vrugt geteeld, zy uw fchat, Zy doe U
beërven 't geen eeuwig beftendïg is!

En zouden we ook geen e hulp en aan-

moediging van U lieden verwagten, zeer

Geëerde Meede-Leeden deezes Genoot-
fchaps hier zo plegtig zaamgekomen ,

Hebt Ge met ons 't verval onzer zaken,

de (lagen die ons troffen , de werkeloos-

heid waar in we zo lange verkeerd heb-

ben, billyk betreurd en beklaagd, zoud
Ge onzen thands ontvonkten yver niet

aanmoedigen; en door uwen vobrzigtigen

yaad, noeften arbeid en nutte voortbreng-

fets den Luifter van Batavia's Genootfchap
herftellen en ten toppe voeren? Brave

Konftgenoten , flaat met ons de handen aan

't werk, een ieder naar 't vermogen dat

Heijj



( il )

iïem gefchonken is, en den kiring waarfri

Hy zig geplaatst vind, Hce bly verwel-

komen we U in die ftrèe^ende verwagting,

jongst verkorene Mfcede- genoten, die we
thands 't genoegen hebben , voor de eerfte

reis met ons te zien zamenkomen : Uwe
weimeenende pogingen zullen zig met de
onzen vereenigen , dé eedle leer- en- wys-
heidszugt zal onzen boezem, in de guifte

etnsgezintheid en toe de verheevenfle be-

doelingen zamen-lïrengelen.

Zo zy Batavia, eerlang een zeetel van
ware wy^heid en nutte konften, zo ver-

dwynen de fombre neevelen der dweepe-
rige onkunde en grillige bygelovigheid uit

deeze oorden , zo werde 't Ryk der Waar-
heid en Deugd door ons uitgebreid; zo
werde deezè Dag met blyde gevoelens her-

dagt en gevierd tot in de laatfte geflagten

!

Heemel fchenfc heil , fchenk voorfpoed,
Doe alle onze onderneemingen wel geluk-

ken f

Het behaagde zyner Hoog Edel-

heid op de volgende wys te ant-

woorden :
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Wel Edele Geflrenge Heet*

en Heeren ^ de Dire£teur,

Dirigeerende
> en verdere

Heeren Leden van 't Ba-
taviafch Genootfchap!

Terwyl het my voor de eerfte maal in

myne qualiteit mag gebeuren, om de
aanfpraak van den Heer Direfleur van 't

Bataviasch Genootfchap te beandwoordên

;

Zo voldoe ik daar aan met alle bereidwil-

ligheid , en met te meer genoegen, uit

hoofde der opgevatte hoop en verwagting,

dat een Genootfchap , 't welk in den be*

gmne , zulke aanmèrkelyke progresfen

fcheen te ziiiien maaken , doch door eenen
te zamenloop van ongunftige omftandigne-

den zederd eenige Jaaren buiten haare ge-

woone aétiviteit is geraakt, en thands weder
nieuwe blyken geeft van haar yver et) zugt*

om nuttig te zyn voor 't gemeen , daar in

haare edelmoedige oogmerken zal bereiken.

In 't byzonder verheugt het my, op de-

zer? plegtigen dag , waar cp wy het geluk

hebhen , de blyde verjaanng van Z. D.
Hoogheid, onzen hoog geachten Op-
per Bewindhebber en Oppergouverneur
Generaal te mógen vieren , het gemelde

Batavia's Genootfchap, in de aanzien Ivke

te-
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tegenwoordigheid van de Hooge Regee»

ring dezer landen alhier vergaderd te zien,

om als 't ware op 't nieuw verlevendigd ,

openlyke betuiging te doen van de zui-

vere geneigdheid en yver, die haar bezielt,

©m door alle mogeiyke en werkzaame poo*

gingen, den bloei van die Genootfchap te

bevorderen.

Ik bedanke derhalven het Bataviasch Ge-
nootfehap voor de deftige aanlpraak , die

de Heer Direéleur haarentwegen aan de

Hooge Regering heeft gelieven te doen,
ter bevesting van die edele voornemens,
om ongeacht alle zwaarigheden enongunfti-

ge vooruitzigten , des niet te min, mee ver-

dubbelde Kragten en vermogens werkzaam
te zullen zyn, ter weder opbeuring van 't

gemelde Genootfchap en ter beantwoording

aan het loflyk doelwit van deszelfsinrigting,

ten einde nuttig te zyn a gn het gemeen, in

vertrouwen, dat, daar het oog van yder ,

thands weder, meer als ooit, op het Bara-

viasch Genootfchap gevestigd is, men daar

van eerlang weder de aangenaame vrugtea

mag zien te voorfchyn komen.
Ik hebbe om die reden ook vrymoedig-

heid, uit naam van de Hooge Regeering , op
't verzoek van 't Bataviasch Genoofchap,
het zelve van degunflige gevo lens vaa
Hun Hoog Edeleus te verzekeren, en aan

't Ba-
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*t Bataviasch Gcnootfchap toe te zeggen j

die beïbherming en onderfteuning, waarop
hét zelve, by hunne yverige en werkzaames
poogingen, ten nutte van 't gemeen , met
regt aanfpraak mag maaken.

Ik vveniche ten dien einde aan het Batai

iriasch Genootfchap.toe , een' milden in-

vloed van 's Hemels Zegeningen , een heuch-

lyk fucces in haare wélmeenende oogmer-
ken, en eenefbeeleiide vergeldingen de toe-

juichmg van yder, die eer en deugd, ku'n-'

ften en weetenfchappen beminr»

Dit antwoord werd doof den Heef
Secretaris der Hooge Regeering Mr.

Van Overstrayen der verga-

dering voorgelezen ;« waar naa het

mede Dingeerende Lid de Heer Le
Dulx voorlas éeriè verhandeling

,

waar in de Kalappus-boomen 3 als

natuuriyke aflieiders van denBlikzenï

befchouwd en verdedigd werden,
welke verhandeling mede in dit

deel gegeven wordt.

Vervolgens flelde dé Heer Vice

Prsefès uit naam van Dirigeerende^

Leden der Vergadering voor deze

twee Prysvraageni

Eerfl©
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Eerfte Prysvraag^

paar, 'tzy uit zwakheid, of andere oor*

fcaakën. de moeders hier zelden haare kin-*

flemen zoogen , en die meest door Slaaveii»

tne den vêrrigt wordt, die onmogelykzuSfe

£ea Dekwaam zog aan de tedere wichten

geven kunnen, als derzelven Jong- en
Zwakheid vereiseht, daar boven al ie dik.

wyls met Lighaams kwaaien en voor al ge-

mopda gebreken be'.ebt zyn, die den ver,

deiflykflen invloed op der/.elver nacuarlyk^

en zedelyke A gefteldheid kunnen imaken;
daar tevens de aart van die Climaat niet

fchynt te gedeo^en , dat men van de andere

wyze der opvoeding door Koemelk en daar

van bereide pap, gebruik maake; zou 'er

geen voedzel uit te vinden zyn, dat naarde

tedere maag der Jonge Kinderen gefchikt,

en minder aan bederf, dan de melk en' ge-

woone pap , onderhevig ware, door vrelk

getruik med de minnen zou kunnen m;>
xen, en de onnozele Wichten van de treu-

rige gevolgen van derzelver natuurlyke en
zedelyke gebreken bevryden? Zo Ja; v/aar

in beftaat 't zelve? Hoe kan 't beft en ge-

maklykst toebereid , en naar denr aart van
dit Climaat en aanwas en toeneming der Kin*»

deren gebruikt en hun toegediend worden?
B Twèèdtf
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Tweede Prysvraag,

Welke is de beste, gemaklykfte en te*

vens minft koflbaare wyze , om de Cacao
hier in de Jaccatrafe Boven- en Beneden-
lantfen aan te kweeken , en fpoedig tot vol»

inaaktheid te brengen?

Welke vraagen van de Hoog
aanzienlykeHeeren Dire£ieuren en
alle andere Medeleden werden goed-
gekeurd j en beflóteh'; om die uit

tegeven , ter beandwoording voor
ÓQn i November van dit jaar alhier;

en wat de eerfte vraag betreft p

wyl het Genootfchap daar ovef ook
gaarn uit Nederland een voldoen-

de antwoord ontfangen zou , 2a!

rrjen daar op wagten tot Septem*
ber 17 gi , onder toezegging van
eenen Gouden Eerpenning ter waar-

de van één honderd Zilvere Duea«

tops > of naar verkiezing deze fom
2elve.

Eirt*



C i9 )

Eindelyk verzogt de Heer Viee
Profes alle de Leden om vnendlyk
te willen mededeelen , het gene zy
ten befte van dit Genootfchap en
ter meeftë bevoordering van Kun«
ften en Weetenfchappen oordee-

Jen aangewend te kunnen worden j

Waar naa deze plegtige Vergade-
ring met een gewenscht genoegen
fchéidde*

Wy kunnen by deze gelegen*

heid niet nalaaten te melden , dat

het antwoord op de Prysvraag door
Wylén den Edelen Heer van Pleu-
ren opgegeven $ betrékkelyk de
meest grafleerende ziekten op d§
tilahden Banda, welk ons uit Ne-
derland was toegezonden 9 in Onze
Byeenkomst van óqü 20 May ifÈ$
niet voldoende is bevonden , daar

het meest zaaken in zig bevat $ die

överlang bekend zyn. Wy danken

B 2
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échter 'zeer den geëerden Schry-s

ver, wiens naam gefecreteerdblyft^

Voor zyne attentie, en aangewen-
den arbeid, dien wymet geene on-
verfchiUigheid behandeld hebben.

Mét genoegen bedeelt men den
aanleg van een' nieuwen Hortus
Medicus in de nabyheid van Bata-

via: Men is dit verpligt aan de goed-
heid van het Mede - dirigeerende l id

F* Schouwman; de voorige Hor-
tus ver afgelegen , en daar door ver*»

i:

vallen en verwaarloosd, werdi ook
genoegzaam van niemand bczogt

;

de Nieuwe Tuin is geplaatst aaü

Molenvliet op een ftuk gronds ge*-

melden Heer zei ven in eigendom
toebehoorenden welgelegen £ en
onder het geduurig oog van zyn*

Beftierer, van- verscheiden plaatzea

zo uii de Oost als West van m-
dien* heeft men reeds verlcluiden



Kruiden en Planten bekomen ; wani
neer door eene grooter menigte

en verfcheidenheid de Hortus tot

eene meerder volkomenheid zal ge-

bragt 2yn , zal men van dezelve

eenen Catalogus maaken en uit-

geven.

§ 5.

Hadden Wy het genoegen by
ons jongft Programma te mogen
melden/ de edelmoedige gift van

een honderd goude Ducaaten ent

eenige Boeken aan •

't Genootfchap ;

Wy kunnen thands weder melden

,

hoe het Lid van dit Genootfchap
EL j S. Vincent onlangs zoo goed
is geweest , om aan dit Genoot*
fchap ook te fchenken het belang-

ryk Werk van B.uchoZ 5 'Premiere

Centurie de Planches enktm nees 6?

non enluminees ^ reprrfentant au na*

turel parmis les Arjimaux^ les l^eg?*

taux êf ks Mmeraux % pour fen ir

dHnUlligence ai*Hifioire generale des

B 3 mu



ffo/s Regies de la Nature , in tweef

fraaije geconditioneerde Folianten*.

§6.

Met minder genoegen vindt men
Zig nog verpligt te melden, dat,

met opzicht tot de Eïucidatie van
den gefpargeerden Virgift-boom by
de Nieuwe Algem: Vaderlandfche

Letter oeiveningen IV. Deel NV 3,
aan Ons nu van agteren gebleken is,

hoe de Origineeie ftukken van die

Eïucidatie, dieeigenJyk by ons op*

gefpoord en beruftende waren, zon-

der onze voorkennis heïmelyk ver-

vreemd zyn door den genen, aan

wien dezelve ter verhandeling waren
tocbetrouwd.

Men verkiest iiefst
5
s Mans naam

ïiaa zyne dood mee te noemen , en
2qu zig gaarn van deze bekendmaa*

king verfchoond hebben , die wy nu
noodzaaklyk oordeelen, dewyl de

geleerde Waei eld dus vroeger geë-
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Jucideerd is, dan zy door ons geë-

lucideerd zoude zyn geworden ^ ea
op dat %o veelen , als daar eeni-

gen tyd na verlangd hebben
5 nu

weeten mogen , waarom die Elu-

cidatie als nu bekend , by dit Vyf-
de Deel niet geplaatst is.

§ 7:
In dit Vyfde Deel zal men vinden

t.De bereids gemelde verhandeling

van den Heer Le Dülx over de
Klappus- boomen als natuurlyke

afleiders van den blikzem.

3. De befchryving van eene plant

>

in de Maleidfche taal genoemd
Rafamala^ doch in Kruid -kunde
bekend onder d^n naam van Sty~

rax.

De plant is nu op dit Eilan4

voor het eerst ontdekt en be-

kend geworden voor den Styrax

door den Heer Nqronha' een5

Spaanfch' Reiziger en Botanicus,

B 3 die
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dfe in de Manilhas ook ter opfpoo-
ymg van Kruiden en Planten ge-
weest zynde , tot Ket zelfde oog-
jnerk herwaards kwam De Heer
ISoronha heeft aan deze plant dcri

naam van Altingm gegeven , ter

erkennis van de huljp, die de te-

genwoordige Heer Gouverneur
Generaal Altjng a^n zyp E; iqt

^ynenafpooringeia bewezen heeft*

Deze befchryving , die Wy vaa

den Heer Noronha in het Latyn
ontvingen \ hebben Wy vervol*

gends in het Nederduitsch faaten

overzetten;

ï. Eene diergelyke befchryviipg van
eene andere Plant

5
in het Ma*

' leidsch genoemd Kamas\ en in de
botanie bekend onder den naam
van Anacardium

%
mede in het La-

tyn ook van den Heer Noronha
ontvangen \ en eensgelyks alhier

in
3
t Nederduitsch medegedeeld.

4„ £en' Catalogus van d^ verdere



C»5>

Planten., die de Heer Noronh4
alhier in deJaccatrafche Bover 1 n«

den opgefpoord heeft
5
aan de ee*

ne zyde met de Latyniche, aan de
aadere met de Maleidfche naa-

inen 5
welk een en ander het Ge-

nootfchap verfchuldigd is aan dea
Heer Gouverneur Generaal ht-

ting 5
die op ons verzoek aan

den Heer 'Noronha verlof en
verderen byftand verleend heeft 5

pm zig na de Bovenlanden te be-

geven ^ alzo niemand ^ veel min
3

een vreemdelinge zover daarhe-

nen komen mag buiten byzon-
dere vergunning van den den
fleer Gouverneur Generaal

3 waar
door wy dan gemelde twee be-

fchryvingen in dezen Catalogus
bekomen* hebben. -- Wy hadden
pns gevleid , dat de Heer No-
ronha niet alleen iets van zyne
Verzameling in de IVlanilhas , maar

ppk G£ befchryving van alle de



Planten by den Catalogus ver*

meld ons mede gedeeld zoude
hebben ; dan de man ^ die het ge*
majdykst humeur niet h^dt^ en
met wien men pen meer dan ge

«

woon geduld moest oefvenen

,

werdt naa zyne terugkomst uit

de Bovenlanden gemelyk
%

droef-

geeftig en zelfs zieklyk/zo dat

hy eensklaps befloot te vertrek-

ken met een Fransch Schip na
Mauritius 5 om vervolgende zyn
Vaderland op te zoeken , waar
hy pngetwyffeld zyne verzame-

ling in het licht zou gegeven
hebben\ ware Hy niet, volgends

erlangde tyding , kort naa zyne
aankomst op Mauritius y aldaar

overleden.

$, Een Berigt van Wylen den Heer
Hooyman aan het Qenoot-
fchap gegeven wegens de Tarw
gezaaid en geoogst in zynen tuin

op Ja&catra.

4 &>
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4. Een Berigt van den Heer Teïs-
SEIRE 5

aangaande het planten

van onderfcheiden zoon van

Tarw ; zo als daar van nader-

hand op \ 'Cerïbon en alhier proe-

ven' genomen zyn.

Tot opheldering dezer Berigten

dient het volgende geweeten:

Vooreenige Jaaren, doe noch
van de Caap , van Souratte , noch
van elders Tarw aangebragt werdr,

en dus hier gebrek aan dit graan

was 5
werdt de Heer Hooymam

een kenner en lief hebber vari

van den Landbouw
5
en zelf be-

zitter van een uitgeftrekt Land-
goed in de Bovenlanden , door
het Genootfchap aangefpoord,

om te beproeven , of hier geen
Tarw van Caapscb graan zoude
kunnen gewonnen worden; waar
van zyn Ë ten eerfte werk maak-
te 5 met dat gevolg, dat den io»

' Juny 1784. van zyne bevinding

aaa
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aan het Genootfchap verflag

dcedt , welk het Bengt is 5 dat

nu in dit Deel geplaatft wordt •

Zo dat men de eerfte proef van
Tarw-bouw alhier in de daad
aan flen Heer Hooyman ver-

phgt is; fchoon het waar zy,
dat zulks vervolgends door; den
tegenwoordigen Heer Raad Ëxtr&
Ordinair van der Beke 5 toen F efi«

dent van Ceribon , ook onderno-
men en verbeterd is

, gely khet

door den tegenwoordigen Reli-

dent den Heer Gockikga^ en
op meer andere plaatzen van het

Eilancf Java, vóór liefhebberei

ook als nog gedaan wordt; waar
van brood en belchuit gebakken
zynde 5 zo goed bevonden wor-
den

3
als of ze van Caapfcke Tarw

gebakken waren.

Dan dewyl men zederd zo te

Ceribon als hier 5 niet alleen met
de Caêpfcbe \ maar ook met an-

der Oofterfche Tarwj als onder

S 5 Vb



anderen met Japanfcbe , SoüraU
jche of Perfiaanfche , en met M&~
causcb of Chinasvh graan al mede
proeven genomen hadt, zo heeft

men het Mede-dirigeerende Lid

den HeerTEisSEiRE ook ervaren

in den land- bouw ver2ogt, van
die genomen proeven aan ons

mede van berigt te dienen., wa^r
aan £yn E: d^n i. Maart 1790
voldaan heeft , welk het tweede
berigt is n dat hier voorkomt.

7. Berigt van den Heer L e Dülx,
wegens eene water -vrees ver-

oorzaakt door de in hevige woe-
de toegebragte beet van een

5

Menfch.

8. Beichryving van den Paradys* vo-
gel door den Heer Cornabe
Gouverneur en Directeur van
Ternaten*

Welke befchryving , hoe be*
knopt ook, aantoont, dat juift

niet alles waar is , het gene men
van dien vogel verhaalt ^ om wel-

ke
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ke reden men dan ook in dé
Moluccos tig daar omtrend op*
fcetlyk geïnformeerd heeft.

£. Verhandeling over den tègen-
woordigen ftaat der Ziïikermo*
lens rondom Batavia, benevens de
middelen van redres voor dezel-

ven
5
in èenige aanmerkingen, 20

over den ftaat der molens , als

over de middelen tot herftelling.

Hier omtrend dient men den
Lezer te herinneren, dat in het

1. Deel onzer Verhandelingen ge*
vcegd is éene verhandeling van
wylenderi Heer HooYMAN,over
den tegenwoordigen ftaat van den
Landbouw in de Ommelanden
van Batavia j beginnende op pag:

173. waar by ook gehandeld

wordt over de Zmkermolêns al-

hier ; dan dewyl de Heer Hooï*
Man , hoe zeer ook een lief-

hebber en kenner van den Land-

bouw >
juist geene Zuikfirmolens



öp «yn Land-goed hadt ^ en dus

die byzondere kennis daar van niet

hebben kon * als een ander , die

Ztiiker -molens beftiert, zo heeft

men den Heer Teisseire , die

op zyne Landgoederen wel vier

Zütker molens bezit ^ aangezet*

om het artikel van de Zuifcer - mo-
lens eens afzonderlyk onder han-
den te nemen j en omftandig uit

tewerken, welke dan de aanleiding

is tot het fchryven van deze Ver-
handeling ^ die fchoon voor eenL
gen tyd reeds afgeperkt , nu in

dit Deel gegeven wordt.

Men zou gaarn in dit Vde of
volgende Deel volgends belofte

by ons jongst Programma ge*
plaatst hebben ó^n Catalogus van
alle de Rabbynfche Manu-fcrip-
tQn , die in het Vatikaan te Ro-
men bewaard worden; dan dit

fcal niet kunnen gefchieden
y voor

dat men uit Nederland de benoo*
digde Hebreeuwiche Letters be*

ko-
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komen heeft. Mën achtte dit

nodig hief te melden, 20 wel ,
als dat in gemeld Programma
by misflag gefield is

5 dat in ge-
zegden Catalogus ook te vinden
is dePropketie van Gad, welke daar

vergeefsch zöugezogt worden.

8
By het inzien der ftra:ks vol*

gende Naamlyst^ die den tegen-

woordige flaat der Leden van het

Genootfchap vertoont
% zal men

een merklyk verfchil ontdekkeri

van die
5
welke voorliet ML Deel

geplaatst is : Welke veranderin-

gen vielen fcederd niet voor; veel-

vuldige llerfgevallen ; vertrek ^

verplaatzingen der Leden kon-

den geen andei* gevdlg hebben»

Wy wyzen hier te rug na het

laatst uitgegeven Programma
3 eii

Hippen flegts hét volgende naa

die uytgave voorgevallen j of ter

onzer Kennis gekomen aan.

De
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Öè dood ontrukte aan oiis

Uit de Wel Edele Géftréngë Heé-

ren Directeuren;

PIETERGERARD de BRUIN, Raad Ex-

tra- Ordinair van Nedenanas Indïè ,

ép de reis na Nederland aan ae Caap

overiedtn.

BAREND REYKE, Raad Extra- Ordu

nair van Nederlands Indih

Uit de Dirigeerende Leden:

Mr. GERLAGH CORNELIS JOHAN*
NES van MASSAU, Opperkoopman

en Water -FiscaaU

Uit dé Ordinaire Ledèri:

CASPARUS HARTMAN, Landdrost &tt
Bataviafcbe Ommelanden.

WILLEM ADR1AANWILLEMS, Koop-
man en eerfie Adminijlrateur in het

nieuw Kleeder- pakhuis.

Mr. WILLEM DANIEL ViQNON, vf£
vöcaat Fiscaal van Nederlands ïndie.

LEENDERT GOOSSEN, Koopman en

Translateur in de Maleidjcbe Taal.

G Mr,



Mr. GERHARDjACOBKEISER, Koop.

man en eerflè Admimflrateur in het 2-

%er~magazyn

JEAN LOUIS van NIMWEGEN, Koop.
man , Groot Winkelier en Oud Schepen.

Mr. SALOMON SCHOUTEN, Eer(Ie Se.

cretaris van de liooge Indiafche Regee.

ring.

Uit de Extra- Ordinaire Leden:

Op Maccasfèr 5

JACOBUS LEONARDUS de VOS, Ojh
perkoopman en Secunde.

Op Ceilon,

HENRIK LEVIN MARTHEZE, On*
derkoopman buiten emploi.

Op Amboina,

Mr. ABRAHAM LOUIS van HAMEL f

Koopman en Hoofd van biita*

o*
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Op Bantam $

JOHANNES REYNOUTS, Commandeuh

Na het Vaderlard vertrokken *

Uit de Ordinaire Leden:

JAN JACOB MEYÈR, Oud Schepen titu-

lair m Weesmeetftr.

Extra - Ordinaire Leden:

ABRAHAM GOBIUS > Koopman en Admi*
mftratmr ie öourabaya»

Op £yn verzoek vverdt wegens hoogeöt

Ouderdom ontfiagen*

Op Ceilon^

HICÖLAAS BERNARDUS MARTM«
ZE V Onderkoopman en Soidy-böèkhoü*

der te Galë.

Wederom zyn op nieuw verkoren 3 tot

t)irigeerende Ledeiï:

GYSBERT JACOB WELGEVARE, Op*
perkoopman en Groot Kasjïer.

C a $È*
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JEREMIAS SCHILL * Predikant in k
Lutherfche gemeente.

HENDRIK ISAAC GUITARD , Opper*

koopman en Gecommitteerde tot en over

de Zaaken van den Inlander.

JOHAN THEODOOR ROSS , Predikant

in de Nederdmtjche gemeente*

En is in ftede van Mr. CAREL SAXE,
die wegens veelvuldige Ambts- bezigheden

fcyn Oncflag gevraagd en niet dankbetuiging

v >or de bewezen dienften bekomen heeft §
aangefteld tot

Secretaris van het Genootfchap 5

JOHAN THEODOOR ROSS , Predikant

in de Nederduzxfche gemeente»

Kasfier van het Genöötfchap,

GYSBERTJACOB WELGEVARE, Op*

pfrkoopman en Groot Ka.Jiir 9 dan Zyn
Wel Edele Geftr: kort daar op Raad
Extra - Ordinair van Nederlands Irdie

geworden, is ook in den rang derHee*
ren Diredeuren overgegaan

De
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NAAM LYST

H E E R E N

DIRECTEUREN,
DIRIGEERENDE

EN ANDERE

L E D E N
VAN HET

BATAVIASCH GENOOTSCHAP
der KUNSTEN enWEETEN-

SCHAPPEN &c.

OPPER- DIRECTEUR:
Zynt Edelheid, de Hoog Edel Groot Acht-

baar Heer

Mr. WILLEM ARNOLD ALTING,

Gouverneur Generaal van Neder-
lands Indie.

DireSeur 1778. Opper Dire&eur zederd
September 1780.

C 3 Dl-



'DIRECTEUREN
pe We] Edele Groot Achcbaare Heeren

,

HENDRIK van STQCKUM, Eerfl^
Raad en DireSteur 'Generaal van' N$2
dsriands Indïè* 1778.

/LDlUAAN MOENS, Oud DireBeur Gp>
neraal van Nedtrhnfc ^Indïe, i/78.
De Wel E :

féle Geftrenge Heeren,-

DAVID JOAN SMITH, Raad Ordinair

van Nederlands Inaïè y 1778.
'

v "r ' **

WILLEM JACOB van de GRAAFF,
Raad Ordinair van Nederlands Indit

Gouverneur en Direffcur van Qeikn t

1778»
;

'

•' '--' : - ; -^i

JOHAN GERARD van ANGELBEEK,
Raad Ordinair van Nederlands Indie +

Gouverneur en DireBeur van Malla*

baar 1 Lid 1779* Dir: 1784.

JOHANNES SIBERG j RaadOrdinair van
Nederlands Indi'è , Lid 1778 ; DitU784.

Mr. W1LL EM van der BEKE , Raad
Extra- 0*dnair van Nederlams Indi'è $

Lid 1778. jDiV. r-87

^DRIAAN de BCCK, Raad Extra -0r~

finair vm Nedti landsindie , Lid. 1778$
Dtr. 1787,

JAN GREEVE, Raad E%tw-Ordinët
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van Nederlands lndie< Gouverneur en

DïreSteur van Javas Noord - ooft ~ Ku^^
Lid 1784, Dtr. 1787.

Mr. \sKh£TYYs>MGH 9
RaadExtra-Or

dtnair van Nederlands Indiër Direéfeur

jn Bengalen, Lid 17781 Dir. 1789.

JAN HENRIK WIEGERMAN, Raad
ppfa- Ordinair van Nederlands Indië,

Lid 17789 Dir. in 1789.

Ma. PiETER GERARDUS van OVER-
STRAfEN, RaadExtra- Ordinair van
Nederlands Indie,Ltd 17S4., Dir. 1790.

pySBERT j ACÖB WËLGEV ARE , kaad
* Extra* Ordinair van Nederlands Indiè^

Lid, 1778, Dir. if^u

Voor zittende Directeur by Diri-

geerende Leden:

ADRIAAN MOENS, Oud DireBeur Gme*
raal van Nederlands lndïè> zederd 1783.

DIRIGEERENDE LEDEN:
THEODORUS VERMEER, Predikant in

de NederduitjcbeGtmeentgy Curator en

Scholarch , Fice - Profes •> Lid #j~ 8

,

Dirig. Lid. 1784, Vtie-Praf. 1789.

FREDRIK SCHOUWMAN, Koopman
C 4 1 13
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en Eerjfe rfdmintftrateur in den Medt*
dnaalenffinkel, Lid 1778, Dir. Lid
1784.

GUILLIAM PIETER LE DULX, Media
Doóïor , Opper -Chirurgyn van het

Kasteel en Vifitateur van de Reede 9

Lid 1788, Z». Lid. f89.
ANDKIES TEISSEIRE, Lid van het

Eerw: Collecte van Heemraaden , Lid
1788, Dir. Lid 178 •

r. CAREL SAXE, Raad Ordinair in

den jichtb. Raad vin ^ujlitie , en

^Pyointerim Advoqaat Fiscaal van Ne~
derlands b'dïè $n JVater Fi$$aa,l % Lid
J784, Dir\ Lid 1789.

JEREMIAS SCHILL, Predikant by d
t
e

Lutfyerfche Gemeente alhier. Lid en

&ir. Lid Ï790.

ffENRIK 1SAAC GUITARD, Opper-
koopman , en Gecommitteerde tot en

over de Zaaken van den Inlander 9

Lid 17845 *Dir. Lid 1790.

JOHAN THEODOOR ROSS, Predikant

in de Nederduitfche Gemeente

*

9 Secre*

toris van het Genootschap>* Lid* &&%

n
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ORDINAIRE LEDEN;

Ingekomen in het Genootfchap in 1778,

DIRK GOEDBLOED, Oud eetfie Secte*

taris der Htoge Indiafche Regeering.

CHARLES LOUIS COLMOND, Briga-

dier, en Hoofd over Compagnies Mi-
litie in In die,

JAN aNDRIES DUURKOOP, Oud. Ma-
Majoor titulair van 4e Infanterie.

ERICUS JOHANNES WILTENAAR,
'Predikant by de Portugeefche Gemeen*

te, Curator en Scholarch.

WILLEM VICENT HELVETIUS van
RIEMSDYtv, Opperkoopman en Oud
Commisfaris tot en over de Zaaken
van den Inlander.

JACOB van HEEMSKERK, Opperkoop-

man en Vendumeefter.

CORNELIS de KEYZ.ER, Oud Fabriek.

Mr. lOHANNES CHRISTOFVEJ,
SCHULTZ , Oud Schepen van Ba-
tavia, en eerjte Vendumeester.

CHRISTIAAN MARTIN PKÜHN , Ma-
joor der Infanterie.

STEVEN POELMAN , Opperhopman,
en Drosfard der bataviajche Omme*
landen

,

J§A4C tORNELTS DOM1S, Oud Vifi-

C 5 ta*
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fatmr Generaal (hands Vendttmeestev$
Curator en Scholarch.

JAN REINiER CQORTSEN, Kaopman*
tweede Admhiftrateur in hft Zuikef

pakhuis, en Schepen dezer Stad,

HENR'IK PIETER BANGÊMAN ,

Koopman en Oud Adminijirateur in d$
pakhuizen op Onrujl.

JOSEPHUS GÜRüYN , Koopman en
Translateur in de Javaanfche taal.

Uk. GYSBERTUS HEMMY, Koopman,
en groot Winkelier.

JEAN BAPTIST P1LON, Majoor van dt
Artillerie

PHIL1PPÜS de ELWYK, tweede Secre»
tarn der Hooge Regeering

GOSETHEODORE VERMEER, Koop-
man en Eerfte Adminiftrateur in de

pakhuizen bezyden de Waterpoort*
Schepen , Curator en Scholarch.

GERARD JOAN RUNSTORFF, Onder-
koopman \ AdjunH Eerjie gezworen
Klerk ter Secretary van Hun Hoog
Edtlheden*

JAN D/iNiElL BEYNON, Opperkoop-

man en Secretaris vanden Achtb: Raad
van Jujïitie.

MAFTEN CORNELIS WEYERMAN,
Koopman en Secretaris van Heenfr

raadm*
Wil*
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WILLEM CHRISTOFVEL ENGERT,
Boekhouder generaal , Curator en
Scholarch

GEORGIUS EVERHARDUSMUNNIK,
Oud Onderkoopman,

HERmANaUS deROO, Koopman en

Eerfte Landmeeter.

Mr. VVYBRAND de JONGH, Koopman
en Secretaris van Schepenen.

Mr. JOHANNES NICÓLAAS BEST-
BIER, Notaris.

JACOBUS HERMANÜS PARINGAUW,
Koopman.

ARNOLDUS CONSTANTYN MOM,
Oud Opperkoopman van bet Kafieel,
zj. December 1779.

ANDRIES HARTS'NK, Opperkoopman

7. February 1780.

DANIËL KRYGSMAN, Oud baas ten

'Eyland Onrufl, 8. Maart i?8o.

EZECH1EL LOMBARD, Stads Chirur.

gyn, '1. April 1-80.

IOHAN CASPER SPERLING, Binnen
Regent van het buiten Hospitaal , 5.

February 1781.

NICOLaUS ENGELHARD, Opperkoop.
man , Sabandhaar en Ltcentmeefter , 9.

Oilober 1784.

Ver.
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Verkoren den 5. November 1784.
PHILIP HENDRIK de HAART, Com»

mardeur ter Zee en Opper- Equipagïe

meefter*

JOHAN HENRIK HOLLE, Onderkoop-
man en KaJJler der Bank Courant en
van Leening.

Mr. NICOLALS MATTH^US, Nota*
ris.

DIRK van HOGEND03P, Koopman en
eerfte Adminiftratenr in de pakhuizen

op Onrufl.

JOHAN GOTTLIEB JONAS
SCHWARTZE, AI M. &.
Phiks. Dolt. Opzichter der Bibliotheek

van het Genootfchap , 13 July 1789.
Verkoien den 4. February 1790/
Mr. PAULUS ROSS, Raad Ordinair in

den jichtbaaren Raad van Jufiitie.

COENRAAD MARTiN NEUN, Fifi-

tateur Oeneraal der Jndifche Negotii»

boeken*

JOHAMsÉS CORNELTS van MASSAU,
Majoor -van de Cavallerie

COKNEL1S SINKELAAR, Opperhoofd

van het Generaale Seldy- comptotr.

ALEXANDER AGERBEEK, Vice-$r*>

fes van Neerea Schepenen.

MANÜEL MORGAPPA, Predikant by

4*
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ïe Portugeefche Gemeente , dochh»röe*

pen na jaffenapatnam op Geilon.

DIRK JANSZ NANNINGA, Predikant

in de Nederduitfche Gemeente.

DANIEL BORGSTEIN, Predikant in dè

Nederduïtfche Gemeente.

ADRIAAN ZOMERDYK, Predikant in

de Maleidfche Gemeente*

GERABD JACOB HAESEBROEK, Pre-
dikant in de Keierduitfche Gemeente*

BERNARDUS GYSBERT WURTEN.
BERGER, Prdikaut op V Eiland

Onruft.

WILLEM JACOB ANDRÏESSE, Kapitein

ter Zee en Onder Eqnipagie- meester*.

PIETER van dè WEERT, Eerfle Secre*
taris van de Hoogt Regeering.

ANDREASCANTEBEEN, Hoofdvan dê
Chirurgie.

JACOBUS ANTHONÏÜS BEYVANCK,
Fabriek.

YSBRAND HENRIK FRANCOIS
VINCENT, Koopman, Eerjïe

Adminiflrateur in het Zuiker -pakhuis
en Schepen dezer Stad.

CHRISTIAAN LOUIS ARNOLD, Sche-
pen dezer Stad.

CARELPIETER REIGERSMAN, Koop-
man* eerjie Adminijlrateur in de
fFestzydfche pakhuizen*

JA*



JACOBÜS MARTINUS BALJJB, Schè*

pen der Sitid*

JEAiM DAT, Oud Schepen , Hecmraad,
Curator en Schol trch*

IGNATIUS AnNZORG, Eer/te Pra£tu
cyn in bet Binnen Hospitaal.

JACOBUS THEODOKUS REYNST,
Koopman en Eerfte Adminiftratéur in

het Provifie • magazyn.
Ê1ETER van CAMPEN AËL

MANS, Koopman , Eerfte Admi*
niftrateur in het Graan -magazyn tn

Schepen der Stad.

WILLEM JACOB CKANSSEN, Twee-
de Opperkoopman van het KafteeL

PIETER BO 'ERKOOPER, Secretaris

van Heeren IVeesmeefteren.

Mr. CORNELIS ADrdANUS CANtER
VISGHEK 4 Raad Ordinair in den
Achtbaaren Raad van Juflitie.

NICOLAAS VAN BEK GEN VANDER.
GRYP, Notaris % Curator en Scho*
larch

LOUIS WYBRAND van SCHEL*
LEBEEK, Notaris.

JACOB GEORGE DIEDE-
RIK PASCHEN, Stads A»
potheeker.

. ja

I
*

-
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JOHANNES WILHELMUS BO^ENS*
Prafficynin het Wees* en Armhuis*

Willem mich^el dockers, Me~,

die. Doof. Prafticyn in het geftichi

voor de Penniften.

STEPHANUS DOMiNICUS OLDEN-
ZEEL, Eerfte Gezwooren Klerk ter

Seeretary van Hun Hoog* Edelbeden.

SAMUEL vanHOEsEN, Onderkoopman
en tweede Adminifti ateur in het Pro*
vijiie magazynè

PETRUS AürUANUS GOLDBACH,
Onderkoopman en tweede Adminiftra*
teur in de Wefizydfehe Pakhuizen.

P1ETER CHRISTIAAN WIL-
LEM MOSSEL, Onderkoopman
en tweede Adminiftrateur in het Graan*
magazyn.

Mr. WILLEM ADRIAAN SENN van
BASEL, Onderkoopman en tweede

Adminiftrateur in de Pakhuizen of
Onrust.

GERARD JACOB TITSINGH, Koopman
en Eerfte Adminiftrateur in het nieuw
Kleeder*pakhuis.

JACOB HACKER, Onderkoopman en
Klein Winkelier.

JACOBUS COÈNRAAD FELIX COX,
Onderkoopman en tweede Admmift^ë*
Uur in den Medicinaalen Winkel.

WaL*
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tPlLLËM BERNARD JOHAN GARé
RISSON* Onderkoopman en Boei*
houder óp het Hospitaal* Comptoir.

PHILIP LEONARD van EYS, Onder.
koopman en Boekhouder op het Kost»
geld Comptoir.

JÖHAN CONSTANtVN van SON*
Onderkoopman en Guarnizoen* Schry*
ven

PIETER PHILIP nu RJY* Onderkoop-
man en Secretaris van Boedelmeefte-

ren.

jEREMIAS OTTO CAULIER, Onder*
koopman.

JAN JAGOB VOGELAAR, Onderkoop*
mdti*

ALBERTUS HËNRICUS WIESE* O»-
derkoopman , en gezworen Kierk va»
tVeesmeefieren.

GYSBERT HËNRICUS de WITTY O»-
derkoopman.

JOSÈPH DAT, Oud Ouderling der Ge.
reformeerde Gemeente.

f»AUL BERGMAN, Hoofd- Ingeland en
Hoemraad.

CUILUAüMÈ ELIE TEISSEIRE, Bur*
ger.

CAREL WILLEM van BOSE, Lieut*
eant van de Infanterie,

JAN
^^A



JAN'JACOB van POLANENdè BEV&
RE, Koopman j en Eerfte Confron*

tist der Bataviajché Adminifiratit*

iRoekeh*

EXTRA -ORDINAIRE LEDEN?
Verkoren den 4 Februafy .1790.

Öp Amboina^

jOHAN ADAM SCHILLING, GouvBh
Keur en Dire&eür^ Buiten- Dirigeerert»

de Lid, 8. April 1790.

BALTHAZAR SMISSAART, Opperkoop*

thati en SecUnde.

JOHAN COENRAADFEYE, PredikanL

jOHAN FREDERIK ROU3SELET\ Pre*

dikant

Uk.
,
DANIEL JACOB BLONDEEL*

Koopman en hoofd r,p Saparoea.

JOHANNES HOGERWAARD, Kö p*
man en Fiscaal*

Op Bandag

tAMBERTUS JANSZ HAGA , Ööttvèf*

neur en Directeur, Buiten- Dirigeerendi

Lid, 8. April 1790.
ADRIAAN ANTHONY 'sGRAVEZAÏ^

DE* Opperkoopman en Secundi
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PETRUS DOROTHEUS MARIA va*
der AA, Onderkoopman en Secretaris

van Politie.

Op Ternaten^

ALEXANDERCORNABE," Gouverneur

en DireSttUTy Lid 1778, Buhm-Diru
geerende Lidy 8. April 1790,

JOHAN GüDLOff WILHELM HEIN-
RICH, Hoof

?
d van de Militie-, 4 De*

cember 1780.

GEOüGE FREDÈRIK DÜRR, Fiscaal

en fVinkelier 9 4. December ij&o*

Op Maccasfef ^

Verkoren den 4, February 1790,

WILLEM BETH JACOBSZ, Gouver-

neur en Dirè&eur, Buiten- Oirigeerwde

Ltd> 8 April 1790.

JOHAN HENRIK HAEFFELY, Pre.
dikant.

BERNARD SEBASTIAAN WENT-
HOLD , Koopman en Fiscaal.

CORNEUS MEURS , Onderkoopman- 4*
R'fulmt oj> Mma.

Óf
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Op Malacca^

ABRAHAM COUPERUS, Gouverneurm
en DireSfeur^ Buiten-Dingeermae Lia\

8. Jpr. 179°*

FRANCOISTHIERÉNS , Opperkoopman en

Steunde.

AUGUST FREDRIK STAROSKY, Pre*

. dtkant.

DAVID RUHDÈ , Kooptnan , Fiscaal tm

Kasfier.

Mr* JACOB van KAL , Onderkoopman*

Secretaris van Politie 5 en Ontvanger der

Domeiren.

THEODATUS RYNHOLD CttRISTOK
VEL de WINTER * Onderkoopman»

Op Chörmandel «,

NICOLAAS TADAMA 5 OppêrkeopmM
en Oud Gezaghebber te Pahacatta , 4. Feb.

179c. Buiten- Dirigeerende Lid , 8. Aptil

17900

JACOB SAMUEL i)E RAAFF, Onder-

koopman <> Pakhuismeefier , Nzgotïe-en

Tolböekhoüdtr^ 1778,

WILLEM HENDRIK van BYLAND 5

Koopman en Opperhoofd ie Jagervaik*
poeram* 1778.

D % JA-



JACOB EÏLBRACHT, Oppethopwan efi

Gezaghebber te Paleacatia^ 1.779

PAUL ENGELBERT Van HaLV, Knap*
man en Hoofd-Adminiflratturtt Palea*

catta, 4. Feb* 1790.

WILLE vr HENDRIK HÈSHUSIUS,
Onderkoopman en Opperhoofd te Bimuu
putnam, 4. Feb. 1790.

Op Ceilon,

WILLEM JACOB van he ORAAFF%
Gouverneur en DirèSieur , T^ïreBeur
van het Genootfchap , 1778

BARTHOLOMMUS JACÜBUS RAKET,
Commandeur van Jajfenapat«am \ 1 71 8.

RUDOLPH SAMUEL TAVEL , Onaer.

koopman 6 S^p. 1779
Ve* koren óen 7, Mai,-i78rV

JOHANNRS REÏNTOUS, Koopman en

Eerde Pakhuhmeefler , te Colombo.

DANIE'. BURNA V> Oud Opperkoopman

,

1e Colombo*

ÏÜATTH/EUS van mn SPAR, Êoop.
mari en jJdminifïrateur te Galè.

JOHAN-LODEWYK ^CHEfcDE, Kapi-

tein MVitair te GaIe.

Verkoren den 4* Ftbr. 1790.
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fIETER SLUYSKEN , Commandeur vm
Ga Ie

MATTH^US PETRUS RAKET, Opper*

koopman en Hoofd + Adminiflraieur te

Colombo-

PAREL FKEDRK SCHREUDER , Op.
perkoopman en Desfave te Jaffenapat-

nam.

Ma CHRJSTIAAN van ANGELBEEK,
Opperkoopman en Desfave te Mature*

JOHANNES LAMBERTUS HOFFMAN*
A L. M- & Phil Dr. Predikant t$

Colombo

CAREL FREDRIK SCHRODER , Pre.
df.kant te Jaffenapatnam,

FREDEkJCUS WÏLHELMÜ3 CAPEL-
LE, Predikant te Gak*

ÖLKE AN DRINGA, Kapitein ter Zee en

Equipagïemeefier te Colombo,

DANIËL, UlTLGFF, GRAAF yahRAN,
ZüW, Koopman en Opperhoofd te Ni*
gombo en "Chïlanw.

W1LLEV1 SEB -."STHAN BOËHS, O».
derkcQpman en Dispenfier te. Colombo,

JAN ÜAV1D (TESrANDE^U, Onder-
koopman *> Fiscaal en Kasjïer te Gaie.

,ADKIAAN SEBASTIAAN van &%
GR A A F F * Onaerkoopman en Bfpef^
hoofd U Calpatty*

D 3 OP
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Op Cabo de Goede Hoop^

CORNELTS JACOB van de GRAAFF*
Gouverneur en Directeur , Buiten - Du
vigeerende Lid, 8 April 1790.

JACQBUS JOHANNES LE SUEUR, Op-
perkoopman en Keldermeesttr , 1779*

Verkoren den 4, Febr. 1 799,

JOHANNES ISAAC RHENIUS, 'Opper*
koopman , Secunde * w Hoofd» Ad*
miniflrateur*

JOHANNES NICOLAAS STEVEN

,

BARON van LYNDEN van BLiT-
TERSWYK, Opperkoopman en Inde*

pendetit EscaaL

HOSPERUS RITZEMA van LIER , J,
' L. M. & Thil. Dr. Predikant,

PHILIPPUS HERMANUS GILGUYN
\

Colonel en Chef der Artillerie.

MRo CORNELIS van AARSEN-, Koopman
en Secretaris van Politie.

EQBERTUS BERG, Winkelier en OrdU
nair Gecommitteerde by de Monjlering*

©LOF MARTINI BERG, Onderkoop*
man, gezworen Klerk by Gommisfa*

risjin uit den Raad van Jujlitie.
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Op Javas Noord Ooft-kufl,

JAN GilEfcVE, Gouverneur en Dire&eur^
Dmföeur van dit Genooïfchap , 1784»

Verko en in 1778

JACOBUS van SANTEN, Ofperkoopman"
en Hoofd- Admimftratettr teSamarang*

tEENDÉRTHENRÏKVERMEHR, Lt;
Culonel der Infanterie , Commandant
van de Militie.

Ma. NIC*>MAS ALEXWBER LELY-
VELD , Koopman en Rejident te T&c-
talongang.

Ma ANTHONY -SCHWENKE , Koop-

man en Rejidmt te Grisfé,

ANTHONY BaRKEY, Opperkoopman en

Gezaghebber in den Oofthoek,

MARTINUSLEONARDüS GAASWYK,
Onderkoopman en Refldent te Joana.

JOHANFREDRIK, BakON wn rhee-
DE tot den PARKELER , Opper-

koopman , Eerjle Rejident te Sourtü
carta*

WOUTER HENRTK van YSSELDYK,
Opperkoopman en Eerfte Rejident te

Djocjocarta y 7. Febr. 1780.

fREDER 1CUS MONT/ NUS, Predikant*

H Samarang % 3 July 1780.

D 4



J0HANNES . WILHELMUS "CROSE
Koopman 9 Eerfie *Pakbuismeester ?*f

Negotie -boekhouder te Samaraug 9 p
feb. \7%i.

J \N LUBBERT UMBGROVE, Koopman,
en Kejtdent te Tagaï, 4 Nov. 17840

Verkoren den'4: Febr. 1790.

PAREND JAN van NIEUK'ERKEN ge-
noemd NYVENHR1M , Koopman en

fiscaal te Samarang.
FRANCOIS vaw BÖEKmOLD, Koopman

en Tweede Refident te Souracarta.

ABRAHAM LODEWYK PALM , On~
derkoopman , Ontvanger der jQomeivw
en Kasfier»

GODQFRIDUS van JVfASSAU* Onder*
koopman en Rtfident té Remhang.

PIERRE GÜlLLKUiME "JOS'EPH BER-
NARD'de CHASTEAUVIEUX, Kfr
fitei.n van de Infanterie, te Samaravg*

JOHAN GEORGB 'STEINMETS, Kap*
tein ter Zee en Eerfle Informateur ïft

bet Alarm School te Jamaram,

pp Bengalen,

r. T$,y\C TiTSINGH , <Diretteur y I)*>

If&uur y&het Gemotfchvp *77&*
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CASPMWSLEONARDUSET-BRACHT
Onderkoopman en Translateuf in de

PerfiaanfcheenMoorfche 1 aahn 1/79.

CORNELIS van CITTERS AKNOüDSZ,
Oppe* koopman en Opperhoofd te Ca$«

fimbazaar*^ Fefo\i79°.

4DRIANUS GERARDUS KRAYEN*
HOFF, Kopman , Fiscaal en cDorp*
meejler te ffouglji* 4. Febri 17QQ.

Op SQuratte^

Ma. ABRAHAM JOSIAS SL&YSKEN,
Bire6ieur> 177%^ Bmten-'jDhigeereni

de Lid 8 April 1790.

CAROLUS LYNIS, Onderkoopman.^

en Secretaris van Toliti^ 9 4 Fvkt\

Op Sumatras Westkuft,

CHRISTJAAN HENRIK von ERATH*
Koopman en Opperhoofd, 1778 * Bui-
ten Dirigeerende Lid 9 8. Apr, 1790.

JOHAN FREORIK ZüGEU Boekhouder
en Refident op Poeh Chinco , 1778.

&fe» PHSLIPPLS JOHANNES van de*
STENGtf , Onderkoopman m Secirn*

4e 1779*



Op Mallabaar,

JOHAN GERARD van ANGELBEE^,
Gouverneur en DireSieur , JDirtCleut

van bet Genootfchap* 1779»

JOHAN ADAM CELLAR1US, Onder*
koopman en Pakbuismeester , 6. SepU
1779.

JAN LAMBERTUS vanSPALL, Opper*
koopman , Secunde en Hoofd- jidmini*
tcur 9 4* Febr. 1790.

Op Bantam*

JFREDERTK HENRJK BEYNON , Com+
mandeur, 1778. Buiten- Dirigeerendê

Lrdj 8 Ap>il 1790.
Verkoren den 4 Febr. 1790.

JACOBUS vAN den BOGAARD, Kooj*
man, en jidminijlraieur.

Op Japan.

£ÏENRÏK CASPER ROMBERQ* Opper*

koopman en Opperhoofd.

PETRUS THEODÖRÜS CHASSE, Op*
perkoopman en Opperhoofd.

IJENRIK" \V ILLEM DRONSBERGH ,

(unior, Onderkoopman en Dispenfier.

HEN RIK ANDRIES ULPS, Koofman en

Pakhuismeester%
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Op Cheribon y

PODFRIED CAREL GOCKINGA, Op*

perkoopman en Rejident , 4 Nov. 1784.

Op Timor^

TIMOTHEUS WANJON,. Onderkoop*

man 9 en Opperhoofd 4 Fehr. 17^0.

Op Banjermasfing^

I1ENRTK du PONT, Onderkoopman en
tweede Rejident , 4 foto. 1790,

Op Palembang.

PIETER WALBEEK, Koopmanen Eerfit
Rejident , 1779.

jHENDRIK JAN SCHULER, Onderkoop-

man en Tweede 9 4. foto. \ 790.

Leden Correspondenten in het

Vaderland;

De Zeer Geleerde en Wydberoemds
Heeien,

'£ C. H. vam deb AA, Predikant der

Lutherfche Gemeente , ^# Secretaris

der Hollandjche Maatjchagy te Haar*
km.



L. BICKER* Medie. CoSïor en Secntarh
van het Bataafseh Genootjehap te

Rotterdam.

J. W. te WATER, Tkel. £>r. en Pro.

fesfor te Leiden.

U. TYüEMAN , J. U. <Dr. en Profes*

fr , en Sec* etaris van bet f*r$vin*

c aal Genootjcbop te Ut echt.

\ A EMGELHaRü, Procureur Gene-
taal , en Lid van hit Genootjchap te

G'oningen.

A. VOSMaE l , Raad en Direëlenr van
bet Natuur-er* Kunft Kabinet vanZy?te
'Doorl. Ihogheid in 'j Hage.

JST G. sCHROcUER , A L M ïheol.

Ê? Phit Dr. en L. £. O. O Profes*

te Groningen,.

J F. HENNEKT, /£ L M. PhL Dr. en

Profesfor> te Utrecht.

E. SCHE1DIUS , L L O. O. & Tbil.

Exeg. Tt'o fesfor , te liarderwyk.

S RAU, Iheol Dr.iTbeol Typ Fxeg.

& L L O. O Trafesfor te Utrecht.

H. A. SCHULTENS, L. L O O. &
Ant. Hebr. Profesfor te Leiden,

G. BoNNET, Theol Dr. en Ti ofesfort*
Utrecht*

J,
A VOS, Theol Dr. en Prqfesftr ff



P. HOFSTEDE, Trofesfor in de XerkU
Gefchiede-tiszen en Oudheden , en

Honorair Predikant te Rotterdam.

N. L. BUKMAN , Med "Dr. en Profes-

for Botdnices^ té Amjïerdam.

H. H. va\t den HEUVEL, Griffier van hei

£j)f Provinciaal te Utrecht.

Mr. N. van ALPHEN, Burgermeesfier

P. M. van NIELÉN, Med <Doêlor , e*
DireSitur van bet Utrechts Gen*oU
fchap.

M. HOUTTUIN , Med "Doctor te Am*
fteldam*

S. de MONCHY, Med. Df. en Profes*

for te Rotterdam.

J, H. van SWINDEN, A. L M. Phil
Dr. en Pröfésfor te Franeker.

W. MUNNIKS, Med. "Dr. en Profesfo*
te Groningen*

J,
C RADEMACHER, Controleur der

uitgaande Rechten te Amfteldam.
Mr. M, a. van GERWEN, Raad en

Burgermeester te Leiden.

ÏY de WILDE, Boekhouder der O. L
Compagnie te Amfteldam.
NOLTHÈNIUS , Eerfte Boekhöudefi

der O. L Compagnie te Amfteldam.
&

e •



£VR. RADEMACHER* te Mlddetiiïr». ,

f. TEMMINK* Ontvanger van den ioö£

^» too» ir'enmng by de Ö. ƒ. C00**
pagnie* \

W. van berMEULEN.
L. F HOLTHUJSER
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JVJet een Hart , dat Uwen boogm

Lui/Ier vêre$rt 9 en zich tot Dankbaarheid
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O P D R A G T.

opgewekt gevoeld voor de aanhoudende bty-

ken van toegenegenheid ; Met een hart'-, dat

geheel en al aan Uwe gunfïen en gunfii-

1 ge Befclotrming zich opdraagt ; Met eén

hart 9 welks poging zich daar hem ingt*

rigt gevoeld^ om aan Uwe hooge Weldaad

te beantwoorden i Met een hart eindelyk>

dat zich opgewekt bevind om voor Uwe
Hoog-Edelhsids en Wkl-Edelhedens ge-

zegenden Wel/land 5 gryzen. Ouderdom , en

Welvaard ten nuf van 't Algemeen tefmte-

ken en te werken , word deeze Verhandeling

aan Uwe Hoog Edelheid én Wel Ebelhe-

dens met mdertgen eerbied opgedragen em

toegewtid*

Vmriglyk Jmeekende , dat UwjcPjErsoo-

# nen, Huisgezinnen, en Regering eene lan-

ge reeks van Jaaren , met keur van Gods meejl



O P D R A G T,

geïukkigmaakende zegeningen , mogen geZi-

gend worden , neme ik de vryheid van met

alle onderdaanigheid my te noemen

Uwe Hoog Edelheid'!

E N

Uwel-Edelhedens

Gehoorzaamen Dienaar

G; P; Le Dulx,
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DE
CALAPPUS-BOOMEN

ALS NATUURLYKE AFLEIDERS

VAN DEN

BLIXEM
Befchouwd en verdecdigd

Dank zy den grooten Ba co, dien de
hedendaagfche weetgierige Onderzoe-

kers der prachtige Natuur als hunnen wet-

tigen Leermeefter hebben tê befchouwen
,"

welke hun uit proeven^ door ondervin-

ding beveiligd, degrondbeginzelen der Na-
tuur heeft leeren nafpeuren, en langs dien

weg vinden en door vergelykingen , of
vergelykende gevolgtrekkingen, ftandvas-

te wetten wysgeerig heeft leeren afleiden.

Volgens diergelyke grondbeginzelen 5

volgens dusdanige vergelykingen, op 't

voetfpoor van beroemde Wysgeeren eenig-

zints hebbende leeren denken , viel my by
de prachtige intrede in deeze Geweften , op

t gezicht van de menigte hoog in de wol-
ken uitlopende boomen, deeze volgende

A 2, vraag



4 Dê Calappus - Bcomen als Natuurlykë

vraag te binnen; vooral daar ik wift, dat

müioenen krachten op deeze waereld, wel-

ken wy bewoonen, beftendrg zamenwer-
ken, om de gunftige oogmerken van den
grooten Waereld -Monarch, toe liefdadig

onderhoud van zyne fch pfölen, ter uit-

voer te brengen; en temeer, daar ik meer
dan eenmaal , door voorzi^rige Natuur-
onderzoekers , met recht heb hooren aan-

merken, dat dö Schepper der Natuur in

byzondere oorden der Waereld. op eene

byzondere wyze voor zyne Schepfelen

zorg draagt, en eindelyk daar de gelukkige

ondervinding leerc , dat onder alle voorfc-

brengfels der Natuur , 't Ryk der Planten

gantsch niet 'tkleinfte getal voortbrengt,

't welk de Goedheid en Wysheid des Schep-

pers verkondigt; viel my, zeg ik, by de

intrede in deeze gewesten , deeze vraag

te binnen:

Waarom heeft de Goedertierene Schepper 9

hyna alle ae (Varmfïe zedeeliem der ïVaereld^

met dusdanige prachtige, (chierregt opgaande ,

boven de meeste andere hoornen uit/lekende en

dan de kruin eerst met zulke menigvuldige

gunten gewapende 9 Calappusboomen verziera ?

Deeze vraag kwam my zeer gewigtig en
door geene Natuurkundigen nog beant-

woord voor. Ik. wist zeer wel dat deeze



'Afltïkrs befchouwd en verdeedigd 1

Boomen wegens hunne groote nuttigheden

u-elke dezelve aan denlnwoonrieryanbyna
allede heeie gewesten, aanbrengen, den
aandacht der meefte en befte Natuur -on*
derzoekeren hebben tot zich getrokken

;

geenzints noch: hans, kon ik my te binnen

brengen , dat dezelve reets befchouwd zyn *

als natuurlyke Afleiders , door de hand der

zorgende Natuur in byna alle wanne lucht-

flretken der aarde geplant, omdengeduurig
ftellig geëleclrizeerden dampkring of (op
dat ik duidelykerfpreeke) om 't altoos ver-

broken evenwigt der ele&rifche vloeiftof

tusfchen de Wolken en de Aarde te her-

Hellen , en daardoor ook zyne goedheid en
liefde tot zyne Schepfelen > op 'c luifter-

jykst te vertoonen,

Ik draalde nogthans geenzints om des

aangaande by de voornaamften onderzoek
te doen.

Eerftelyk floeg ik de verhandelingen op,
door dit Genoodfchap uitgegeevenenvond
daar in wel de beichryving van deezen boom,
en de voornaamfte Nuttigheden van zyn
vrucht, bladen of tygen, hout en overige be-

fiand-deelen ; (0) Maar geenzints denuttig-

A 3 heid

( &} Zie verh. van 't Batav. Genoodfch. by de
fcbryvivg van 'tKoipngryk Jaccaira I Peel p, zq.
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heid van derzelver geftalte gevonden heb»

bende, begaf ife my toe de Natuurlyke Hi-
ftorie van den Heer LiNNiEus,en verwon-
derde my met den grooten Man , over 't nut

dat dezelve aan Indien aanbrengt; (£)

Hybefchouwt hem in verfcheide opzich-

ten als de nuttigde voor Oost- en West-
Indien; van zyne geftalte merkt hy aan,

dat hy zyne Stam en Kruin boven de mee-
fte andere boomen uufteekt, dat hy tot de

hoogte van 70 of 80 voeten opflygt; zyne
bladfteelen, (vervolgt de Schryver,) die des-

zelfs kroon vormen , zyn, drie of vier voeten

van hunnen oorfprong af, kaal , doch verder

wederzyds bezet met lange 5 (malle, bladen,

welke veel na die van riet gelyken, zy heb-

ben namelyk de gedaante van eenen degen

,

7ynde tusfehen de twee en drie voete.. lang

,

ruim twee duimen breed enfpits aan 't ein-

de , door 't midden van ieder blad loopt

eene houte rib in de lengte óic.

Uit de voorgelezene regels van den Heer
LiNNiEUs, leeren wy wel de geftalte van
den boom kennen , maar vinden geenzints de
vraag beantwoord,waarom de zelve dusdanig*

eene geftalte, door de voorzorg van den
Alwyzen Beftierder verkregen heeft

Ein*
c=

(&) II Deel I öuk p. 30* Seqq,



'^Afleiders hefchouwden verdeedlgd f

Eindelyk wierd ik gaande gemaakt om
jden Kundigen Geneesheer Rumphius in

zyn Ambonsch Kruidboek na te gaan; geen

antwoord vond ik op de reeds gedaane vraag;

fchoon daar de nuttigheden van deszelfs be-

ftanddeeien voor den Inlander op 'tnau-

keurigst te vinden zyn; welke alle hier ter

plaatfe op te noemen , my niet nodig voor-

komt; alieen, zal ik de korte befehryving

van dien Natuurkundigen hier aanhaalen

,

om uit dezelve in deefe myne verhandeling

't nodig voordeel te trekken;

De Calappusboom is dan , (c) (dit zyn de

woorden van Rumphius , ) een zeer hooge
ftyle Boom, met zyne kruin boven de an-

dere uitftekende, met eenen regcen, fty-

ven Stam eene opregte piek of fparreboom

verbeeldende, groeit tot 60, 70, 80 en

meer voeten , doch meest tot <5o.

De bladen hebben eene ftyve, houtag-

tige zenuwe door haar midden loopen
?

boven uitlopende en geelagtig. Uit 't mid-
den van de kruin komt een lange regte

fcheut of hoorn voort; men noemt 't ook
een pyl,by de agt voeten lang, van vooren
toegefpitst en fpits toelopende als een els.

(tot dus verre Rumphius,)
A 4 Uit

(e) I Deel I Boek. I Hoofd.
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Uit dit alles zien wy de voorgeftelde

Vraag geenzints beantwoord.

Ik zal zonder de wefenlyke verdienfte.ti

Van de aangehaalde Natuür-Onderzoekeren
en van anderen welke" z'ieh' ovter desze3fs

nuttigheden bewondert hebben ,eenigzint$

te willen verminderen 5 hier op vrymoedig
antwoorder : Dat ae nuttigheid van derzeU
ver geftalte bier in gelegen zy ; dat zy dienen

en geplant zyri > tot natuurlyke afladers ,waar
$oor 't gebroken evenwïgt van de ele&rike

vloeijlof tierfield, en de nadeelige gevolgen

«voorgekomen word, door de meerdere hoeveeU

heid van eltBriciteït van den Dampkring
zacht aande Aarde weer te geven.

Het betoogen van deeze Waarheid is de
taak, welke ik iny heb voorgenomen by
cleefe gelegenheid te verhandelen»

Om ordentlyk in dezelve voort te gaan*

op dat de waarheid van 't betoog handtas-'

telyk, overtuigende, dringende zal zyn,

zal het nodig zyn, dat ik qiy

i°. Bepaale, tot 't betoog van de nau-

fceurige overeenkomst, welke 'er plaats heeft

Uisfchen de eleétrifche vloeiflof, welke

jnen door vryving opwekt, en 't eleftriek

vuur van den blixem. en

2 P
. De algemeene nuttigheden kort aan-

haak van Conduftores , Afleiders van den

biix-
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felixem en door voorbeelden beveftige, en

dan

3° De puntig uitlopende boven de

ftompe ftelle en proefondeiVindclyk be-

tooge en zal als dan

4? Uit 't opgenoemde tragten te too-

tien, dat de geftalte van meergemelde boa-

men dienen, toe NatuurJyke Afleiders.

Eindelyk zal ik eenige der voornaam (Ie

nuttigheden, zo kort mogelyk, bepaaieu,

welke dezelve daar door aan denMenfch niec

alleen, maar cok aan de minfte der dieren

en planten te weeg brengen ;Eenige nuttige

aanmerkingen zuilen 't befluit van deeze

verhandeling ukmaakeri.

Indien men met een wysgerig oog, vol-

gens den weg van Analogie, van overeen-

komst en vergelykênde gevolgtrekkingen

,

den Blixem , zynde 't uitwerïdel der ftelli^

(ji) gëeleétrizeerde wolken, metde eleélri-

A 5 ke

(d) Alle lichaamen zyn met eene bepaalde hoeveel-

heid van eleclrike vloeiftof, of e e&riek vuur. hunne na-
tuur eigen , beladen ; Indien een Jchnam in zich , door
byzondere omftandigheden, een grooter gedeelte van dit

Jïuur, dan het natuurlyk toekomt, bevat, zegt men^
vet zelve in méetdetfeep of ell g of plus gé'el etrizeerd

te zyn; Indien een lichaam in tegendeel door andere
toevalligheden van zeker gedeelte van dit eeclri k vuur
zich beroofd vind, zegt men V zelve in minderheid of
ontkennend of minus geele&rizeerd te zyn.

'M
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he vonk door vryving opgewekt, nau-
keurig vergelykt, kan men geen ander
befluit opmaaken, dan den Blixem en de
eleftrike Vonk voor verfcheinfelen van
eehe en dezelfde Natuur aan te merken.

i°. De Blixem en de eleótrike Vonk
brengen in een ogenblik uitwerkzelen

,

van geiyken aart, gelyke oorzaak hebben-
de, voort.

2°. Even gelyk 't vuur van den Blixem

,

«enen fchitterendcn en verlichtenden glans

voortbrengt, even 't zelfde gewrogc word
door de eleclrike vonk geboren.

3®. Op eene gelyke wyze worden onze
oogen, of liever, gezigt zenuwen, door
beide aangedaan,

4°. Wanneer de in meerderheid geëleo
trizeerde Wolk zo wei als de itellig

gëeleóirizeerde Conduétor of fiefch zich

van 't overvloedige ontlaften, bemerken
wy in beide een treffend en krakend ge-

luid.

5°- De

Zie verder omftandïger in de not. tó op de eleörifche

Natuurkunde van den Abt Jacquet, naar 't

Franfch vertaald door C: R: T: Krayenhoff
CJ.ZoonA. L.' M. Med. &. Phil- Dod. Pag.

13 Seqq.
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5*. De fnelheid vervolgens van beide

zyn zodanig verbaazenden wonderbaar, dac

ze alle begrip fcheint te boven te gaan;

laat, om een voorbeeld van derzelver

fnelheid aan te toonen, een kring van

6o> 80 en meer peifoonen, welke eikan-

deren 't zy by de hand, \ zy by een an-

der geleidend (j) lichaam, van wat Na-
tuur 't ook zou mogen zyn, vormeerec;

ca: dan de flefch, waar mede men de

proef nemen wilt, niet de nodige oplet-

tenheid en naukeurigheid geladen werde 5

pf met vuur uit den dampkring gehaald

door middel eener opgelaten vlieger, of

ander werktuig; of dat de flefch geladen

werde met 'c eleehiek vuur door. vryving

opgewekt; dat dan vervolgens op de ge-

wone en bekende wyze de flefch ontladeti

en de fchok gegeven werde; In beide

<3eeze gevallen zal men haare verbaazende

fbei-

(e) Men noemt zelfitandigheden , wiens eleelriek

vuur niet dan door vryving kan worden opgewekt
elsctrieke lichaamen, als: glas, porcelein , hard, zwavel,
ïyde &c ; en men noemt niet eleclrieke of geleidende

licbaameji, zodanige, we !

.ke door enkelvoudig aanraaken

van reets gëeleétrlzeerde lichaamen géVeétrizeerd wor-
den; zodanige zyn alle metalen, het water, levende

lichaamen &c.
Zieden Abt Jacquet L. C. p. 16. Seqq.
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fnelheid bemerken, zodanig dat de laatfte,

welke den kring vormt, den doorvloed
van de elektriciteit of zogenaamde fchok

op gelykgr tyd zal fcheinen te gevoelen
als de eerfte.

6°. Beide, \ Blixem vuur zo wel als de
eleéiriciteit volbrengen hunne uitwerkse-

len in 't vernielen van zommigelichaanien,
door de fterke ontiafting der eleftrike

vloeiftof ; en verfcheuren door de lnelheid

waarmede dat vuur een voorwerp door-

duntft; hier van de menigvuldige door den
Büxem getroffen en g£jfcheurde boomen;
hier van de uitwerkzelen van de elektri-

citeit met een fterke machine en eene

geëvenredigde battery, in 't verfcheuren

en verbreifelen van lichaamen.

7°. Wanneer men vervolgens den Blix-

em waarneemt, ziet men zyn loop, voor?

al wanneer dezelve uit een donkere wolk

uitfchiet, golvende of ziegezagende^ even

Üié zelfde beweging neemt men by v

t

eleéhiek vuur, vooral in «eene ftik don-

kere kamer, waar.

8 #
. Op gelyke wyze volbrengen ze

hunne uitwerkselen in 't blinden van die-

ren.

9\ Beide dooden dezelve ogenblikkig,

m



jfieiden hejchouwd en vetdeedigd *3'

ën laaten by dusdanige gevallen, de aade-

ten zo wel als de flagaderen met bloed

opgevult na, zo dat ze als door kunft op-

gèfpoten fcbeinen en hierom afgebeeld , ter

plaat gebragc* waereldkundig gemaaki

ig°. De

(/)By de opening der lyken vind men deflagof pols»

aderen bloealeaig, de aderen in tegendeel worden met

bloed opgevuld bevonden, en worden daar aan ook va»

den anderen onderfcheiden ; doch met de groo üe ver-

wondering heeft de Ontleedkunde, by de opening van

den door den Blixem getroffenen en gedooden menfeh

ontdekt , dat de aaderen niet alleen , maar ook de ilag-

aderen met bloed opgevuld waaren, en als door kunit

opgefpooteh fcheenen.

Zie hier, naar myn gedagteh de reden van dit ver-

wonderens waardig Verfcheinzel: De fneile doorvioed

van 't electriek vuur veroorzaakt eene aïgemeene ver-

lamming in alle fpiervefelige deelen van 't lichaam; 'fc

Hart 't eerft levende en laatil dervende fpier, is wel de

voornaamfte, doch niet de eenige oorzaak van den om-
loop des bloeds; de bloedvaten, aderen zo wei als flag-

aderen bevorderen dezelve door de toetrekkende en uit-

fpannende kragt van hunnen fpiervefeligen rok ; In alle"

fpiervefelige deelen nu eene verlamming veroorzaakt

2-ynde, is de fpiervefelige rok der bloedvaten ook ia

eenen (taat van verlamming gebragt ; In 't hart nu en
de bloedvaten, de beweeg ooizaaken des bloeds om-
loop , in een zelfde oogenblik by de aïgemeene verlam-
ming, weggenomen zynde, moet de omloop des bloeds
niet alleen ogenblikkig (tilhouden en de gewïilè dood
te weeg brengen, maar alle b oedvaten moeten ook die

welfde hoeveelheid bloeds behouden, welke dezelve ge
had hebben op 't ogenblik dat de menfeh van den
Blixem getroffen en gedood wierd , en dus moeten de
aderen zo wel als flagaderen zich opgevuld bevinden.
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; 10, De metaalea worden door beide
gefmoken,

iï°. Door beide word zeilfleenkragt

aan 't ftaal mede gedeek.

12°. Zy bezitten beide eenen zwavel*
reuk, ieder een genoegzaam bekend.

, 13 . Brandbaare zelfftandigheden wo'r*

den door beide aangefloken.

14 . Beide verfpréiden zich byna op 't

ielfde oogenblik dat ze uitbarften.

15 Beide verkiefen ze liever langs de
kronkels en omwegen van metaalen zich

te ontladen, dan langs den kortften weg
tot de andere lichaamen over te gaan.

16 . Beide doen hunne uitwerkfelen op
de gewasfen bemerken.

. 17 . Beide zyn ze eveneens onderwor-
pen aan 't zonderling vermogen der pun-

tige of fpitfche voorwerpen van geleiden-

de zelfflandigheden , gelyk nader op 't

duidelykfte zal aangetoond worden.

Zie daar de fchoonfte en allernuttigfte

ontdekking voor 't menfch'elyk gellacht,

welke wy aan den dnfterfelyken Vader der

Ele&rickelt den grooten Franuin toe-

ken*
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kennen; Na 't doen van deeze ontdek-

kingen was 't, dat hy ons tegen de uit-

werkfelen van den Donder of liever van

den Blixem leerde beveiligen , door eenen

metaalen draad of ketting, gewapend mee

eene fpits, langs eert gebouw of in 't wa-

ter of diep in de aarde te doen afdaa-

len, om de overladene wolken of aarde

van de overtollige eleétricitelt te ontladen

en aan de aarde of wolken weder te ge-

ven, of wanneer zy uitbarft, op te van-

gen en langs den metaalen draad over te

voeren , en hier door deszelfs vernielende

kracht voor te komen.

De verfcheinzelen van den Blixem , zyn
nergens anders aan toe te fchryven, dan

aan 't verbroken evenwigt der eleétrieke'

vloeiftof tusfehen de wolken en de aarde

;

wanneer de wolken zich ftellig geëleélri-

zeerd vinden, is dé Natuur werkzaam in

alles, om dit verbroken evenwigt op on-

derscheidene wyzen, 9
t zy door puntige

afleiders, 't zy door de zuigende kracht der
puntige bladen van hooge boomen, zacht

te herftellen, en hier door de uitbarfting

of vonk voor te komen.

Even zo is 't gelegen , wanneer de aarde

! ftèllig of plus eleélriek en de wolken ont-

ken-
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Kennend of minus ele&riek bevonden
\vmden,dan is de Natuur wederom in alles

weik/.aam, om dat verbroken evenwigt,
't zy ooor 't onilaftend vermogen der pun-
ter, 't zy door de uifdamping der aarde

&c te herftellen, en 't overvloedige zacht
den wolken weder te geven.

Zie daar de eerfle nuttigheid welke wy
aan de zuigende kracht van den puntigen

afleider te danken hebben.

Een fpits voorwerp binnen dëh eleétné-

ken dampkting geplaatst, trekt de over-

vloedige eleétnciteit, van 't geële&rizeerd

lichaam , langzaam af zonder eemgen
vonk voort te brengen; even gelyk ze

door de punt, wanneer dezelve aan Heilig

geële&nzeerde hchaamen geplaatlt zy, by
wyze van een geblaas zachtkens ontlaft.

En hier in is eene tvvede nuttigheid ge-

legen, namelyk dat hter door, wanneer
de aarde fteliig geëleftrizeerd is, en de

wolken ontkennend, de aarde, zacht, zon-

der eenig nadeel te veroorzaaken , zich

van haaren overvloed ontlaft.

Deeze herflelling van overvloedige

eleftrïeke vloeiftof gefchied niet altoos

zacht

;
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{racht; maar de door 't Blixem -vuur over»

laden wolk of aarde omlaft zich zomtyds

uitharftifide van derzelver overvloed, (g)

In dusdanige gevallen, ziet men dat de

Afleider door zyn vermogen, het Blixem-

vuur tot zich lokt, en dat by, by 't uitharften,

zich langs den metaalen afleider in de aar-

de, of in 't water of moeras, waar dezelve

ook moge uitlopen, ontlaft, en dus zonder

eenig nadeel 't verbroken èvenwigt her*

field word.

De menigvuldige, hier uit af te leide-

re , voordellen , welke de Menfehen 5

Dieren en Pianten dagelyks ondervinden,

't zy met betrekking tot 't. in flandhouden

hunner gezondheid, 'tzy tot hun levens on-

derhouwd* hier op te noemen, fcheint my
overtollig; te meer daar ik voornemens

ben hier van met een woord in 't vervolg

te Ipreken.

B De

( g I angen tyd heeft men gedagt , dat het fchrik-

fcaarend doch grootfch vertoon van den Blixem, a' een
THt de wolken oniflaat en den weg naar de aarde neemt;
doch uit 't geen hier gezegt is kan men zeer ligt opmaa»
ken , dat de Blixem zo wel uit de aarde kan fchieten naar
boven, als uit de wolken naar beneden.

De ondervinding heeft deeze Helling rneerrr aaien be-
vestigt; een en ander beilisfend en bevestigend voor-
beeld zal ik in 't vervolg deezer verhandeling op zyn
plaats aannaaien.
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De gunfitige uitflag der metaalen Aflei-

deren, k zo meenigmaalen ondervonden,
dat 'er niemand myner G L* zal zyn welke
fciet een voorbeeld daar van zich zal kinnen
te binnen brengen ; Uic eene meenigte van
voorhanden zynde gevallen zal ik de mer*
digften^ hier ter plaatze, opnoemen.

De Tempel van Koning Salomo fcheint

ttij een aanmerkelyk voorbeeld op te lee«*

veren, wanneer men nagaat de iedenenen 9

waarom dit trotfch en op een' berg zo
hoog verheven Gebouw, in Paleftina,

daar de Onweders zo menigvuldig en ge-

weldig waren 9 nooit door den Blixem be-

fchadigt wierd ^ In de briefwisteling

tusfchen den Heer Ridder Michaelis
en den Heer Profesfor Lichtenberg ,

over het oogmerk , of uitwerkz> ( l^ van de

fpit]en op Salomo 's Tempel, word zeer uaar-

icheinlyk aangetoond, dat aan de yzere

en puntige fpitfen , welke van 't metaalen

dak des geheelên Tempels iiüftaken, en
gevoegelyk met den grond vereenïgd wa*
ren, alleen de reden is toe te fchry-

ven. £b)
In

(h ) Lees de keurige reets genoemde briefwisfeline

toelke te vinden is, in 't Algemeen Magazyn van We*
Unfchap> Konst en/maak^ fDeel ijlukp. $7 &%%*
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Irt die keurige briefwisfeling vind men
eene gefchiedenis aangetekend , der aan*

haling ovrrwaaraig en welke bier gevoe-

gelyk fchikt: 'Er ftaat een Kerk tooren op

eenen Berg in Karinthiën, op het Land-

goed van den Graaf Orsini van Rosln-

berg, Keizerlyke Treforier; van voor

langen tyd wierd nu en dan deeze Tooren

van den Blixem getroffen , èh wel zo , dat

men 's Zomers dikwyls Ben ppenbaaren

Gods-dienft daarom moéft ftaaken* dewyl
van tyd tor tyd verfcheide menfehen wa*

ren dood geflagen.

In 't Jaar 1730 wierd hy geheel door

den Büxem vernield, gelyk Ingenhouswj
zyne Mengel/ebt i/ten p. ióo. uitdrukt;

Op die zelfde plaats wierd eenen nieu-

wen opgebouwd ; doch deeze was even zo
noodlottig, als den vorigen. De Blixem
ïloeg daar 's Jaarlyks 4 of 5 maal in; daar

is een Jaar geweeft waar in hy 10 maal
door 't onweder werd getroffen ; In 'tJaar

1778 wierd hy 5 maal aangetaft, en de
laatfte flag was zodanig , dat de tooren be-

gon te zakken, en dé Graaf hem moeft
doen afbreken; Nu wierd de derde Too-
ren opgerigd, voorzien van eenen fpiu

fchen Afleider; zeden is alles in ruil: een

B a ee*
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eenige reis is 'er de Blixem in geflagen $

maar de uitwerking was zo gering , dat

zelf de fpitiche punt van den afleider

daar niet van fmok; de tooren zelf leed

niets, bleef geheel ongefchonden.

De groóte Martini Kerk der Stad Does-

burg aan den ysfel, wierd door den Blixern

getroffen in de Jaaren 17373 43, 47; in

175*4 tweemaal, ïii 1756, 63 , 74 en op an-

dere niet naukeurïg aangeteekende tyderü

Door het aanpryzen déezer behoedmid-
delen, en het gerucht, hunner voortreffe-

lyke dienfïen alom' verfpreid, wierd einde-

lyk in 'tJaar 1 ?8x. van de Regeering be-

fioten, om door middel van eenen wel ii>

gerigren Afleider, de woede van den Bli-

xem, van den zo menigmaalen getroffenen

Tooren af te weeren. De uitvoering dée-

zer onderneming wierd aan den ktrridïgen

Genees- Heer en M r in de Wysbegeerte
Kraayenhof opgedragen en toebetrouwd;

Noch' in 't zelfde Jaar wierd de afleider

óp den 24^11 December geheel voltooid.

Daar nu de ingewortelde vooroordeelen

van byna de geheele Stad, door geene
redeneringen, hoe krachtig en overtuigend

oök, waaren op te ruimen; kan men zfch

ïeer gemakkelyk verbeelden* hoe de ge-

inoé»
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moederen der ftedelingen gefield waaren 9

toen den 28flen Mey van 't Jaar 1783 ruim

5 maanden na 't piaarfen des Afleiders , de

Blixem des avonds omtrent 7 uuren op 'c

gewapend kruis ïprong, doeh geheel on-

verhindert tot den grond wierd overge-

bragt, zonder eenigzints deszelfs vernie?

lende uicwerkfelen na te laaten. CO
Uit Karnthen verneemt men, dat d$

Eerktooren van Alhoyen* by Hul ten borg p

wegens zyne fpitfche hoogte en bukken
dak, zeer dikwyls van den Donder is ge-

troffen, Waar door de Kerk zelf zeer dik-

wyls is befchadïgd geworden. Na .dat nu
zulks in 't Jaar 1783 op ëene zeer gevaar-

lyke wyze gefehiede, zo maakte men , om
in 't toekomende den Blixem af te leiden,

aan den top des toorens eenen koperen
draad, ter dikte van een veer, vaft, 't

welk men op twee 'plaatfen, rondom ver*.

eenigde , en langs den muur behoorlyk in

B 3 da

jp

{O Zie onhandiger de Onzydige Beproeving en Ver*
{Lediging der Meiaalen Blixem- Afleiderm door C. R
T. Kraijenhoff C L Zoon A. L. M. Phii.
&' Med. Doét. te Amfterdam, te vinden in het Alge-
fneene Magazyn 1 Deel II Snik p 95- 1. §eqq, en nog
öraftandigcr in de EleBrifcbe Nct><urkunde~ van dej|

* $T JACQUET L. C. p. 297. Seqq.
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slê aarde leide. By een hevig Onweder
zag men duidelyk, hoe de Bli^tm op den
tooren viel, doch te*itond de leiding des

draads volgde, zonder ook een ipoor of
kenmerk na te Iaaten. (k)

Van Munchen word woordelyk *t vol-

gend aanmerkeiyk geval gemeld: den 5^13

July 1785 ontftond een fchrikkelyk Onwe-
der, van Donder en Blixem, by het

Kioofter Meyarn, 5 mylen van daar ge-

legen, welk binnen 3 minuten op den Af-

leider viel, die in 't laatftled n najaar pp
den Tooren van het Kioofter geplaatft was.

De Blixemftraalen waren 20 (lerk, als

of al de kracht van het onweer in dezelve

vereenigd was Dit verfcheinzel was aller

byzonderft. Door eene yzere ftaaf , welke

115- voeten lang en eenen paryfchen duim
dik was, had de blikke koepel van den
Tooren met de aarde gemeenfchap^ in wel-

ke zy ter diepte van 3 voeten'y tó eene

groote menigte yzer-hamerflag en' uitge-

brande fteenkoolen ging, van hier

;

l

werd*
dezelve onder den grond noch voortgeieid v

ter

( k ) Algem: Genees- Natuur» m Hmboudfc-Jaark
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ter lengte van 130 voeten, tot in eene

waterkom De koepel van den tooren is

met 2910 vertinde blikke plaaten bedekt*

Deeze koftbaare toeilel icheint in den be-

ginne de geheele kracht van 't onweder

naar zich getrokken te hebben, alzo het-

zelve in minder dan jo minuten geheel

weg was , en men buiten twee felle Hagen

nog maar twee, op eenen grooten afftand ge-

hoord heeft. By den eerften flag óie den

tooren trof, zag men een dikke Vuur-
ftraal langs den Afleider nederdaalen , en

de geheele tuin was als een vuur, nade-

anaal 't water uit de vyver of kom , door

de menigvuldige regens , over de geheela

tuin zich ontlafi öad. (/)

Meer diergelyke voorbeelden aan te

haaien, vereifcht 't oogmerk myner ver*

handeling niet, te meer daar in de aan*

gehaalden, te gelyk de fchadelyke gevol*

gen van 't verzuim van denzelven ten dui«

delykften blykt.

Mogelyk zal iemand denken en uit on-

dervinding weten, dat men eensge voor-

B 4 beel-

yan 1 1 >«««

( / ) Algemeene Genees- Natuur- en Huishoudkundige

Jmmekm II Deel IV* Stuk of No. X.
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beelden heeft van hoog uitftekende Ge*
bouwen , welke fchoon vari eenen Con-
duélor voorzien, nochthans door den Blix-

em befchadigd zyn.

Deeze gevallen bekennen wy dat de on?*

dervinding geleerd heefc; 'Er ïs meer daü
een voorbeeld van.

Hier op zal ik vrymoedig aanmerken;

i°. Dat flegts weinige voorbeelden daaf

van bekend zyn. O)
2°. Dat iti zodanige gevallen de Con-

ductors dikwyls te dun 9 en uft te dunr^e

ringen zamengefteld , bevonden waren.

3* Dat de Conduótor zoms niet be«

hooilyk voorzien was.

4*. Dat de fpits mogelyk te laag, zom-
tyds zelf laager dan andere uititeekende

punten van een Gebouw
?
kan geplaatft ge-

weeft zyn.

5°. Dat

(vi) 'Er worden vier, en misfchien de eenige bekende

voorbeelden, m de Onzydige Beproeving en Ver&e&i*

gïng'def Metaalen Blixem-Jfleidtren L> L. CiU aaa«*

gehaald en wederkgd.



'jffleiders befchouwd en verdeedigd %$

5° Dat vervolgens , in dusdanige geval*

ten de Ichaakel of leiding meer of minkan
afgebroken zyn geweeft. (#)

6° Dat eindelyk "omtyds ftompe pun-

ten in plaats van fpitfche zyn gekofen en

geplaatft geworden; Ten minften, de

gelukkige gevolgen, welke men dagelyks

heeft van byrïa alle wel en naukeurig in*

gerigte Afieideren, doen ons befluiten»

dat 'er een of andere van de reets ge*

noemde gebreken, by die weinige misluk-

te gevallen , plaats gehad hebben.

Dit leid my als van zelf tot 't volgend

gedeelte, namelyk tot 't betoogen, dat de

Jpitfche Afleiders, boven de Jlomp-uitkpzn*

de te kiefen zyn.

Tot 't betoog hier van zy my vergund
eerftelyk, myne Lezeren te herinneren 3

de naukeurige overeenkomfl: van den Blix-

em en 't Eleétrik- vuur, welke wy te voo-
ren betoogd hebben, en nu bekend ver-

B 5- onder-

p. ,—

!

^ ,

(n) Dat de Schakel of leiding van den Condu&or
onafgebrooken moet zyn, om den Blixem zonder nade-
lige gevo Tgen tot den grond over te brengen , leert ten

cjuidelykflen , \i Proef- Muisje voor den Donder, uitge-

vonden c^oor den Heer Doctor Lind te Edinburg;
vvelks befchryvmg te vinden is in de Natuur - kundige
Verhandelingen, lV,Deel v. 416- 419.



25 De Calappus- Boomen als Natuurlykè

onderftellen ; Nu kunnen wy met een-

voudige doch naukeurige proeven onder*

zoeken, en zo ik my niet bedriege, be-

flisfend betoogen , dat de voorrang aan de
puntige Geleiders in den volitrekften zin

toekomt, en dat de voordeden welke wy
daar van hebben, hoofdzakelyk van des*

zelfs Punt afhangt. Weet dierhalven,

i°. Dat wanneer een geleidend Jiehaam

plus eleótriek en met zynen byzonderen*
met 't overtollig eleétriek-vuur voorzienen

dampkring, omringt is, een fch^rp punt,

het vuur uit denzelven op eenen grooten

afftand trekt; Maar dat 't zelfde punt,

geene vonk uit denzelven kan trekken f

van zeer naby den geleiden

2°. Verzoek ik met my aan te merken,
dat een rond lichaam % geen of ten minften

zeer wynig eleótricaal-vuur, uit den pJus

gëeleétrizeerden Conduéfcor of deszelfs

Dampkring haalt, voor dat 't zelve 'er

de vonk uit doet voortkomen* en dat de

vonk *er op eenen veel grooteren afftan4

uitkomt, dan wanneer 't lichaam met eeq
punt eindigt,

3°. Heeft men op te merken, dat de ge-

weldige en veeltyds fchadelyke uitwerk-

gelen voorkomen, wanneer de overvloedige

eleftfi*
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elektriciteit by gedaante van eene vonk

zich ontJaft, maar dat dezelve zonder

eenig nadeel of gekraak word ovevgebragt,

wanneer 't ontlasiend lichaam niet een punc

gewaapend is

De Heer Le Roi getuigd, inzywe Ver-

handeling in de Openbaare Vergadtrïn* van

de Komnglyke cicaden ie ckr Wttenfckap-

pen te Patys worgt l* zen tn aen Jaare

1773 5 (O dat hy een zeer fcherp punt,

op eenen afftand van 3 voeten, voor den

geeleétrizeerden Geleider gehouden heeft,

en een lichtend punt zag voor den dag ko-

men; JVlaar dat men Yzelve punt op eenen

afftand veel nader, te weten van een derde

leins moeit brengen 5 om een zwak vonkje

Uit denzelven te trekken; Een ftomp

punt hielt hy op eenen zelfden afftand als

het fcherp , en zag niets ; Maar ten naas-

ten by een duim van den geleider, alwaar

de geleider moeft vonken uitgeven, wierd

een licht gewaar.

Zon-

Co) Zie Le Roy Verhandeling over de gedaante
ier ütaaven of Metaalen Geleiders , om de Gebouwen,
voor de uitwerking van den BLxem te behoeden 9 door

iet vuur naar de Aarde over te voeren ; te vinden in de

^Natuurkundige Fe rhandelingen IV Deel $.405 Seqq
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Zonder verder uitvoerig betoog, ziet'

men hier uit zonneklaar, dat in alle om-
standigheden, 't punt, 't eleélncaal vuur
van een geleidend lichaam, 't welk Hei-

lig gëeieéfrizeerd is, op eenen veel ver-

deren
_
afftand lüctreju, dan een rond

lichaam; en dat qe punt vervolgens geene
vonk zal trekken, als op eenen veel kor-

teren afftand, dan ^een rond lichaam.
4

Nu weet men, dac de geweldige uitwer-

king van de elektriciteit, overeenkomt
met de krachc der Vonk; door die zelfde

kracht worden metaalen gefmolten, leven-

dige dieren ogenblikkig van 't leven be-

roofd, ontvlambaare lichaamen aangefto-

ken, en 100 diergelyke geweldige uit-

werkfelen voortgebragt ; Alle deeze wor-

den gebooren, indien men met een ftornp

lichaam , een pofirief gelaaden vlefch ont-

laad; Maar wanneer men een naald, of

ander puntig geleidend lichaam, als by
voorbeeld: een puntig uitlopend blad,

vooral van den Calappus-boom, wegens

zyne byzondere gefchiktheid, tot dat ein-

de, gebruikt en men trapswyze de gelaa*

den vlefch naadere, ziet men niets van

diergelyke geweldige uitwerkzelen , of in-

dien men dezelve fchielyk nadert , en

eeo vonk mee een puntig geleidend lichaam

ui?
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Uit dezelve trekt, merkt men geene zoda-

jiige geweldige uitwerkzelem

Niemand zal uit deeze beilisfeftde proe-

ven , anders dan tot voordeel van de pun-

tige Geleiders kunnen bèfliüten.

Met 't opnoemen van eenige tegenwer-

pingen , zal ik hier ter plaatze my niet op-

houden , niet twyfelende of de .voornaam-

ften , welke hier tegen in gebragt worden ,

zullen hier uic zeer gemakkelyk te weder-

leggen zyn.

Uit 't gezegde zullen wy ligtelyk de

nuttigheden van de Geftalte van onzen
Calappüs- boom kunnen bepaalen.

Daar is niets lichaamelyks in de Natuur,
dat niet zyne bepaalde hoeveelheid elec-

triek- vuur heeft; Van de Aarde, van de

oppervlakte der Wateren, van 'tRyk der

Dieren zo wel als van dat der Planten ont-

vangt de Dampkring, zynde eene verza«

meling van dampen en uitwafemingen , on»
ophoudelyk die dierbasre uitvloeizels,

•welke reets in de Natuurlyke lichaamen
beftonden. Het zy door de uitwafQming,
door de hitte van de gloeiende Zon ver-

oorzaakt, 't zy door de NatUurlyke uit-

damping der Planten, 't zy door de uit-

wafe-
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wafeming der dierlyke zelfftandigheden,

't zy door de gistende verrotting of andere

meenigvuldige oorzaaken, worden deeze
uitvloeizels gebooren, en in de luciit wel-

ke wy inaademen overgevoerd, te gelyk

met de eleftrieke vloeiftof, Deeze uit-

vloeizels met eleclrik vuur belaaden, ligter

dan onze atmospheer beneden, dryven,

volgens hpnne eenmaal ingelegde Natuur-

"W et, opwaarts, vormeeren wolken, over-

laden, zo dt zelve van hunne eleétriciteit

op ^eenerlei wyze ontlast worden, met dat

Blixem*vuur; en bevinden zich dus ftellig

geële&rizeerd.

De onderfcheide zelfftandigheden, van
haare btpaalae en tot haar leven en onder*

houd noodzaakelyke vloeiftof , 'teleélricaal

vuur, beroofd zynde , dus negatief of mi-
nus ekclriek zynde, zyn de wolken pofi.

tief of plus, en dus 't groot evenwigt welke

wy in 'tgantfch Cefchapendom aantreffen,

en ons memgmaalendoet verwondert flaan,

verbroken.

De natuur tracht zich te herftellen , doet

ondeif heide pogingen, om op de natuur-

lykfte wze 't noodzaakelyk vuur aan de

mpnirvuldigs Hchaamen weder te geven;

barst blixcmende los, indien't op geenerly

wyze
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wyze zacht ontlast word, en veroorzaakt

Verfcheinzelen en uitwerkzelen zo gewel-

dig, zo vermogend, zo verichrikkelyk, in

de natuurkundige gefchiedenisfen overbe-

kend.

Van deeze poging der Natuur is't, dat

men in Frankryk en Duitschland heeft waar-

genomen, dat donder en blixem aanmerke-

lyk minder werden, ja zomtyds geheel een

einde namen, zo lang men met proefne-

mingen bezig was, welke dienden om den
dampkring van zyne overvloedige eleétri-

citeit te ontlasten. Hier immers vond da

natuur een middel , waar door zy op eene

zachte wyze 't verbroken evenwigt herftelde*

De verfchrikkolyke uitwerkzelenvanden
Blixem , wanneer hy op deeze of geenerly

wyze uitbarst, worden meest in de maa-
tige Gewesten waargenomen , Gewesten
daar 't evenwigt in opzicht van de eleéirike

vloeiftof zo zeer niet verbroken word; wat
zal 'er dan, zou men zeggen , niet moeten
gebeuren , in heete gewesten daar de aarde

dan eens geheel uitgeput fcheint van wa-
terige deelen, dan eens weder door 't zelve

tot in 't hart doortrokken; Geweften dua
daar 't evenwigt op eene ontzaggelyke wyze,
en maanden agtcr den anderen fcheint ver-

bro-
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foroken te zyn, en daar de kun ft op genere

ly wyze de Natuur te hulp komt? 't fcheint-

dus of wy de vernielende uitwerkzelcn van

den Blixem dagelyks moeden ondervinden.

Dan de gelukkige ondervinding leert *

dat juift deeze Geweften 't minft deszelfs

vernielende kracht ondergaan.

Het vermogen van fpitfche voorwerpen
hebben wy te vooren zo duidelyk, op
flandvaftige en onveranderlyke Natuur-

wetten gegrond, betoogd, dat niemand
thans niet met my, de min fchadelyke

uitwerkselen van den flellig gëeleétrizeer-

den dampkring, aan de gedaante van de
menigvuldige Calappus-boomen op eene

zeer Nacuurlyke wyze zal toeichryven, en
dezelve befchouwen , en , zo rayne gedag*

ten ten vollen begrepen zyn, verdeedigeh,

als Nacuurlyke Afleiders, waardoor 't ge-

broken evenwigt van de electrieke vloei-

ftof herfteld, en de nadeelige gevolgen

voorgekomen worden, door de meerdere
hoeveelheid van eleccrieiteit dts damp-
krings zacht aan de Aarde weder te geven.

Dat myne G. L. zich met my de reets

voorgelezene bëfchryving van derzelver

gedaante herinnert, of met betrekking tot

hunne
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hunne hoogte, ver boven de meefte andere

boomen uititekende ; of met betrekking

tot deszelfs tygen, welke alle puntig niec

alleen uitlopen, maar eenen houtagrigen

nerv door hun midden hebben, of mee

betrekking tot de reets 'befchrevene als een

els toelopende pyi , in 't midden van des-

zelfs Kroon ftaiidvaffcig aanwezig; óf mee

betrekking tot zynen fpiervezeligen Ham,
welke met eene oneindige menigte van wa-

tervaten vervult is. (ƒ>)

Alle deeze in de wolken üitftekeride

punten hebben 't reets befchreven puntig

vermogen , waar door dezelve in den elëc-

C trie-

(p ) Dat deeze boom met eene menigte van waterva-

ten voorzien is, behoeft men niet in twyfel te trekken

,

2odra men zich maar herinnert,

i°. Dat alle de vruchten welke aan dien Boom han-

gen voorzien zyn met een edel zap , als klaarwater,

zeer zoet, koel en aangenaam van fmaak, als of 'er

weinig zuiker onder verfeh water gemengd was , eri

daar van zo vol, dat de noot gefpannen ïtaat , en het

met gewe'd daar uit fpringt als men den jongen Noot
opent, en zo vee*, dat twee Ferfoonen een dronk daar

van hebben kunnen,

2©. Dat de Majang of 't eerfte uitfpruitfel van 't

bloefel, noch in zyn fchede befloten zynde, aan deszelfs

punt word afgefneden , en in
5
t potje of bamboes , wel-

ke 'er aan gebonden word, in een etmaal byna een kan
nats levert. 7^'\ Ambonjch kruid -boek vanden
Heer G: E: Rumpbius-, Med. Doft, &. 1. Boek
1. hoodft.
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trieken dampkring geplaatst, 't ele&riek

vuur zonder eenig geweld naar zich haaien

,

opzuigen, en langs derzelver vefelvormigen

ftam aan de aarde zonder nadeéiige ge-

volgen wedergeven. En wanneer 't ver-

mogen dier punten niet genoegzaam is , of

wegens de hoogdryvende wolken, of we-
gens de omzaglykè menigte van eleéhieke

vloeiftof en de zwakke kracht der zingende

bladen door de aanhoudende droogte wel-

ke hen de natuur of eigenfchap van gelei-

dende zelfftandighcden eenigzingts he-

r.cemt , barsr de eleébï
:

ke vloeiftof in

Blixemlos, en zouhaare vernielende kracht

uicöeffenen ; dan hier in beantwoord de
meergenoemde Palmboom, ook aan de ei-

gcnfchappen der metaalen afleideren; de

losgebarsten blixem word door de fpits?

als een els toelopende pyl in 't midden der

kroon altyd aanwezig , nimmer door de

warmte geheel en al verdroogt, opgevan-

gen, lanps den ftam in de aarde overgebragt,

en de fchrikkelyke gevolgen voorgekomen.

Onze, zo ik my niet bedriege, overtui-

gende redeneeringen worden door de ge-

lukkige ondervinding ten volfen bevestigd.

Indien wy hier te lande in onze waarne-

mingen naukeurig waaren, ^puden wy f ge-

lyk ik meer dan eens door het kundig Me-
de-
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delid deezes Genoodfchaps den Wel Eer-

waarden Heer Hooyman heb hoeren aan-

merken, eene menigte aangaande de uitwerk*

zelen valden Blixem op de Caiappus- hoo-

rnen hebben; zyne nauwkeurige opletcenheid

wist zich, toen ik deeze myne gedagten'

openleide , eenige gevallen te herinneteu

in onderfeheidene Jaaren op des£elfs Land*

goed voorgevallen, waar uit de werking var*

den Blixem öp denzelven naukeurig word
getoond; eenige gevallen lieten gefcheur-

de Calappus-boomen na; andere toonden

deszelfs vernielende kracht, door den boom
geheel en al om ver te flaan ; andere weder-

om jtoonden dat dezelve den uitgebarsten

Blixem had opgevangen, en langs derzelver

fehors overgevoërt, zonder den boom zelf

eenigzints te benadeelen. Andere geval-

len zyn 'er op 't Eyland Cylon waargeno-

men, welke den Calappus-Boom onbefcha-

digd fcheinen na te laaten, doch na eenige

dagen 3 doen verwelken, en by't omkappen
doen zien, dat de boom door den blixem,

Van top tot wortel, als doorboort is. Qq )

Byna dezelfde voordeelen genieten wy
van deeze praclrïge Conduftors, wanneer

Ca de
m^i nm 1 1 1

ii»i*
1 iifw 1

1
1 1 11. »

Q q ) DeeiQ laatfte waarneming beo ik verfchuldïgdaan

ons Medelid , den Wel Eerw» zeergel. Heet j. L.
H o f f m a n . A. L, M. , et Pijil. Doet. en Predi-

•cant te Columbo cre,
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de aarde ftèllig en de Wolken ontkennend
zich geëleélrizeerd bevinden. -. >

Te vooren hebben wy niet allqgn aange-

merkt 't vermogen van de punten, met be-

trekking tot derzelver zutgende kracht , maar
dat zy ook 't vermogen hebben 'om denftel-

Hg geële&rizeerden Conduéior by wyze van
een geblaas te ontlasten; even dit vermogen
welke wy in de metaalen Geleiders waarne-

men, bezitten ook onze prachtige en van de
gunftige Natuur daar toe geplante Boomen

,

en beletten daar door de ongunftige uitwerk-

felen welken dezelve aan menigvuldige zaa«

ken zouden te weeg brengen; Voorbeel-

den, welke onze gedagten flaaven, wor-
den menigvuldig en zyn van overlang reets'

gevonden, waargenomen en bewondert,
zonder dat men eenige natuurkundige re-

denen daar van wist op te geeven. Ziedaar

wat de Natuur- onderzoeker Rumphius,
daar hy van deezen Boom fpreekt, zegt:

hoe zwaarder last deeze boom draagt, hoe
vaster hy worteld , maar te verwonderen

is het, dat die boom welke onbeweegt ftaac

tegens alle geweld der winden, zomtydsby
ftil weder, inzonderheid als 't lang na den
anderen geregend heeft, met den gefreelen

Klomp de wortel van zelf omvalt, als of

hy van den blixem omgeflagen wierd, zo

dat
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dat tegenfpoed eene oorzaak yanzyn behou-

denis, maar rust en ftilte zyn bederf is (toe

dus ver' Rumphius) (f)

Ziedaar 's Mans eenvoudige waarneeming

welke ons volkomen van 't gezegde over*

tuigd; weet, dat by aanhoudende regens de

lucht van haare dampen en eleéiriaal vuur

beroofd is en zich negatief geëledrizeerd

bevind ; de geleidende lichaamen poogen
*t verbroken evenwigt te herftellen ; deeze

taak nochthans word meest door de mili*

penen punten der Calappus-boomen uitge*»

voert , en doorgaans 't vuor zacht aan <de

wolken ofDampkring wedergegeven , waar*

om men ook zelden, geweldige uitwerkze-.

len ondervind ; maar zomtyds word dit

herftellen van verbroken evenwigt ook k$~

>barflende ten uitvoer gebragt, en langs onze
mtuurlyke Geleiders den wolken, met ag-

terlating yan deszelfs vernielende kracht

wedergegeven, en op deeze wyze 9
t verbro-

ken evenwigt herfteld; en dit is 'tgevaivaa

onzen fchryver natuurlyk en eenvoudig ont-

vouwd.

Men vind Calappus-boomen , wier kruin

op eenmaal als afgefloten word, $n zich

G 3 als

(r) Zie 't dmbonfcb Kruidhpek L.--J*. cit. pag, 6«
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als opgerigte paaien vertoonen; ik durf

veroiiderftdlen ? (en dei aanmerking van
RümphiuS} en 't volgend geval bevesti-

gen myne gedagten) dat deeze" vertoonin-

gen niets anders zyn als uitwerkfels der (ter.

ie ondasdng van de in meerderheid geëleo
•jxizaerde aarde, of (met andere woorden )
van den overvloed der eleftrieke vioeiftof

,

waar mede de aarde oyerlaaden was.

De lieerenCHAFPE^ Cassinï, Prunelay
en anderen , hebben bellisfende waarne-

mingen medegedeelt , wegqns H opklimmen
van den Blixem van de aarde; dat is wegens

de geweldige ontlasting der Heilig geëleo
trizeerde aarde.

ft

De lieer Carmoy deelt twee waarne*

mingen mede, welke zeer beflisfende zyn ^

van welke ik deeze zal aanhaalen, welke

Jtfer gevoeglyk fehikt: !

Ik bevond my (dus verhaald He fchry*

ver) in den zomer, te Tattc$n 9
' een Dorp

In" Beaujolois , waar eenige dagen te vooren
een pr rfoon , die zich onder eeqen boom ge-

plaatst had 5 door 't Onweer getroffen, dood
was nedergeilort; zyne. klederen waren in

f! ukken gefeheurd, zo waren *>ok die van

zynen makker, die onder den zelfden Boom

fen fchuilplaats gezoet had, doch 'er mee
eene
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eene kortftondige bedwelming afkwam^

Hunne hairtn w<uen van 't Jloofd gerukt,

en zaten boven in den Boom Een yzere

band, die ter hegtmg van den holsblokvan

een hunner, diende, werd toe eenen hoo-
" gen tak , van denzelfden Boom opgevoerd

en hing 'er aan.

In den grond, onder eenen Boom, op
eenen af(tand, tusfehen de drie en vier

voeten, van den Boom, waar onder de een

go ongelukkig zyn einde voi)d, en de an-

der b':dw*imd wierd, befpeurdeikeenjond.

gat, bieed naar boven en vernauwende in

de gedaante van ee^iien trechter. Eenige

voeten van beneden was de bukenfle boonx-

fchors weggenomen , de binnemle van on?
deren naar boven opgeligt, niet in groote

ftropkèn , maar by kleine afdeelingen ais

gefaazeld.

Ter zyde ftorid de Boom, onder welken
het röSgskffc deeze lieden trof. Hunne kle-

deren in kleine ftukjes gefcheurd. lagen

rondsom dien boom verfpreid.

Een zyden haisdoek, die de een aanhnd,

was alleen van de vernieling üïÊgezobdéri
Het onderfle gedeelte van dien Boom had
geen letzel, hoegenaamd; doch op de hoog-
te van tien voeten was de Bast wèggóne*
men, en had de boom zelf vry groote te-

kens van befchadiging* Een groot getal

C 4" laq-
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lange fplinters, van beneden naar boven ge~

fpleten, hingen aan het bövepite gedeelte,

van den ftam vast. De Bladen waren aan
den eenen kantgefchroeid, aandenande*
ren kant flonden zy in volmaakte frisheid.

Gemakkelyk viel het, den loop des Blix-

ems , in dit geval , te volgen. Dezelve is

,

aan den voet des eerstgemelden Booms,
uit den grond gekomen door den evenge-
inelden trechter ; van daar opryzende , nam
dezelve den fchors weg ; vervolgens ter

hoogte van drie of vier voeten gekomen,
verliet hy dien Boom en trof twee Lieden

,

onderde naby (taanden zich verfchuilende,

doode deneenen, bedwelmde den anderen,

fcheurde hunne kieederen in (lukken , voer-

de hun Hoofd -hair en 'den Yzeren-band
boven in den Boom, beroofde dien vanden
bast, en nam 'er in 't opklimmen Hukken uit

mede, ligte de fplinters op, die, gelyk der-

zelver fland uitwyst , alleen van beneden
naar boven gerukt waaren. Eindelyk trof

dezelve de Bladen , die zich geheel ver-

fchroeid vertoonden , en vervoegde zich tot

de wolk, welke deezen Blixem-flag had
aangetrokken, -*- Ik had vergeten u te mel-

den, dat eenige oogenbJikken te vooren,

^e Donderflag, die kort. en fchor geweest
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was, met eenen zeer zwaaren flag,zich had

doen hooren. Zou die een onderfcheidea

kenmerk weezen eens opklirnraenden Bnx-

etns? Zou de eerfte fhg de Wolk. van eiec-

trike ftof ondast ; en de tweede dezelve

daar aan weder gegeven hebben? — (s)

Zie hier, de nuttigheid-van de geftal re-

van onze CaJappus-boomen beroof, en hen

als natuurlyke Afleiders van den Blixem be-

fcbouwd en verdedigd;

Ik zou dus hier gevoeglyk kunnen eindi.

gen. De nuttigheden , welke uit deeze be-

schouwing af te leiden zyn, zoude ik aan

uwe overdenkingen kunnen overlaaten; dan
daar ik beloofd heb deeze, met eenige, zo
ik meen, nuttige aanmerkingen te fluiten,

zal ik, zo korc my mogelyk , de voornaam*
#en aanhaaien.

Voor eerst , dat dezelve de wolken van
haare overvloedige eleétricueit beroovende*

C 5 doen

(s\ Deeze briefvan den WelEd: zeer geleerden Heer
C a r m o y , Doftor in de Geneeskunde , te P A r y-l e,
wBour gogne, Correspondent van de Academie te

Dyon .aan ^MarguisdeVichy, ov?r den op-.

Himminden Blixern , is te vinden in het Journal d$
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doen zamenvloeien , (O zwaarder dan de
lucht doen worden, en op de aarde inregen-

droppelen doen vallen, en aan 't Gefcha-
pendom die oneindige voordeelen toebren-

gen, welke wy den Regen verfchuldigd zyn.

Hier

( t ) Dat deontlafting van de overvloedige electriciteït

de wolken doe zamenvloeien , o? een wok door zvne
samenvloèing doet zwaarder dan de lucht worden,
tulen mogelyk'zommige myner G: L: niet ogenblik-

kig bevatten; waarom ik de vrymoedigheid gebruik, dit

een weinig op te helderen; Een wolk üellig geële&ri-

2^erd, laat zich door haare ylhed kennen, zodanig dat

de minft ervarene aan de kou leur en gedaante eeneje

wolk zal beïluiten en zeggen: daar is donder 'aan de

lucot.

Deeze ylheid der wolken ontfiaat uit de waterdrop-
pelen we ke zich Heilig geëiectrizeerd bevindende door
de afftootende kracht der electrieke vlotiftof, elkanderea

niet ku men aanraaken.

Ket zuigend vermogen der puntig uitlopende gel idenn

de zelf(tandigheden , te voeren proefondervindelyk be~
:

toogd, trekt't overvloedig electriek vuur der ftePig geë'*=

lectrizeerde wolken af: naar maate nu de electriciteit

van de wolken ontlaft word , naar die maate naderen de

watercjee*en, weke de wo/ken vormen, tpt malkan-
deren, en vloeien eindelyk, indien dezelve geheel van
haare overvloedig vuur ontlaft zyn , t'. zcamen , en

worden daar door zwaarder dan de lacht, en vallen in

regendruppelen op den aardbodem. Hier van da,an de

mindere drukking der lucht na eenigeDonderflagen. van

hier is 't dat men zeer dikwy Is waaneenK, dat 'er geen re*v

gen voigt, dan na eer hevig onweder. Hier van daan

eindelyk, dat men zwaire regens of zogenaamde wallv*

beuken, op zwasje Donderdagen , ziet voleen.-

I
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Hier uit-zien wy , hoe noodzaakelyk 't is

flat ieder' ïnwoonder eenige Calappus-boo-

men aankweeke* hoe nadeelig hy werkt

voor zich en zynen mede Mensch , indien

hy om min gewigtige redenen dezelve uit-

roeit;

Hier door immers zal men de wolken zien

voor by dryven zonder ons te verkwikken ,

daar men in tegendeel door de gezegde voor-

zorg , de wolken tot zich zoude lokken %

tot onze verkwikking en gezondheid in regen

zien nederftorten , dezelve in de drooge

Moufon zien vermeerderen v en de daar

uit afteleidene ontfchatbaare voordeden ,

ondervinden, en de algemeene kiagte van
droogte en gebrek aan water in dat Jaar-

gety , zien ophouden * ten minftea ver*

minderen*

Deeze aanmerkingen worden door de on-
dervinding bevestigd.

Op 't Eiland Cnracao beeft men waarge-
nomen, dat door de vermindering van Bos*
fchen, om koft- gronden te vermeerderen,
de regens ook fpaarzamer zyn geworden }

en 'er zomtyds een geheele regentyd ver-

loopt, zonder dat 't aardryk genoegzaam
{)evogtigd word.

De
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De Eilanden St. Crux m Tabago leeren

ook door 't wegkappen der Boomen, de
nadeelige gevolgen van de winzugt te laac

kennen; in evenredigheid van 't uitroeien

der Boomen ., ziet men de wolken meer
en meer over dryven , en de landen on-
vruchtbaar worden*

St Domingo en PortorkQ* aan den weft-

kant met menigvuldige Boomen beplant

zynde, zyn by uitftek vruchtbaar, aan den
ooft kant in tegendeel, daar men weinige

Boomen heeft, is 't land dor en onvrucht-

baar. («O

Indien men overal dien aangaande ^aar-

nemingen had , zou men menigvuldige dier-

gelyke voorbeelden vinden ; de opgenoeqi-

de nochthans zyn tot ftaving van onze gig»

dagten genoegzaam.

Behalven dit groot voordeel, brengt de

aanplanting van Calappus • boomen nog'$

volgende aan*

Men weet, proeven en ondervinding

beveiligen den invloed der eleétóciteit op

_____ de

( u ) Deefce waarnemingen ïyn te vinden in de reet§

genoemde Verhandeling over de onzydige beproevingen,

verdediging der Me.taakn Apideren.
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de boomen en planten , hier örti is 't dat

wy aanraaden , de Calappus - boömen tus-

fchen de andere vrucht - boomen en ilutcige

planten te plaatfen , op dat hunne ontwik-

keling daar door bevorderd , en zy tot on«

ze voeding en gezondheid gefchikter mog*
ten gemaakt worden.

Ziet hier eindelyk eene aanmerking , en
deeze zal 't flot deezer Verhandeling uit-

maaken. Hun als natuurlyke Afleiders be-

fchoud en genoegzaam bewezen zynde raa-

den wy uit eene gepaste voorzorg, van de
gebouwen laager dan de Calappus - boomen
te ftigten , en een Calappus -bosch op zy
of agter 't zelve aan te leggen of op eenen
korten afftand van 't zelve, zo 't zyn kan
op de vier hoeken eenige van deeze natuur-

lyke Afleiders te plaatfen, op dat de, met
't Blixem-vuur overladene wolken door

hunne puntig uitloopende kroonen zacht

mogt worden ontlaft, en zo 't uitbarst, 't

nadeeligedenCalappus-boom moge treffen*

of langs denzelven zonder nadeel aan de
Aarde mogt worden wedergegeven.

Uit 't gezegde kan men zeer gemakke-
lyk befluiten, dat ider een in tyden van
onweer die voorzorg moet gebruiken, van
niet onder hooge boomen, vooral van den

be-
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behandelden Calappus-boom , hunne fchuil-

plaats te zoeken ; en dat ieder Landheers
plicht vorderd zyn Volk, als 'er Don-
der aan de lucht is, 't klimmen^) in den-
zelven , op 'c ernftigst te verbieden.

Meer andere hier uit afteleidene voor-

zorgen , laat ik aan de overdenking van
myne Geachte Lezeren over.

Iemand zal zoms denken, dat de gegeven*
raad, van bosfchen zo kort by de Gebou*
wen te plaatzen , ongepaft en nadeelig

voor onzen welftand zy , wyl dastr door

de doorvloed der wind , de zuivering van
de lucht , zo nodig in deeze gewesten, be*

let word;

Deeze bedenking verlieft , mynes 'et

achtings, alleen door de gedaante van die

boomen in aanmerking te nemen, a ar

kracht , als zynde boomen welke by den

anderen ftaande eene lommerryke fchado-

we

( ev) Deeze boom, de nuttigde voor den Inlander,

•word, of om de nooten, of om den wyn welke zy uit

da bloeifem tappen , en towak noemen , of om de b'a-

den , welke zy tot veele eyndens gebruiken, of om an-

dere redenen , door de TifTadores twemaal daags be-

klommen en moeten daar eenigen tyd op blyven om huip

Werk te verrigten. Zie R ü-m phiusL. L. CiU
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we geven , en door derzelver hooge , regt op-

gaande en gamschkaaie Hammen den door-

vloed der Wind geenzints beiecten , ten mins*

ten niet zo, dal ze daar door onze gezond-

heid benadeeien ; indien wy daar by de ande-

re reeds genoemde voordeelen in aanmer-

king nemen, verdwynd deeze bedenking,

volkomen niet alleen , maar men zal zoda»

nig een bofch als eene naluurlyke tent be-

ginnen te befchouwen, order welke wy
eene vrisfche en koele lucht kunnen aade-

men , door dien de-zelve van geene zyden
den doorvloed der wind , de zuivering der

lucht belet.

Mogelyk zal een ander zeggen : ("en deeze

is eene gewone tegenwerping by de Afllei-

ders;) De puntig uitlopende kruinen 't

onweer of den Blixem aantrekkende, word
\ gebouw en de naby zynde voorwerpen
meer aan 't gevaar blood gefield,

Alleenlyk merken wy aan , dat de puntig

uitloopende blaaden en als een els toeloo-

pende fpits van deezen boom geenzims den
Bhxem tot zich trekken 5 maar dat derzelver

vermogen gelegen zy in 't inzuigen der over-

vloedige eleftriteit , om daar door 't verbro-

ken evenwigt zacht te herftellen , en by

't uitbarften > indien 't zich op zoodanige

eene



48Be Calap>*Bdóm* als afleid, hef. en bereed.

eene wyze ontlast * op te vaftgen , langg

denzelven aan de Aarde weder te geven ,

en de Cebouwëri en omleggende voorwer-

pen, voor de vernielende uitwefkielen van

't zelve te beveiligen.

Meer tegenwerpingen op te Jösfen vin*

den wy onnodig, daar de meeste, uit 't

gezegde op eene zeer gemakkêlyke wyze
te wederleggen zyn. Ik zal deeze eindi*

gen met de gelukkige Helling van den, in

het begin deezer, genoemden en geroem-

den Baco, die alleen hier door nooit der

vergetelheid zal onderworpen zyn?

Non fingendum aut excogitahdum , quii

ftatura fadat y Jed óbjervandum.

B a c o.

D R U K-F EILEN
aande lees aan de p. 8. reg. 15. van onderen

buur -
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Altikgia excelsa
I

MALAICE et JAVAN1CE

R A S A M A LA
tlGNUM PAPUANUM RUMPHIl

i-iEiiB AR. AMBÖlbU

Vol. SJ Pag. 57*

Arbor efl: prccera , excelfa , nubiuni

semula , eredisflma , ed altitudinem du-

centcium pL3dum 5 vel magis, majeftuofe'-

asfurgens, Radices iunt eraffisilrraa, ter-

ram profunde fodientes , conice craiTo ,

arcmatico 5 mbrö teéte , odorem gratis-

ftnium ftyracirum Spirante. Subftantia in-

féfior radicum fragramicr evadir ., odore
cup.ü ex Narcislb & Benzoino mlxto pras-

cita. Trancüs cerree proxüiiUs duodeclm
vel quindecim ulnaruni crdïtirkm adnnplet,

quatuor vel quinque excavationious magnis
fisjfiis | ascendens auiein rotunditatem coa-
fervac, aequalis, puicher, albi'cans. Cor-
tex fegens partim eil ^laber, param ver-

rucofiis , externe cinereus^ interne obfcare

rubens, cum libro di'ute rufesc^ate, oio-
rato; fed non tanta aromaticitace praèditus,

ac in radïce, Sapor corticls eil asper,
amaricaas, ijeflnoiüs , baifamicüs 9 Li2:num

eifh
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èft fubrubrura, glabrum , folidum , corft«

pzótum, madiduni, fueculentum, ponde*

lofum, oleo aromatico refinofo imbutum,
quod fpontè per rimulas varias ad fuper*

ficiem affluit 5 vel per iricifiönes acinaei-

bus javanorum factas, qui fedulo hanc re.

finaifi colligunt, ut ödorameniis & topicïs

medicinalibus infër^iat*

Oleum affluens confiftentiam mellïs &
.colorem primum habet; poftea vero fisfuris'

corticis congrumatum , parum albefcit

,

traiislucididumque apparet criftallï adin-

ftar ; guttae pisefertim 9 quse fcobem non
tangunt. Omnero fere trunci longjtudi-

jiem varia occupant foiypödia & Epiden-

dra laetisfime viiidia , parafitarum modo 9

fucco ejus enutrita^ quia firmiries, abun-

dantia fucci nmritivi & excelfitas arboris

ïd commode exhibet, Truiicu'S foliis &
ramis omnino nudus exultat ad cacumen
ufque , ubt in multos dispergitur ramos,

coelum aspiciemes 5 frondofos , in gyrum
dispofitos ? crasfitiem ft mofis adaeqüan-*

tes: ïu in alios minore's fübdividuntur ro-

tundos i glaberrimos , eortice fubrubrö

ten ui obdiiétos, ódore fragrantisfimo, dum
franguritar, irributos.

Folia cxeotit akerna 9 flipulis brevisfimis

fuscïs munita 5 & pedunculis temibus *

hemispha&ricis» fubcannulaüs , oéèo linea?

Ion*
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lóngis , affixa , qui , fi abrumpantur, fac-

turn feilnöfutn melleura 9 oüoiem ftyra*

£is ven fuiiaeiuern, güttulis lachrymofis

èxtiilknt* Foiia funr oblongo-ovaca, inacu-

tum apicera iiftentia, per ambituta ferrata^

teretia, conacea, moliia 5 flexilia, glabra 5

fplendentia, venofa , paruin rugofa, ad me-
dium vemricöfa , magnitudine discrepan-

tia, maxima vero qüatuor poilices cuni di-

midio habent in lorïgitudine, vit duos la-

ticudine 5 fuperne dihué viridia , ihferne

glauca , inodora dum integra ; fi autem
digitis perfricentur , odorem gratisfimuai

exhibem , illi reling trurici flmilem & fa-

porem habënt inacidum, balfamicura, aro-

itiaticum, aftri&ivuto* ficea odore gratiori

pollent, quam recentia, & arcis vel fcri-

riiis fervata, odore fuo linteamina & indu-

rhenta imbuurit.

Meiifibus Septembre f Öctobre & No-
vembri hsec arbor früéhfïcat, tune fumrriK

tatibus excelfis ramorum ftipites tripollica-

rês & quadripollicares egrediuntur, ratiïu-

lös terminantes, quibus duo, tres vel ma*
gis conuü florigeri conjunguntür 9 turbi-

nati, pollicem longi, digitum crasfï, fqurf-

iriis unguiformibus pTurimis imbrfcati, co-'

riaceis, ex viridi flavefcentibus 5 fex linèas

lörigis & laris. Héc arbor flores mafculas

& fóminas diverfïs fïipitibus gerit , flores

ïnafculi conii praèfatis congregantur , fimi-

* 2 Ii-



co
lltet ad in Pino: quivis conus o&o vel de*
cem fuftinet flores, globofos, parara 'tur-

binatos > alium calicem vel corollam non
habentes * cjuam fquamulas quatuor breves,
flavidas, coriaceas, membranaceas, inter.

fe obvolinas , ex initio aucera feparadm
prodeuntes» E centro fquamularum colum-
nella turbinata affurgit, quatuor vel quin-

que iineas ïonga, ftarainibus tenuibus un-

dfejuë circumduéta, quasr indeterminate ex
fexaginta ad centum usque diverfis amentis
variant, cum filamentis brevibus, capilla-

ribus , fufcis , & antheris turbinatis in-

ferne anguïUiïs 9 fupenie ampliufculis &
planis , fiavefcentibus , tantifper bifidis ,

bivemrïbus , polline ipermatico , fulphu*

reo, globulofo, minutiffirao farftis An-
theia in düas valvas, disrumpuntur, polli-

nemque fundunt, ut itygmata hiantia Flo-

rum foBmineorura , qui parte infera fub

eodem ramalo in altero locantur, eum re-

cipiant Flores fosminei in ftrobilos fub*

rotundos congregantur ex duodecim ad vu
gmti quovis amenro conjimfti, calycibus-

que fquamofis* duris, lignofis implantatü

Quaevis fquama duos continet flores, five

ut naturalius loquar, duo ovaria germinan*

tia , cum ftyiis incurvis , vix duas Iineas

longis^ fufcis, canaliculatis, ftygmatibus-,

fimplicibus 9 conicis exalbidis , iupernè

per
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perforatls, inftru&is. Fiores mafculipoft

fcecuncküonem exficcantur, <% fponte de-

cidunt : foeminei vero incrementum affu-

munt d aréte fibi conjunóti 5 & reuniti , ftro-

bilos fubrotundos formantes magnitudinis

nucis communis, fufcos, finuofbs', duros,

compa&os, fimiliter ac in omnibus plantis

ex famiüa Pmaceorum*
Fruólus fant ipfiffimae fquamas in ftrobi*

lum congregatee, quarum qussvis duosclau-

die nucleos obkngos- cuneiformes, duros,

cartilaginofos , magnitodims Phafeoli, ex
viiidi rufefcentes, in duas partes sequales,

'abeunteg» Dum nuclei abruinpuntmv.duag

fubftafctiae diverfe videntur , quas diftini.

guere oportet. 5 Prima ex granulis flave-

fcentibus , aogulofis , parvis 3 lignofis , fplen-

demibus conflatur , quoB pro germine fe«-

minali reproduétivo nullo modo confïderari

d.ebent; potiug autem pro involucro fecun-

do , germen affociante. Germen" verum
eadem capfula cartilaginofa includitur ,

Amygdalaxreum, parvum, fulvum , depres-

fum, inaequale, pellicula percenui obduc-
tum, cum fubitantia interiori alba , car-

ncfa, t$nera » faporis grati fübdulcis, in

duas partes, aequales difpenfeente ? quas func

cotyiedones embryonis. Non -autern , uti

in Pino, in lobulos mulcos exfeinduneur;

funt enim ovati , aequales > nee plusquam
* S dua-
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duabus partibus conftant, cum radicula ro«?

tunda, deorfum inclinata. Granula angalofa

femen comitantia, odorem fundunt aroma*

ticum gratum, ad illum refinae accedentem,-

faporemque prsebent afperutn , oleofum :

compaófca fubilantia donantur, nullumque
aliud corpus continent.

Ita fe habet conformatio & ftruétura no-

biiiflimae hujus arboris , k nemine , quod
fciam , antea defcriptae. Namrbli ordine

ad familiam Pinaceorum intrat, novutnque
genus conftituit fub nomine A ltingia in hono -

rem & perpetuam memoriam periïluftris &
inagnificenciffimi domini Arnoldi Wiilemi
Alcing ftatuutri orientalis Indiae a Natione

Hollandica reétorüm Praefeéti & Ducis Ge-
neralis dignifiimi, cujus faventiffima' libe-

ralitate opusculum de plantis Javanicis exa-

rare licitit.

Malaici & Javani hanc arborem univoce

Rafamala voca'nt: montibus & fylvis Archia

& loei diéti Chiapannas tam copiofe arbo-

res Rafamala videntuiv ut dicere éudeam
plasqüam duodeeïm millia individuorum

inveniri pofle , fi rite enumerentur , nee

ignorari poteft, quaenam arbores fine, quia

odore aromatico .gratiffimo totas replent

fylvas, unde flatim.agnofcuntur.

Si 'methodum Botanicam Linnaei obfer-

vare aliquis intendat, hanc arborem redu-

cat 5 oportet inter J^onoeciaMonadelphia,

ut



lit fyflema fexuale adimpleat. Rumphiuf
in fuoHerbario Amboinenfi vol, 2. pag» 57»

deligno Papuano, Cafu Rafamala, comme*
xnorationem facit, fed defcriptionem & f>

guram arboris nullo modo exhibet, qtüa

eam nunquam vidic. Ule au, hoc lignum

ex Zeylona & ora Malabarica ad Infulam

Javs adferri , & in Infuus Papuanis live

nova Gumea crefcere, fed fcire oportec in

Zeylona & Malabaria hane arborem nequi»

dem imreniri; utique autem in Java» terra

de Papous, Cochmchina & nonnullis ma-
ris Rubri infuus. Rumphius etiam addit

?

nullam refinam exhacarborefiuere Jignum-
que nullum ferre odoiem , credo potius,

clariffimum hunc virum deceptum fuiffe, &
relationibus fallacibus praefticifle fidern.

Peritiffimus Geoffroy in tractaru de m%*
teria Medica tom. 3. pag, 492,.. articulo de

ftyrace liquido Authoritate jacobi Petiver

pharmacopei Londinenfis Aft. Philofoph*

Reg. Sociec. Londinenfis num 313» au:
* ?

„ ftyracem liquidum a Turcis & Arabibus

S3 Cotter-mifa diftum , fuccum eiie cu«

„ jusdatn arboris Rofa- malles diélae, gufe

„ in Infula Cobros maris Erythr^i nafci-

», tur, trium dierum itinere $b ürbq Siïez

„ dïftante " Huc usque d^lcriptip arbo-
ris ftyracem liquidum exhibentis cmnes
Jatuit, quam & ego ardendffime videre cit-

piefcam , aliis notitüs evidencibus du&us.
* 4 Ho*
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Hodie dicere audeo , pculis meis fldem

praeflans, ftyrac.cm Jiquidu.n ofiïcinaruraex

vera arbore Rafamala öiure, ab Arabibns

Rafein - malla legitime diéta , a Fapuanis

Ruffimal, a Peifiar.is Miha & a Cochinchi-

uenfibus Roza*maIla.

Omnes hirjus part-es arboris excifae fuccum
lachrymolum rcfinoium fuiuliint ocoratifii-

mum, qui eft verus ftyrax Jiquidus óffici

narura, ab Arabibus depuratus & defceca-

tus, atque ex Moka & Ispahan in Europan!

allaius. Javani, ut verum fatear, hunc fuc-

cum refïnofum depurare nesciunc, fed fi ar-

ticulus bic , commercio nationali unlisfï-

xnus, in praxin mitreretur, haud dubito,

magnum producere pofte lucrum laboranci

bus , maxime cum arbor Rafamala majori

inveniatur copia Infute Javse , quam aiiis

Afise Locis*

Vjftus medicinalis arboris eft amifepti-

ca, vulneraria abflerfiva: decoéhim folio-

rum utiliter ufurpat'ur in contufionibus \. ca-

fubus ab alto, febribus putridis; & ytique

convenire poteftin omnibus morbisa ftagna-

tionehumonimexortis 9 & dispofitione Sep«

tica vel putiefaciente. ftfefin'a apud omnes
Nationes Orienfales magno habetur pre.tio:

mulieres prafeuim odoramenra varia gra-

tisfitria conficere noscunr, quibus femper

ftyrax Rafamala primum obtinet locum. Hmc
re-
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refina bene depurata & clarificata intus ex*

hibetur ex gutt. III, ad XII. vel magis ad

uicera interna deiergenda & folidanda op-

time cenfetur de ejus virtute ad putredinem

arcendam , & fphacelum praecavendum in

ulceribus fcorjbuticis»

Lignum Rafamala uriliflimutn etiam tig-

ro videtur, pröpter foliditatem» duritiem

& odorem gratum, quo imbuitur.

Omnibus fere arboribus Rafamala qui-
dam fpe'cies fcarabeei femper invenitur-quas

refina eorum fblummodo vefcirur. Hoc ani-

malculum odorem jucundum fpfrat ftyraci-

num, ideo nomen ei tribui Capncornius
ftyracinus 9 Javani eum vocant Cacalum.

NB. Totgemak derlegers, welke de Latynfche taal

niet verdaan, hebben wy nuttig geoordeeld, om
deze , in het Latyn opgeftelde , befchryving * van
de Rafamala nbopm inde Nederduitfehe taal hier t$
laeten volgen.

•
5 DE



DE VOORTREFFELYKE

Altingia
I N H E T

MALÈIDSCH en JAVAANSCH

GENAAMD

ASAMALA
En by Rupiphius in zyn Anboins kruid-

boek tweede deelbladz: 57 genaamd

LIGNUM PAPUANUE

De boom is zeer groot , hoog , recht

opgaande, als ftreefde zy ra de wol*

ken, ter hoogte van twee honderd of meer-

der voeten aller fraaift op wasfende. De
wortelen zyn zeer dik, de aarde diep door-

graeverde, meteen ly vig , welriekend,

rood baft bedekt , het welk eene zeer aan-

genaerae ftyrax-reuk van zich geefd, De
binnenfte zelfftandighyd der wortelen a^

dend een nog lieflfelyker geur, hebbende
eene reuk als of dezelve uit Narcisfen en

Benzoin gemengd was. Da ftam is heel

dichte by de aerde twaalv tot vyftien ellen

dik , en is in vier tot vyf grqote holtens

gefpleeten; dog hooger op fchietende houd
hy
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hy zich rond, gelykflaltïg , fraay en wfH
achtig. De Schors , die öen zeiven dekt»

is gedeeltelyk glai, gedeeltelyk vol wrat-

ten , van buiten asgraauvv , van binnen

donker rood en de binnen <te weeke bast

heefc eene rosagcige klem en lieffelyke

geur; doch niet zoo fterk riekende als de

wortel. De fmaak van de bad is wrang; , bit-

ter , hars -en balzemagtig. Hec hout is rood-

agtig , glad , vast , ineengedrongen , nat , vol-

zappig , zwaer en met een fpecery.en hars-

agtig Oly doortrokken , het welk of van

zelfs door de verfcheiden in de oppervlak-

te zynde fcheurtjes of uit de kerven 'door

de Javaenen met hunne gewoone kapmes»
len in dezelve gemaekt , uitzypt , welke
dit hars zorgvuldig verzaemelen , ten ein-

de zich van het zelve tot reuk-werken en
plaetzelyke heelmiddelen te bedienen»

De uitvloeyende Oly heeft eerst de dik-

te en kleur van honig , maar naderhand

word dezelve, aan de fpleeten van de baft

verdikt «zynde , een wynig wit, en ver-

toond zich doorfehynend als Crisral: voor-

naemelyk die droppels , welke aan de vui-

le ftof van de bast niet raaken. Verfchei*

den blygroene Boomvaren en Booraplagen

neemen bykans de geheele lengte van de

ftam in, welke , gelyk als de booiizuigers

zich van zyne vochtighyd voeden, terwyl

üe kragt, overvloed van zyn voedend fap

en
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en de hoogte van de boom , zulks gemakkelyïe
voortbrengen.De ftamfchiet,van biaden en
takken geheel ontbloot , regt op tot aan de
kruin , alwaar hy zich in veele regt op gaende
loofryke en, in eene ronde order gefchikte»

twygen verdeeld eene-dye djk. Deeze fpiit>

zen zich weder in andere klein cfere, ronde,
zeer kaale met eene roodagtige dunne base

bekleede (twygen} welke, by aldien zy wor-
den afgebrooken,met een alieraangenaems*

te reuk doortrokken zyn. De bladen fchie-

ten na malkanderen uit , welke voorzien

zyn van zeer. kleine bruine ftoppekjes en
zyn vast gehecht aan ronde, gewelfde pyp-
agtige acht lynen lange fteelen , welke,

wanneer zy afgebrooken worden, een hars*

en honigagtig vocht droppels wyze uit-

werpen volmaekt van reuk, als de opregte

ftyrax.

De bladen zyn langwerpig-eirond in een

Scherpe fpits uitloopende rondom zaags-»

wyze gekerft , niet zwaer , lederagtig

,

zacht, buigzaem , glad, blinkende, vol

aderen , wynig gerimpeld , in het midden
buikagtig, van verfehillende groote, doch
de aliergrootfte zyn vier en eene halve duim
lang, en naauwelyks twee (duim) breed

vanboven ligt-groen , van onder zee groen,

fonder reuk , zoo lang als dezelve geheel

blyven , maer indien dezelve tusfehen de

vingeren fterk worden gewieeven , geven

zy
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g^ëene zeer aangenaeme geur, gelyk hef

hars van den (tam , en hebben eene zuur*

agtige * balzamifche , kruidige , t'zaemen-

trekkende fmaak. Gedroogd zynde ruiken

zy aangenaamer als verfch, en in kisten of

fcasfèn bewaerd, worden hetlywaecen de

kleederen geheel en al van haere geur door-

trokken.

In de maenden feptember, Oótoberén
November draegd deeze boom vruchten,

als dan botten aan de bovenfte hoogde toe-

pen der takken drie of vier duim dikke

ftetltjes uit , die in takjes eindigen , aan

welke twee of drie of meer bloemdrsgen-

de kegeltjes vereenigd zyn, die peer-wy-
zig van gedaente , een duim lang , een vin-

ger dik, en vol zyn van zeer veeie nagelvor-

mige , Iederagtige , groen-geele zes lynen

lange en zoo veele lynen breede fchubben.

Deeze boom draegd aan onderfcheidene

fteelen mannelyke en vrouwelyke bloe-

men,- de mannelyke bloemen worden mee
de te voorengemelde kegels verbonden even
als in de pyn-boom. Ieder kegel draagd

acht of tien bolagtige iets naer eene peet

gelykende bloemen, welke geen ander kelk

of bloem-kroon hebben dan vier korte

,

geele, leederagtige, vliefagtige in malkan-
deren verborgene fchobbetjes , die zich
echter in het begin ieder afzonderlyk ver-

toonen.

Uit
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Uit het midden der fchpbbetjes kootnt

fen peervormig pylaertje pp, van vier of

vyf lynen lang , aan alle kanten omringd
van fyne veeszel-draedjes , die onbepaalde-

lyk van tzescig tot honderd toe in verfchil-

lende katteftaertjes veranderen met klyne

bruine , hairagtige veezeldjes en peervor-

mïge meel-knopjes , welke van onder naauw
van boven eemgzints grooter en glad, goud-
geel een weinigje in twee'engefplitil, twee
bumg en met zeer wynig allerfynft bollet-

jes g^wys zwavel -geel zaad meel -zyn ge-

vuld, deeze meel-knopjes of helmpjes bers-

ten in twee hulzen en ftorten het zaad -meel
ten einde de gapende (tempels der vrouwe *

lyke bloemen, welke aan het beneden deel

onder de zelfde tak in een andere gèplaetst

worden , het zelve ontvangen. De vrouwely-

ke bloemen , welke van twaalv tot twintig

in ieder katteftaartje vereenigd en infchub-

agtige, harde, houtagtige kelkjes geplant

zyn , worden in rondagtige.pyn- appel-vor-

mige bolletjes vergaderd. Ieder fchobbe

fcevac twee bloemen, of, dat il$ natuurly-

fcer fpreeke , twee bloeyende Eyer«nesten

met geboogen (tronkjes, die naauweks twee

lynen lang , bruin, pypagcig en van gelyk

vormige kegel-ani^e , bleeke , van boven
doorboorde (tempels voorzien zyn; de man-
relyke bloemen worden na de bevruchting

doren Vallen van zelfs af; ïnaer de vrouwe*



iyke heel dicht te zaemen gevoegd en her*

eei igd zynde, vangen aan té groeyen, en

vormen, ter grooce van een gemeerè nóöt»

rondagtige , pyn-appel- vormige bolletjes,

die bruin, bogtig, hard en vast zyn gelyk

als in alle gewasfen van h$t geflacht der

pyn-boomen. De vruchten zyn de in het

bolletje vergaderde fchobben zelfs , van

•welke ieder twee langwerpige , bytelvor-

mige 9 harde , kraekbeenagtige kernen in

2ich bevat , ter groote van een turkfche

boon , zynde van een rood-groene kleur en

in twee gelyke deelen gebrooken. Wanneer
de kernen worden opengemaekt, dan ont-

waerd men twee byzondere zelfftandig-

heden, welke men behoord ie onderfchei-

den. De eerfte beftaat uit geele , hoeki-

ge, klyne, houtagtige, blinkende korrelt-

jes t welke geenzints als een vrucht begin-

ïieiid zaed ter voortteeling- maar liever als

een t\frede ömwindzel, het welk her vrucht

bèginzel vergezeld , moeten aangemerkt
Worden. Het waare vrucht -bèginzel legd

beflöoten in het zelfde kraekbeenagtige

zaad -huisje, ent is Amandelagtig, wynig
ros , ongelyk , nedergedrukt en met een
zeer dun vliesjë bekleed , met eene inwen-
dig witte zèlfftandighyd , welke vleefig,

zacht en van eene aangenaemè zoetag-

tige fmaak is , zich in twee gelyke dee-

len uitbreidende , dié de knopjes zyn van
het
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liet kiempje, Maer zy verdeden zich niet*

gelyk als in de pyn boom,inveele hulzen;

want zy zyn Ey-rónd , gelykvormig en
beftaen flechts uit twee deeien met een

omlaag hangend klyn rond worteltje. De hoe-

kige GraentjeS , welke het zaed vergezel-

len , verfpreiclen eene aangenaeme fpece-

ryaguge reuk, byna als het hars en geeven
eene olyagtige onaangenaeme fmaek , zyn
van eene vaste zelfftandighyd , en bevatten

verder geen ander lichaem in zich. Zoo-
öaenig is het maekzel en geitel van deezen
zeer treffelyken boom, welke van niemand,
zoo als ik weet, te vooren befchfeven isa

volgens de natuurlyke order koomt dezelve

in het geflacjfit der Pyn-boomen, en maakt
een nieuw fbort int onder de naam Altingia

ter Eere en eetfwigë gedachtenis van den

Hoog Beroemden en . Hoog Achtbaeren

Heer Mr» Willem Arnold Alting
Gouverneur Generael van Nederlands

Oost-Indfën , door wiens Hoogstgünftige

Edelmoedighyd het my heeft mogen ge-

beuren dit werkje nopens de Javaanfche

planten te fchryven.

De Malayers en Javaanen noemen een-

paerig deezen boom Rafamala , en op de

bergen en in de bofchen Adjar Thomas en

van de zoogenaerade plaets Tjiepannas wor-

den de Rafamala boomen in zoogrootemee-

nigte gezien , dat ik durf zeggen , dat er

meer
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ineer dan twaeif duizend kunnen gevonden
borden, indien dezelve regd, zoo als het

behoord, geteld worden; men kan ook zeer

gemakkelyk (veeten , welke deeze boomen
zyn , om dat zy met heüre zeef a&ngenae-

me Speceryagtige reuk de geheele bosfchen

vervullen , van waar dezelve terftond ge-

kend worden. Indien iemand van voornee*

inert is om de krutd-kundigë Leerwyzë van
Ltnnaus fogvuldig na té gaen en dëezeii

boom op zyne regte piaets wil brengen,
het moet zyn by de Monoscia Monadelphia
om het zaemenftelzei der gëflachten te vol

maeken. Rumphius maekt in zyn Aiaboinsch
kruid-boek op bladzï 57. van het tweede
deel van het Papüaanfch hout Caja Rafa-

inala melding^ maer hy geeft op geender-

ley wyze èene befchryving noch afbeeld-

zel van deezen boom, om dat hy dezelve

nooit heeft gezien. ïlyzegd: dat dit hout

vaa Ceilon en van de Rialabaarfchë kust

op het Eiland Java word aangebragt en dat

het zelve op de Papuaanfche Eilanden of op
nieuw Guineagroeid, doch tnen moetwee-
ten, dat deeze boom op Ceilon ënMaïabaar
geenzins gevonden werd, .maar wel op Ja-
va , op het lancl van de Papous, Cochin-
china en op fommige Eilanden van deroode
Zee. Rumphius voegdi 'er nog by : dat 'er

geen hars uit deezen boom vloeid en dat

het hout geen reuk van zich gèefd; ik
* *

ge-»
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geloof veel meer, dat dees zeer beroemde

man is bedroogen geworden en aan ver-

keerde en' bedriegelyke belichten heeft

geloof gellagen. De zeer ervaeren Geojfroy

zegd in zyne afhandeling: de materia medt-

'ca cwede deel bladz* 431 in het hoofdftuk

over de vloeybaare ftyrax volgens het ge-

tuigenis van Jacob Peti%ier Apctbecar te

London in dé Philófophifché afhandelingen

Van het Koninglyk Genoodfchap re Lon-
don niuir. 313. „dat de vloeybaere ftyrax ,

$, welke van de Turken en Arabiers cotterw

„ mifa genoemd word , het vocht is van

„ é£n zeeker boom genaamd Röfamailos-,

welke op het Eiland CobrosbydeErythraeï-

iche Zee, 'drie dag- reizen van de Si ad

"Suez gelegen, groeid. Tot hiertoe is de be~

fchryVing van den boom , uit welke

de vlóeyiaere ftyrax zypt , by allen on-

bekend geweest, welken ook ik vuiiriglyk

"begeerde te zien ; door andere onweder-

ipreekelyke kenmerken overreed, durf ilt

thans zeggen , vermits ik inyne oogen ge-

loof, dat de vloeybaere ftyrax der Apothe-
ken uit de waeté boom Rafa-mala vloeid,

wordende van "de Arabiers met recht Ra»
Tein-malh •> van de Papoufen Rusfi-mal,
van de Perfiaeriett'Miha en van de Chinee-

fen Roza-mala genoemd.
Alle afgehouwen deelen van deezen boom

peven -een zeer welriekend , iroHappig

har*
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hafsagtig vocht van zich, "wdte de wsere

vloeybaere ftyrax der Apotheken is, van

de Arabiers gezuiverd en gereinigd is, en

van Mcka en Jspahan na Europa gebragt

•word» de Javanen, (op dat dik de waer-

hyd belyde,) vveeten dit harsagtig vocht

niet te zuiveren, maar indien dit, voor de

Nationale 'koophandel zoo zeer nottig fiuk,

ter -uitvoer gebragt wierd , zoo twyfeük
niet, of het zoude groot vomèeel kunnen
aanbrengen voor die geene, welke dk werk
'verrichteden, 'ee meer, vermïes- dees boon
Rafama-la óp het Eiland Java in groosdr

meenigte gevonden word a'Is óp andese

Afiatlfche piaetzen. ©e geneezende kragt

van deezén'bóOHi is om de verrotting 'tegen

te-gaen, wond - heelend ££ zuiverend; eek

afkookzel der bladen word met igp©öL,jcuAt

gebruikt in kneufingen , in zwaere vallen ,

in rot-koortfen , en het kan zekerlyk die-

nen voor alle ziektens van de verdik&ing

der vochten ontftaende en van een rotma-

kende gefteldhyd.

Het hars word by alle Ooflerfche volken
in groote waerde gehouden , voornaemelyk
weeten de vrouwen vericheiden , zeer aan-

genaeme reuk-werken toe te bereiden, on-
der welke de ftorax Rofamala altoos hec
voornaemfte is. Dit hars, wel gereinigd
en gezuiverd zynde, word inwendig ge-
bruikt van drie tot twaelv droppelen of

* * % meer-
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meerder om inwendige verzweerihgen te

reinigen en te geneezen * het word wegend

desfelfs kragt aller dienftig geoordeeld oni

de verrotting te beletten 9 én het koud vuur
in Schorbutifche verzweeringen voor te

koomen.
Het Rafamala-hout word ook zeer diens*

tig geoordeeld voor balken , wegens des-

felfs vasthyd,hardhyden aangenaeme reuk ,

met welke het zelve doortrokken is;

Op byna alleRafamala-boomen Word al-

toos een zeker foort van fchallebyter of

kever gevonden , welke alleen maer derzel-

ver hars eeten; dit diertje ademd een aan-

genaeme ftyrax-reuk daarom heb ik aan het

zelve den naem gegeven van Capricornius

ftyracinus 9 de Javanen noemen het zelve

Cacaluncu



DESCRÏPTIO ARBORtë

RA N G H A S.

Ex racicibus crasfis diffuse terram am«
bientibus, Arbos erigitur procera,

fronóosifsima , ampla, ad altitudinem ferè

quinquaginta pedum excrefcens. Truncus
aafsifsimus, inasqualis, albicatis, nigri-

cantibus magnis, maculis hinc illic inrino

tus. Rami, umbellee modo per amplitu-

dinem disperguntur, fubrotundi, venu-
cosi* (ui eis et excavationibus variegati.

Folia funt oblonga, fubrötunda, basi inas-

quali, ad latera nervulis ornata coftas

asmulamibus, venl maxima intermedii

qxalbida, coiore viridi atrefcenti, petio-

lis longis appensa, foliis Mangifer» eduli

quam proximè fïmilia, tranfverfim ex ra-

muiis exeuntia, tribus, vel plus, congre-

gatis.

Flores funt flellati, albicantes, squallidi*

pufilli 5 racematim nascentes , thyrfi adinftar.

Corolla monopetala, qukiquefida, foliolis

ad intra recurvis, STAJM1NA ofto, capil-

laria, palida. Antherae coiore aureo pragf-

dltae. Calyx monophyllus 9 retroflexus.

Piftillumparvulum, reétiusculum, fruftura*

poft elapfum florum, fuftinens, mag*
* • % nu
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ïiitudine -caftancas öïdinaii© , fcabriduni

,

verrueoium, cordis 'figuram tatitotiês ali~

quantulum imitantem, tefticuli aliquoiies

canis, colore fubruffo da'ro, löngo'itipite

affixum. Mie fruétus fimifis panim videtur

Cynometra 'Linnaei Nam *-nam , et partim

Manga Silveftru Pars ejus exterior eft car-

KofaVniolhs, fuccum virofum fundensj pri-

itium aibicantem, pofiea ruffefcentem , ec

deaiom jugHca'ntem; Nu'cleus eft duruis-

culus V fubrotundus , avellanee magnitu-

dinis, intus amygd^laceus, ficuti in Man-
ga > Nam- nam , et aliis ad ftmiliam'Pi/la-

fwrum fpeétantibus.

Si ftruélura et ompes ejus partes confli-

tutivce probè confïderentur* pi ocul dubio

inter Mavgarum genus re&iffitnè ilii ftatue-

turlocus. Cymmetra Lïnn^i, quae ad

hoc etiam genus attinet,magnaro habet affi-

nitatem cum Ranghqs , egreffione prima

fruétuum ex trunco excepta. In colleétione

Plantarum javas ab jlluftri D. Rap er»
M ac her facia Kufus arboris meminjfcitur

nunquara fatis laudandus Carolus Lin-
n.eus fob nomine Ficus. At nefcio, cur

ad "hoc genus' illam retuleric, cum nuiïa

ejuspartium hare phalangem intrare poffic.

J?icus caraóber indefeéfcibiïis est, reeeptacu-

ïfflfc commune turkmatum 9 carnofum 9 connU
vtnu
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0#ï% occultans fiosculos vel In eodem *ue

diftinSlO) habere, Linn. Syftem. Plant

vol. 4°. pag. 364» Ficus est planta genus

floribus in ipfius frucfiis cavitate nafcentibus*

capillainentisi falicet^ tenuibus ex involuc?o

qiiodam prodeuntibus^ quod Jemen compleStU

tur 9 ê?. Tournefort. vol. i°. pag. 662.

Quaiitas Rangbas noxia, aduretis, haud
periculo carens* Lac ei non adeft; fl/d

fufficit 'ramos ejus amputare, feu vicinltaiê

loei aliquo tempore manere, ut corpus

intumescat, epidermis aduratur, eruptie-

nes cutaneas intölerabiles fupervsnianr* et

idiofyncrafis refta vifcerurn 9 vaporibus

ejus intra corpus delabentibus, invertatur.-

Ita evenit in Pagulo rurali D. D. Hooy-
man Mecenatis mei dilectiffimi quinque-

ieucis ex Batavia ad nemora fïto 9 quatuor

Indigenis Malaicis, ejus emptig fervis, qui

poft csefionem unius tantum arboris aerker

ssgrotarunt.

Nomen huic arbori a me inditum, est.

Manga fekteria Syhefiris,, fru$u parv0
fördiformi.

Rumphius Amboin. vol» 2 . pag, 2,59,

fig. 86. arborem vernicis exhibet, Caju*

fanga, et ait, in Java eandem vocari

Jlangbas» Gum javanicS equidem optimè
figuradope convenit, si folia Moluccenfis
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minos longa et mucronata effent. Sinarum
verum vernicem arbofem exhibentem eam
Rumph. conftituic , quanquam fe nun-
quam plantam vidifle 5 fincerè fateatur. Re-
een tiores vernicis arbores plures, qaam
unam, agnofcunt, Laccam, feu refïnam

gumpiofam prsebentes, pióturae aptiffimam»

Inter has Toxicodendrm 'tournefort, Ver-

nis, vera Sinen/iitm^ Croton Sinenje 'Tsfu*

mi, et Ranghas Javanica annumerari de-

bent.

N: B: Voor den Nederduitfchen Lezer volgt

hier infgelyks, de vertaling van den befchreveae»
Ranghas boom



BESCHRYVING
VANDEN,

BOOM GENAAMD

R A N G H A S.

Uit dikke, den grond ongereegeld door-

lopende wortelen word een zeer aan-

zienlyk boom gevormt , voorzien met eene

zeqr uitgeftrekte en bladenryke kruin, en

groeiende byna tot de hoogte van 50 voe-

ten. Deszelfs ftam is zeer dik, ongelyk*

witagtig, hier en daar met groote zwartag-

tige vlekken geteekend*

De langwerpig-ronde, knobbelagtJge ?

en hier en daar met fleuven uitgeholde tak-

ken verfpreiden zich in de rome, in de ge-

daante Van eenen ^onnefcherm.

De Bladen zyn langwerpig-rond, onge-

lyk aan deszeis fteel geplaast, aan beide

zyden met zenuwen, by wyze van ribben,

verzierd; hebben door het midden eens
zeer groote en witagtige ader lopen ,

zyn van eene donkergroene kouleur, aan
lange bla^fteelcjes vast en zyn byna
gëiyk aan de bladeren van den eetbaaren

Mangesboom en by drien of meer over-

ifioeks aan de takken geplaats,

Pe
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De Bloemen zyn ïtervormig, witagtlg

glibberig , ftiïal , by bosfchen groeiende , ee-

nen verzier den Bacchus- iiaf gelykende(*}

De Bloemblaadjes ( Corolia genaamd )
behooren onder de eenbladigen,in 5deelen

algedeelden en. zyn binnen waarts gekeerd.

De helmpjes of meel knopjes zyn van

cene goud geele k'ouleur.

De kelk is eenbladig* agter of buiten-

waarts gebogen.

Het ftamppertje óf ftyl is kort en regt

opgaande , de vrucht naar 't afvallen

der bloemen in zich behoudende * zynde
van de groote van eene geirieene Caftanje,

ruw, met wratten bezet , gelykende zoo

wel eenigzinst naar' de gedaante vait een

hart, als ook naar de zaatbal van eenen

hond, zynde van een reodagnge heldere

kouieur en'gehegt aaneencn langen Hengel.

De vrucht fcheint meer of min gelyk te

zyn aan ÜëCynometra vanLiNNiEÜs Nam-
nameen oók gedeeltelyk aan de wilde manga.

Derzelver buitenfte gedeelte is vleezig,

zacht, een vergiftig vocht gevende, 'c

welk

(*) Zodanig een ftaf wierd met' klimopbladeren,

ötirHochten en door de Prieftereiïeu van Bacchus o£
*t Bacchus feest; gedragen.
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jjl'elk in clen beginne tvkagttg, daar ni
roocagtig en eindelyk zwartagtig is.

De 'noot is vry hard, rondagng 5 van de

rroote van een haafenoot 5 van binnen

iiaar die van eenen amandel gelykende,

even als in de Manga > Namnam r en ande-

re tot dé Pifiacia behocrende-nooten,

Indien men met een naukeurig oog des-

2elfszsmen'ftel, en alle de beftanddeelen

befchouwt, moet men dehzelven, buiten

twyffel onder hét geflacht der Mawges-
hoornen plaatfen.

De 'Cynometra van L i n n je u s , to t daü

zelvde zoort ook behoorende, heeft eem
gropte overeenkomst met de Rangbas ,

uitgenomen 3 dat de vrucht op eene an-

dere wyze uit den ftam te voorfchein

begint te komen. *
*^ -

.

In de verzameling van de Javaanfche
planten, door den Wel Ed: Gr: Agt:

Geft: Heer Radermacher byeengebragt
%

word van deez^n boom gewag gemaakt;
De nooit volprezen Gar o lus LiNNiEus
fpreekt van deezen onder den naam van

fkus of vygenboom.
Doch ik weet niet, waarom Linnjeus

denzelven tot dat zoort gebragt heefrs

daar geene van zyn deelen eenig overeen*

komst
, hier mede hebben; Met mdf*

%

fche*<*
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Jcheidelyk kenreeken des vygenbooms , is, z<w
tolronde* vleezige, zamenluikende vrucht,

dte als een gemeen ontvanger [ receptat u~

Jum ] de bloemen , V zy op den zelfden ftam

cf op byzondere ftammen , influit en verbergt

{* > Linn: /yst: plant vol. 4: p: 346.

De vyuboom is een geflacht van plan^

ten, de bloemen in de vrucht zelfs voort bren»

gende? en een vynhaarig boscb uit eene zee-

kere vergaderplaats [receptaculum] geven-

de , welke V zaat bevat (^^Tournefort
Vol 1 p: 662.

De Ranghas heeft eene fchadelyke hoe-

danigheid, brandende niec zonder gevaar.

Hy heeft geene melk in zich ; maar zyne

takken fnoeiende of eenigen tyd in zyne

nabyheid zich ophoudende , word men ge-

waar, dat 't Lichaam begint te zwellen,

de opperhuid brand, ee*ie onver iragelyke

uitflag zich op de huid vertoont en de

natuurlyke werking der ingewanden, de-

zelfs uitwafeming binnen gekregen heb-

bende, verkeert word; zoo is 't by mynen
waardilea voorflander, den Wel: Èerw:

Zeer

{*) Dus overgezet tQ vinden in Dr: H o ü f

T u in's N; H: 2. Deel 3. ïtuk p: Ö91. %
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Z$er Gel: Heer Hooymati op deflelfs Land-
goed ['t welke 5 Meilen van Batavia in

een bofchagti^e, aangename ftreek gele-

gen is] overgekomen aan 4 gemeene
maleiers, zyne gekogte fiaaven , . die,

na dat zy maar ëen boom hadden om-
gekapt, zwaar ziek zyn geworden.

De naam welke ik deezen boom heb
toegelegd, is, de wilde fchadelyke Man^a^
hebbende eene kleine , hart vormige vrucht.

Rumphius in zyn Ambonscb kruidboek

vol 2. p. 2,^9 fig 86. fteld hem voor, on-

der den naam van vernis -boom Caju

Sanga 5 en zegt dat hy op Java Rangbas
gtnaamt word. Hy komt zeker met de Ja*

vaanfche het best over een , indien de bla«

den der Molucfche een weinig korter en
minder gefpitst waaren. Rumphius heeft

hem voorgefteld als den waaren China-

fchen Vernis. boom, fchoon hy rondbors-

tig bekend, de plant
:
nooit gezien te heb-

ben; De hedendagfche Natuurkundigen
erkennen meer dan eene zoort van vernis,

boomen gevende de lac-of gumachti^e

harst, die by de fchilder- kunst hoog-
noodzakelyk is; onder dezen moeten de
Toxicodendron , van Tournifort De
waare vernis- boom van China , de Czinzfchs

Croton :Tjfu mi en de Javaanfche Rangha^
geteld worden.



RELATIO PLANTARUM

JAVANENSIUM
Iterfaftïoiie ufque in Bandóm recog*

intarum a Dno. F; Norona.

GENERA NOVA
L A T Y n. Ja va ansch

Ahing-ia, Caju Rafamala, Sp:'i.

In homrem RxceJUrtisfiini DomU
fit AnNOLDt WlLLEMI h LI ING,
Statuum ireneralium Hoilcindicorum

in oricntalïbus flagis Pi cefeai et Gu-
bet natotis Generalis .

JEdula,

J rnerina,

Ammonia <>

Arachna,
Arfenia,

Afixonia,

JUirila,

Aurora,
Balania^

Bima,
Bispboma,
jjiftania,

Bcmbynia*
Byrfa

,

Camphorina 5

Caniia *

Cajü "falè, •«
«*••

Tsjiulan, I*

Kislaubum, m m I*

Gandaiiili, \ m •» u
Calac

,

J> - ü
Camiining, Ia

Guyüc

,

' - . •

!<y

Vdani.plauat, m *• 2o

Meninfo, et caju

landac |
- - .2.

Link ing, ca iM ?•
Kekèyfan, V
Xurii-tsjabe, Bk m !•

Durènam, m mm 3.

Oyft> lambu, Z.

Kicbantum, » •» u
Rotting, ? " 4.

Car
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Cardamomum

,

Carda ,

Carmenta,
Cafeola

,

Caftronia,

Celebnia5

Ceraunia ,

Ce tra,

Chapiula 5

Cinga,
Ciitüla , |

Citharella

,

Ccelina,*

.Corna,

Crepuïa,
Crocaria

,

Cymba

,

Duania,
Ele&tra,-

Erionia,

Fabrenia,

Gala,nga,

Genamaria ,

Harpago nia,

Hauftrura ,

Horreola,

Ibitu,

Irina , -

Kermula,
Lethea,
Menalia

,

MorphtS^,

(O
Java anscm.

Bangle,
Camiri

,

Gagaulan

,

Ijacoa ,

Candüh,
Cambang - dedès

,

Trontong
,

Boa-goo,
Zanèc

,

Kirahut,
Kipi-igt,
i^yamaii,

Hurü ipis - cülit

,

i\pi-api,

Patat y

Droak

,

JCipait,

.Grurnbi,'

Rak - rak

,

Gadasfi,

Cajü-furèn,

Laiicóas,

.Asfaham,

Balün infuc,

Gamiram

,

Vyahan

,

Catüc-manuCj
Lengfar

,

Fochan,
Tamian,
Areen, Kinura,
Fyiangan.,

Sp: 4;
- - u
- - i*

- - ir

- - v
- - *
- - 1.
- - ?•

- - 1.

- - 1.

- - K
- - *i

r - I.

- - il

- - 1.

- * I.

- - 2.

- - I.

- - ü
- - I.

- - I.

- - Z.

- - 2.

" - **
- - I.

* * -I»

- - I.

I.

I.

" Io

- 2.

- 2.

Nau*

• 45
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Laty#. Javaansch.

Nautea

,

Neoclia

,

Nephrea*
Kigrolea

,

Orbinetaj

Oxynk,
Petafula,

Phelima

,

Phylanthera,
Phylax

,

Plutea

,

Flutonia,

Porepila,

Pulcheria,

Pyragma

,

Pyrecnia,
Pyxa ,

Quadrank

,

Quinquedula,
Radia,
Renia

,

Rofaura 9

Rubina,
Satania ,

Saterna 9

Scapha

,

Scobia,

Scorpaena s

Schima,
Scubaïïa*

Septina>

Solia,

Jatti,

Arrèy oadol,

Anxana,
Rindoc,
Chanar ,

Blimbittg,

Pangan

,

ChampacaC
Kihapit,
Catutünculj

Lanfa ,

Cacapafan

,

Antap 9

Hunfut-buhut,
Burahöl,
Camado,
Paching,
Kihayali,»

Muh-maü,
Tanjóom,
Gatip,
Sarüni

,

Sohör,
Rucam,
Parrayan r
Kileho,
Bungur,
Chiram ,

Puspa v
Rafüm,
Hurii-mèra,
Bümbuian^

Sp: 2*

I.

I.

I.

ft

l.

Z.

i.

i.

2.

8.

t.

i.

r.

I.

I.

u
f.

2„

I.

i*

2.

h
4*
i*

2,

U
I.

I.

z.

Spin?



Latyk.
Spingula

»

Stellia,

Strangula,

Strania

,

Strobila,

Stropha,
Tabraca

,

Tarfina,

Therebina,
Tinnia

,

Torcula ,

Toxina,
Tridalia,

Trifax

,

Trigula,

Trima

,

Tiipha,

Uitenia

,

(4)

Javaansch.

Jüetit-tolod,

Muhün,
Kiaj^ag,

Canary

,

Onfe,
Cris -tulang,
Kisfehèng

,,

Kimenjangan,
Pompohan

,

Caju-tua,
Jincol

,

Monjenjèm,
Barra,
Rania,
Chumchüm

,

Contol-monjèt

,

Kihoè,
Kilayu,

Sp: il

• * i*
- " %i
• - 8,

1 - z*

4 . l^

- - I.

• - I.

- - I.

" - ?.
- - I.

• • I*

- - U
- - I.

- - I.

- - I«

- - I.

SPECIES PLANTARUM.

Abutilon arbores-

cens, Dilüpang, Sp: novaj
Arum cadaveri-

cum, Cambkng-banki, - -

Arum laceratum, Tirü, • . - - -

Arum bubalinum, Cacayar, • • • - -

Arum fagïttatum, Tingilingmentik, - - - - -

Arum trifoliatum, Ruji, • - - - •

Arum cordifoli-

um, i Charifaü, - - - - -

Arum alatum, JHos, - - - - -

Aruma qua*



ir)
Laatyn. Ja v aa n s g h.

Arum aquaticum,

Arum maximum,
Anacardium occi-

dentale ,

Anacardium en-

cardium

,

A^edarach reci-

fum,
Azedarach odora-,

turn

,

Azedarach rami-

florum

,

Azedarach nig«

rum,
Azedarach edule,

Apocynum ilel-

latum ,.

Apoeynum ftylo-

fpernum 5

Apocynum folea-

Apocynum flori-

roftratum

,

Apocynum burfi-

florum

,

'Amaranthoidcs,

Acacia aurea,

Acacia gigantea.

Acacia prona,

4JÉfchynoniene vi-

plucea,

'JEfchynomene as-

Klady,
Bira,

Jambo-monjetj

RingaSj

Teticüfan,

Cakera-lukera,

Pincü,

Trqs-gunong,
Sontol,

Duduitan 9

Cambang fait

,

Kikandöl

,

Angrèc-chiülan,

Angrèc-durion,
Ratna,
Nagafari,.

Petè,

Kedaun,

Zayanti^

Sp: cogra

nova»

» m m a Si

x - cognS

. - nova^
1

• *

- - cognr

iEfchy



(6 )

Latyn. Javaansch

iEfchynomene te-

vis
?

Caju gabïis, Sp: nova.

Asclepias canina, Oaknafi,' - - - - -

Asclepias argeota*

ra, Bidüri,

Adatoda verticil*

lata, Njalindon, - - - - -

Adatoda magnifo-

lia * Gagambüng,
Amygdalus perfi-

ca, Pènfik, - - cogn:

Anagallis fpicata, Galudra, - - nova*

Arbutus, glaberri*

ma, Caju-tugai, - - - - -

Alcannafpinora , Facbar, - - cosn:
A 1!' ft S V • **

Amum commune, Bauang-puü,
Allipm Unicum, Cuch-y,
'A nethum, Adas,
Apïum, Saldri,

Anguria indica, Semanca,
Acalypha rubra, .Sirit-buchat, r - - - -

Alfine verticiila-

ta, Lida-ayam, - - nova»
Antirrhinum ros-

marrnifolïum, Rafu, - - - - -

Arecca parva, Pinang -bimbin, - - - - -

Arecca commu-
nis r Pinang, - : Com:

4re?ca aiba, Pinang finagar,. - - nova,
Ab/Inthinm 'fpa-

'

m
f Zuaet*murrit," - • l - -*



L A T Y N*

/ibfinthium (pica-

turn
,

Anona reticulata,

Anona tuberofa,

Acorus,
Ananas,
Arundo indica,

«Artocarpus ova-

tus,

^rtocarpus inci-

ius,

-Art ^carpusnanca,

.Aftocarpus pilo-

lus
,

/>rtemifiaprocum-

bens,
Amarantbus pyra-

trJdalis

,

Amaranthuscnfla
tus ,

Abrus maculatus,

Acanthus ilicifo-

lius,

Afpalathus volvu-
laris

,

Arachidna quadri-

folh

,

Bombax pentan-

«Irurri

,

Balfamina earnea

,

lairsmina commu*
nis,

(7)

Java ANscti.

Locat-raah, Sp: nov&

Noria, «» - cogns

Siri-caja, "'- - - » •

Dringo, - - ~ - 4.

Nanas, *,-•-.'•

Bambu, - - - - -

Riandelica, - - nova*
Sücpn- timbul, - - - - -'

'

Nanca, - - - - -

Champedah

,

--..«>

£ücut-panurri, - - - - -

Zang-arayan, -'- cogns

Bayang tabefèti,

Saga

,

• - - - -

Jeruju ,

Gando-Iaut, «• - nova.

Catiang-tana, - - cogns

Capoc, -: - - - -

Beretcang, - - nova,

Daün lacca, • » cogns



n m er km

- m *

(8)

L a Hr ^. Javaansch,

Ballote verticilla-

tt>m, Conti^d-balu, Sp: nova,

Brunei la violacea, Mayanamèra, . - - ~ .

Bombax plumo-
füm -Chankirèn

,

Bryonia tomento-

ia, Oyot-fiü,

Begonia magni-

folia, Bla-blü,

Èegonia longifo-

lia, Hariang-duncuc
>

Bryonia quinque-

folïa , Oyot-kekèp,
Balfamina repens, Esor-esor,
Begonia repens, Huhurangan,
Bingonia gigantea , Kipadali

,

Bidens pinnata, Harru^a,
Bignonia tripinna- Pompooari

s

ta,

Betarubra, Beet,
Bmnella bicolor, Zauerrai
Blechnum ferpen-

tinbm

,

Pacü -alam
«j

Bidens Acmella , Acheram
5

Barlena quadri- * -correc*

(pinofa., Landacp - - nova,

Barlena bitumnio-
ia, Landaobirn,

Barleria glabra, Cambang China,
Bixaorleana, Galuga, «- cogn;
Blitum, BJyam,
Êidens tnfoliata, Sin-duan^ r m r>ov&

?

B i ap*

!* m

'# - - «.

* - - •».



Cp)

LATYff.

Capparis fpinofa

,

Capparis longifo-

lia

,

Casfia obtufifolia,

Casfia glandulofa,

Casfia fimbriata,

Casfïa mimofa,
Casfia fistula,

Casfia alata,

Casfia tarda,

Casfia mimofoi-

des,

Caprifolium feri-

ceum,
Caprifolium ova-

tum

,

Caprifolium recli-

natum

,

Caprifolium fcar»

latinurn

,

Caprifolium arbo-

reum

,

Caprifolium pani-

cuiatum

,

Caprifolium cri-

flatum

,

Caprifolium viti-

cifolium

,

Cytisfus feriaeus,

Convolvulus brac-

teatus

,

Convolvulus pel-

tatus,

jAVAANS'clt.

Caju-tuju, op» • » «o

Casang -ka,
Ketepèn,
Turuyan,
Cambang -arrit,

Gagabuian

,

Tangoli,
Daun curap,
Zohar,

c* v a «» CK

- . cogn.

- -incogn:
- - nova»

- - cogn:

- incogiï?

Juait-furrï, - - nova*

Tütup, *,*. - « «»

Songiigu;

Cambang baial,

Caju-bugan, * -correé.

Cmabang - cring, — nova.
1

Cambang - bögan,
Zucut-pangon,

Oyeet

,

Catiang gude,

öyot - ampelas ,

Charrayon

,

cogn?

nova.

Con«



( lo)

Lat y "n. Javaansch^

Convolvulus per-

foliatus ,
Oyot-pisfoc , Sp: - - •

Convolvulus tri- t

cornutus, Corri, idem.

Convolvulus
quamsdit, Cambang-rinchik l - -correc:

Convolvulus pilo*

fus, Caboyan, - - nova.

Convolvulus pes Oyot - tangan-tan*

tigridis, gan, - -correc:

Convolvulus fer-

piculans, Oyot-ungu, - - nova,

Colvolvulus caly-

culatus, Jucut-njaling-it, - - - - -

Colvolvulus fubu-

latifolius, Arrèy-püri; idem,
Convolvulus fol-

danella, Cancbng, - - cogn:
Convolvulus ba-

tata, Bolén, idem*
Cisrus piperifoli-

us

,

Rendbngj - - cor: ex
Cistus telephioi- Lampany^ meiast:

des , « . nova.
Cistus parafiticus, Manjal, idem.
Cistus quinque-

nervis ,- Chalbn

,

idem»
Cistus albisfimus , Arrendong -

a

mas-
'

Ta, idem.
Cytisfus decaphyl-

lus

,

Cabao 9
- - nova.

Coproftna myrti-

foiia, Tay-ayam*
£ z Cha-



L A T Y n. Javaansch.

Ghampaca Micfre-

ft
, lia, Champaca* Sp: cögnf

Costus arabicus, Tommo ,
*»-.• - - -

Crocon coccine-

um, Purls, - - nova,

Conyza balfami-

fera, Sambong banki, - * cogn:

Citrus, Zerco, genus cogn: curcuoSp*
Cotylcdon lacinia-

ta, Chacar-bebèc, - - cogn:

Crotalaria auricu-

lata, Catiang - monjet , - f nova#

Celcis amplifolia, Kibuntar
,

- * - - -

Caefalpinia pul- Cambang * cupu-
ckerrima, cüpu,

Coreopfis emarci-

da, Lampon »loguon , - -

Coreopfis bïtumi-

tïoïd
, Kampen, b *

Carduus amplexi-
caubs

,

Zonhè - lampün 3

Cucurbita purpu-
rea, Calayar* * - nova*

Êaryophyllus hor- - - cogn;

tenfis, Telukik, - - - - -

Capiicum, Chabe, Gên. - -

Cepa, B»uang, • • - • - *

Cepa afcalanieay Lokiok,
Carum , Caroway,
Cyminum, J intan,

Coriandrura» Catiimbaf,

Cucumis pêrpüfil* « « .nova.

lus, Hamprt* • bogo , Cha#

Mo t» m e*

» •» «<



L A T Y N.

Chamaemelumno-
bile,

Cnnum albiflo-

rum*
Campanula rofea,

Celtis anguftifolia,

CostuS foenicuia-

tus,

Cefalpiniafapang,

Champaca turbi-

nata,

Croton altheifoii-

um,
Celtis orientaiis

maxima,
Celtis glabra,

Cucumis purpu-

reus ,

Calophyllum odo-

ratssfim.um $

Cerbera,

Croton ovaturn,

Crotalaria firiata,

Carthamus tincto-

rius,

Commelina gra«

minea ,

Commelina ncrvo-

fa,

Caffèa

,

Cleome viscofa,

Ceropegia parali-

uca,

Javaansch/

Cambang-c,ravo, - • cogn;

Bacong, - - - - -

Püchmg, - - Cogn:

Angrungj r - nova,

Tontak, - -

Sechang, - - cogn;

Champaca loguon, - - cova.

Kilalay, - - - - *

Curay, - - - - -

Cafu-fufüm, - - <- - -

Bobontèngan, - - - - -

Sulatri,

Bintaro,

Tapen 5

Zucut-meon,

Casfbmba 3

Bayonda a

Bredo-bambu,
Coffy,

Maman laganfa^

Angrèc-monjet,
B 4

• cogn:

correc-

nova.

^ - cogn;

nova.

cog<

cogn;

correc-



LUTtM
Croton pigment**

riütru

Crotalaria fruticc*

fa,

Croton laurifoli*

um y

Cucumis angui*

nus,
Corindum halica»

bum,
Cyeometra cauli*

flora,

Calophyllum ova*

tifolium,

Cannacorus ,

Champacafascicu-

lata,

Dillenia Indica,

Dracontium vio-

laceum,
Dolichos mammo-

fus,

Dracsena venenata

Öracaena rubra,

Dolichos pruri-

ens,

Dürio flercora-

ccus,

Dioscoreatrifolia-

ta,

Dioscorea dclete-

ria,

( !3)

Javaanchs*

Talincïip,

Hihirifan,

Kimeon,

Paria pelus,

Arrcghcn^he,

Nam -nam,

Cafu njamplon,
Tasfibèb,

Champaca - ban-

doe,
Caju fempu f

Randa-hias,

Ban cban,

Anfuang-logubn,
Andöng,

RarraueaV

Durion

,

Gadüng,

Ubi-up£$>

cnm fïg*

fp: nova»

- - nova.

cogn:

- - cogn«

- - novaa
* - cogn;

- *• cogn?
gen.'cogn:

- -correc:

- - nova.
Sp: nova.
- - correc;

* - nova*

* - correc-

- * cogn:

- - nova.'

Ex-



(14)

jAVAANStfH.

Buta-buta f gen;

Lat yn.

Excoecaria ovati-

folia,

Euphorbia botry-

oides, Daun petilam,

Euphrafia viola-

cea

,

Juait-cambing,

Epidendrum cor-

nutum, Orè^orè,
Equifetura aquati-

cum, Harot-höt,
Euphorbia penta-

gona , Suru-furü,
Epidendrum cica-

darium

,

angrèc - lolo,

Epidendrum pugi»

onatum

,

malecca >

Ephemerum glau*

cospernum, mata puchang 3

Epidendrum fru-

mentaceum
«,

mancrac
,

Epidendrum bis-

picatum, amè»amê,
Epidendrum fau«

rurus

,

Angrèc - yari
?

Epidendrum cau« Angrèc cambu-
lifiorum, lan,

Epidendrum cate-'

natum

,

Cadaka - buróng

,

Epidendrum aci-

nacifolium, Rentèk,
Eupharafiarepens, Arrucü,
Euphrafia la&uci-

' ^ , Rerringhitan,
B S S

cogrw

- - nova.

- - nova.

- - eogn:

<• - nova.

Epi«



tlf)

Latyn. Javaansc
Epitlendrum tes-

fulatum

,

Bphemerum race-

mofum

,

Epidendrum mul-

tibulbe,

Euphrafia aroma-

tica,

Erychrina Coral-
lodendron

,

Eupatoj^ium vplu-

bile/
euphrafia rosma-

rinifolia

,

Euphratrfia hel-

min thospermum,
Ficus aurantiata,

Ficus deleteria

,

Ficus piëta,

Ficus parietaria,

Ficus racemofa,

Ficus phyllospern

ma

,

Ticus, amara,

Ficus glgantea,

Ficus calycisper-

ma

,

Ficus fubcalyptra-

ta

,

Filix ftipuïacea,

Filix auriculata,

Filix palmacea

,

Cadaka, - - - « *

Choncöc,

Ba.ua -uangan, - - - - -

Camulang-pucij

Papdap, « . -cogn:

Oyot-pütMichingj - - » - -

Thethean ,
- - nova»

Ghedan,
Darrand£ng s

Auar- aruar

,

"i

Sp: nova

Oringhin

,

- - cogn:
Amis - mata 9 - - nova,
Oaien

,

- - cogn:.

Pehèr, - - nova.
Pisforbh', m « _. , _ w

Bunüc

,

. . « o, =

Jayauai, * '"'• M • - O

Boa -lob

,

t . e - «

Pacu - boa

,

Pacu-charebam,
Paci^tiham, -m m f m m

Fognf*



f, A T Y N# jAVAANSCHr

Foeniculum, Acar-aining, Sp: cognt

Flagellaria ara- Sunfdti, - - nova»

neiflora,

Gmeiina ,
Oarren

,

- - cogn«
Gai;denïa florida, Caja-piring, - - - - *

firaieopfis ' magni-

folia, Ducuc-ambur, - - nova*

Guilandina rotun-

da, Matahiang, - - correq:

Cuayaba, «ambo bichi, genrcogns
Grevïa racemofa, Kilaki, Sp nova.

Grevia Afiadca, Talib, - - cogn;
Hedyfarum trifo- Daun ringan-rin-

liatum, gan, - - - - -

Hedyfarum pul-

chellum, Kiching-gor&n, - - - - -

Hedyfarum humi-

fufum ,
Sécaman

,

• - nova,

Hedyfarum viola*

ceum ,
Cambang « arring > . - - * -

Hedyfarum race-

mofum, Apa-apa, - - cogn:
Hedyfarum mg

rum, Cuyan- poten, - - nova.
Hedyfarum ova-

tum, Cada-tuan, - - - - -

Hedyfarum capi-

tarum, Eontot - cuching, - • cogn:
Hedyfarum trique-

trum, Cbinchorang, - - - - -

Hedyfarum lans-

(ura, Ekor-anomang, -- ---
Hedyfarum verti*

sihaEüm, kiifabat, Sp:nova.
B 5 He*



(I?)

L A T Y N. JAVAANSCH

Hedyfarum zonu-

latum, Sinom, Sp: noYa.

Hedyfarum rosmar

rinifoliurn, Jücut-cacafirang,

Hedyfarum inas»

quale

,

Ghenghean y
*--•>.

Hedyotis rotundi*

folia, Mamaniram, - • ' • "

1

Hedyotis lotagifo- Mamaniram laki-

lia, laki,

Hedyotis plicata, Umbül- umbul,
Hedyotis arboies-

cens, Catumpan, - - - . r

Hedyotis lanceo- Jucut * caranfe-

lata, rang, -

Hibiscus tiliace-

us, Daunbaro^ f\* cogn*

Hibiscus feviceus, Sait, - - - - -

Hibiscus trinita-

rius, Gandapura-utan, - nova,

Hibiscus Abelmo-
fchus, G&ndapüra, - - cogn:

Hibiscus acetofus, Gamat, - - - - -

Hibiscus pruriens, Cabórro
,

- - nova»

Hibiscus coelestis, Chachankir * !an*

git, - - - - •*

Hibiscus malva-

rofa, Oribari) - - cogn:

Hibiscus fagitta-

tus, Chachankir, - - nova,;

Hibiscus barbatis, Ti üc,
Hemionitis trifida^ Simbar-rampe 5

- * - - -

Hes



(i8)

L A T Y N.

Hemionitis acro-

fticba,

HvHrocotyle afia-

tica,

Heliotropium urn-

bellatum,

Heliotropiumlon-

gifolium,

Heliotropium
fcandens,

Holcus Jacchara*

tus,

Hipocrepismimo-
fula,

Heiiotropium lan-

ccoiatum,

Heiianthus triner-

vis,

Jufticia gandarïi-

fa

,

Jufticia procum-
bens,

Jufticia fpicata,

Jufticia violacea,

Jufticia piéla,

Jambus calycinus,

Jambus ruber,

jambus acidus,

Jambus rofatus , .

Ixia enftfolia,

Jberiscalycina,

Jatropha

,

J A.VAANStï,

Pacu-manaog^ Sp: nov^

Pancagan, w » cogn?

Sambilang, m m m m «

Tompalim, m » nova»

Oyot-gardu,

Batar, cogn:

Bebefian, nova.

Buntut- aiching,

Serenghènghe , m m cogn:

Gandarïifa , m *»

Efaunbenang, <B> •> - - -

Jarbngan

,

3ê * nova*
Handulüm* f* • - - .

Daun prada, e « cogn:

Heas, m m nova»

Jambu-ayer ,
- - cogn:

Cöpo, - • nova*

jambo ayer»mauar9
« • cogn:

Cambang-marak) m — - - -

Camandilang, s» m nova.

Jarac-cofta r » cogd:

jas-



(ïp>

Latyn.
Jasminum odora-

turn,

Jasminum fylvos»

tre,

Jasminum bicorol-

latum
,

Koempheria pro-

cumbens

,

Lilium pendu-
lüm,

Laurus Casfia,

laurus camphora,
Laurus falfifraz,

Laurus malaba*

thrum
?

,

Laurus crucifo*

Ha,

Laurus cinnamo-
pmum,

Lathyrus penta-

phyl-lus

,

Lachryma job

,

Liguftrum race-

mofum,
Leontodonacutis-

firaum,

Leoiurus ïndiqa,

Leonurus marru-
bifolia,

Leonurus cordifo-

lia*

Lycopodium lan-

ceolarum

,

JavaanscU.

Cambang-gambir, Sp; cognf

Malati-utaiij - - - - .

Malati, - -correc;

Conchör,

«=*>•»•

Camhang-bedul,
Caju manis,
Capur- baros,

Caju-padas,

Sintoc

,

Hurii- gading,

Kiaims,

. • BOVJi.

- - cogn:

Cambang tlang, - - nova»
jaü- batu, - - cogu»

Pandac-pandac, - - nova*

Payana, . - - - -

Daunheran, - . cogn:

Zücut-puhit, - • - • •

Zucut-fumilang, . - • - «

Cadaca-ramè, * -> * r

Ly-



(»)

LAfYK. JavAANSC»

Lycopodium ver*

miculare

,

Morinda tin&oria

,

Musfaenda frondo-

fa,

^4ollugo pumila

,

Mollugo multiflo-

ra,

Melis fa hortenliSj

Melisfalongifolia,

Melisfa moncana,

Maranta funcea ,

Mangoftana,
Myrtus hortenfïs,

Myrtus alba,

Momordica rotun-

da,

Morus longifolia,

Morus laciniata,

Matricaria,

Malva Europea,
M,ufa

,

Mirabilis Xa&pa,
Moringa paroifo-

lia,

Manga
,

Manga acida,
.

Melochia fascïcu-

lata,

Momordica auri-

culata

,

Miraofafcandens,

Cuinpait

,

Bancüdo,

Chenke laban,

Gelang - pafir
,

Jucuc ridi

,

Melisfe,

Dillatn

,

Jauer-cotoc-utan
,

Bamban ,

Manguftan,
Myrt

,

Caju-puci,

Corrèc - cotoc

,

Nartgfï

,

Babe* arang

,

verüni

,

Cambang - fonket,

Pisang cum io
Cambang*före,
Kellör,

Genus cognittcum
Gandaria

,

Dendèk-poè,

Oyot - gagac ,

Chariu

,

Sp: nov&
ge; cogn:

Sp: cogn?
- • nov^«

- - cogn;
- - nova»

- - cogn?
- -Correc*

. • cogn:

- -Correc-

- - nova»

- - cogn:
cum 3 fpe."

Sp: cogn:
varietatib^

cuni4 var:

Sp.'correc*

i z varieta;

Sp: nova.

• cogflg

Mo«



Laty^ï Javaansch.

Momordica furcu» Lopang

,

lata,

Nipa, NipaV
NymphaeaNelum- Trattij

bö v
Nephelium echi- Rambutan,

natura

,

Nephelium gla- Ratnbütan-athe,
•. brumj
Nicotiana frutico- Tabaco j

fa,

Ophijs criftata , Papechan,
Oenothera quadrï*

columnata, Chabean,
Örobanche flans , Camban Japan

,

Orobanche biflo-

ra, Takin,

Oenothera alba, Mamariam,
Ophioglofum cul«

trifolium, Simbar-yari,

Ocymum, SulasnV
Oxallis Lujula, Cancam- yïiyu,

Oxallis recifa,- Haria-dac-ayèr,

Orchis cicadaria, Cambang - chuc-

hur,
Orchis flercorarra, Tunot v
Orobanche hirta, Cambang - tro»

Ophrys arundina- pong,
cea, Cambang- yauèrr,

nova

gen: corri

Sf t cognif

geri: corrf

Sp: nova.

m m cjgê

<B m nöNra.

- -correc*
ö m nova*

• f

gen.cogn»

nova.

-
a a o » m

Orchis cornuta, Cuning - Padang, - - - - -

Ofmundalaciniata, Zücut-yalac, - - correc*

Ox«



Latyn. Javaansch."

Qxallis fenfitiva^ Tacot>raanufia f Sp: cogn:

Opuncia magnifo*

lia, Lida-badac, - - - • -

fchyllanthus em-
blica, Boa-Ma!aca f - - ...

Phyllanthus rubra, Candri-nafi, -- nova.'

IPhyllanthus coc-

cinea, Mingit, - •

Phyllanthus alba, Nafï-nafi*

Phyllanthus turbi-

nata, Dipari,
-
'- - - -

Phyllantus argen-

tata, Kibanjar, - -

Phyllanthus pla-

centata, Marremè,
Phyllanthus aci-

disfïma, Cherenaè, - -con-ec.'

Phyllanthus fpe-

ciofa, Catuc-manis, - * nova.

Phyllantus urina*

ria, Daun cottè, . - cogn;

Phyllanthus niru

ri, Zucut-befi, - - cogn*
Phyllanthus to- - - nova.

mentofa , Caju - müca

,

Phyllanthus urceo*

lata, Chichariniang, . - • - »

Phyllanthus epi-

phyllanthus, Lanfi-lakina, - - cogm
Periclymenum ja-

vanicum, Daun taman

,

- - nova.

phafcolusclitorius, Bonga birü, - -corroc:

Poyl-



La atyn. Javaansch.

fotygonum zotiU"

latum

,

Plumeria arborea,

Plumeria lau-ifo

lia,

Fluména duplici-

llö'a,

Prunus tinéloria,

Phyfalis Hahcaca*
burn,

Phyfalis crenata

,

Phafeolus cornu-

tus ,

Piper peltatum

,

Piper rotundum,
Parietaria repens,

Piper bombyca-
tum

,

Polyanthes tube-

rofa,

Polytrichum ca-

ïyptratnm,

Pederia corymbo-
fa,

Pederia magnifo-
lia,

Phafeo lus pril-

riens

,

Pyrus fativa,

Pyrus fcabiofa,

Papaya communis,
Papaya cucumeri-

Titi-boan,
Cambodia,

Sp.- nov&
- - cogn:

Mandacakikichil, - - nova.

Mandacaki

,

nov. corr.

jirac, - - - - -

Daun capo,
Chechèndet

,

- cogn:
- nova.

Catiang-tandbc ,*--.„
f aim ghcbedön , • - cogni
JL#ad.a

^

'm m • - -

Catumpangan, L

Siri - utan

,

Sündal malam,

Pacu-roncbe,

Daun contüc,

Cafimbucan,

* - nova*

- - cogn:

- - nova»

m -correc.

- - nova«'

Gönfeng

,

Peer*

Lumpin - lumpin , - - nova»

Papaya , gen: cogty

- - cognr

Papaya * gantom , Sp.* nova.

Pa-



A

Lat vn.

Paliurus aJuticus,

Polypodium to
mentofum v

Piper foetidum,

Polygonum perfo-

liatum,

Polypodium gigan*
teum,

Ponulaca repens,

Plantago quinque-

nervi5

,

Polvgonitm srami-

neum

,

Puniea narra,

Piper turbinamm,
Polygonum tomen-

tofum

,

Fandan us odoratis-

fimus

,

Pandanus paraüti-

cus

,

Phyfaliseorymbofa,

Polygonum fpirale,

Poinciana puiciier

rima,

Pavetta rubra,

Piper obtufifólfüm,

Piftia ftraüores,

Palma coccus.

Ricinus peltatus,

B icinus mo rifolius,

Rosmarinus con>
tnunis

,

\
* 1 .

( *5 >

IataanscU.

Zeray, Sp. nova.

Pacu - cadaJ

,

Siri-büfóc,

Gamat, Spec^.cog.

Capat f Sp. nova.

Gelangd - - cogn.

Urat-ürat, Spec. cog.

ZÜGut - charang

,

Sp. nova.

Deiima, Spec. ecg.

Fapadafan, Sp. nova.

Babacöan, - - - - -

Pudac, Gen. corr.

Rurong - tandang

,

Sp* nova.

Eiör laki-la>i, - - « * -

Ciiarang • gheae

,

- - - - -

Mameracan

,

* -

Cambang - fiantan-

mèra

,

- - - - -

Chabe - parrahü

,

Sp. nova.

Capo capo, Spec. cog.

Calapa, Pen. corr.

Tüvup, Spec. cog.

Kecüpuc, Sp. nova.

Rosmaryn, Gen. corr.

C Ki*



Latyn. •*#

Ricinus digitatus,

Ricinus pulchellus,

Röfa,
Rubus trifoliatus

,

Ricinus piétus,

Rubus polyandrus,

Rubus cordifolius,

Rhus triibiiacum

,

Ruta communis,
Rubus fpicatus,

Ricinus odontus,

RhaTinus oppofiti-

folia,

Sagittaria triflora,

Solanum fpinatum

,

Solanum album,

So anum repens,

Solanum rubrum,

Solanum corymbo
fum

,

Solanum racemo-

fum

,

Solanum ferpentï-

num,
Solanum cardios-

permum

,

Solanum coerulenm

Solanum Tubero-
fam,

Soknum Lycoper-

fi:on,

Sclanum Triloba-

tum,

Jaavansch.

Zarac, Sp. cogn.

Zarac-gorita,

•Mauar, - - cogn,
Boa-mera, - - nov%
Daun-maas

,

......
Aras,

Aras Parampuan, - - - - -

Kisfampang, - . - . -

Arrüda, - - cogn,
Aras-barrac, , - novdt
H^ndeón, - - - . ,.

Caliaghi, * - - - -

Bia-bia, - - - - -

Tróng-aór, - . cogn.
Tröng-tafs, - - nova.
Luncha, , - - - .

Bulün, '

Tatar,

Chochorócoc,

Cafu-gumi,

Blom - pak

,

Luncha - anjin

,

Aard- appel >

Bondot,

Trong-duri,

Sp. nova.

* - cogn.

• » • • •

$?
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(V)
Latyn Javaan sch.

Syfirinchjum cul-

cnfülium
, Tibu - brèn- brün

,

Sencbus fruticoflis. Blohtas- ciiina,

S;dos peltatus

,

Pancna-fona,
Sinapis communis, Safaüi,

Satyrium caminum, Cburubugan

,

S famum orintite, Tiijen,

Stranmonjüji] datu-

ra

,

Cuehubón

,

Straraonium infer-

nale, Carrundün,
Sc-m^ucus anffufli-o

fü ius

,

Dola-dcla,
Sidentis rigida, Cufifat,

Seorzonera com-
munist , Cafenè

,

Seriecio longifolius Tegelkm

,

Sium crispum, Zauer papuiL,

Smilax laurifolia, Cnanarbabi,
Teucrium meliilae-

folium

;

Zucut * njarrom

,

Tanaceium cris-

pura, Caniki,

Trtumfetta tomen-

fato. Capuyan-ghè,

Triumfetta trïio*

bata, Pumpulutan-lalaki, - *

Triumfetta lanige-

ra, Caju-puriit^ -~-

Terminala ovati-

folia, Catapan, - -

Tamarindus

,

AlTam

,

Gen
'Vrena finuata, -Pupulutam* $p.

C 2.

nova.

cogn,

nova.

cogn.

- - nova.

- <- corr.

- - nova.

•- co£rt.

Spe. corr.

cogn.

* - nova.

cogn

Sp. nova.

cogn.

corr.

Cogn,
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LaT¥N JAVAANSCH.

Vinca rofea, Cambang montegi
mera, .- - nova,

Verbascum ttirri-

culatum, Calamóg-fa,
Verbascum rcpens, Calamög, -- cogn.

Vinca foetida, Pachar-china, * " nova.

Vitis verrucaria, Barrera, * - - - -

Vvaria hortenfis , Cananga

,

- - cugn*

Vvaria montana, Cananga-utan, - * - - -

Vitis monosperma, Bumburuman, - - nova.

Vicex negundo, Lwgondi-laut, - - cogn.

Vitis bra&eata, Bumburuman ghe-

dè, - - nova.

Verbefina folitaria, B^baüngan, - - - - -

Vinca fterilis

,

Bambang-puri, - - - - -

Vitis quinquefolia, Landóc,
Verbefina aquatica Seróni - ayer

,

- - cogn.

Vitis ftercoracea, Chirütu, - - nova.

Verbefina birlora, Orang-;.ring, - - cogn*

Vrtica interrupta, Pülus-ayam, - - - - -

Vinca alba, Cambang raantega

puti

,

$?. nova.

Vitis triphylla, Galing -galing, - - corr«

Vitis cineracsa, -Angór-utan,

Zingiberinfipdum, Pining -kifi, Gen. corr.

Zingiber ramo-
fum

,

Pining -ranja, §p. nova,

Zingiber aquofum, Balacatoa,

Zingiber amari-

cans, Lampuyan-pait, -----
Zingiber aromaü-

cum, -Alèa-jay, -- cogn.

Zingiber grami-

neurn, Alèa-pady, Sp. nov*



RtGT van den öti*

dergeteekenden aan het

Genootfchap , wegens
Tarwe/ gezaait en ge-

oogst in zyn Thuin op
Jaccatra.

Aan' Den "

Wel Edelen Groot Agtbaren Heere

DRIAAN MOENS,
Voorzittend I)ire£leur

Benevens

De Heeren Derigeerende Lee-
den van het Genootfchap des

Konften en Weeténschappea
alhier.

Wel Edel Groot Agtbaar Heer

en

; Wel Edele Heeren.

J[n voldoening van het befluit, in onze
jongde zitting, wegens de tarw, door my
alhier gewonnen en toen vertoont, neem
ik de vryheid te berigten:

A Dat



Dat ik in de maand July jongfl leedetl

eene geringe kw&ntiteyt heb laten zayen

,

to wel in myn Thuin als op nnn land, na

óat de grond alvorens behoorlyk , op bei-

de plaatsen was beieid,

Het gezaaide in mynThuin,geftrooit in

eene lofle en tamelyk goede aarde, kwam
fpoedigop, maar op myn land, alwaar toen,

eene buiten gewoone droogte heeifchte*

zag ik niets te voorfchyn koomen , het welk
aan de agteloosheid van myn volk, wegens

de verzuimde befproeying, moet woren
toegefchreeven , alzodeuitgekooren p'aats

aldaar, in ^Uen deele veel gunftigef was,
dan de grond in myn thüin.

Omtrent drie maanden na het zayen,

begonnen de airen zig te vertootien, lom-

migen zeer wel geitel, andere in tegen-

deel fchraal en aangeftoöken * 10 dat het

ingezamelde koorn in omtrent ti6 daa*

gen, ryp geworden, niet veel meel* be*
#

droeg dan het gezaaide

Inmiddels had ik weder op een andere

plaats een tweede proef genomen en de

grond, Ichoon ook zandagtig, egter zo*

danig doen verbeeteren, dat de halmen

terltont vtel fleuriger en kragtiger op kwa-

men
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men, dan de eerde keer* Om niets on-

bezogt te laten, zaaide ik tweevoudig,

het ut n : gedeelte wat digter als het ande-

re en /,ag by de uitkomft, dat tarw ineen

goede ^rond alhier niet te digt moet ftaan,

alzo het minfl; gezaaide aanmcrkelyk uit

ftoelde en zig terftont verdeelde in drie

vier en meer halmen.

Toen dit koorn 3 ruim een voet hoog
was opgeichooten , fheed ik het af om-
trent een hand breed boven de gronde en
he. haalde dit op dezelve wyze, nog eens?

het welk den al te weelderigen groei be-

paalde, egter kwam het in den zelven tyd
tot rypheid als het eerfte, maar met veel

fchooner aairen. Hef koorn was kleener

en ligter van korl dan het Caaé/è 9 geïyk

het monfter toont, maar nogtans tamelyk
vervult met de meelagtige zelfftandig.

heij, zoo dat het my zeer fpeet, de proef

met geene grootere hoe veelheid te heb-
ben kunnen neemen.

Veele lieden , liefhebbers van den land-

bouw, zyn dit gering produót, als eene
zeldzaamheid by my koomen bezigtigea,

en dewyl de ondervinding my heeft ge-

leert , dat mea alhier ten minften op eene
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8 § io : voudige winft van het gehaaide

hoöpen mag, durf ik een ieder geruft

animeeren, myn proef in het groot te on-

dernecmen, dewyl de oogft den arbeid

overvloedig zal beloonen..

Hier voor behoort men zig voornamer
lyk te hoeden, om zoo min te zayen gë-

duurende het reegen ftyzoen als inde Ooft-

moufibtu want beide tyd peeken zyn na-

deelig.
:

* In de eerfte verrot het zaad : dac

heb ik ondervonden, in de laatfte zoud^
men onvermoogend weezea eene uitge-

iïrekte ruimte te befproeyen,; geduuren-
de een reeks van drooge daagen r die dik-

wils een, twep en meer maandeii zonder
een druppel 'reegen cöntinuéerën, zëif

heeft de Noord -Ooftë -wind, dan eene
zodanig uitdroogendekragt, dat de aller-

jRercküe befproeying. maar weinig zoude
Das ten» < . . * • >•..

Voor de befte tvd houde ik derhalven

de maand Maart, wanneer vogtig en droog
weder beboorlyk atvvisfelt 5 en dewyl ik

heb bevonden, dat het koorn by na ryp

zynde , geen reegen begeert , maar te vree-

den is met de zwaare daauw, die mtn om-
trent den zonnen flard , hier altoos heeft

f

h de maand Juny de gefchiktfle tyd Vóór

den o,ogft.
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Zp ver ik weet,.heeft niemand voor my

het boyenftaande alhier beproeft, maar
een geloofwaardig man heeft my verzee-

kert te Sarnarang* eens, zeer goed brood,

van aldaar gewonnen tarw te hebben ge-

geeten ; zoo dat ik dat verhaal, by myne
bevinding voegende , gedisponeert ben te

gelooven, dat de gepretendeerde onmoge?-
lykheid, tarw alhier te zaayen nergens an-

ders exieert dan in 'de overheerichende

traagheid £ri onverfchilligheid van 's lands

ïngezeetenen , die door gaans weinig trek

hebben , iets te onderneemen , en dac geen

,

het welk een ander nog wild doen, op al-

|erley wyze pogen te verhjnderen. Im-
mers toont de bevinding van den Heer
Desfave de Cock 5 te Colombo, in ons jongft

beiluyt opgetekent, (*') al weederaan,
wat men met al kan, als men maar wild,

A 3 daar-

(*) Hier mede bedoelde de Heer Hooyman , de preuve
genomen door den Heer DeïTave van Colombo . op 't Eiland
Ceilon, Comelis de- Cock, om Hennip., van EuropeesHen-
nip z^ad te kweeken, \*aar van hy aan dit. G'enootfchap

had gezonden een ftreng gaarn gefponnen ut het daar

van gekweekte Hennip, het geen zoo' deugdzaam van
aard bevonden is, dat 'er zeildoek van geweeven eia

Jsuwerk van zouden kunnen gedraaid worden.
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daarom repeteer ik nogmaals , dat alle wel-*

gezinde ïngezeetenen, zig door den geeft

van traagheid, met moeten laten overhe-

ren , maar in tegendeel elk naar zyn fleet

alles beproeve, wat nuttig en eerlyk is,

terwyl ik geen ogenblik in twyfel ftaa

te vertrouwen, dat de uitkorrfl in veele

ïaaken, de verwagting verre overtreffen.

My vleyende hier meecie aan de g' eer-

de intentie deezer respeftabele vergade-

ring voldaan te hebben , neepi ik de vry-

heid, met de meefte Hoog agting my te

stoemen»

Wil Edel Groot Agtltitr Heer

en

Wel Edele Heeren

Uw: Wel Edekm

Zeer D: W: Diemaf
s

J. HoOYMANj

BAVAVIA
den 10 Juny

Ao: 1784.

Be*
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J3ERIGT aangaande het

Planten van Tarwe zo als

daar van te Cheirïbon ea
alhier proeven genoemea
Zyn.

D'e Caabfche^ Japanfe, Perfiaanfe en
Maccaufe Tarwe zyn beft opgekomen

»

wanneer zy droog en niet ingeweekt, wat
wyd van eikanderen gezaayt wierden, op
een bolvlakleggende vette fwarte kley-

grond, die vyf roe fesmaalen omgeploegt,
welgezuivert en g'egt is geworden, ter-

wyl men het zayen heeft waargenomen by
een maatig weer, als de grond niet te

nat is, en zulks in het laaiie van de maand
February, of in de maand Maart, zorg-

dragende, dat het onkruyd er wel uitge-

wied werd, terwyl men het weelig op-
fchieten , wanneer het een voet hoog was

,

bepaalt heeft door defelve een en ander-
maal een hand boven de grond en iets hoo-
ger aftefcheeren : na verloop van Een
hondert en twintig daagen heeft men vol-

le graanen ingeoogft, en bevonden, dat
een ernftige onderneeming van de cultuu-

re
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re van clat graan, democyteen onkofteit

genoeglaam heefc b'antwoord, waarom
men, billyk mag verwagten, dat een alge-

xneenen onderneeming, meer ondervin-

ding en verbetering er aan. zal. toebren-

gen en deze Collonie omtretid die behoef-

te des levens des noods van geen anderen

ftaat zoude behoeven afte hangen.

Andriks Teisseire^

BATAVIA
den i. Maart

Ao: 1790.
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E R I*C H
WEEGENS ÊENE

fATERVREESj
Veroorzaakt door den iri eene hevige wö^dé

toégebïagtën beet van eenén Mensen*

DOOR
i

Br. G* P« Le Dulx, Medi Doft: &c.

Dat de Beeten van Dieren van allerhan-

de zoorten , welke in eenen zekererf

graad van toorn worden aangebragt ,- ge-

vaarlyke ja doodelyke gevolgen gehad heb*
ben^ heeft de droevige ondervinding meer
dan te dikwyls geleerd , gelyk wy niet zelden

by beroemde Waarnemers geboekt vinden.

Dè wydberoemde LëCat , heeft ons ee-

ne waarnemmg medegedeelt van eenerf

Boer, die door den beet van eenen Eend-
vogel, welken hy in zyne minnedrift ge«

ftoort en daar door vergramd had, onge-

lukkig de dood met het leven had moeten
kopen,

Het heugt my* eene waarneming geie°

zen te hebben , aangaande de doodelyke ge-

volgen van eenen beet , door eenen Haan $

terwyl dezelve in 't hevigfte van zyn vech-
ten was, toègebragt.

ü Uit



co
Uit eene menigte van voor handen zytv

de voorbeelden, aangaande de gevolgen

van eenen honds -beet , zal ik dit volgend

te vinden in V Journaal Encyclopedique

van Venetun alleen aanhaalen: Een man
in Venetien , wilde eenen hond , die aan

eene teef vaft geraakt was , van eikande-

ren fcheiden en ftelde daar toe geweldige

middelen in 't werk, en bereikte eindelyk

zyn oogmerk, door den hond geweldig in

den ftaarc te knypen; het dier valt woe-
dend op den ftoorder van zyne geneugderis

aan, en brengt hem eenen aanmerkelyken

beet toe. De man word ogeilblikkig van de

Watervrees bevangen , kreeg teffens ver-

fchrikkelyke opzettingen der manneiyke
roede, en ftierf in weinige dagen.

De Hydropbobia of watervrees volgt naaf

evenredigheid van de hoeveelheid en hoe-

danigheid van 't venyn en hevigheid des

toorns op de beeten der woedende dieren

niet alleen, maar ook op die,welke door den

Menfch in eenen zekeren graad van toorn*

worden aangebragt.

Men vind een. enkeld geval aangetee-

kend aangaande eenen jongeling, die zich

in eene vervoering van toorn in den vin-

ger gebeten heeft, en des anderen dangs

alle de toevallen van dolheid had 9 endaar
aan ftierf.



De vermaardeM a l p i c h i u s verhaalt vatii

eene yrcuw, die dol wierden de watervrees

kreeg van eenen beet, door haar Dochter toe-*

gebragt , in eene overval van vallende ziekte*

De ze:dzaamheid nochthans van dusdani-

ge gevallen, en de liefde tot ^bevorderen
van 't welzyn van ~c algemeen , hebben

ïny genoopt het volgend geval thans te be-

richten:

Den i7dcn Maart 1789, vvierd aan'c Ge-
recht kermifle gegeven , dat de Botkhouder

'Haltba/ar van Vlitt , zich in eene vlaag van

dolheid met een mes in den onderbuik ge*?

ftcken had; 't gerecht begaf zich onmid-
delyk derwaarts , vergezeld van de ftads Chy«
rur^us den wel ervarenen Heer Lom*
bart, en vonden den leider, op lail van

den over hem .gépraétifeert hebbende Chy-
rurgein , gebonden en liggende in de hevig-

•iteconvulfive bewegingen, vooral in deoo*
gen; de Famielie ondervraagd zyndè, verhaal-

den , dat voor 4 & > dagen de leider met een zy-

rer vrienden cpeene aller woedendfte-wyze.

was handgemeen getaakt , zo dat hy zich niet

tegen den leider beftand vindende, hem
in die vervoer ing van gramfchap hevig in den
opperarm gebeten had; De gebetene wond
was op de gewcne wyiü verbonden zon-

der cenig acht te geven op de febrikke-

lyke gevolgen, welke dusdanige in woede
toegebragte beeten, kunnen veroorzaaken

A %



Na drie dagen deeze wond dus behafr^

dek te hebben, wierd de patiënt op een-'

maal door de koorts aangetaft, welke @ok
behandelt wierd zonder op de gevolgen
van zodanigen beet te letten.

De Chyfurgus , welke den patiënt behan-
delde, befpeurdeindenzelven eeneaanhou^
dende eilhoofdigheid, in dewelke hy eene
groote moeite niet alleen in 't innemen
der dranken, maar' ook eenen afkeer van
water had beginnen op te merken; 's daags

na deeze ontdekking wierd de Chyrurgein

geroepen en by den zieken gekomen zyn-

de , vond denzelven bezig zich aanhoudend
met een mes in den onderbuik te fteken;

het mes hem ontweldigd zynde , wierd hy
met veel moeite op eene ruftbank vaflgebon-

den en eene aanmerkelyke dofis L. L. Syd.

ingegeven, by welke de moeielykheid in

't flikken aanhoudend was. De voornoem-
de ftads Chirurgus liet hem een lepel water

inflokken; 't welk hy in 't eerfle weigerde,

tot dat men hem verzekerd had dat 't gene-

ver was, 't welk hy toen met veel moeite
inflokte; maar hem een glas water voorge-

houden zynde, befpeurde men in 't aange-

zicht en door 't gantfche lichaam de eifche-

lykile fpasmodique trekkingen , verzeld met
zodanigen angft, dat hy uitriep: water! ach

Hee-
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Heere Jefus genade! Deeze vrees klom

noch tot hoogeren graad, toen men hem
met een in water gedoopt ferviet zyne be-

bloede handen wilde reinigen, dat hy we-

derom onder de aller vehementfte ftuipeh

pitriep: O God water \

Toen ten duidelykfTen befpeurt hebben-

de, dat door den in woede toegebragten

beet , hy door de wateryrees was aangedaan

,

wierd befloten hem als zodanigen eenen te

behandelen doch dit voorneemen , te laat

voor des leiders behopd genomen, wierd

door zyn dood op den zelfden dach 's mid-

cfechs ten vier uuren belet,

'T Lichaam fchoon nog maar 3 uuren

jdood, verfpreide eenen zodanigen dood-

fchen flank , dat 't njet raadzaam , en in dit

geval voor 't gerecht niet noodzakelyk ge-

oordeelt wierd, hetzelve te openen.

Reets heb ik aan rnyn Opfchrift voldaan 5

en zou hier gioetep, en, nadien de nuu
tigheid iedereen genoegzaam in 't oog
loopt^ zeer wel kunnen eindigen. Doch
vergeef eenen uitflap dien ik maake , om ee-

nen Drank hier te Lande algemeen te

maaken , die jaaren achter den anderen , al-

toos met goed gevolg , gebruikt is , zo wel
toen het als een geheim wierd gehouden

,

als ook zedert kundige Mannen zich daar

van bediend hebben.

Niemand kan onbekend zyn de onder-

A 3 fphei^
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(cheide Middelen, welke men heeft aange*

tvend ter voorkoming en genezing van deeze

gevaarlyke ziekte ,
r welke men te vooren

als ongeneeflyk heeft opgegeven, waarom
verfcheide Menfchen de dood hebben moe*
ten ondergaan.

Zommige hebbende olie, uitwendig ge-

bruikt , aangeprefen. Andere hebben dezel-

ve inwendig toegediend. Wederom andere

vonden goed den leider, door de water-

vrees aangedaan, dagelyks een pint azyn
te laaten gebruiken.

Zommige hebben fpaanfche vliege plei-

ftersopde wond gelegt; Andere hebben de-

zelve in den nek en andere deeien van 't

lichaam geplaats en daar door de watervrees

voorgekomen.
De inwendige middelen welke men ter

voorkoming gebruikt, zyn de Campher.

Mercurim, Herba Ruth. Muscus. Rad va-

leriana Sylveftris. Rad. Serp, virg Afajou
tida. Caftoreum. Op-urn» fal commune, ace-

turn theriaciï* &c. Min gebruikt by voor-

beeh : Mufch. van X — XVI gr. Cinaber

XXIV gr. gemaakt tot een poeder voor eene

gifte, en herhaalt dezelve om de vier, of

indien het de nood vordert, om de twee

uuren; by 't gebruik van deeze pul vis an-

tilyfius geeft men 's morgefis en 's avonds eea

brp|, zamengelteld uit de Rad. Serp. Virg.

dr. 3*
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dr. i* Campher en Afa foetida vati ieder gr»

X. Opium gr. i. tot een bolus gemaakt met

pene genoegzame hoeveelheid van vlier-gely.

Of roen gebruikt de Rad. Serp. virgin.

dr. i. Merc. vivus een half dr. Camph. en

Afa foetida van ieder een half fchrup* ge-

maakt tot een poeder en met een weinig fy-

roop of Rob. juniperi ingenomen en om de

vier of vyf uuren hervat, gevende daar by

's morgens en 's avonds X — XV druppels

L» L. Sydenhami.

Of men gebruik de Pulyis antilyffus lon-

dinenfis * zynde een poeder zamengefteld uit

de Lichen Cinereus terreilris en zwarte pe-

per. Op de wond gebruik men of brandin-

gen of vlieg pieifters of ook wel een fmeer-

fel van de .Merc," vivus onc. i. Venet. the.

reb. een halve dr. axung. porc. onc, 4. naar

de kunft gemengt en om de randen der

Wond gefmeert.

Veelen hebben goed gedagt de wond uit

te inyden, en indien dezelve aan den vin-

ger of ander lid, tot de afzetting gefchikt,

plaats had 9 't zelve aftezetten.

Niet lang geleden heeft menineenen brief

aan de fchryveren van 't Journaal de Parts

(te vinden in de aigem. Gen. Nat: en

Huishoukundige .Jaarboeken N° XtVJj
vcorgefteld, den Menfch met de water-

vrees aangedaan, door de eene of andere

A 4 fchéi-
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fcheikundige Middelen volkomen alle g|f
voel^ te doen verliefèn , of hein , de oogén
geblind hebbende, zo lange onder water" te

houden, tot d
f

at hy in óen ftaat eenes
fcheinbaargeftorvenen geraakt was, waaruit
jnen hem weder door dezelfde hulpmidde-
Jen , welke men in zodanige gevallen aan*
wend, moeft doen bekomen, op datj de ge-

wondheid daar door (e gelyk oioogt bewerkt
worden.

Zommige raaden ter voorkoming der r*-

ferny aan, den gebetenen op 't onver-
wagis in 't water te werpen en in 't zel-

ve dikwyls te dompelen, en na de indom-
peling denzelven van (Je aapgebragte fchrik

te herftellén.

Alle deeze en meer andere uit en in-

wendige geneesmiddelen, hoe verre dezelvg

met de ondervinding ftemmen of ftryden,

|s myo oogmerk niet £e onderzoeken.

Alleen wil ik hier te Lande eenen kruid-

drank algemeen maaken, welke langen tyd

als een geheim is bewaard gebleven en te-

gen de uitwerkfelen der beeten van ra-

fers'de Dieren of Menfchen gis een onfeil-

baar middel, gegeven, en naderhand voor

een zommegeldsdoorde Staaren van de Gel-

derfche Provintie gekogt en op Order van

de Edelmogende Heeren van de Rekening

,

door den druk 'gemeen' gemaakt is, teq

einde andere Landen en Provinciën mdezel*

ye bekendmaaldng moogen deelen.



co
Woordelyk volgc hier het middel zo als

liet door den druk Is bekend gemaakt:

E M E D I ER

5, Voor Men]eben en Beeften, die van ra-

? , fende honden gebeten zyn ., of den adem
van eenig creatuur dat de raferny in V ge-

bloed heeft, gefcbept hebben , en 7 eeet*

zedert Jaaren herwaarts met goed fucces

gebruikt is; gedrukt door ordre 'van deEd:
Mog: Heeren van de Rekening in Gelaer-

landy op fpeciaale AuStorïfltatievan de Edi

?5 Mog: Heeren Straten dtrzelver

Dezelve bejlaat uit deeze navolgende

kruiden:

39

33

3>

33

33

i. Neegekragt of
meejter wortel ,

2. Roden byvoet 9

3. Bttonie,

4. Scbatkruid 9

5. Wyn ruit ,

6. Selfi*

7. Huislook i

8. Wilde kaarden,

99 9 Lubfleek of de

wortel daar van

99

33

35

33

33

35

93

35

95

Imperatoriq*

Arthemifia.

Betonica.

Abrotanum.

Ruta
Zalvia.

Sempervivum majus.m

Carduusfullonum*

Levisticum.

Men moet van eik van deeze iovenflaande

kruiden een hand vol neemen^ waar toe

,? men doet fes kannen water , dat menfamsn
ge.

A S



99 gefladig laat koken tot op twee kannen m
%i een ketel dfgt toegedekt, waar na men het

3 , koud geworden zynde aoorftaat en op de

„ volgende wyze inneemt:

,, Eerftefok werd het gebruikt zo wel van
„ Menfchen, als van Beeften, alleen dat de

„ Menjchen eene, en de heeften {hoe zy ook

„ naa n hebhen ) twee kannen daar van moe*

,, ten drinken. En moet een menfeh van de

„ eene en een beefl van de twee kannen ne-

„ gen achtereen volgende dagen innemen ,

3 ,
yder dag twee maal, dus verdeelt men de

„ eene kan voor een menfeh , en de twee voor1

„ een beeft, in 18 deeltjes.

„ Men moet het inneemen des 's morgens

„ nuchteren , en twee uuren daar op vaften

,

„ dan wederom des nademiddags om vier uu-t

3, ren , en weer twee uuren daar op vaften ,

„ en twee uuren van te vooren ook niet ge-

y , nuttigd hebben.

„ Menfchen die gealtereerd zyn werd niet

35 beter geraden $ als een ader gelaten.

9 , T>e kleederen , die door een raaftwd dier

5, befoetet zyn 9 moeten opgekookt en klaar

95 gewaffchen worden.

99 Zo ook de heeften , daar van men lwy«

3, feit, dat een hond onder gewetft is, daar

:, van ze met fchuim he/met waren, moeten za

35 mogelyk is in vlietend water of anders in

35 een diepe kolk over hals en kopt twee of

33 drie maal gedompeld worden,

drie
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9 , De drank moet zwver Uyven* zonder er*

59 grn.> mede gemengt te worden i zoemmerfzb

5
. 'of beejl qehefen h, doet men met anders^

? , dlft ZU dikw./sals &v van den drank drinkt n %

9>
de wttiide met dthZelven drank te waj/cben^

., maar hier ton moet mzn zo veel urani

5
, meer hebben \ dit men byzonder dott , om

9, dat den drank door de w nde onj ein . en

„ om te drinken onb kwaam en fchadelyk ge-

, maakt word.

5> Men moet de wonde zo lange openhouden ,

? , ds mogelyk is, daar men V ze o aikwyls*

?? als men dezelve wafebt , met een houtjen , aaar

j 3 een aotxken om is, open /cbraapt en de

,* roof af it; een menfeh legt' drie of vier

53 dobbel geflagenq doekskens daar op 3 die in

p den dtank gedoopt zyn, met eenige blaad»

99 je* van de kruiden, maar men moet zich

9> vooral wagten^ drank daar men mede

9, wascht nut te vermengen met die men

f*

; 9, Zo de Menfchen of heeften al mogten raa*

99 fen, mot men haar den dronk tuffchen

9» beiden ah htt wat over is, zien in te gee-

99 ven

\% Men moet wel toezien dat 'er niets van
?» geflort word-

9, Men mog ook Qeen reyfen over /laan om
i» in te neemen 9 of men zou weer op nieuws

n$m
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99 negen dagen van den drank moeten drinken*

„ Al die 'er omgaan, moeten ook van den

„ drank gebruiken.

Zie daar eenen kruidd rank door eene veel-

jaarige gelukkige ondervinding bekragtigt,

en in de handen van den WelEd: zeer ge*

'teerden Heer Dr. M, J. de Man, in keven
heeraar der Geneeskunde en Archiater der

Stad Nymwegen , de volgende gelukkige ge-

volgen gehad heeft

:

In 't begin van 't jaar 1779* wierd in

een huisgezin van deezen drank bediend,
waar van verfcheide perzoonen door eene

rafende kat gebeten waren ; en niemand hun-

ner heeft eenig kwaad gevolg van water-

vrees ondervonden.

In 't volgend jaar gebruikte Dr, de Man
met even dezelfde gelukkige uitwerking,

dit onfeilbaar middel by eene Boerin , weU
ke met haar gantfeh huisgezin eenige da-

gen de melk gebruikt had van eene koe,

die, in de weide, van eenen dollen hond
gebeten, op ftal gehaald en volkomen ra-

fende geworden was* en om die reden ge-

dood wierd.

Die beroemde Geneesheer getuigt , noch
van twee gevallen te weeten, in welke met
even gelyke uitkomft hfer van is gebruikt;

in eenen jongeling die van eenen raafenden

wolf, en in eenen Heer die van eenen dol-

len hond gebeten waren.

Zor>
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Zonder de verdienden van groote Man*
nen eenigzints te willen benadeelen, moet
ik, welke van kindsbeen af in Gelderland

geweest ben en weet, dat dit middel, welke

door zommigen noch vooreen geheim ge-»

houden word, met de gelukkigfte gevolgen

zedert verfcheide jaaren gebruikt is, be-

kennen, dat dit geneesmiddel, hoe zeer het

een zogenaamd huismiddel fcheint, van
my zonder de minde verandering , by voor-

komende gelegenheden , na den flangen fteen

op de indifche wyze op de wend te heb-
ben aangelegt, zal gebruikt woi den.

G: L: vooral GY die der Geneeskunde
toegedaan zyt!, indien dit middel zoins in

zodanig een geval door Uw mogt gebruikt

urorden, wenfeh ik dit eenig genoegen,
van deeze gencmene moeite, te ondervin-

den, datmy van hetzelve word kennifie

gegeven.
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ÈÈSCHRYVINGE
VAN BE

PARADYS VOGEL
A. A N HET

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP

bezorgd, door den Wel Edelen Heer

ALEXANDER CORNABE^

Gouverneur en Uireóleur van

Ternaten.

tb }

e Paradys vogels vallen alle Jaiicü

wa'ards in, en meed ter plaatze

genaamd, Amhor bakkin en gelegen op
een der groote Papoeicoe Eilanden en daar

omftreeks, , ;
(

De Papoën noemen deeze vogel Mawh
lö Soro, de Tidoreefen Sofoe , de.Amboi-
neefen Buroiig Soepanï en de Malyers Ma-
tioe Dacurata,

Of ze fterk voortteelen en op wat wyze,

zo meede, welke ongemakken die fraay

ge*
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jeveederde Vogeltjes onderheevig zyri*

kunnen de Inlanders niet zeggen, en be-

coonen ook geen lult te hebben, om 'er

onderzoek na te doen, zelvs niec op niy-

ne aangebodene beloninge.

Zy willen, dat die vogel nooyt leven-

dig gevangen word, en alleen te krygea

is , na dat het water , waar aan het dier

zyn dorfl koomt te leflen , vergiftigd is.

De geweefe Ëquïpagie opziender in

handde genaamd Cafper Tymen Brouwer ,

heeft voor eenige jaaren een levendige Pa-

radys vogel gehad, en in gefchenk na Ba*
tavia gefonden. ( *)

(*) Men heeft zig g'informeerd , of hier wel leven-

dige Paradys vogels aangebragt zyn, en men is onder 9

rigt, dat wylen De Hoog Edele Heer Gouverneur Ge-
neraal JeRéMIAS van RIEMSDYK,niet lange voor
desfe'vs overlyden, eens twee leevendige Paradys vogels

uit de Moktecos , zoude erlangd hebben , waar van d' ee-

ne, kort na dat hy aangebragt was
,
geftprvenis, terwyl

d' andere als een zeldzaamheid na Nederland verzon-
den zynde, kort daar op, onder wege, al mede gefïor-

ven zoude zyn

:

dit herige hebben wy erlangd van den Opperkcopman
en Oud Gecommitteerden tot en over de zaken van den
Inlander WILLEM VINCENT HELVE-
TIUS van RIEMSDYK, Zoon van voorfchre-
ven Heer Gouverneur Generaal van RILlMSDYK,
£po dat hier uit blykt, dat deze vogels wel levendig
gevangen, in leeven gehouden en overgevoerd kunnen
worden, indien de Inlanders maar moeke wildendoen,
om dezelve te vangen.

Dat
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Dat de pootjes doorgaants afgefneedeti

worden? gefchied, zegt men, om het be-

derf voor ce komen.

Drie foorten van Paradys vogels zyii

*er.

De eerfle ofkleine, die niet meer als een

fpanlang is, en allerhande Couleuren heeft*

De tweede, d>e by na drie fpan lang

is, en ook onderfcheide Couleuren heeft»

De derde, die git zwart en wel een

vadem of zes voeten lang, h.



VERHANDELING
O V E R D E N

TEGENWOOR.DIGEN STAAT
DER

ZUIKERMOLENS
OMSTREEKS DE SïADT

BATAVIA,
Benevens de middelen tot derzelver

herftel, en eenige verdere daar toe

betrekkelyke aanmerkingen,

DOOR.

ANDRIE3 TEISSEIRB.

Vier Zaaken worden tot de Zuiker*

teeld en toebereiding vereist.

ultgebreiden omslag^
Gevaren,
Handen, en
Geld.

L er inwinning van Zuiker , moeten
de planten verfcheidene wyzen van
bewerkingen ondergaan , en daar toe
veele dingen gebezigt worden. i

A Ydef
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Yder wyze van bewerking , hoe ver*

fcheiden ook, kan egter nietafgefchei-

den ; maar H gantfche werk, moet on-
der 't beftier en tpezigt van één
hoofd verrigt worden. — En dewyl
deeze onderscheidene wyzen van be-
werkingen , onderfcheidene kundighee-
den vereisfchen , die, zoo ze al in den
zelfden perzoon aangetroffen , immers
naar den aard van

9

t werk, niet te ge-

lyk uitgeoeffend kunnen worden, zo
vorderen dezelve gevolgeïyk, ook ver-

fcheidene wetktuigen en benodigdhee-
den, overeenkomstig hunne vtrrigtin-

gen , zulks dat de Zuikerteeld , nood-
wendig in 't groot moet gedreeven wor-
den, zal men uit 't produ&t de onkos*
ten kunnen goed maaken ; — Voorts
heeft men tot "t aanplanten "van riet

voor éénen Molen, een uitgeftrekt be*

ftek.gronds nodig, 't geen men in de
teegenwoordige gefteldheid der meeste
Zuikertuinen, bepaalen kan op 35 tot

40. Laxa, dat is, van 56000. tot 64000.
quadraat - roeden, óf 'tusfchen de 93. en
107. Morgen Lands;— Welke velden
dienen omtuind te worden , ter afwee*

ring van alles wat de planten zoude
kunnen befchadigen; middelerwyle dat

men deeze omheinde pleinen, naar de
geleegendheid van derzelver legging,

wee*
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Weeder in perken van eene matige

groote verdeelt , en daar in voirea

ploegt ter lengte van 8. tot 15. roe-

den , en 6. & 7. voeten van den ande-

ren. — Welke men vervolgens beplant

met looten , ter lengte van 3. & 4* lee-

den ,
genomen uit de toppen van ge*

noégzaam fyp , of maalbaar Zuikerfiet

,

na dat 't loof tot voeder der maalbees-

ten 'er van afgefnéeden is :
—

• En op dat

merï dés te zeekerdef flaage, bediend
tnen zig van twee plantlooten nefFens

elkander, in de daar toe gefchikte voi-

ren : — Hoewel in miri uitgemergelde
gronden, deezê voorzorg onnodig is*

en men met één plantloot tusfchèn
den anderen volftaan kan.

WYSE DER AANHANTlNGi
Na dat de voiren in den grond gé*

ploegt * en de velden voor eene aan-

planting bekwaam gemaakt zyn* wor-
den de plantlooten , welke men vooraf
van het los 'er om zittend bekleedfel
öntdoed , door 't daar toe benodigt
Werkvolk in manden derwaarts ge-
bragt 9 alwaar een of twee bevorens
daar toe expres by elke voire geplaat-
fte Lieden, de lootendragers met vaste
flappen volgen,en by ydertredt de plant-

looten in de voiren werpen > zo dét

A 2 m



te juist ter plaatfe leggen , daar ze ge-

plant moeten worden : — De voiren
dus allerweegen met plantlooten voor-
zien zyn.de, neemen de planters dezelr

ve daar weeder uit> leggen ze ter zy de,
krabben de in de voiren los geploegde
aarde "op" tot kuilen, en wryven met
hunne handen ae aarde fyn ; waarna
zy die plantlooten, behoorlek in de
opgekrabde kuilen leggen , zorg dragen?

de dat de.-bottekens.op zyde, en niet

neederwaarts. komen te leggen: alsdan
gaat de planter daan , en treed de plank-

jes" zagjes met zyne voeten, overdekt
dezelve met fyne aarde, betreed z§
andermaal, en brengt'ereindelyk, met
het houweel nog wat aarde by.....

Uit yder dusdanig beplanten kuil

komt een ftoel Zuikerriet voort , be«

ïtaande in eenen nieuwen en nog vet-

ten grond in 18. tot 21. Rietftokken

,

dog in de teegenwoordige gedeldheid
derZuikertuinen,geeven deftoelen niet

ineer, dan 7. of 8. en ten hoogde 9.

Hokken; terwyl alles, wat in 't najaar

geplant word , doelen maakt van flegts

3. & 4. dokken. ...... I

Een bedek van 1600. quadraat- roe-

den, dat is, 't geen men hier eenLaxa
gronds noemt, word teegenswoordig

met
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met 20000. doelen beplant , en vier zuU
ke bedekken zyn thands niet toerei-

kende, en kunnen zo veel Rietflokken
niet opieeveren , als 'er voor ééne
maand Malens nodig is, 't en zy by al-

lergunftiglte Jaargetyden: daar de plan-

ters eertyds genoeg hadden, ...aan drie

beftekken van dezelve groote.

Indien zulk een beplante Tuin, voor
dat de plantjes uitgefchoten zyn regen
ontfangt , dan moet de oppervlakte des

gronds , die door de oppakking der aar-

de , de gedaante van een fchors ver-

krygt , met houweelen los gemaakt word-

den, om de plantjes een gemakkelyke
uitbotting te verfchaffen , en na dat
defelve, omtrend een halven voet bo-
ven den grond uitfteeken , met den
ploeg ter wederzyden beploegt , en al-

zo aan de teedere veezeltjes der plant»

lootén , gelegendheid gegeeven , om
fig gemakkelyk uit te breiden: — Na
verloop van eene halve maand , word
't uitgefchoten gras, en ander onkruid,
dat hier weeliger dan elders opwascht,
tusfchen de planten met houweelen
uitgeroeid, dog voor af de piaatfen der
mislukte planten met nieuwe plantloo-

-ten aan gevuld , waar na andermaal lings

en regts , bezyden de planten, twee
maaien geploegt word, en dit word na

A 3 ver*
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verloop van eene halve maand , weder
herhaald, na dat bevorens, geljk hier
boven gemeld is , 't onkruid tusfchen
de plantjes is uit gehaalt. — Gemelde
bcploegjngen hebben twee oogmerken,
«— eerst om de uitbreiding der wortelen
te bevorderen , — en ander deels om
de plantftoeien te dekken, en alzo den
grond boven de wortels te verhogen ,

ten einde de tedere vezeltjes, teegen
de verichroejende hitte te beveili*

gen: ^— hier na, worden de reyen tus-

fchen de planten omgeploegt en hei>

ploegt ; en daar de meeste gronden
thands vermagerd zyn,zo worden dezel-»

ve, na dat 't Riet twee of drie maan-»

den in den grond geftaan heeft, met
Bufifelsdrek bemest , en deze bemes-
ting word op verfcheide gronden of
tuinen, vermeerdert met de Oh koe-
ken , waar van io'cco. ftukken gebruikt;

worden voor 10. Laxa gronds, iets

meer of minder, raar evenredigheid
van derfelver gefteldheid.

De tuinen op voorfehreeven wyze
beplant, en bewerkt zynde, dat by
gunstig weder in 't voorjaar, dat is tct

ÏJltimo Juny , al met 24. of 25. Laxa
moet, of kan gefcjiied zyn, (wanneer
9

t een Planter aan geen volk of beesten
L:gelt, en hy zorg gedragen heeft,
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dat 'er in de maand February eenige
tuinen tot de aanplanting bereid

, ge-

reed leggen ; ) zoo word voor 't ver*

volg , 't planten zo fterk niet meer
voortgezet, dan alleen by een tusfchen
beiden vallenden regen: maar 'er word
als dan , op de nog eenigfints vette
gronden, Zuikerriet aangekweekt op
de doelen van 't afgekapte , 't welk te-

gen de droogte, ( welke men door*
gaans in 't begin van 't najaar heeft,)
langer en aanhoudender wederftand
bieden kan, dan 't nieuw geplante riet*

Deeze laatfle wyze van aankweeking
gefchied in deezer voege. — Na 20. of
22. dagen , dat zo een tuin ledig ge-

kapt , en verbolgens door branding,
van de oude en verdroogde rietbladen

gezuiverd is , word de aarde tusfchen
in, van de ftoelen los gehakt, en de
ftoelen geheel en al aan de Lugt en Zon
bloos geftelt : — 7. of 8. dagen daar
na, worden ze weder met aarde be«

dekt, die 'er met den ploeg tegenaan»
gebragt , en met houweelen tusfchen
beiden ingevuld word , als dan word
'er mest van Buffelsdrek, en Olykoe-
•ken. by gedragen, en zelv in meerder
hoeveelheid dan by 't aanplanten: waar
na lings en regts de grond word los

geploegt en herploegt; en zulks ga-

B 4 fchiji



fchied doorgaande tusfchen alle de
reyen der ltoelen.

Ingeval nu een Molenaar *t ongeluk
heeft, dat 'er in de maanden Maart tot

July weinige regens vallen, en hy dog
iets ter afmaling in 't naast volgend
Jaar wil hebben, dan laat hy zyne tui*

nen fterk begieten, met water, gehaalt

uit de in de na byheid derzelven ftro-

mende rivieren, of ftilftaande poelen,
en dit moet hy zo lange de droogte
duurd, om de agt of veertien dagen ag-

tcrvolgen. — Ook gefchied zulks in

gevalle hy met aanplanten wil voort-
gaan;— Hoe overkostbaar deeze bear-

beiding, en hoe gering zulk een aan-

planting dan moet zyn , kan men ligt

tegrypen : — De Molens op Salapadjan^

Boedjoen - Riengiet , Tolk - Naga , ,
en Cam-

pon Malayoe^ ftrekken daar toe in dit

Jaar( 1785, )ten voorbeelde.— En wan-
neer eene aanplanting, dusdanig,moet
verrigt worden , dan mag de Molenaar
blyde zyn, als hy voor een molen 10.

Laxa gronds beplant heeft tot Ultimo
Juny , nadien hier door veroorzaakt
word, dat eene geringe aanplanting,
op zoveele onkosten komt te itaan, als

eene, waar van men anders meer dan
eers zo veel, ter afmaaling zoude kun-
nen verkrygen.
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Byaldien een Molenaar in 't midden
van 't jaar , te aanhoudende droogte
heeft, is hy genoocifaakt de aanplan-

ting uitteflellen ; maar moet ais dan
riettuinen kweeken op ftoelen , van
jongst afgekapt riet , daar de grond zulks

toe laat: en dit is deeenigfte toevlugt,

by een ongunstig Jaar- Saiiben , om
eene aanplanting te hebben, waar van
men nog iets ter afmaling kan verkry-

gen; hoewel 't doorgaans zeer gering

is, om dat 't aankweeken der laatst ge-

melde tuinen, eenelyk moet dienen,

om daar meede 't verlies der uitgegaane

en door de droogte verfchroeide plan-

ten te vervullen.

In de maand September word 't plan-

ten nagelaten, om dat zulks maar ver-

loren arbeid zoude zyn, doordien de
planten geen tyd hebben, om fterk

genoeg te worden, tegens de als clan,

voor handen zynde kwade of regen
mousfon; maar 't is evenwel op deezen
tyd , en vervolgens tot December
druk werk, om 't geplant en op oude
ftoelen aangekweekt riet, te bemesten,
en met aarde aan te hogen, ten einde
het zelve te beveiligen, teegen 't op 'c

Veld ftaande regen- of overvloeiende
Rivier- Water.

A 5 'T
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9T ophogen der aarde tegen de plan*

ten , gefchied met breede yfere platen,

waar meede de aarde die tusfchen de
reyen der planten los gemaakt is , door
twee wederzyds van de planten, tegen
over eikanderen (taande Arbeiders

,

'er

tegen op gehaald word , fteekende de
een zodanig eene yzere plaat, zo diep
hy kan in den los geploegden grond

,

terw
c
\l de andere de plaat naar zig trekt,

zo dat de aarde tegens de doelen der
planten komt, en defelve aldus bedekt
worden, en 'trietfreevigheid verkrygt;
— Hoedaanig aan elke plant tweemalen
gefchied, zo dat 't Zuikerriet als dan
op beddingen komt te ftaan , die een
en een halven, en fommige twee voeten
hoog zyn.

Na de voorfchreeven bewerking

,

worden tusfchen de beddingen diepe
groeven geploegt, om 't water afloop

te geven.

In December, moet alles wat tot de
aanplanting behoort, afgedaan zyn: —
'T werkvolk word dan, alleen maar by
droog weeder, tusfchen beiden uitge-

zonden , om de watergangen te openen

,

en 't opgefchoten onkruid tusfchen

de paden af te maaien.

Dus heb ik den omflag der aanplan

'stm?
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ring afgehandelt , en ga nu over oiti

aantetonen die der

Kapping en Afmaung van 't ZUI-
KERRIET , -EN DE BEREIDING VAN D&

ZüIKER.

Wanneer 't Zuikerriet twaalf tot veer*

tien maanden op 't veld geltaan heeft,

word 't zelve afgekapt, en naar de Mo-
lens gevoert, na alvorens 't loof cot

beesten voeder, en de plantlooten uit

de toppen 'er van afgenomen te heb-
ben.

Dog voor af, zal ik een denkbeeld
tragten te geven, van de wyze hoe de
Molens in ordre gebragt worden, om 't

Zuikerriet af te malen , en wat 't werk-
volk tusfchen beiden verrigt.

De Combuifen of Fournuifen welke
veel te lyden hebben, en niet misfen
jaarlyks gantsch in wanordre te gera-

ken, worden in de maanden November
of December, ook wel eerder of later,

naarmate dat 't gewas min ofmeer voor*
deelig geweest , en 't ryp geworden Riet
fpoedig afgemalen is, afgebroken, en
weder op nieuw met nieuwe fteenen,
daartoe expres gebakken,en met een dun
deeg van modder die fyn geklenst is

opgemesfeld , en als dan te drogen gela?

%m den tyd van 40, dagen, terwyl 't

werk-
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werkvolk , nis dan de paggers der ZuU
kertuinen met nieuwe binten voor-
ziet, de gebouwen van alle geringe ge-

breken, en de bamboefe bruggen in de
tuinen betiteld.

Wanneer de gemetfelde Fournuifen
droog zyn, word 't Zand, (dat daar
toe in de maanden Juny of July, by
laag water uit de rivieren gehaald, en
dus lange ter droging in 't Zuikerhuis
bewaard is,)by droog weer naar buiten
gedragen:— Geduurende drie agtereen
volgende dagen op ioo. tot 150. grote
wannen, of vlakke manden in de Zon
gelegt , tot dat 't zelve geheel droog is

,

en daar na in den Molen , door eene
mand gezeeft.-— Inzelvervoegen neemt
en behandelt men eene zeekere quan-
titeit kalk , alleen met dit onderfcheid,
dat men deeze door eene fynere zeef-

mand laat lopen;— Welk zand en kalk,

ter hoeveelheid van twee deelen zands
teegen drie deelen kalk vermengd wor-
den, en na dat men twee lange, uitge-

holde houten blokken in den Molen
heeft doen brengen , laat men 't ver-

mengd zand en kalk daar by gedeeltens

in dragen , en door 70. of 80* zo Java-
nen als Chineefen , (alle van eenen
fterken en harden ftok , ter dikte

van 4. duimen circumferentie, en ter

leng-
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lengte van 4. & 5. voeten voorzien , en
by de blokken ftaande,) zonder eenige

tusfenpozing geheel droog ft air pen, en
vervolgens met water waar in zont op-
gelost is, van ogenblik tot ogenblik be-

fproeien, en weeder zodanig ftampen,
dat 'er een kleeverig deeg van wor-
de , 't geen in eene grote houteil

tobbe gedaan word , töt dat de ge-

heele masfa van gemengd zand en
kalk dusdanig bereid zy; Een werk
dat zulk eenen fpoed vereist, dat 't

werkvolk zelf den tyd niet voor zig

heeft, om naar huis te keeren, zelf

niet om te eeten,maar de Opzigter be-
zorgt hen dan in den Molen, de nodr*
ge Ryst tot voedzel met wat Zuiker
tot toefpys, 's morgens omtrend 9. en
*i middags ten 12. uuren, terwyl zy ai

eetende met ftampen voortgaan, wor-
dende dit zo twee dagen agter elkan*
der, van 's morgens ten half vyf tot

Y avonds ten halfzeven uuren , aan den
gang gehouden onder een continueel
gejoel en luidgezang. -— En dewyl dit

werk zeer zwaar is, en 'er 't volk dus
zeer ligt van zoude afgefchrikt worden^
zo diverteert men hen 's avonds , met
een Ronging- of Inlands Dans -Spel,
waar op zy zo verzot zyn , dat dit al-

leen genoeg is, om hen al 't leedt van
den gepasfeerden dag te doen vergee-

ten.
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ten.— Op deeze wyze dan een genoeg*
zame quantiteit van een dusdanig toe-

bereid kalkdeeg verkreegen hebbende,
zetten de Zuikerkokers met alle de
hoofdbediendens, de ketels die in el*

ke Combuis vier, en in het vierkant
gefchaart zyri , over de Foufnuifen , ia

de daar toegefchikte openingen of rin-

gen: Terwyl 20.. Mars , niet gemeld
deeg de bovenwanden der Fournuifen
bepleifteren , en zonder ophouden
np.gt en dag , gedurende drie of vier ag-

tereenvolgende dagen * zoo geftadig

wryven* dat de pleiftering daar doof
gebed droog word:—-* En waar voof
zy door den Molenaar of Öpzigter braaf
onthaald, en 's avonds met 'tRonging-
fpel vervrolykt worden. — Na 18. of
20. dagen dat de koökketels ingezet
£yn, worden de Molenfteenen, (die
geduurende dat 't maalwerk ftil ftond*
Uit hunne fpilleii genoomen waren,)
weder opgerigt, en door den Toekan
Pedatie, (een werkman, wiens zaak 't

is de karren en alle de houte gereed-
fehappen tot der! Molen , en den Land-
bouw behoorende* te onderhouden,)
hefFens eikanderen opgezet, waar voor
hy 5, Rds: geniën -— Uit pleeg met
zeer veele bygelovige plechtigheedeti

te gefehieden , waar van flegts tot

een ftaaltje by breng, 't nog werkelvk
ftand*
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ftandhoudend gebruik by den aanvang

van 't malen; wanneer de Mandoor Bor-

rong, (een der hoofdbediendens, dus

genaamt om 't opzigt, dat Hy over 't

kappen en malen van 't Zuikerriet ge-

lyk over 't vuurftoken heeft,) een le-

vendig wit hoentje tusfchen defteenen

laat doorgaan en vermorielen, tot een
offerhande aan de boze geesten , die 't

maalwerk anders naar hun denkbeeld
verhinderen zouden; — En hoe zeer

men dikwyls genoodzaakt zy, teegen
beeter weeten aan , dit Volk hier in

toe te geeven , om dat ze anders be-

zwaarlyk en niet dan met weerzin, tot

hun werk te krygen zyn, zoo is 't my
nogtans op mynen Molen mogen ge-

lukken, deeze en veele andere fuper-

ftitieufe gewoontens , met een ge-

wenscht fucces te weeren, zo dat zy
ziende, dat 't my , in weerwil van het
Veronagtzamen deezer plegtigheeden
wel ging , tot erkentenis van de dwaas-
heid hunner vooroordeelen wier-
den gebragt. Ondertusfen is deze
ceremonie niet min kostbaar dan 't te

vooren gemeld onthaal: want behalven
èen buffel , eenige gantings ryst, en
wat geld aan den Mandoor Borrong, om
zyn volk dat hy ter verrigtinge van 't

werk in zyn kring, aangenomen heeft*
te vergasten , geeft men op dien tyd

,

aan



i m >

aan die de Chïneefcn op óen Molert
befcheiden , mede een traktement met
't Rongingfpel ofWayang Coeliet, of
v/el die beiden te gelyk : — Waar meede
zomtyds wel drie tot vier dagen wor-
den doorgebragt., 't geen alles ten laste

van den Moolenaar geichied , en dus
tot bezwaar van de Zuiker Cultuur,,
— Den vierden of vyfden dag, gaan de
loof- plant- en riet -kappers naar 't

veld, en verrigten als dan 't werk, om
voeder voor de maalbeesten , Plantloo-

ten tot eene nieuwe aanplanting, en
Züikerrietter maling te haaien.-—'t Riet
word twee dagen agter dkanderen, twee
Ie aal 's daags in den Molen gebragt,-.toc

dat Mig de vier hoeken van den zelven
vol zyn: — Op: den derden dag na de
kapping van 't Riet, gaan de Mandoors
aan 't werk,— 't Riet word by deflee-

nen aangedragen , én gaandeweg 'èr tus-

fchen gedoken :
-

—

s Middelerwyle dat

de zeiven, door twee Buffels, voor ee-

nen houten boom , ter lengte van ii.i

12. voeten, die aan 't fpil yan een der

fteenen , met eenen yferen ring vastge-

maakt is ,
gefpannen , en door. eenen dry-

ver aangezet, in beweging gebragt,en dag
en *nagt , zonder verlet , dan alleen wan-
neer men de Buffels verwisfeld, gehou-
den worden. — Op deeze wyze word
*t zap uit 't Riet geperst, en ontfangen

in
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In een gat* beneeden de fteenen in deft

grond, waar aan een houten buis 'ge*

hegt is , die 't zelve naar 't kookhuis ,

in eene groote tobbe van i-8j. duim
hoog, en wyd 4J. voet middelleins

voerd , welke tobbe eene quantiteit

van 360. kannen vogt kan bevatten:
Hoedaanige tobben twee neffens el*

kanderen, zodanig béneeden de buizen
geplaatst zyn , dat 't fap gemakkelyk
daar in aflopen kan : -^ Na dat men zo
veel Riet afgemalen heeft * dat ruim
eene helft of twee derden van ééne
dier tobben met fap vol geloopen is,

word 't reeds eens gemalen Riet her-

malen, en zo al 't overige fap 'er uit-

geperst , dog wyl 't Riet nu zyne ftee-

vigheid verlooren heeft, en te flap ge-
worden is om zig voegzaam te laaten

behandelen , zo gefchied dat door mid*
del van een hout werktuig, juist vöot
de maalfteenen gehangen, 't welk de
gedaante heeft van een Triangel > be*
flooten binnen fes zyden en 't welk in 't

midden een vierkant gat heeft van
omtrend 3. tot 5. duimen middellyns

,

waar door de eenmaal gebrooken en
geperste Rietrtokken, andermaal tus-

fchen de fteenen gebragt, door 't draay-
en van dezelven doorgetrokken , geheel
uitgeperst , en de fappen als voo-

;

ren in die zelfde tobbe geleid wor-
B den
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den. — By 't vol lopen van eene der»

zelven, is de uak voor één fpan Buf-
fels afgedaan , dat tui vermoeid door
een ander vervangen word , 't welk dan
ook eeven zo veel Riet moet afma-
ten, om de andere tobben op gelyke
wyze als de eerfle te vullen.

By elke tobbe van dit fap, word een
quantiteit van 2. Ponden, iets meer of
minder drooge kalk gedaan , en onder
de Hippen om dezelvcn te zuiveren,
geroert: — Wanneer de beide tobben
vol zyn , vvotden ze door een buis in

de twee der agterfte kookkerels gele-

digt, en weeder als te vooren met nieu-

we fappen aangevuld, dewelke in de
twee voorde kookketels gebragt, en de
vier ketels dus alle gevuld zynde,ver-
rigt de vuurftoker zyn werk, fteeken-

de de brandftoffen in twee der four-

nuifen te gelyk in den brand , om des

te fpoediger den vereischten trap van
hitte te hebben.

Onder 't koken dezer fappen, word
met malen voortgegaan , tot dat 'er

nog voor vier tobben uit 't Riet ge-

perst is , dat allengskens by de koken-
de fappen word gedaan. — Midde-
l^rwyl dé Zuikerkoker 'er van tyd

tot tyd, wat kalkwater inwerpt, en de
op
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opborrelende onreinigheid 'er van af-

Fchuimende dezelve in een tobbe
fchept, iets vlakker en kleinderdande
eerst befchreevene, en dewelke daar

toe expres in eene ruimte, tusfehen

de vier ketels geplaatst flaat. — Als 't

vogt van één der ketels ruim half ver-

kookt is , fchept de Zuikerkoker 't

zelve over in een groote en by den in?

gang van 't kookhuis geplaatfle kuip

,

agtervolgende 't verkoken der overige
fappen tot denzelfden graad, en daar

ineede op dezelve wyze handelende,
tot dat hy aan 't laatfle komt , 't welk
hy iets meer dan 't andere verköokt>
om reede die zo aanflonds gemeld flaat

te worden, en 't geen men desweegens
<ook in een ketel doed, die naast de
kuip in den grond flaat, waar mee-
de de eerfte koking van 't geene men
een Combuis , of voor een halven Mo-
len noemt , ten halven verrigt is.— Ter-
wyl voor de andere Combuis , 't zelf-

de word gedaan , door middel van vier
anderen in 't Molenhuïs flaande ketels

,

en eenen anderen Zuikerkoker* dié
ook een andere ploeg van malers en
vuurflokers heeft , dan de vorige.

Onder het verrigten van'twerkvoof
cïeeze tweede Combuis, flaan vöpr-
fchreeVén Mf gekookte Zuifeerfëppert

B 2 ts
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re koelen , en te klaren , waar mee-
de den tyd van 26. ja zomtyds 30. uuren
werd doorgebragt, dat is, zo lange als

't werk voor de andere halve Combuis
r ougefchieden: ( Wantdeeerftekoo-
fcihg noemt men 't werk van een halve
Coïhbuis, om dat 't werk van eenen
Molen , dan ren halve verrigt is;)
\y iar na dezelve tot Zuiker worden
\ erkookt. — Dog alvorens tot dit on-
derwerp over tegaan, zal ik reedegee-
ven , waarom tot 't malen van 't Riet,
efj half verkooken en koelen der Tap-

pen voor één Molen, 26. tot 30. uuren
nodig zyn, en of zulks in geen minder
tyd zoude kunnen gefchieden.

Verfeheide Molens hebben doorproe-
ven doen zien, dat dit alles binnen 24.

Uuren kan verrigt worden; dog daar

toe moeten verfeheidene toevallige en
verkdadige byzonderheden te zamen
vloeijen , te weet en ,— Een goed gewas
van voiüippig Riet én lange ftokken ,—
geduurige aanvulling van verfche Buf-
fels om te malen , — en eene nauw-
keurige oplettendheid van den Karre-

maker, dat de maalfleenen wel flaan en
gemakkelyk draaijen: Het eerfte hangt

af van de wyze fchikking der Voorzie-
nigheid, en is derhalven boven 't mens-
lyk bereik , en 't laatfte vindin denatuur-

lyk
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lyk trage , en daar uit voortvloeien-
de onajtzame geaartheid van 't Inlands

werkvolk , eene bynk onoverkomelyke
zwarigheid, zo dat dit alles, en altoos

te gelyk te hebben , zelden 't geval is

der meeste Zuikermolenaren.

'T ZUIKERK OKEN,

Het eerftehalfverkookte Zuikerriet-

water,dat gekoelt en geklaartis, word
uit de kuip gefchept in twee der
vooraanftaande kookketels van de eer-

de Combuis, terwyl de twee agterfre

gevuld worden , met op nieuws uit 't

Riet geperste nog raauwe Tappen , de-

welke voor een tweede kookiel moeten
dienen; — en terwyl de eerite hunne
tweede of laatfte koking ondergaan

,

word by de laatfte alle de bezonkene
fappen van 't afgefehuimde, en van
de grondzetfels van 't reeds gekookte
en geklaarde gedaan: 't geen nu ander-
maal gekookt word na het zelve alvoo-
rens door eenen groven linnen doek,
over twee wyde manden , even buiten 'c

kookhuis gelpreid, doorgezypt te heb-
ben.

De half verkookte fappen dan in de
twee voorfle ketels , worden tot een
Zuikerweezen gebragt, voor al in een
dier ketels, die naast den ingang van

B 3 'c
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[l kookhuis ingemetfeld zyn ; waar uit

dezelve worden overgefchept in een
(taaie pan , die op een losfe hou-
te fchraag geplaatst is, en daar uit

weder met kleine tobben overgedra-
gen, in van aarde gebakken potten
van een kogelvormige gedaante , hoog
26. , en boven wyd , 20, duimen ,

die binnen elke Combuis teegens de
zywanden gereed ftaan , en welke pot-
ten aan 't beneeden of fpitfe einde eene
kleine opening hebben , waar in,

proppen van uitgeperst Riet ge-

maakt , geftooken worden , om als

öe Zuiker daar in uit de ketels over-
gefchept word , 't uitloopen voor te

tomen , maar daar na als dezelve door
*t koelen tot eenige confifténtiekomt,

yan onderen vryheid te 'geeveh, '
aarij

de nog overgebleeven wateragtige of
(troopdeelen. — Dog eer men deeze
potten tot 't inneemen van de Zuiker
befigt , worden dezelve alvorens in

eenen , in 't kookhuis gemetzelde ex^

met water gevulden bak gelegt: eens-

deels om dezelven te zuiveren,en ander-
deels om door de vogtigheid wel-

ke ze daar door aanneemen, 'tkleeven

van : de Zuiker te beletten. \— De vul-

ling deezer potten gefchiedmeedeniet
in eens, maar van tydt tot-tydt in vier

peeren, door middel van kleine tob*

ben,
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ben, gaande agt van dezelven, iets meer
of minder in een pot ; dog tus*

fchen beiden moet de Zuikerkoker,
telkens dat 'er op nieuw Zuiker word
ingeftord , dezelve wel door roe»

ren, tot dat de pot geheel vol is,

zo dat alles onder een komt; veryol*

gens laat men ze dus gevuld , nog 24.

of 30. uuren in 'c kookhuis ftaan , om
-te ltollen. — Ieder half kookfel, dat

is, 't geene dat met vier ketels , uit

agt tobben fap gekookt word, geevd
van 7. tot 10. dog zelden 11. deezer
potten.

'T Verfchil derquantiteitZuikeruit
eene gelyke quantiteitZuikerwater,ont~

ftaat uit veelerleie oorzaken.— In den
beginne der maling, dat in de maand
Maart of April gefchied, is 't Riet
met nog te veel waterdeelen bezet, die

het in 't regen - faifoen ingezogen
heeft ; naar mate nu dat 't door de
droogte, van die overtollige waterdee-
len ontheft word , verkrygt 't meerder
Zuikerdeelen : — de gefteldheid vaa
den grond contribueert meede niet wei»
nig hier toe ; want is 't dat die te vet
is, dan zuigt 't Riet insgelyks meer
waterdeelen in, dewelke alle door 't

koken moeten worden opgelost. —

-

Ook oatftaax zulks niet zelden s uit de
B 4 ©n«
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onkunde en onoplettendheid van deh
Zuikerkoker , wanneer deze te veel

kalk onder 't Zuikerrietwater doet, of
onder 't Ichuimen te veele vogten weg-
werpt. —— Waarom alles wat in de
maanden Juny, July en Augustus ge-

malen en gekookt word, eene grotere

quantiteit Zuiker geeft dan voor en na
ciezelven. — Immers tegens het einde
\an de maand Augustus, in Septem-
ber en Oélober geven de kookfelswe-
eer minder Zuiker, om dat de droog-
te de Zuikerdeelen in 't Riet, tot een
te vast lighaam brengt , om 'er van
sfgevoert te kunnen worden , zo
cat dezelven aan 't uitgeperst Riet
1 lyven kleeven; — dog gebeurt het,

dat de plautagien in dat Jaargety, met
matige regens bezogt worden , dan
krygt een Planter die goede Tuinen
heeft, 10, potten van yder half kook-
fel, daar dezelve anders tot 8. dalen.

Dus heb ik tot hier toe alles wat by-
zonder in 't kookhuis verrigt word,
aangewezen ; maar zal , alvorens tot 't

volgende ftuk over te gaan, nog kor-
telyk iets zeggen weegens den omflag
van den Molen.

Dagelyks worden 12. tot i<5. Buffels

gebruikt, om 't Riet tot ieder half

kook-
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kookfel benodigt, af te malen, en 6.

om 't zelve twee maal met karren uit

't Veld aan te voeren ; terwyl buiten

dien nog tot voeder voor de maalbees-

ten van een halven molen , één Buffel

met een kar, twee keeren Rietloof

gaat halen , en een ander voor een vol-

len molen , uitgeperst Riet met een kar

wegvoert.

Van 't Raffineren der Zuiker.

De potten met Zuiker worden 's

morgens, door de Zuikerriet- kappers
en trekkers , als ze uit 't veld geko-
men zyn , ieder pot door twee man uit

den Molen voor 't Zuikerhuis gedra-

gen; alwaar een houten paal ftaat ,

op welken 't een eind van den draag-

ftok , waar aan de pot met Zuiker
hangt, gezet word, terwyl een van de
dragers ^eenen langen yferen priem uit

't Zuikerhuis haalt, en daar meededen
prop , uit 't beneden eind van den pot
halende, door 't zelve in de Zuiker
fteekt , om de Siroop een vryen
doortogt te geeven :— Deze potten
worden als dan in 't Zuikerhuis ,

( dat een groote Schuur is , daar toe
principaal gefchikt,) ingedragen; en
op leedige tompollongs

, Q kleinders
fterke aarde potten) gezet, welke na
8. of io. uuren , van de Siroop die

B 5 vaa
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xan de Zuiker afloopt, met een paar
draagemmers in de bakken of kuipen
worden geleedigt, 't geen de Zuiker-
raffinadeur dagelyks moet obfervee-
ren , zoo lang de lekking of afloop
duurt. — 'S anderendaags word de
Zuiker in de potten , met een yze-
ren fchraper , van boven ter diepte
van 2. of 3. duimen , opgekrabt en
los gemaakt , en dan weder met een
ronde yfere plaat, effen en plat ge-

dagen. — Agt dagen daar na word
'er modder opgedaan , die men in

deezer voegen bereid. — Men neemt
modder uit een kuil die de Buffels,

( die zig gaarne ter verkoeling in wa-
ter- en modder - poelen wentelen , )
gemaakt hebben , en in, welke de mod-
der door 't geftadig woelen deezer
zwaare dieren, byna als een dunne pap
geworden is. Deze modder word met
wat water, in eenen der twee fteene

bakken , (die daar toe by fommige Mo-
lens voor; toch by anderen agter,

jnaar altoos naby 't Zuikerhuis , in den
grond gemetfeld zyn ,) verdunt , en on-

der elkander, by herhaling geroerd,
vervolgens met eèn mand, in eendaar
pevens fiaanden bak , doorgezypt ; en
weder by aanhoudenheid geroert en

fyn. geklenst, zoo lang, tot dat dezel-

ve tegens den middag ,by een fterken

Zon-
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ZonneCchyn opborreld, en in den og*

tend kleine kuiltjes maakt die langfaaai

toeloopen , wanneer men 'er met den
vinger iets van neemt en 'eropfpat.—
Van dezen aldus geprepareerden mod-
der, ftort de raiiinadeur, eene quan-
titeit in de potten der opgckrabde en we-
der eflfcn geflagene Zuiker, ter dikte

van ij. tot ij. duim, 't welk na verloop
van 8. of io.dagen,de gedaante vandroo-
ge ronde platee koeken verkrygt, die

uit de potten genoomen , en wegge-
worpen worden; waar na andermaal de
Zuiker opgekrabt, en weder plat ge-

(lagen en effen gemaakt zynde, een'

nieuwe modderpap ter dikte van i. of
i£

t
duim daar op gelegt word, welke na

verloop van 6. of 8. dagen , mede droog
geworden, 'er als dan ook afgenomen
word : waarm eede de Zuiker op den Mo-
len hare volle bewerking en zuivering
heeft. — Ondertusfchen word de

x
Si-

roop , die in de tampollongs , uit de
Zuikerpotten gelekt, en in de daar toe
gefielde twee onderfcheide bakken , of
kuipen vergaderd is , namenlyk die
van de laatfte modderdekking,gebezigt,
om 'er nader Zuiker uit te koken, 't zy
op zig zelve , dan wel onder en met
half verkookte Zuiker; en die van de
eerde, met Vaartuigen naar de Araks-
branderyen gevoert.

Dê
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De Zuikcr, die op de hier vooren
befchreeven wyze geraffineerd is , en
nu zig tot een koek of brood gezet
heeft , naar de vorm van den pot

,

werd by droog weder, 's morgens ten
halfzeven of zeven uuren, ten getaU
lc van 30. of 36. potten , uit het Zui-
kerhuis gedragen, onder de voor de*

zelve (taande ftamploots , en op negen-
tig a honderd groote bamboefe wan-
nen, of gantsch vlakke manden van 4.

voeten middellyn yder , in de open lugt

,

op vaste bamboefe banken of fchragen,
nevens eikanderen geplaatst , uitge-

ftort ; te weten , ieder koek op 3. wan-
nen in gelyke deelen , door des kun-
digen uit 't Molenvolk verdeelt , na
dat men voor afin 't ftamphuis deon-
derfte gedeeltens van die koeken die

rog nat zyn, 'er van afgekapt heeft,
dewelke in andere ledige Zuikerpot-
ten , vast aangeflampt , gevuld , en na-

der ter droging in 't Zuikerhuis op
t^mpollongs gefteld worden.— Terwyl
de op de wannen verdeelde Zuiker-
koeken, door eenaantalarbeidslieden,

in kleine Hukken worden gekapt, om
de droging te bevorderen , — tegens

halff elf of elf uuren , word de Zuiker
in de wannen omgekeert, en by eenen
fterken Zonnefchyn, is ze tegen een,

of half twee uuren in den namiddag,
droog
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droog en bekwaam om in Canasfers

ingeftampt te kunnen worden ; anders

moet ze weder in 't pakhuis ingedra-

gen , en den dag daar aan , of eenen
anderen, wanneer 't droog weer is >

andermaal te droogen uitgebragt wor-
den , 't geen veel tyd en Zuiker ver-

fpild.

Wanneer nu de Zuiker genoegzaam
droog is, word ze 's namiddags tegens

een of half twee uuren , voor de flamp-
loots gebragt, en op een hoop uitge-

ïtort. Maar gelyk de Zuiker, neder-
waards minder zuiver, en door de
firoop bruiner is dan bovenwaards

;

zo blyft 'er altoos, niettegenftaande,

by de eerfte uitiïorting uit de potten
ter droging , 't onderfle of bruinde
gedeelte daar van reeds afgezondert was,
nog een gedeelte over , dat wat fterk

gecouleurd is;— Dit onderfte gedeel-

te fcheid men van 't overige af, en
doet 't zelve door 20. & 24. man , met
zwaare houte ftampers, in een groot
houten (lampblok , zoo lang ftampen

,

tot dat 't poederfyn , en zoo wit als

kryt geworden is, vervolgens ftrooit

men deeze poeder , over den hoop
nog ongeftampte Zuiker, zoo dat ze
daar meede geheel overdekt word :

—
Waar
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Waar na men vyf of fes Cannasfers*
(groote manden van gefpleeren bam-
boeien , expres daar toe gevlogten

, )
fteld, en die, door den Mandoor der
ploegers, alvorens belegt met kadjang-
matten , (die van een zeeker zoortvan
palmbladeren gemaakt worden

, ) ieder

in een vierkante houte ftellingoppoo-
ten , geplaatstworden , die de Cannasfers
ter helft van derzelver hoogte influiten ,

en bekwame plaats overlaten voor 3. of
4. man , die zig rondfom ieder Cannasfer
op de {tellingen posteeren, en de Zuiker
yan tyd tot tyd., onder eene continueele
toevoeging, van 10. of 11. pond teffens

door de Mandpors , daar. in geduuren-
de een paar uuren vast en vol ftampen j

zoo dat vyf a fes van deeze Cannas-
fers 30. d 36. potten Zui-ker, iets meer
of min , in houden : — Dit verrigt zyn-
de, gaan de ploegers teegens half vier

of iets daar over , weder naar 't Veld *

terwyl ander volk , de Cannasfers em-
baleeren , ea berottingen , en 'er zo de
Jaatfte hand aanleggen.—- De zelve dan
tot de leeverantie of vervoer buitens

lands in volle ordre gebragt zynde,
zend men de Zuiker by bekwame ge-

leegendheid, met meer of minder ge-

mak en onkosten , af, naar dat delegging

Van denZuikermolen is.—Is dezelve ver-

jre van eene vaarbaare enSteedewaards
lo«
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lopende Rivier geleegen , dan moet de
Ruiker eerst per as door middel van
karren met Buffels befpannen , met
groote moeite en kosten, tot aan de
Vaartuigen worden getransporteerd ;

daar in tegendeel, wanneer een Zuiker-

molen 't voordeel van de Rivier heeft,

Hy dezelve met veel gemak en bezui-

niging, direót over 't water afvoert.

Hier meede,voor zo verre denom-
(lag betreft, 't nodige tot myn. oog-
merk gezegt hebbende , ga ik oVer
tot de

Gevaaren welke aan den
züikerboüw verknogt

Z Y N.

. Even gelyk 't geleegen is met eene
uitgeftrekte huishouding, waar in vee-
Ie dingen en perzonen gevordert wor-
den , die dezelve aan meer gevaren van
fchade voor den Eigenaar fubjeft ma-
ken, dan' eene kleine van minder om-
(lag, zoo 'volgt ook, dat een Zuiker-
molen ,'- welks uitgebreiden omflag
tot hier toe genoegzaam aangetoond
is, aan meerder gevaren en fchaden
bloot' flaat , dan eenige- andere kost-
winning of handteering op Batavia,
ouder welke geene,in deezenopzigte,

daar
-
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daar meede , op verre na te vergely-
ken is: — De reede daar van is

hier in gelegen , dat , daar veeierlei din-

gen gebruikt, en verfcheide zaken af-

gedaan moeten worden , dewelke alle

door den Eigenaar zelve niet kunnen
worden bygebragt en verrigt, hy ge-

volgelyk genoodzaakt is, zulks toe te

vertrouwen aan menfchen, die door
geen betrekking van eigendom, tot die

naauwe zorge , waakzaamheid, yver,
en zuinigheid aangezet worden , om
niets te verwaarloozen of nodeloos
te verfpillen , als wel den Eigenaar
zelve: — Steld men nu, dat zelfs de
minst uitgebreide huishoudingen, ge-

vaaren en fchaden onderworpen zyn f

zo valt 't ligt na te gaan, dat 'er in den
ruimeren kring , van de Zuikerteeld
en dies aankleven , dnar zo veele meer*
dere en mindere hoofden, en geringe-

re bediendens , mitsgaders Buffels en
goederen vereischt,en zaaken moeten
afgedaan worden, ten nadeele van een
principaal veel verwaarloosd, en ver-

fpild word, zo uit trouwloosheid, on-

.

kunde, yverloosheid , kwaadaartigheid,
als door andere onaangenaame toeval-

len meer. —< 'T Geen ik wat nader
zal betogen.

Spe«
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AANWY2ING DER GEVAREN, f]

De hoofdbedienden der aanplanting f

^beftaande uit een groot Mandoor , en
een Mandoor over de ploegers; en 't

arbeidsvolk, dat ze onder zig hebben,
Zamenfpannende met een waronghou-
der of kramer, die men tot gerief van
*t volk , weegens de verre afgelegend-

heid der Molens, wel verpligt is toe-

te laaten , of met een of meer Ja-
vaa;nfe Mandoors; dan wel met de ge-,

meene Bbijangérs 'Q huurlingen ) en
met de omftreeks der Molens wonen-
de Chineefen , en Javaanfehe Land-
bouwers, of met den Yferfmit van den
Moolen , hebben alle gelegendhedeu
genoeg, om met yder afzonderlyk /
of met verfcheidenen gecombineerd 9

langs verfchillende weegen , en door
veelvuldige middelen , den alleroplet-

tendften Molenhouder te bedriegen , en
te benadeelen; 't zy door den Planter

meer lootjes aan de gemeene arbeiders

te doen uitdeelen dan door hen ver-

dient zyn; (Welke lootjes hen tot be-

wys van den verdienden dagloon ver-

ftrekken , en desweegens door den
Waronghouder , altoos gelyk waardig

met Courant geld aangenoomen wor-

den O— dan wel om den Smit voor een
-onderling overeengekomen douceur

C verf
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veel geld te doen winnen, met het hef*

ftellen van yfefer Landbouw - gereed-
schappen, of vernieuwen en aanmaken-
in fteedw van de geenen die zy door ver-

zuim , moedwillige veronagtzaaming
en baatzugt hebben laaten bederven
of gebroken , en dit heeft mede
plaats by de yzerwerken* die in, om,
en by den Molen gebruikt Worden.

—

By voorbeeld, de Smit, heeft maar
een der Javaanfe Buffeldryvers in den
Molen, een paar dubbeltjes in de hand
te fteeken , om de trekbeesten , die de
fteenen ronddraaien te doen fpiingen

of te rug trekken , waar door een krom
yzer, dat den trekboom aan 't fpil vast

houd , terflond aan ftukken fpringt,

zo dat hy dan gelegendheid heeft*

om een nieuw tè maken , dat hem
5. Rds: doet verdienen: en zo heeft

hy voor altoos gelegendheid tot 't her*

Hellen van vuurhaken en verfchei-
dene andere yzere gereedfchappen t

die in den Molen volflrekt nodig zyn t

want als hy de vuurftokers, die alle

verzot zyri op den Amfioen, maar iets

in de handen flopt, terflond zullen ze
daar door in zyne belangen overge-
haald, door een geweldig gebruik dee-
zer inftrumenten, dezelven tragten te

doen breken: en veele dingen van dié

natuur , jagen een planter meenigmaal
ia
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in nodelofe kosten:-
—

'Er is inde
nabuurichap van een Zuikermolen geen
particuliere Opgezetene die 'er zig niet

tot zyn voordeel van bedienen kan,
al was 't maar om verdeetene hou-
te en yfere gereedfchappen , ( die ze ten

dien einde altoos maaken by de hand
te hebben ,

) onder toevoeging van eenig

geld of goed.» teegen de nieuwen die

op den Molen zyn in te ruilen ,

voor welke verfleeténe gereedfchap-
pen , de Molénhoader dan genoodzaakt
is i weeder nieuwen in dé plaats te

geeven > wil hy dat zyn werk voort*.

gang zal hebben.

Schade by de Aanplanti^g»

De kwaadaartigheid en onkunde van
een groot Mandoor, die de geheele
aanplanting beftierd, en van dien, wel-
ke het opzigt over de ploegers heeft,

is alleen genoeg in ftaat om een matig
bemiddelt Zuikermolenaar, in den tyd
van één Jaar in den grond te beder^
ven , en zulks kan op veelerlei wyfen
gefchieden , waar van ik eenige Haalt*

jes zal by brengen, dewyl 'er geen
een Molenhouder is , die niet 't eert

of ander daar van heeft ondervon*
-den»

C % Watt*
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Wanneermen in een te natten grond , de
plantvoiren te diep ploegt, 'er de plant-

loten te vlak in legd , dezelyen met
te veele aarde bedekt, en te vast aan-

treed , verrotten dezelve , en de Planter

word genoodzaakt tot de onkosten , om
alle de geplante looten 'er uit te tree-

men, een nieuwe ploeging 'er aan te

belleden, en andermaal aan te planten.
1

'T Verlopen van eenegutiftige plant-

gelegendbeid, en 't verlies der plant-

looten , is boven alle de andere on-

kosten , die daar meede verzeld gaan

,

de grootfte fchade. — Terwyl by een
tegen overgeflelde of al te droge gronds-

gefteldheid en tyds geleegendheid, de
Molenhouder even dezelfde fchade te

wagten heeft, namen tijk, alsineenemin
vogtige aarde' de plantvoirtn te ondiep
geploegt , de looten maar dunnetjes met
aarde bedekt, en te los aangetreeden
worden, en dat ongelukkig daar op,
de droogte flegts agt dagen .bly ft aan-

houden ; want dan verfchroeien de
plantlooten , en men is in dezelfde
noodzakelykheidals in 't eerfte geval.

—

Dikwils verliest een Molenhouder hal-

ve , ja geheele Plantagien , door aan-

planting van te oude, ofte jonge, of
te lang gekapte plantlooten , waar
van niets tot volkomenheid komt

,

en
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en~*rs~dan genoodzaakt tot eertegedeel*

telyke aanvulling, of naar mate dat 't

kwaad erj; is, toteene volle aanplanting

van nieuwe, looten. — De onkunde,
ónagtzaainheid , of onverfchüliglieid

van een' Hoofd over de ploegers , kati

in 't byzonder groot nadeel toe bren-

gen , ais' de ploeging te na by de jonge
plantjes gefchied, erl daar door dé te-

dere worteltjes gekwetst worden, waar
door de plantjes kwynen en vergaan,

en dit is my nog voor weinig dagen
met verfcheidene tuinen op Tjikokol

overkoomen. — Een te ondiepe ploe-
ging berooft de planten van het noodige
voedfel tot derzelver wasdom; — ea
een te vroegtydige dekking der plant-

fcheuten , belet de verdere uitfprui-

ting der jonge looten; terwyl'ttelange
uittlellen daar van, véele plantjes door
de hitte der Zon doed verzengen. —
Eene volle aanplanting voor een Mo-
len , kan enkel door 't gebruik van te veel
mist geheel en al bedorven worden j

voor al wanneer de droogte in 't voor-
jaar te vroeg begint, en in 't najaar te

lange aanhoud.— Zoortgelyke gevallen
hebben meenigeMolenhouders duizen-
den Ryxds: doen verliezen , v/aar van dit

Jaar 1785. zelfs , verfcheidene de fmer-
telykfte ondervinding hebben;. immers,
"dyne aanplanting op' Tjikokol , èn die

C 3 van
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van den huurder van de Molens teegen
over Salapadjan ,'i leveren 'er dadelyke
bewyzen van op. —

Buiten alle opgenoemde defastres,

loopt een Molenhouder gevaar , van
een aanzienelyfc gedeelte zyner aanplan-
ting te verliefen , wanneer de regens in

't najaar te vroeg en aanhoudend vallen

,

en in 't voorjaar te lang blyvenduuren;
want daar door word men belet ,

eene volle aanplanting te doen, en 't

beplante volleedig te bewerken ; en
gefchied dit niet, dan zyn alle de ge-

daane moeiten en onkosten , tot 't be-

planten van Zuikertuinen , voor dat

jaar te vergeefs en onherftelbaar ver-

loren, nademaal dezelve dan ook on-
voltooid, de kwade mousfon moeten
doorflaan. — Veele Zuikermolens , in

't Westerquartier van Batavias Omme-
landen , zyn dit Jaar de droevige
exempelen van de fchade, welke een
te vroegtydige en ftrenge regen -mous-
fon, (die jongst al vroeg, in 't najaar

van Ao: 1784, begon, en tot in de
maand Maart van dit Jaar 1785. heeft

aangehouden, ) aan de Plantagien kan
veroorfaaken : Want daar door zyn
uitgeftrekte Velden , die voor twee
Molens overvloedig beplant waaren %

$m 15. of 16, maanden te kunnen maa-
vlen f
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ten , zodanig bedorven geworden , dat
men 'er nu op zyn. hoogst 9. of 10.

maanden meede zal behoeven toe te

brengen. Een te langdurende droogte

,

belet insgelyks 't doen van eene groote
aanplanting ; terwyl 't Riet dat in 't voor*
gaande najaar geplant is , weinig op»
fchiet, en daar en teegen dat vaneene
voorjarige aanplanting, voor eengroot
gedeelte verzengt : voegd hier by dat het
Kiet, 't welk in zulk een droog Jaar
afgemaalen word, ook weinig Zuiker
geeft. — Des niet te min, de onkosten
blyven beftendig dezelfde, onverschil-

lig of men een goed of een flegt plant-

jaar heeft ; de ftrydige faifoenen van
de Jaaren 1773. en 1775., zyn dieswee-
gen van ruineufe gevolgen , voor ver-

fcheidene Molenhouders geweest. —

»

De bezittingen van de Molenhouders
van Pondok Poetjong , en Priegie, be-

neevens die van Batoe Tjepper , zytï

daar door onder den Sequester geraakt

,

en ik zeiv heb in 't laast gemelde Jaar,
op myne twee Molens te fjieledoek, ruim
fiooo. Rds: verlooren: —

'T Vuur welk misnoegde en kwaad-
aartige menfchen , in 't flaande Zuiker-
riet ontfteeken , vernield uitgeftxekte

Piantagien : dit ongelukkig lot troff

Oülangs , den Chinees Tan Tbenkq , aan

C4 vyf
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iryf zyner Zuikerriettuïnen , op Pa^
rangkoeda , dewelke hem in twee agter

een volgende dagen , aan verfcheide
hoeken, en eiken tuin in 't midden,
in brand gcftooken wierden. — Op hoe-
danige w> ze, my in i7l>3. insgelyks ver-
fcheide tuinen zyn afgebrand , zonder
dat ik eene andere aanléidende oor-
zaak daar toe kan uitdenken, dan al-

leen dat ik een los paard , dat in myii
jong geplant Zuikerriet -kwam geloo-
pen, en daar aan fchade deed, een fnap-

haanfehoot met hagel gaf; w\l ik

geen ancer middel zag, om myn Zui-
kerveld voor grote mine tebevryden:
althans geen half uur daar na, ofmy-
ne Zuikertui-nen ftonden in volle vlam.-—
Op diergelj ke wyze is de Chineefe Mo-
lenbouder Tsua Tjingsau in Ao:
1782. totaal geruineerd , wannneer het
grootfte gedeelte zyner aanplantingen

in 3. of 4. nagten agter elkander, door
den brand zyn verteerd geworden. —
'T Branden dat de Javaanen door-

gaans doen , in de maanden Juny , Ju-
:

ly en Augustus, zo van dehoogopge-"'
fchooten alang alang, ( een zoon van
Riet, ) of de tot gagas ( een zoort
van Ryst- Velden , ) afgekapte bos-

fchen in de nabyheid der Zuikervel-

den ; en 't welk meede gefehied, door de
Sla

V
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Slaven -Ko'ewagters met de alang alang*

om aan de Koebeesten , gel v k door deja*

vaanen , om aan hunne Buifels , een nieu-

we weide tegeeven vandejonguitfehie-
tende alang alang, hebben van verichei-

den Molenhouders , veele fchatten m
rook en asfche doen verdwynen; veroor-

zaakt door 't vuur, 't welk door den
wind, van de dusdanig in brand gefto*

kene wildernisfen , in de Zuikertuineri

overgevoert wkrd. — Dit heeft iny te

Tjiehedoek in Ao: 1774. neegen Zuiker*
tuinen, waar aan ruim voor 2. maan-
den te maaien was, gekost. — lm 't

jongst gepasfeerde Jaar zoude ik: op
myne /uikerveiden tz-Babaizizan

, geen
minder fchade, U;t die zelfde oorzaak,
geleeden hebben, was 't niet, datmyiï
volk, 't vuur van verre ziende aankomen,
deszelvs voortgang belet had , door
met allen fpoed, alle debrandvattende
ftoffeiy, tusfchen 't aannaderend vuur,*

en 't Züikerriet weg te ruimen, enden
grond, tusfchen defelven met water uit

een naastgeleegene rauwa (poel) ge-

haald, te bevogtigen. — De Heer de
Lalongue , heeft in de eerfte 7. of 8.Jaa-
ren \ dat hy zyne Zuikermolens gehad
heeft, altoos, dan om deeze, en dan
weder om een andere reeden , brand in

zyn Riet gehad, en 'er is geenMolen-
C 5 hou-
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houder , die niet van de fchade van
brand, nu en dan wat geleeden heeft.

—

*T Blixemvuur uit den Heemel,
fleekt 't Riet ook menigmaalen in den
brand , 't geen my voor ander halve
maand geleeden, in eenmyner'Zuikcr-
tuinen te Tjiekokol overgekoomen is.

En eindelyk , wat door 't vuur niet

kan befchadigt worden , gefchied door
andere oorzaken , — de in de nabuur-
fchap van veele Molens , gehouden
wordende Koebeesten , van vericheide
Landheeren , regten veelmaals gant-

fche verwoestingen aan in de jonge
plantagien. In 't begin van 1784.

zyn my drie Tuinen jong geplant, en
fraai uitgefchooten Zuikerriet, door
een troep Koebeesten van myne
naaste Gebuuren, kaal gefchooren; en
voor een maand geleeden , weder vier

zoortgelyke Tuinen ; zelfs te deefer
tyd dat ik dit fchryf , is my door de-

felfde troep beesten een jonge aanplan-
ting bedorven geworden.— Enwatfcha-
vergoeding kan 'er dog al voor verkree*

gen worden ? En langs wat weg is ze
te bekoomen ? Op eene minnelyke
bekendmaaking, en verzoek van dedo-
magement , langt men op zyn bestgoe*
de woorden , terwyl een dringender
aanzoek, de vriendelyke harmonie ver-

ftoort:
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ftoort: en wie, die maar eenigfints na-

denkende is , zal zig onderdaan , om
zyn toevlugt tot de pleitzaal te nee-
men ? Immers behoord de zelve , voor-
al van den verafgeleegen Landman, ge-

fchuawd te worden. — Men mogt zeg-
gen , bewaar uwe Velden door omtui-
ningen : dog welke omtuiningen ge-

doogen de plantagien,die fterk genoeg
zouden zyn , om beftand te weezen , tee-

gen een uitgehongerde, en door het be-

koorlyke groen der jonge Rietplanten,
uitgelokte troep van dat gulzig Hoorn-
vee?

Hoe veele bestige , en tot maaien
ryp gewordene Zuikerplantagien, wor-
den 'er al niet beroofd van den voor-
byganger? Hoe weinig 't ook zy, tel-

kens verliest men een Züikerplantje,
en de menigte maakt 't verlies groot:
onder de Molenhouderen zyn hier in

,

*t meest te beklagen dezulke , welker
Molens en Velden in de nabuurfchap
van een Basfaar (Marktplaats) gelee-
gen zyn: want 't geringfte is, 't geene
de voetgangers met gantfche dragten
ontfteelen; maar ook worden de van
de Basfaar , leedig te rug keerende Buf-
felskarren , na dat de Eigenaars hun-
ne koopwaaren , aan de Marktlieden
hebben omgezet , by een Zuiker-
veld komende dat hun gevalt , on-

der
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der voorwendzel dat ze flegts ver-

toeven om te pleisteren , met Zuiker-
riet. gevuld; 't geen dan uit vrees van
ontdekt en opgevat te zullen worden,
zo Ipoedig en ruuw toegaat, dat de
Planter niet alleen de fchade- heeft, van
H geen door hen weggevoerd word;
maar ook verliest, al 't geene dat nog
te jong is , om gegeeten , of afVernaaien*

te worden, en daarorïi door hun op't
Veld agter gelaten is ; — de fchade
hier door veroorzaakt is zo aanmer-
ktlyk , dat een Molenhouder die dit

ongeluk heeft, daar voor anderhalve
maand maalens Riet, in één Jaar kan
reekenen : en wat middel is 'er dog, om
zulks te weeren? zagte weegen baaten
riet, en geweldige ontfteeken den toorn
der Roovers , en fpooren hun tot wraak
aan , welker verfchrikkelyke uitwer-
king, gelyk reeds is aangeweezen,nog
erger is. — Wat fchade de mieren,
fprinkhanen, land- of veldmiiïfen, en
andere ongedierten 't Zuikerriet' kun-
nen toebrengen, is in de Jaaren

1 773- ? 1774- en 1775. , maaralle
zeer gebleeken.. — Eindelyk lydén
de Molenhouders geen. minder nadeel,
door 't hooge water, wanneer de Ri-
vieren overvloeijen. — In 't laatst van
'tjaar 1779. , en 't begin van 1780. en
1783- zyn 'er uitgeftrekte Velden met

jong
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jong en oud Riet jammeriyk verwoest,

en dit is geen ongewoon verfchynzd;
maar zulks , en alle foortgelyke en an-

dere gevaaren , moeten de Zuiker - Mo-
lenaaren in hun bedryf, na dat de ge-

leegendheid der Molens en plantagien

is , de een min en de andere meer,
van tyd tot tyd onvermydelyk onder-

gaan: terwyl zy aan mindere toevallig-

heeden , neffens andere Ingezeetenen , in

hunne andere bezittingen insgelyks

bloot gefield zyn.

Schade aan Buffels.
De groote menigte van Buffels die op

een Zuikermolen , en wel in geen min-
der getal dan omtrend hondert fluks y

moeten gehouden worden , geeven over-
vloedige gelegendheid aan den roof-

zugtigen Inlander, om dezelven teftee-

len', terwyl 't zwaar werk, dat die nut-

tige dieren moeten doen , beneevens 't

algemeen gebrek van eene goede weide

;

op byna alle de Molens , voor al in

drooge Jaaren , en de ziekten onder
dezelven in 't regenfaifoen, oorzaak
zyn, dat veele,en fomtyds meer dan de
helfte 'er van onbekwaam raken , en
zelv fierven. — Dit heeft de Eigenaar
van fes Molens op Cadauong en SW-

lapadjan^ in Ao: 1785. ruim 300. fluks
van die beesten doen verliezen; — en
geen Molenhouder is dat Jaar bevryd

ge-
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gèhleeven * van een zaer groot verlies

der fel ven: — Op Boedjon- Riengiet , zyil

in 't gepas TeerdeJaar ( i 784.) over de 60*

gecrepeerd , en ik zelf neb ditJaar , in de
maanden April en May té Tjiskokol, doof
zwaaren arbeid en ziekteri 48. fluks
verlooren: en daar 't bekend is* dat

op een Zuikermoleti de zwaarfte foort

van Buffels, moeten gebruikt worden,
die teegenwuordig ieder 18* tot 25. Rdsi
kosten, zo is 't verlies varl Zulk eert

getal derzelven niet gering te agtem

De Cevaaren van Schade
verzellen eenmolen-
HOUDER OOK IN 't HüIS-

HOÜDELYKE*

Wanneer men op *t getaï der werk*
lieden agt geeft, die op een Zuikenno-
len arbeiden, zal door een ieder die

de verfchillende geaartheeden , en ge-
woontens der onderfcheidene Natiën*
waar van men zig moet bedienen ,maaif

eenigfints kent , ligt kunnen opgemaakt
worden, dat tot derzelver huisvesting,
veele gebouwen, behalven de Molen,
*t Zuiker - pakhuis , en andere bygebou-
wen, tot berging van verfcheidenegoe-
deren , gereedschappen , en leevens-

middelen vereischt worden : waar van
veele, uit zeer ligt brand - vattende

{tofTen zyn t' zamengefteld , die des te

meet
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meer gevaar loopen,door de algeme^
ne onagtzaamheid, die men in deeze
gewesten doorgaans omtrend 't vuur
heeft; zo dat weinige Molens Jaarlyks

van brand in de gebouwen bevryd bly-

ven: gelyk de Heer de Lalongue
en my zulks in dit Jaar nog overgeko-
men is. — De Heer de Lalongue
verloor alle de gebouwen zynerJavaan-
fe Boedjangers, ( Huurlingen ,) en ik

de woningen der Chineele hoofdbe-
dienden, en daar by een aanmerkely-
ken voorraad van kostbaare houtwer-
ken , als pedatie - planken , asfen ,

ploeghouten , en wat dies meer is , be-
neevens twee ftaale Zuikerpannen en
andere yzerwerken , die door den brand
onbruikbaar zyn geworden.

De fchaden die wy door foortgelyke
gevallen lyden, worden door onkundi-
gen in de huishouding der Zuiker-
molens doorgaans minder geagt, dan
2e wezenlyk zyn : want behalven 't

geld, dat tot weeder inkoop der ver-
looren en verbrande goederen, ofbouw-
ftoffen , moet uitgefchooten worden f

is men genoodzaakt 't planten te ftaken 9

om in fteede der afgebrande gebouwen,
nieuwen te laten maken; en 't verlies

van tyd, is by verfcheidenegeleegend-
heeden op een Molen , eene der aan«

lae^kelykite fchaden. Itf
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In den Molen zelf , vereenK
gen zig een zamenloop

,

van Gevaren tot na-
deel van een Mo-

LENHOU Da.
Een onkundig Karrenmaaker , dié

gclyk te'-vuren reeds ge^egt is, ook dé
maalfteenen in den M^len moet opzet-
ten , heeft maar de teegen elkander ftaan*

de punten* waar op de fteenén draaien j

niet regt te zetten , of de kegge van bo«*

Ven, niet wd, ofte veel aan te"flaan^

om den zwaren arbeid der arme maal-*-

beesten, zodanig te vermeerderen, dat
niet alleen de Buffels by de fteenen l

onder 't mkken dood ter neder vaU
leri; maar ook daar door 't uïtmalen vati

't Riet zeer vertraagt word. '-— Behal-
ven dat , wanneer de fteenen, niet per-
pendiculair ftaan, en niet genoegzaam
geflooten zyn, dan de fappen van 't

Riet, niet ten vollen uitgeperst wor-
den, en men dus hier door een vier*

voudig verlies heeft, zo van maal >ees ?

ten , tyd , voortgaande .lasten der ar-

beidslieden , en inkomsten. —
: Wanneer de monden der fournuifert

te wyd gemaakt zyn , en de vloer té

diep gelegt is, verfpild zulks nutteloos

veel hout, terwyl een gebrek Van ge-

jioegzaame ruimte , de kookketels
doof
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door te min of onvocglyke fchikking

der brandftoffen van de nodige hitte

berooft , waar door 'tkooken vertra'agt

word. — Ook fchaad het, wanneer dé
kalk tot bepleistering der wanden bo«
ven de kookketels, niet genoegfaam
geftampt, of dat by 't inzetten der
keetels de pleistering niet lang genoeg
aangewreeven is, en dus niet genoeg-
zaam droog en vast geworden zynde,
fcheuren dezelve door 't vehement
vuur , dat onder de ketels geflookt
word, 't geen lekkingen van 't Zuiker*
fap veroorzaakt > waar door men ge-
noodfaakt word > tot eene gantfche
vernieuwing van de Combuis , en be-

halven deze onkosten verliest men daaf
meede ruim een maand tyds.—

Een luie BufFeldryver verzuimd dik*

wils , en voor al in den nagt, de werk*
beesten 't nodige voeder voor te leg-

gen, zo dat ze ongevoerd tot 't zwaar
maatwerk komende, zeer traag zyn>
en dit verliest tyd in de maling;— welk
tyd verlies , zo in 't malen , als byzon-
der in 't aanplanten , voor een Molen-
houder, van grooter aanbelang is dan
meenig een zig zoude kunnen voor--
Hellen; Dog alles op te noemen > ia

alle deszelvs omftandigheeden, zoude
iny tot eene verveelende uitbreiding b

eij

D las*
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lastige herhaling van 't geene ik reedi
t\: voren g^zegi heb, biengen.—- Met
Luiie woorden zal ik hier nog maar
byvoegen, 't verlies van geheele kook*
fels uiet Zuiker, door de onkunde en
onagrzaamheid van den Zuikerkooker,
^ïs hy te veel of te weinig kalk by
*X Zuikerrietwater doej* — Terwyl de
vuurftoker door eigenbaat tot voor-
deel, of door traagheid tot gemak aan-

gedreven, meer hout flookt dan noodig
is, om 'er 'ten zynen profyte des te

meer houtskoolen van te kurnnen be-

l.omen, of om de moeite der uitdoo-
ving van 't vuur, na 't afloopen van
tic kookfels van de eene Combuis te

ontdaan. —
Schade in 't Zuikerhuis.

Wanneer een modderboer, uit lui-

heid den modder niet genoegfaam be-

reid heeft , die men ter zuivering

van de Zuiker gebruikt, dan fcheiden

de daar in zynde waterdeelen 'er zig

te fchielyk van af, en vloeien te fterk

door de Zuiker heen , waar door te

veel Zuikerdeeien- fmelten, en met de
Siroop afgeleid worden; ook Iaat zulks

de Ztüker te onrein ; en 't h hierdoor
Sar de Zuikerkoeken of brooden, by
\ üitftorten zodanig door de Siroop
.geverwt zyn, dat men genoodzaakt is

,

'er
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*er een aanmerkelyk gedeelte van af te

fcheiden^, 't welk dan door een ander-

malige modderdekking weeder een ver-

lies ondergaat. — En dat is
5

t niet al-

leen , maar de traagheid van den mod-
derboer veroorfaakt nog al meer fcha-

de, waar van ik flegts een Haaltje zal

by brengen. — 'T is bekend dat de
deugd der Zuiker in de hardheid haarer

deelen beftaat , ( en niet zo als veele

ten onregten meenen in de grootheid
der korrels , ) en dit verfchaft den
raffinadeur eenen zwaren arbeid, om
de oppervlakte van een met beste Zui-
ker gevulden pot op te krabben ; waar-
om veele van hun , om zig 't werk ge-

makkelyk te maken, die oppervlakte,
met water befproeien en dus ver-

weeken. — Defchadehieruitontftaan-
de kan een yder gemakkelyk op maa-
ken. —
By 't kappen en droogen van de Zuï-

ker , dient de Molenhouder byna
altoos teegenwoordig te zyn, zo hy
geen fchade wil lyden, welke hem door
onagtzaamheid in 't kappen kan wor-
den toegebragt; en wanneer zy te droo-
gen gezet word , dient hy 'er geftadig

zyne oogen op gevestigd te houden , op
dat de uit 't Zuikerhuis, in en uitgaan*

de Siroopdraagers , en ander volk die
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*er om verfchillende oorzaaken in moe-
ten weezen , niet telkens eenige ftufc»

ken ontvreemden. —
Schade in de Congsie.

In 't beftek van 't geen men de Cong«
fie noemt, uitmakende de huisvesting,

zo van den Molenhouder, als hy zelfs

op zyne Molens woont, als dehoofd-
bediendens en de gemeene Chineefen,
(waar toe ook 't Pakhuis of Magazyn
behoord, daar Ryst, Oly , Zout, Bind-
rottings, Sroomatten , Spykers , Kai-

jangiüatten en verfcheide andere be-

nodigdheeden bewaard worden,) moet
niets de oplettendheid van den Prin-

cipaal ontgaan , of hy kan verzeekert

zyn , dat een groot gedeelte dezer
vereischtens in de ruimte , en dus veel

nutteloos uitgegeeven en verfpild wor-
den; behalven 't geene door de onder-
bediendens, lentings genoemd, geftoo-

ien word. — De ontvreemding van
weinige kleinigheeden , die de oplet-

tendheid van den allernaauwstziend-

flen óntfiippen, kunnen zo zeer niet

fchaden; maar daar 'er op een Zuiker-
molen een continueele uitgaaf is, doet

leen aanhoudent veffuim groot nadeel.

Dus heb ik de gevaaren derfchade,
die den Zuikermolenaar, in veelerlei

fepzigten in den fcriag van zyn befluur
ver-
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yerzellen, voorgefleld , en zalnu ovef*

gaan , ter ontvouwing van 't nadeel , dat

uit gebrek aan Geldmiddelen op zee-

kere bepaalde tyden , hun voor al in

deezen geldelofen tyd nabylegt.

Schade uit Geld-gebrek.

Gelyk in dé tegenswoordige gefield-

heid der menfcheiyke zaamenleeving,
in allerlei ftanden , 't geld te regt 't

reprefentatif is der goederen, als 'tge-

rieffelykfle middel ter vervulling van
de tydelyke behoeftens , zo is 't zelve
voor al niet te ontbeeren in zulke con-
ditien, die door den Koophandel be-

ftaan.

Geld is tog de dryfveer, die arme
menfchen tot den arbeid aanzet, om
hunnen nooddruft te bekomen. — 'T
geld is 't gereedfte middel waar door
in den koophandel alles kan verkree-
gen worden.— Gereed geld is 't eigen-

lyk middel , om veele dingen goed koop
ên fpoedig te bekoomen. — Met één
woord , 't geld is de Ziel van de Ne-
gotie.

Uit den hier vooren aangetoonden om-
flag, welke aan deZuikerteeld, enderr
£elver bereiding verknogt is, volgt na-

tuurlyk , dat men daartoe veele arbeiders

en goederen nodig heeft. — 'T getal en

D 3 de
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de kosten daar van te fpecificeeren,'

zal ik uitftellen, tot dat ik die twee
hoofdzaaken , ieder afzonderlyk zal

verhandelen , onder de boofddeelen ,

van dat 'er tot den^uikerbouwendies
aankleeven

,

Veele Handen en veel Geld,

Moeten zyn , terwyl ik teegenwoor-
dig maar in 't algemeen zal voordraa-
gen , wat gevaren en fchaden een Mo-
lenhouder te wagten heeft, zo hyniet
op zeekere bepaalde tyden , met bui-

tengemeene fommen gelds voorzien is.

Die tyden zyn, 't Chineefe Nieuwe
Jaar in January of 't begin van Februa-
ry. — 'T vertrek der Chineefe Jonken
in 't begin van July. —7. T Mahomedaan-
fe Nieuwe Jaar, teegen 't laatfte van
July of 't begin van Augustus. — En
eindelyk 't vertrek der Javanen in De-
cember.

Schade uit Geld-gebrek by
't Chineese Nieuwe Jaar.

Dit tydperk noodzaakt den Molen-
houder tot 't fluiten van de reekenin-
gen der Chineefe bedienden, en 't af-

betalen derzelven, beneevens eennieuw
verfchot , 't welk zo veel als handgeld
is , aan dezulken die de Molenhouder
in zyn dienst wil laten continuceren

,

of
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of anderen die hy in zyn dienst vnt

aanneemen : — word dit op zyn* tja
verzuimd , dan kan hy zig verzeëkeren l

voor zyne naastvolgende maalJog en
anplanting, niet anders dan uitlchot

van werkbaafen en bedienden te zul-

len hebben , dewyl de goede reeds door
anderen aangenomen, en voor 'thand-

geld verbonden zyn.— Dit articul heeft

te veel invloed op de belangen van
een Molenaar , om 'er on verfchillig om-
trend te zyn; — en 't is beeter een
Zuikermolen te verlaaten, dan daarin
onkundige werkbaafen en hoofdbedien-
den te hebben , wyl\ de zulke in ftaat

zyn , door alles te Verbrodden , een
maatig gegoeden Molenhouder, inden
tyd van één jaar te ruineeren.

De ruimte van geld in dit tydperk te

hebben , is voor den Molenhouder zeer
voordeelig , doordien hy als dan ge-

leegendheid heeft, om van de Chinee-
fe en Javaanfe landbouwers

, (die uic

hoofde van den ftilftand des akker-
bouws , en daar uit, maar principaal

uit de dobbelzugt der eerften , te deezer
tyd fpruitend geld - gebrek

,
) zig goed-

koop van 'buffels. te kunnen voorzien;
en wanneer deeze geleegendheid ver-
zuimd word, dan is hy verpligt, bjT

zyne aanftaande maaling met zwakke*
en in 't voorige jaar door werken afr

D 4 gi(T*.
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gedoofde Buffels , 't gantfche maalwerk
van den aanvang tot 't einde-des Jaars,
en zo als men ligt begrypen kan, met
Tragen voortgang te verrigten, weegens
den overlast van 't werk, dat naar even-
reedigheid van 't minder getal maalbees?
ten, en derzelver kragtelooshcid ver-

meerdert; alzo dat een aanzienlyk ge-

tal Buffels, waar van anders de heli te

genoeg zoude zyn , indien dezelve vet
en fterk waren , binnen weinig tyds

verdwynen. Ik heb uit gebrek van geld

op den regten tyd, den inkoop van
nieuwe Buffels in dit Jaar moeten agter

wegen laaten ; waarom ik ook te 7/7-

kokol, zo als ik reeds gemeld heb, in

twee maanden tyds 48 Buffels heb ver-

loren. — En niet minder heeft 't ge-

brek aan goede Buffels deszelvsnadee-
ligen invloed op de aanplanting ; — Wie
die maar eenigbefef van de Zuiker- cul-

ture heeft, kan 't onbekend zyn, wat
fchrale gewasfen eene ligte grond -be*

ploeging geeft, en dit moet noodzake-
}yk altoos 't gevolg zyn , indien men mee
zwakke Buffels werkt. Zelfs ge-

voeld men hier van naderhand nog de
naween : want 't is notoir, dat de fchra-

le gewasfen , welke hier uit geboren
worden, in 't naast volgend Jaar ge-

ringe afmaaiingen uitleeveren, en dat*

4lt de fchade van den Molenhouder
ver-
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vermeerdert
;
't geen te aanmerkelyker

is, doordien de zwakheid dier dieren

niet toelaat, eenuitgeftrelr^'wüdbeftek

-vroegtydig te beploege:] , en dit ver;-

Züim~fca& door een naderen in !:oop van
fterke Buffels niet herfteid worden., otfi

dat eer zig de geleegen;:' r toe

prefenteert, de juist g;*'eh:i:te plant-

tyd omtrend verloopen Is: bebalven
dat zulk een laateren inkoop, ook by
na, met eens zo veel geld gefehied ,

en deeze fuccesfive aanvulling der
maalbeesten met fterke en goede Buf-
fels, dan ook niet veel helpen kan;
want, tervvyl men den last van 'tmaal-

werk van de zwakke beesten vermin-
dert, moet dezelve noodwendig op de
Herken gelegt worden; dus deeze, hoe
flerk en fris ze ook zyn , door 'tover*

wigt van den last, bezwyken en ge-

lyk wordende aan de zwakken, met
deezen t' zamen vergaan \

— aldus loopt
een Molenhouder gevaar, om een groot
gedeelte te verliezen van zyne voor-
jaarige aanplanting, die in 't teegen-
woordige moest afgemalen worden ,

maar nu op 't Veld verdroogt en uitk
gaat; waardoor, boven 't verlies van
de verfpilde uitgaaf, tot zulk eenaan-
plantig , de Molenaar nog bezwaard
word met de vrugtelooze onkosten,
voor 't afkappen van 't verdorde Riet,

D 5 en
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en 't vervoeren van 't zelve uit de
Zuikertuinen.

'T verval van 't algemeene crediet,

't geen 'er anders altoos voor de Zui-
kerteeld was , heeft in dit Jaar de mees-
te Molenaars , gebrek aan geld doen
hebben, en is ook oorzaak , dat *t mai-
len op de meeste Molens, traag voort-
gaat ; 't welk door de Heeren Gecom-
mitteerden uit het Collegle van Hee-
ren Heemraaden , die deezcr dagen ter

opneem van de Zuikermolens afgezon-
den zyn , en by die geleegendheid in-

fpeftie van de maalbuffels genomen
hebben, als 't hun gelieft, kan beves-
tigd worden.

Na voorfchreeven tydperk volgd
dat van

'T Vertrek der Chinase Jonken.

Dit is 't beflisfendtydperk van ruïne
voor een Molenhouder , zo hy niet

genoegzaam van geld voorzien is.

'T is overvloedig bekend , en door
de Molenhouders , dikwyls met groote
fchade ondervonden , dat de Chineefe
hoofd- en onder- bedienden, en leve»

rantiers van houtwerken , kalk , fleene

potten , en andere goederen , zig op
dien tyd , met geen uititel iaaten paaijen:

— Zy



C 59 )

Zy zullen eer geweldige middelen
ter hand neemen , om betaling te er-

langen , dan eenig uitftel geeven.—

-

Alles moet dan niet alleen voldaan zyn ,

maar 'er moeten op nieuws vertrek-
kingen gedaan worden , aan de in dienst

blyvende bedienden en werkbaafen

;

terwyl de leverantiers van oly en oly-

koeken, ook verfchot van penningen
begeeren: en doet men dit niet, dan
loopt men gevaar, om de benodigde
olykoeken niet in tyds te krygen ,

immers niet, dan met de grootfte moei-
te, en dan nog wel ruim een capitaal

hooger, als ze anders op deezen tyd,te
bekoomen zyn.

Nalatigheid in de voldoening van 't

geen men verfchuldigt is, niet alleen,

maar ook in 't doen van verfchot, of
beleening aan de hoofden , onderbe-
diendens , en leverantiers verbitterd

hen, en zy neemen daar uitgeleegend-
heid tot moedwil, om 't Zuikerriet in

den brand te fteeken en de Plantagien

ten halven bearbeid , te verlaaten ; terwyl
de Zuikerkookers en Raffinadeurs ins-

geïyks den dienst weigeren. —Dit iaatfte

is den Chineefen Molenhouder Tan
Teenko dit Jaar, en Tan Songkq
die Tjikokkoly 't zelfde Landgoed dat ik nu
bezitte, had, in Ao: 1782. overgeko-
men, Zelfs zyn de ten halven ge-

daa-
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d?me aanplantingen van den Heer de
La longue, en van my dit Jaar,
door de groot Mandoors verlaaten ,

cenlyk om dat wy betuigden , hun geen
hooger foldy te kunnen geeven, wyl
de prys van 't produft zulks niet toe-

liet. Dit verlaaten eener ten halve
g^daane aanplanting, is van de allera a-

deeliuue gevolgen voor een Molen-
hi uder; wart om by zulk eene gelee-

gendheij terftond een ander groot Man-
door in dienst te neemen , ( en die 'er

nogtansnoodzaakelyk weezen moet,) is

bed^nkelyk , doordien de beste en
kundige elders reeds dienst hebben,
en de onkundige, die in groote mee-
nigte zouden kunnen verkreegen wor-
den , te fchadelyk zyn; ja alfchoon
men dan toevallig, uit den een of an-

deren hoek, een goede groot Mandoor
aantrof, dan mankt deeze als dan mee-
de gebruik van de kennis die hy
heeft, van des Molenhouders verlee-

gendheid , om van hem veel handgeld,
en een hooger loon te bedingen.
En was dit dan nog maar 't eenigfte,

dat hem door zulk een toeval over-
komt, maar 't geen 't ergfle van allenis,

zuik een nieuwindienstgekomen hoofd-,

bediende, veroiiagtzaamt alles uit on-
verfchüligheid , of door een verkeerde
gmbitie aangezet, vind hydikwyls goed ,

moed-
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moedwillig alles toe te brengen, om
de aanplanting van zynen praedecesfeur

zo te verbrodden, dat de zyne,die hy
flaat te doen, des te be'eter aanzien

hebbe , en door al het nadeel en de
fchade, welke uit de vorige aanplan-

tingen voortvloeijen , aan den ver-

keerden aanleg en bewerking, van den
voorigen groot Mandoor toe te fchry-

ven , zig zelv ten koste van den Princi-

paal , eenen goeden naam te verkrygen;

% is dog een fpreukje onde
(

r hun,, dat

de aanplantingen van voorige groot
Mandoors , niet anders kunnen aange-

merkt worden dan als friefkinderen

,

ên daarom ^er ook niet meer aan moet
gedaan worden, dan zulks indebetrag-
ting der ftiefmoeders aan derzelver kin-

deren gewoonlyk plaats he^ft. — On-
vermoogen en uitftel van voldoening
in dit tydperk, heeft veeltVds ten ge-

volge gehad, dat de Zuikerriet- Velden
uit eene laage wraakzugt in den brand
geftooken wierden, en zulks is den Chï-
neefen Molenhouder Tjua.Tjing-
san in Ao: 1782. en 1783. weedervaa-
ren; terwyl verfcheide andere Molen-
houders , ook niet vreemd zyn van
Eoortgelyke ongevallen.

Na 't vertrek der Chineefe Jonken

,

is 't gevaarlykfte tydperk, voor eenen
ohbemiddeldên Molenhouder.

'T
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*T Mahümedaanse Nieuwe Jaaiw

Te deezer tyd moeten de Mandoors
Borrong, denwelkcn 'tmaalwerkis aan*

bcfteed, worden afbetaald, anders wei-
geren zy 't Riet te laaten kappen en
maaien , en 't reeds afgemaaien Sap te

verkoken. — Wanneer dit werk maar
drie dagen ftil ftaat is zulks van eene
alleraanmerkelykfte fchade , aangezien
't Rietiap , 't welk reeds halfverkookt
is, beneevens 't afgemaalene, dog nog
onverkookte Sap , aan 't gisten raakt

en bedervd: — En duurt dit langer

dan omtrend agt dagen, dan is al't reeds
afgekapt, en in den Molen ter maaling
in voorraad aangebragt Zuikerriet, met
H geene dat op 't veld ftaat, waar van
het loof en de plantlooten , afgefnee-

den zyn , zo wel 't een als 't ander
geheel verlooren. —
De Buffelhoeder, moet meede afbe-

taald worden, of een buitengemeene
groote verftrekking hebben; terwylde
Javaanfe Mandoors voor hunne boed-
jangen dan almeede voldoening eisfchen,

ten minsten voor een paar maanden ar-

beidsloon: — Worden hunne begeerten
niet voldaan , dan vermeenen zy daar
door geregtigt te zyn , om zig te wree-
ken op den Molenhouder, door hem
in zyne onbeflotene bezittingen te fcha-

den,
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den , op de reeds voorwaards aange^
iovhdè wyzen. — Eindelyk gebrek aan
geld te deczer tyd berooft den Mo-
lenhouder van een voordeeligen in-

koop van Buffels, en Houtwerken tot

gereedichappeii en BuiFelkarren. —

*

Hier na volgt de tyd van

*T Naar HLü iskeeren der Ja-
vaanse BOEDJANGERS.

Dezelve moeten in de maand De-
cember afbetaald worden, wil menzig-
niet bloot ftellen , om in drie of vier

agtereen volgende Jaaren geen Javaan-
fe Boedjangers, tot zyne aanplanting

te bekoomen; en mist men daarin,
dan zullen ze na dien tyd, nimmer
kunnen verkreegen worden, dan tee-

gen zeer zwaare belooningen aan de
Wervers. — 'T verlies dat de Molen-'
houders geleeden hebben , by den
laatften en jongst geeindigden Oorlog,
heeft hun buiten ftaat gefield, om de
afbetaalingen op den bepaalden tyd te

doen, waar door de meeste Molens in

deeze twee laaste Jaaren , gebrek arn
Javaanfe Boedjangen hebben gehad,
en die ze nog hebben kunnen krygen,
zyn op een zeer zwaaren prys van de
Wervers bekomen: men heeft in Ao:
1784. tot 2. Rds: voor ieder Javaanfen
Boedjang , aan de Wervers moeten

be*
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tietaalen , daar ze anders voor 24. of30,

ftüivers te bekoomen waaren en hoe
zeer de ondervinding dezer nadeelige
gevolgen , de Molenhouders bedagt
maakt, noodzaken hen evenwel dik-

wils , de op handen flaande hetaalin-

gen van Molenhuur en Intresfen , om
de afbetaaling der Javaanfe Boejangers

uit te ftellen , en zig daar door in deze
en andere ongeleegenheeden te bren-

gen. —
Aldus heb ik fluks -gewys afgehan-

deld de gevaaren en de fchaden , die

een Zuikermolenaar allerweegen, van
binnen en van buiten omringen: Wes-
halven ik tot my 11 derde voorftel o verga

,

te weeten

Dat tot de Zuikerteelt
vereischt word den dienst
VAN ZEER VEEL MeNSCHEN.
In de eerfte plaats komt in aanmer-

king, een hoofd die 't algemeen beftier

heeft; 't zy dat de Principaal zulks
zelf is , of een befoldgde die onder de
Chineefen Potiar genoemd word: dee-

ze heeft alleen de Cas en is geadfi-

fteert van,

Een Schrvver die pertinent boek
houd, van alles wat inkomt en uitgaat

,

met dies kostende; van de befoldingen-
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alïer bedienden en de verftrekkingen >

die aan dezelven gedaan worden ,

hoofd voor hoofd , ieder by een
aparten post in 't boek: daarby teffens

formeerende de generale Casfa - en
Winst - en - Verlies - Reekeningen; tee-

vens Memorien der Restanten ; — Hy
draagt zorg en is ook alleen aanfpree-

kelyk, voor 't hout enden kalk, welken
op den Molen gebruikt worden , ea
ziet toe , dat daar altoos een ge-
noegzame voorraad van zy. — Dagelyks
moec hy alle de Zuikerpotten befchry-
ven, aanteekenen 't hoeveelfte kook-
fels door welken Zuikerkooker ge-
kookt > en hoe veel potten elk

kookfel afgeworpen heeft. — Hy moet
van derzelver indraaging in 't Zuiker-
huis , en de uitdraaging ter drooging 9

Contra -boek houden; en by 't afgaan

van Zuiker en Siroop, altoos geleid*

briefjes meede geeven. — Den eisch

van Zout , Ryst , Steenen, Potten,
Pannen , Houtwerken , Kalk , Bindrot*
tings en Stroomatten aan de leverantiers

doen , na alvorens daar van kennis
aan den Potiar gegeeven te hebben 2

Wordende hem een Cachet , onder de
benaaming van 't klein Zegul van den
Molen /toevertrouwd; waar meede hy
de eisfeheu en brieven merkt 9 en by

E de
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€e leverantiers aanneemelyk maakt.
Terwyl 't groot Zegul , waar meede de
Geld-eisch gefchied, alleen in handen
Van den Potiar is. — De Schryver
moet ook om den anderen dag, deuit-
gegeeyen lootjes aan de gemeene Chi-
neefe arbeiders en Javaanfe Boejan-
gersj inneemen en derzelver getal op
een Cedultje onderfcheiden noteeren:
den arbeidsloon van een Chinees ,

voor een maand op 30. en die van
een Javaan op 31. dagen; en dit ge-

fchied met merken in deezer voege ; men
neemt een boek , waar in op elke blad-

zyde, de naam van een gemeenen ar-

beider gefchrèeven ftaat , en teevens
wanneer hy in dienst is getreeden , 't

Zy Javaan of Chinees; alleen met dit

©nderfcheid, dat indien 't een Javaan
is , dan ook daar by bekend gefteld

word, van welke troep hy is, onder
wat Mandoor hy ftaat, en hoe veel

Ryst en Contanten hygenooten heeft:

Op even dezelfde wyze befchryft men
een ftrook papier , dat men in de lengte

vouwt , op 't boek legt , en met een
Cachet , dat in roode verw gedopt
ïs , zodanig ftempelt, dat de helft van
9
t afdrukfel van, 't Cachet , op 't

boek , en de weederhelft op 't ftrook-

Je papier agter blyft ^ en alzo op
bei»
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beiden een teeken laat: Zodanig brief*

je word dan aan de arbeiders uitge*

deelt, dewelke op die wyze, alle de
verdiende daggelden , om den anderea
dag, ( onder te rug gave der lootjes,

die ze dagelyks ontfangen, ) van den
Schryver 'er op laaten drukken, zodat
zy niet alleen daar by altoos zien kun-
nen , maar ook een voldingend bewys
in handen hebben , van 't geene zy by
den Molenhouder te voren of ten
agteren flaan : Terwyl deeze uit zyn
boek ook altoos weeten, en beflisfend

aantonen kan , hoedanig de reekening
Van een iegelyk zyner huurlingen ,

gefield is , en dus beide in de onmo-
gelykheid gefield worden , om in ver-

fchil te komen; zelfs niet, in geval
*er een van 't volk, zodanig briefje

kwam te verliezen ; in welk geval

Hy dired: een Copia uit 't boek kan
bekomen. — Voorders komt in de
derde plaats in aanmerking

,

De groot Mandoor die de eerfte

beflierder der aanplanting is , en wiens
werk 't is de velden aan te wyzen s

en den opzigter over de ploegers te

ordonneeren , op wat manier hy
Aïq wil beploegt hebben j mitsga-

£ % der#
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ders hoe diep of vlak de plantvoiren
gemaakt, en hoedanig in eiken reeds
beplanten tuin , moet geploegt worden :

Ook ordonneerd hy, na ingenomen
advis en ontfangen List van den Potiar,

den M:tndüor Gubee, dat is die 't op-
zigt heeft over de Kietkappers ,

trekker> , maaiers, vuurftookers &a:,
welken tuin afgekapt moet worden ;

en zend als dan in den door hem
den Mandoor Gabee aangeweezea
tuin, zyn eigen werkvolk, dat be-

dreeven is in 't kappen der plantloo-

ten , en laat die door ander volk in man-,

den brengen, ter plaatfe daar dezelve
moeten geplant worden: en na dat, ge-

lyk reeds bevorens by den omflag ge-

zegt is , deeze looten voor af van de
fchillen , waar meede ze bekleed waren 9

gezuiverd zyn , op eiken voetftap

twee, dan wel een & twee , in de ge-

ploegde voiren werpen ; voorts bezorgd
hy, dat andere dezelven planten. h

Hy gelast ook ter gepaster tyd 9

den opzigter over de ploegers r

om met zyn volk de 1'ykoek en telaa-

ten kleJn kappen, en voegd'er twintig

il an van zyn troep , of 20 veel hy no-

dig oordeelt by ; wrelke Olykoeken
op zyn bevel gehaald en gebragt
Vorden , ter plaatfe welke hy aanwy st.—

Ook
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by ieder plant , en eindelyk zorgt hy
nog , in de huishouding van den Mo-
len , dat ieder zig tot zyn werk be-

geeve , en doe wat moet verrigt

worden; waar toe hy 's morgens, quart

na vyven of om half fes uuren 5 op een
koper bekken flaat, en 't volk tot den
arbeid oproept; gelyk ' hy dit ook
's middags om een of half twee uuren
doet , alleen fchikken de Mandoors
over de Ploegers en Rietkappers , in

dit opzigt zig niet naar hem; maar die

gaan 's morgens altoos een half of drie

quart uurs vroeger naar 't veld; dog
's nademiddags gaat de Mandoor Ga-
bee , gelyktydig met den groot Man-
door uit ,. terwyl de Mandoor oyer
de ploegers met zyn volk, meede ter

zelver tyd hun werk hervatten : en
wanneer de groot Mandoor 's middags
tegens half elf uur , uit het veld te rug
komt, dan houden alle de arbeiders

,

om en by de huishouding van den Mo-
len , meede op met werken. — De
groot Mandoor 's middags te huis ge-

koomen zynde, flaat om den anderen
dag, op een trom, om 't volk aan te

duiden, dat ze Ryst kunnen haaien,
en hun lootje teegens merken op hun-
ne briefjes inwisfelen. — De Kok,

E 3 xe~
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reguleert zig meede dagelyks , naar de
t'huiskomst van den groot Mandoor,
om dan op de trom te (laan , en het volk
ter fchaft te roepen , dat gemeenlyk
een halfuur, na deszelfs t'huiskomst
gefchied. — De groot Mandoor doed
's avonds , als hy met zyn volk uit het
veld komt, ( dat hy voor de woo-
ning van den Potiarfchaard,) aan dezen
rapport hoe veel manfchap onder hem
gearbeid heeft ; waar na hy van den
Potiar, zo veele lootjes ontfangt als 't

opgegeeven getal bedraagt , en aanftonds
aan de gefchaarde meenigte uitdeelt;

terwyl hy onder 't uitdeelen gevolgt
word , van een Jenting of eerften on-
derbedienden in dehuishouding vanden
Molen, die een kruik met lamp-oly
in de eene hand, en een klein dopje
met een fteel in de andere heeft, met
welke kleine maat, Hy aan ieder Boed-
janger die op dien dag gewerkt heeft,

zo van den groot Mandoor, als aan de
Mandoors der ploegers , en de geenen
die onder hun gearbeid hebben, een
kleine quantiteit Oly toemeet, en na
dat de groot Mandoor, de lootjes uit-

gegeeven heeft, begeeft hy zig naarde
Rivier om te baaden, en by zyne te

rug komst in de Congfie, flaat de Kok
W£d£r op de trom* om het volk tot
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ichaffen te roepen: — Onder en na *|

afloopen der maaltyd, doet hy aan den
Potiar, in tegenwoordigheid van den
Schryver, Ploeger Mandoor, en Man-
door Gabee , verflag van zyne verrig*

tingen, en word daar in gevolgt van den
Mandoor Gabee; terwyl 'er als dan ge-
zamentlyk beraamd word, wat 'er op
den volgenden dag te verrigten ftaat;

want in alles , moet het advis en bevel
van den Potiar ingenomen en geob*
ferveert worden.

Daar na gaat ieder zyn's weegs; dog
geene der Hoofdbedienden , mogen
zig van de Congfie verwyderen, ofbui-
ten het beftek van de huishouding van
den Molen gaan, zonder voorkennis
van den Potiar.

'S Avonds teegens 9. uuren, flaat de
groot Mandoor , weeder op een kop-
per bekken , tot een teeken , dat 'et

geen pasfagie zonder ligt, by en om
den Molen gedoogt word.

Voorts is de groot Mandoor ver-
tntwoordelyk , voor de gereedfchap-
pen die tot zyn departement behoo-
ren , en alzo ook ieder Mando<?r ia
\ zyne. —
Volgen* deeze en de volgende be»

E 4 fchry*

\
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fchryvïng zyn de huishoudingen, van
alle de Zuikermolens alhier Ingerigt,

en deeze regel word ook by allen

Hipt geobferveert. —De minste afwy-
king hier van voorfpeld niet veel
goeds , en duid doorgaans aan 5 of
des Principaals decadentie , dan wel
des Potiars nonchalance en wande-
voir. —
De Mandoox over de ploegers ,

heeft de ploegbeesten, beneevens de
ploegen en kromme mesfen, waarvan
ieder der ploegeren met één voorzien
is, onder zyne verantwoording: — hy
fluit de ploegbufFels 's avonds, in een
daar toe afgezonderde Kraal op, en houd
'er den fleutel van; — 's morgens te

half vieren , wanneer de Kok op de trom
flaat , en het eeten opdist, voor hem
en de gemeene ( hineefe ploegers,
roept hy zyne ploegers op, doed de Kraal
open, en laat de beesten naar het water
dryven ^- vervolgens gaat hy metdezel-
ven en de ploegers, teegenshalf vyfof
quartvoor vyf uuren naar het veld, en
verrigt het geene hem van den groot
Mandoor geordonneert is, — ten half

neegen ofneegen uuren komt hy weeder
uit het veld, laatende de plöegbuffels

in de weide , onder op en toezigt van
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een paar zyner vertrouwde ploegers,
1

die ook het oog moeten houden
op de ploegen, welke meede op het

veld, by. den tuin die men te beploe-

gen {laat, gelaaten worden; terwyl hy
:de kanasfers in gereedheid brengt-, waar
in men 'snademiddags de Zuiker die

gedroogd word, zal inpakken; of zo
zulks niet behoevd te gefchieden ,

dan knutfeld hy het een of an-

der, het zy dat hy de ploegen herftelt,

<Iie maar geringe verheeteringen nodig
hebben, of iets anders. — 's Namid-
dags , wanneer de groot Mandoor op
het bekken (laat, fchikt hy zigmetzyn
volk tot Zuiker ftampen,of zo dit niet

gefchied , dan gaat hy met zyn onder-
horigen de bruggen herftellen , paggers
binden , of oliekoeken in kleine ftukjes

kappen, —— Al dit bywerk doen de
ploegers onder hunne Mandoors , tot

dat 't drie of half vier uuren geflagen

is , als dan vertrekken ze weder naar 't

.veld, ..ter .verrigting van hun hoofd-
werk , te weeten 't ploegen,

Met dat de groot Mandoor naar huis
keert , volgt de ploeger Mandoor
met zvn troep hem na , laatende
de Buffels naar het water dryven ,

en de ploegen binnen de Congfie

E 5 dr^*
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dragen en bewaren; waar na hy alle de
ploegbuffels teld , in de kraal laat

loopen, en die toefluit. Als dan
komt hy, eevenals van den groot Man-
door en zyn onderhorigen gezegt is ,

met zyn volk voor de Congfie , daar

hy ze fchaart, en geeft den Potiar het
getal op , die hem daar voor zo veele
lootjes uitlangt, als toereikende zyn,
dewelke hy onder hun verdeelt; ter-

wyl de Ienting hem navolgt met de
olie- kruik, en ieder een maatje ver-

ftrekt. Wanneer 's avonds op 't

bekken geflagen word, roept hy zyn
volk by een , om de Buffels voeder
voor te leggen , 't welk elk hunner , des
voormiddags als ze de ploeg -beesten
in de wei los gelaten hebben, daartoe
gaat fnyden. — Voorts

Een Mandoor Gabee, Deeze heeft

onder den Potiar, het beftier over het
geheele maal - werk. — Hy gaat 's mor-
gens met de Rietkappers naar het veld,
wyst de kappers van 't loof aan, waar
ze 't zelve moeten kappen , en verdeelt

de Rietkappers in de reijen, die ze
hebben af te hakken , draagt zorg dat

Ket Riet wel by den grond, geheel ge-

lyk en horifontaal gekapt worde, op
dat door een fcbuinfe kapping, de

ploeg*-
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ploegbuffels op de ftronken niet trap*

pen , en zig kwetfen en bezeeren ;

feffens ook dat de Rietkappers een
behoorlyke quantiteit Zuikerriet, ge-

ëvenredigt naarde kragten der Buffels

,

kappen en in den Molen brengen. —

-

Dat ze het voosfe en de reeds half of
geheel verftorvene en verdroogde Riet-

ftokken, niet met de goeden te gelyk

,

in bosfen binden en naar den Molen voe-
ren. — Dat de Rietkappers ieder voor
zyne trekbuffels , een genoegzaame
quantiteit loof verzamelen , om die

beesten 's middags en 'snagts daar me-
de te voederen : dat de looffnyders
daar toe een genoegzaame hoeveelheid
kappen en naar den Molen voeren. -—

Hy moet de hoofden der beddingen in

de Zuikertuinen weghakken , de
weegen waar over de Rietkarren ge-
trokken worden, herftellen; en alles

doen wat maar eenigfints , tot facilitee-

ring der trekbeesten, kan dienen; —
Hy moet zorg dragen , dat de asfen der
buffelskarren, behoorlyk ingefmeerd
worden. — By eene langduurige droog-
te., moet hy de karren om de 8. of 14.

dagen , als dezelve van 't veld 's voor-
middags t'huis gebragtzyn, naar de ri-

vier laaten brengen , en die aldaar tot

's middags in het water laaten ftaan 9
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om daar door het fplyten van liet hout
voor te komen en de kegpermen
(forokkang genoemd) door 'tindroo-

gen der widplanken niet los raken: —
Hy moet toezien en beveelen , zo by
dag als 'snagts, dat aan demaalbeesten
behoorlyk voeder voorgelegd word :

—
En wanneer de maalfteenen niet wel
ftaan, moet hy daar van aan den Karre-
maker kennis geeven , en dit aan
den Potiar rapporteeren; — Hy moet
zorgen, dat de bak, daar de Zuiker-
potten in den Molen , in gelegt worden

,

altoos met water gevuld zy ,
— dat de

vuurftooker niet roekeloos ftooke, en
de grondzetzels en het fchuim, van
het half verkookte Zuikerfap,, niet

weg gedaan worde, voor dat 't zelve
geheel droog doorgezypd zy. —— De
Fournuiien moet hy van geringe ge-

breek en herftellen, Hy moet 's avonds
de in en rondsom den Molen leggen*

de, verdroogde Rietblaaden, verza-
melen, dezelvenin den brand fleeken , en
'erby blyven , tot dat ze geheel en al ver-

teerd zyn ; Hy moet de trekbees-

ten 's avonds en 's morgens behoorlyk
laaten wasfen , en dezelven 's avonds in

een afzonderlyke kraal opfluiten , hun
voeder doen voorleggen , en 's morgens
weder ontfiuiten. —— Zo 'er een van

* * de*
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dezelven geftolen word \ of dat ze ei-

kanderen door ftooten kwetzen, dan
moec hy 't verloorene of befchadigde
aan zyn Principaal vergoeden ; Dog
wanneer zulks voor 't bekkenfiag >

Q 't welk 's avonds omtrend ten ne-

gen uuren gefchied
,
) komt voor te val-

len, dan is niet hy,maar de Mandoor
Botrong desweegens aanfpreekelyk.

Nu volgd een Karrenmaker wiens
hoofdwerk is , de maalfteenen in een
goeden ftaat te houden; — Hy moet 't

minste gebrek daaraan terflondherftel-

len, by nagt zo wel als by dag ;— De Buf-
felskarren, Ploegen en Vaatwerken on*
derhouden ; — Alles moet direéi en
zonder uitftel gefchieden; de fchaakel

van 't werk , waar meede 't een aan 't an-

der verbondenis, lydgeen den minsten
inbreuk. — Is hy onpasfelyk of ziek ,.

hy moet zorg dragen , dat een ander het
voor hem doe; — Andere zaken kun-
nen nog wel eenige verfchuiving vee-

len , dog die van een Karrenmaker in

het geheel niet. — Voorts heeft hy al-

le de houtwerken, tot demaalfleenen

,

karren en ploegen toe onder zyne be-
heering en verantwoording. —

Hier by komd een Smit , deeze-
moet alle de yzere gereedfehappen
tea gebruike van den Molen , nieuw
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maken , en als 'er iets aan manqüeert
faerftellen.

Een Hoofd -Buffelwagter, dat altoos

een Javaan is , heeft alle de maalbuf-
fels, welke tot 't maalwerk gebruikt
worden , beneevens die welke ter waar
loopen , onder zyn opzigt en ver*

antwoording ; terwy 1 na de maaling tyd

,

ook die welke 't Riet trekken, onder
hem gefield worden : — Hy moet voor
dezelven zorg dragen* dat ze op de
beste weide geleid worden: — Wanneer
een derzelven ziek is , moet hy daar

van in tyds , aan de Congfie kennis
geeven, en zulks gedaan hebbende, is

hy buiten aanfpraak voordegecrepeer*
den : alleen brengt hy dan , den met 'e

teeken van den Molen gemerkten hoo-
ren,in de Congfie, waarvoor de reeke-
ning zyner adminiftratie gecrediteerd
word ; daar en teegen moet hy voor alles „

wat verlooren gaat, betaalen; vooreen
zwarten Buffel 15. en voor een witten 10.

Rds: — Overigens heeft hy met nie-

mand anders te doen of uit ftaande, dan
met den Potiar alleen,

Twee Ientings : deeze menfehen moe-
ten alles verrigten, en doen verrigten,

wat in de Congfie, den Molen, en de
gebouwen te doen valt. — Ze moe-

ten
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ten boodfehappen doen , Ryst en Olie
verftrekken; —- By 't droogen van
Zuiker, dezelve uitdraagen, Horten,
en kappen ; nu en dan in de Zui-
kertuinen gaan , 's Nagts de wagt hou-
den , van alles wat voorvalt kennis
geeven aan den Potiar; — Kort om,
hunne bezigheeden ftrekken zig tot al-

les uit, waar toe de Potiar goedvind,
hen te emploieeren.

Twee Mandoors Borrong, aan wien
voor een vast geld , by elke maand
maalens , 't geheele maalwerk aanbe-

fteed word; waar toe ze de vlgende
perfoonen moeten bezorgen. —
Twee Loofkappers en voerders 9

voor de Maalbuffels.

Twaalf Rietkappers en trekkers,

Ses Rietmaalders.

Een Waterdrager.

Een Vervoerder van \ uitgeperst of
afgemalen Zuikerriet.— En wiens pligt

't meede is, om de maalbeesten inden
Molen voeder voor te leggen. —

Vier Vuurflookers , of in 't geheel
&6. man, bebalveo, nog

Eea
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Een Mnndoor Cabee over huil.

Deeze Mandoor (laat meede onder be^

taling van de beide Mandoors Borrong,
en moet 't vermoeid en ziek geworden
volk onder hen , fuppleëeren met ande-

re gezonde en frisfe manfchappen.—

»

Voorts ftaan de vuurhaaken en trek-

Buffels onder verantwoording van de
Mandoors Borrong: wat van dezelven
in het gebruik verlooren gaat , inoeteil

zy betaalen: dog voor de gecrepeerde
BuiFels , zyn ze niet aanfpreekelyk. -—

•

Twee Chineefe Zuikerkookers , wel*

ke niets doen buiten 't geen de be*

noeming van hun dienst uitdrukkelyk

te kennen geeft, dan alleen depotten*
daar de Zuiker in komt, van het Zui-
kerhuis te haaien , en dezelven van bo*

ven , met bamboefe hoepels te omleg-
gen; dan waar aan ze ook genoeg huil

werk vinden.

Een Zuiker- Raffinadeur, meede uit

de Chineefen , verrigt 't werk , van de
!Zuiker te zuiveren, zo als ik te voo*
ren befchreeven heb. —

—

Een Chineefe Canasfermaaker, die

de bamboefen tot de Canasfers fply-

ten, fchoon maaken, en zo welgroote
als kleine Canasfers en manden, oiti

jpwietplanten in te draagen, maaken moet,
Eeo
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Èen of twee hoofden over de Hout*
kappers en trekkers. — 'T getal dee-

zer hoofden verfchild, naar den afftand

der Bosfchen van de Molens. —
Twee Joeragans of Stuurlieden , om

de Zuiker en Siroop, naar de Stad*
inet Vaartuigen af te voeren. —
Een Kok wiens werk 't is , té

maaken dat de Chineefe Hoofd- en
Onder - bedienden , benevens de ge-

meenen, alle ogtends ten vier of ten
half vyf , 's middags ten half twaalf, ea
*s avonds ten zeven uuren , fpyze heb-
ben, dewelke hy hun afzonderlyk op-
dist : terwyl hy den tyd van fchaffen

aanduid, door op een trom te flaan.—

-

Een Toekan Warrong, die allerlei

foorten van leevensmiddelen, engeprev
pareerden Amfioen verkoopt;— Deezé
ontfangt de lootjes die men aan de ge-
meene Boedjangers uitdeelt, en gerieft

ze daar voor, eeven als voor Contan-
te betaaling, welke lootjes hy ieder hal-

ve maand , of ook wel in de maand
eens , teegens Contante voldoening *

aan den Molenhouder terug geeft. —
Voorts heeft hy ook 2. of 3. Chineefe
bedienden onder zig. —
Vyf gemeene Chineefe arbeiders i

%aar onderdoorgaans tweetot den troep
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der ploegers, en de drie anderen , tot

dien der aanplanters behoren: — Deeze
worden gemeenlyk door den groot
Mandoor gebruikt, om de plantlooten

te fnyden , dezelve in de voiren te

werpen, den mest en Oliekoeken
by de plantjes te- doen, en al 't voor-
naamst , beleid en fpoed vereisfchend

werk , in de aanplanting te verrigten.-—

Vyftig tot vj f - en - vyftig gemeene Ja-
vaanen, die in de tuinen werken, waar
onder ook zyn die biebiet (plantloo-

ten ) kappen ; fchillen , draagen , en in

de voiren werpen en planten: ook wor-
den deeze tot alles gebeezigt, wat in

de Zuikertuinen te doen valt. —
Vyf - en - twintig of ook wel agt- en

twintig Javaanen , tot 't ploegen en
Zuiker (lampen.

—

Tien, ook wel twaalf javaanen, die

'i huiswerk doen, met alles wat by den
Molen te verrigten is ; als , Zuiker kap-
pen, droogen , hout op ftapelen, en
wat 'er al by zo eene omflagtige huis-

houding te doen moge vallen; waar
in men nooitbehoeft verleegen tezyn,
om 't opgenoemd getal .manfchap werk
te geeven. —
Agt gemeene, voor gezellen , ter af-

voer van de Zuiker en de siwop. —
Drie
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Drie gemeene Buffelwagters , ftaan-

de onder 't bevel en de befolding van
den Hoofd - buffelwagter. —

Agtien of twinting hout en bamboe-
fen kappers , beneevens 't zelfde getal

van,

Trekkers van
9

t zelve met Buffels-

karren of Vaartuigen , tot aan den
Molen. —

Drie öf vier Mandoors over de
Javaanfe Boedjangers. —

Dertig of veertig gemeene Javaanen,
die altoos op een Molen zyn , om de
plaatfen der Impotenten , of vermoeide
arbeiders te vervullen. .

Waar uit dan volet, dat 'er omtrend
twee honderd menfchen , meer of min-
der, op een Zuikermolen, direél hun
beftaan dagelyks erlangen , en welk ge-

tal op een wel beftierden Molen altoos

moet gevonden worden.
-

Men ziet uit deeze opnoeming , dat

alle de Hoofdbedienden en Werkbaa-
fen, overvloedig met bezigheeden be-

zet zyn; terwyl geen derzelven, in des
anderen departement mag treeden , en
ieder voor zigzelfverantwoordelykis;
met uitzondering nogtans van den
Ploegermandoor,en den Mandoor Ga-

F 2 bee*
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be£ voor zo verre deeze meer ofmin
ondergefchikt zyn , aan den groot Man-
door, in de onderlinge betrekking en
den fchakel der zaaken op den Molen:
Dus de Potiar alleen, een volftrekten

invloed op alle die diensten heeft, aan
wiens beveelen alles ondergefchikt is,

en die daarom ook, aan allen welke be-

r-eeden hem zyn , de betalingen en ver-

trekkingen doet: En alzo kom ik ter

betooging van myn vierde en laatfte

voordel, naamentijk, dat 'er tot den
Zuikerbouw en aaiikleeven van dien*
ook

Veel Geld véreïscht word.

'T is hier dé plaats niet, om aan te

toonen , wat kosten hefteed moeten
worden, tot 't oprigten van een Zui-
kermolcn met deszelvs bygebouwen,
en al het geene daar toe behoort.
Misfchien zal ik hier toe bekwa-
mer geleegendheid hebben, in een By-
voegfel tot deeze Verhandeling , ter

betoging van 't onderfcheid van de
Zuiker, ïn defzelver weezen en voor*
koming, en waar uit zulks ontftaat:

als meede van verfcheidene andere zaa-

ken , die betrekking hebben op den
Zuikerteelt, en derzelver invloed op de
eigen fchappéh en hoedanigheeden vaft

de "Zuiker, — Ik zat, zonder de -kofc
tea
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een der gebouwen en goederen, die

tot een Molen behooren , en 'er by in-

koop aan befteed moeten worden

,

op te geeven , maar alleen fpecificee-

ren de omgelden tot desfelvs onder-
houd en aanvulling: beneevens die der
Hoofd- en Onder-bedienden en gemee-
nen ; teevens der goederen , die tot

de aanplanting en afmaaiing van 't Zui-
kerriet , gelyk tot verdere bewerking
en verzending van de Zuiker, moeten
bekostigd worden.—

*

In de eerde plaats zal ik voordellen
de omgelden der Hoofd* en Onder -be-
dienden, en gemeenen.

Ten anderen die der goederen , en
dit zal hier afzonderlyk voorgedra-
gen worden, zo veel als 't met moge-
lykheid , afgefcheiden van den ande-
ren, gefchieden kan, in de onkosten
der aanplantingen, en afmaaiing: -—
onder dit laatfte zal ik de onkosten der
Oliekoeken brengen, om dat de quanti-

teitvanderzelverbenodigtheidafhangd,
van de grootheid der aanplanting, welke
by de uitkomst der maaling te vinden
is, en daarom voegelykst daar in berec-
kpnd word, wanneer men de bepaaling
vast fteld , dat 4. Laxa beplanten grond

,

een maand aiaalens Zuikerriet kan af-

werpen, by een matig jaarfaifoen.—

*

F s las*
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Insgelyks zal ik de omgelden tot den
afvoer der produéten, brengen onder
die der maaling, en deeze beftempelen
met den naam van verfchillende ; ter-

wyl die der aanplanting, onder de be-

raaming der ftaande omgelden , zullen

voorkomen.

Tot de ftaande omgelden van eenjaar*
behoort 't onderhoud van een Potiar,

wanneer dit een loontrekkend bediende
is. — Dezelve wint met derandibenen
van Ryst, Oly, enz:, en 't geene hy
nodig heeft tot zyne offerhanden , ( die

Hy twee keeren in de maand doet, te

weeten met de nieuwe en volle

Rdsmaan. ) .

Een Schryver, .

Een groot Mandoor,
Een Mandoor over de ploe-

gers ,

Een Karrenmaker , Rds:
150. - en 't maakloon van
twee nieuwe K arren , weP-
ker getalJaarlyks , met 2.

of 3. nieuwen diend aan-

gevuld te worden: kos-
tende ieder aan maakloon
Ivds: 3». dus voorde twee

180:

140:

150:

130:

Transporteere Rds: 600:

Rds;
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Per Transport Rds

Rds: 7. - oftezamen . . *

Een Mandoor Gabee, /*

Een Yzer-Smit voor een
Molen, en voor 'therftel-

len en vernieuwen van
verfcheide yzere gereed-

fchappen , iets meerder
of minder #

Twee Jentings . . .
*

Een Hoofd- buffelwagter, *

Een Kok, . »

Vyf gemeene Chineefen,
zonder den kost , aan
Contanten ieder 7J. Rds:
per maand , of 1 2. ft: op
den dag ; dog zo men hen
den kost geeft, krygt ie-

der 8. ft: voor arbeids-

loon van een dag ; terwyl

de overige 4. ft: ruim op-
gaan, aan Ryst, Groen-
te, Vis en Spek: — Dit
laatfte word hun om de

14. dagen gegeeven ; zo
dat 't op 't zelve uitkomt,
of ieder met 12. ft: zon-
der kost, of8. ft: met den

600:

157-

120:

ISO!

200:

200:

90:

Transporteere Rds: 15 17: —
F 4 kost
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Per Transport Rds

kost betaald word ; en dit

beloopt dan in 'tjaar, na
aftrek vaneenige weinige
dagen, waar op ze rusten
of ophouden te werken,
op iets meerder of min-
der dan . , *

Vyf- en- twintig Javaanfe
Boedjangers, zo ploegers

als planters, en die om
en by den Molen arbei-

den; welke alle geheel een

Jaar op den Molen, con-
tinueel blyven door wer-
ken, uitgenomen eenige

daagen, wanneer de zwaa-
re reegen hen noodzaakt
t'huis te blyven, waar
voor men Co. of 65 da-

gen in 't Jaar kan reeke-

nen, zo dateik derzelven

Jaarlyks iets meer ofmin
dan 300. dagen , tot 't

werk uitgaat; en deeze
dus t'zamen komen te

ftaan op 24500. dagen d

<S. ft: Y daags. -—-(Hoe

i5*7 :

425-

Transporteer? Rds; 1942: —
wel
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Per Transport Rds:' 1942:

wel iederJavaanfe Boed-
janger, per dag boven
de 7. ft: kost,gelykik
zal aantonen, ) beree-

kend dit met den ander
'" ren , een aanzienlyke

Som van , . * 3062:

NB: De bedenking die ge-

maakt mogt worden , of
degemeeneBoedjangers,
aan den Molenhouder,
ook zo veel komen te

{taan, wanneer hy maar
een geringe aanplanting
heeft, is reeds bevorens
opgelost. -

—

Jaarlyks moeten de paggers

ofomtuiningen derRiet-
velden, met nieuwe bin-

tings van bamboefen

,

worden voorzien ; waar
toe, tot 't vast maaken
derzelven 4. a 4I. wors-
ten of einden van ver-

fleeten Cabeltouw ter

lengte vpn 5. vadems ie-

Transporteere Rds: 5004: 242

F.

5

der,
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Per Transport Rds:|

der, vereischt worden.

—

Dezelve pleegen te vo-
ren 't ftuk5i. tot 6. Rds:
te kosten , en tegen-

woordig komen ze te

Haan op 8. & 10. Rds: 't

welk in 'tJaar een artieul

is van * 35:

En weinig minder dan 2000.

bamboefen , z;/n 'er no-
dig tot voorfchrevene
binten, om een bedek
Van 35. tot 40. laxa, of
omtrend óo'ooo. qua-
draat- roeden, met ver-

.fcheidene omtuiningen

,

of met eene geheele,als

*er een gemeene grond
is , af te perken : en zulks
maakt een circumferen-
tieuit , van 1500. roeden,
wanneer't enkel door ee-

ne omtuininggefchied.—
Welke omtuining, met
3. binten , op of boven
élkanderen , moeten ge-

bonden worden.— En

24:

Transporteere Rds: 5039: 24:

daar t
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Per Transport Rds:| 5039:

daar, van de bamboefen
de dunne einden afgaan ,

en dezelve niet langer

vallen , dan om 2. roe-

den breete te kunnen be-

flaan zo volgt, wyl'tgan-

fche beftek 3. hoog moet
gebonden worden , dat

voornoemt getal bam-
boefen, zelfs 't gering-

fte genomen , en de 100.

bamboefen naar den or-

dinairen prys van 2*. Rds:
gereekent, zo voor kap-
als- trek -loon komen te

ftaan op . . . . * 50: —
50. Paren manden van bam-

boefen gevlogten , om
de plantlooten te trans-

porteeren , kostende de
100. ps: aan maakloon
Rds: ó|. dus. ... * 3:

50. Paren Punkies (man-
den ) van een ander fat-

zoen, om Mest, Olie-

koeken, Kalk en Zand
te dragen, 4 8. ft: 't paar * 8: 16%

1125

Jransporteere Rds: 5101: 4:

io« Pa-
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f
5101:

to. Paren Water -Emmers
Een tros geteerd Tou-
werk , van een duim dik ,

tot ploegtouwen ; kos-

tende thans 12. tot 15.

Rds: dog ftelle . . .

35. Bosfen bindrottings ,

tot Jukbanden voor de
ploegbeesten, en 't op-
hoogen van aarde teegen

de planten , waar meede
de yzere fchoppen of
plaaten worden vastge-

maakt, enz:& 37. Rds:
voor de 100. Bosfen,

Lamp - Olie voor de Ja-
vaanfe Boedjangers f en
ten gebruike van de
Congfie , . .

•

. s

Twee Coyangs Zout aan

de gemeene Javaanen

,

andere bediendens , zo
wel als voor de Buffels, «

Vier of VyfSlypfteenen , «

Van de 25. of28,ploegbuf-
fels , mag veilig veron-
derfteld worden , dat 'er

10:

12:

9-

67:

25-

2:

12:

\\%

Transporteerea Rds; 5226: 40*

Jaar-
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f 5126:

Jaarlyks een derde crepee-

xeivt 22. Rds: 't ftuk , zo
als dezelve thans kosten ,

en fommige 25. Rds: , dog
genomen dat ze 22. Rds:
kosten « 176:

De Fournuifen der Mo-
lens , moeten Jaarlyks vast

vernieuwd worden , en dat

aan (leen , kalk , en arbeids-

loon , kost boven de
Reparatie voor de ge-

bouwen , .
•

Houtwerken tot alle de
gereedfehappen, . -

Interresfen op voorfch:
forti, wrelke binnen de 18.

maanden niet konnen inge-

wonnen worden , door-
dien 't Zuikerriet 12. of
14. maanden moet ftaan

,

en met 't maaien , droogen

,

en eer dat men de Zuiker
verkogt,en daar voor geld

ontfangen heeft , meer dan
de overige tyd verloopt,
zo dat daar voor, en voor

Trin^örtèere Rd$: 5752: 402

nog
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tiog 300. & 400. Rds: , die

opgenomep moeten wor-
den , tot een voorraad van
Ikandftoffen; en voor 't

geen dat de omgelden der
piaaiingen beloopen , 't een
met 't ander (wanneer het

geld teegen \. perCt: per
maand naar den ordinaireh

prefenten Cours word ge-

leend) den Molenhouder
een overkósten maakt van

Stelle voor de huur van
eeri Molen, .

NB: De Molens die in

4 Wester- Quartier van
Batavia verhuurd wor-
den , geven voor 't groot-

fte gedeelte, vry meer
aan huur dan in 't Ooster-
Quartier ; doende de
twee op Salapadjangs o-

yerzyde 1600. Rds:, een
op Pacafyngang 1 200. R d s

:

twee op Campong Ma-
kyo 3Qoq>. Rds:, een op

700:

1000:

Transporteere Rds; 7452:40:

Cam*
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Campong Lemoen 1 700.

Rds: , twee op Camal

3000. Rds:, een op Ca-

pok 2000. Rds: , en een

op Ankée 1000. Rds:

7452: '40:

De ftaande ongelden voor
een Molen, belopen dus
in 't Jaar . . Rds: 7452: 42:

t^Iu zal ik de verfchillendeomgelden
aantonen : Deeze vermeerderen
of verminderen , naar mate dat een
Molenhouder veel of weinig Riet heeft
te malen ; en zulks zal ik bepaalen
tot elke maand maalens , waar op de-

zelve voegelykst kunnen gebragt wor-
den.

Om 't Zuikerriet te laa-

ten kappen , in den Molen
te brengen , af te maaien , 't

vuur daar voor te floken,

en de Maalbuffels te voe-
deren , word aan een Man-
door Borrong, voor elke

jnaand dat 'er gemaalt
word, betaald . Rds:| 180: —

Transporteere Rds: 180: —
Na
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Ma dat de Zoikertuinen
tnin of meer vet zyn , wor-
den 'er ook meerder of
minder Oliekoekcri ver-

eischt;dög daar de reeke-

ning van 't produft zal op-
gemaakt worden , op de
beste en meest Zuikefgee-
vende Molens , en deeze
juist de uitgemergeldfte
gronden hebben , zoo is

men verpligt tot eene ma-
tige bemesting van 8. Laxa
beplante Tuinen, 'thoog-
££e,en wel te reekenen op
io'ooo. Oliekotken , wyl
16. planten een Koek vor-

deren; en dus is 't, dat

voor een maand maalens
Zuikerriet * 5000. Oliekoe-

ken moeten befteed wor-
den ; 't honden gereekend
Baar den prefenten markt-
prysvan i.Rdr: en meer,
dog genoomen dat dezelve
tegens den opgemeïden
prys te bekoomen zyn , zo
bedraagt 't nog . 50; i

Transporteere Rds: 230: ~-

NB: Wil
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NB: Wyl hier omtrent
apparent in bedenking
zal komen, waarom de
uitgemergeldfte gronden
de meeste Zuiker gee-

ven, zal ik dit (luk in

't byvoegfel breedvoe-
rig verklaren.

Twee Zuiker - kookers
verdienen ieder , voor 't

koöken van een maand ma-
lens Zuiker ,15. Rds: , dus
met hun beiden 30. Rds:

,

ook krygen ze by 't aan-

neemen van 't werk , 15.

tot 20. Rds: handgeld,
zonder dat dit hun van
de maandelykfe befolding

,

word afgekort, (gelyk in

andere gevallen wel pleeg

te gefchieden:) En wanneer
ze geen handgeld voor uit

neemen , genieten ze voor
ieder kookfel 30. St: , 't

welk omtrent op 't zelfde

uitkomt, dus kost 'tkoo-

230: —

•

Transporteere Rds; 230: —
G keu
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leen der Zuiker, voor, een
maand

Behalven dit,' genieten
ze nog voor 't kook en van
de Siroop tot Zuïker, ie-

der van een kookfel 5
al

was 't ook dat flegts één
baly Siroop , by elk

kookfel tot Züiker ver-

kookt wierd 2j. S.t: , dus
de beide Zuikerkookers 5.

St: , en alzo op een maand
molens ; ' . ...

;

.

NB: 'Er zyn Molens die

2. balys Sieroop op één
kookfel kunnen verdo-
ken ; dog zulks kan maar
op zeer weinigen gedaan
worden.

Den Zuiker-Rafiïnadeur,
betaald mfcn voor 't rattn

neeren van de 100. potten
Zujiker, Rds: 1: 32. \ en wyl
eert goedeMolen , de goe-
de jen kwade maanden door
elkander geflagen , 560. en

230:

ot

O'

Transporteere Rds: 370: 30:

uiter-
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ttiterlyk 570. potten ople-

veren kan , dog ftellen we
't minste ; dan komt dit op
een maand maalens op
« Rds: 9. 16

Is Hy zeer be-

kwaam in zyn metié,

dan bedingt hy ge-

meenlyk 't handgeld
voor niet , zei vs nog
daar eri boven maan-
deiyks 5. Gantings
Ryst, en 2. bottels

Olie , komende dit

te zamen in geld te

itaan op * 5: 32

270:1-50:

of te zamen * *

Een Canasfer • Maaker
verdient voor 't maaken
van de hondert Canasfers
van 3*. pieols ieder, Rds:
ói. , en dewyl een goede
Molen , in een maand maa-
lens, 300. pieols Zuiker

13: _

Transporteere Rds: 283: 30:
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kan opleeveren , zoo volgt
dat men daartoe omtrent
*ó. Canasfers nodig heeft,
't geen hier onder aange-
toond word, dus Rds: 9: 12:

Wanneer zodani-
ge Canasfermaker

,

maar voor één Mo-
len werkt, moet hy
met Ryst en Olie
worden g'asfifteerd

,

en 't handgeld be-

hoefd hy dan meede
niet te rug te gee-

ven , nog word hem
van zyne befolding

afgetrokken , waar
voor dierhalven
maandelyks geree-

kent moet worden
. Rds: 3: 32:

Hier by 't be-

dragen van de
86. Cannasfers/ 5: 28:

is dus als bo-
Rds: 9: 12: Zegge*]ven

283 30*

9-' 12;

^vtawJ»—

Transponeere Rds: 292 42:

De
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De omgelden derbrand-
ftoffen , zyn byna zo ver-

schillende, als 'er Molens
zyn. 'Er zyn Molens
die 't den vadem op 4. Rds:
komt te ftaan; terwyl 'er

op anderen Rds: 4*. , 45.

,

5. Rds: voor betaald word,
ja op een zekere plaats

,

beloopt zulks tot op
9. Rds: , 't welk veelen on-
gelooflyk zal voorkomen,
hoewel 't evenwel de zui-

vere waarheid is , gelyk ik

by 't afloopen van deeze
reekening fpecificq, en o-

vertuigend zal demonftree-
ren; wyl ik dan met eens
de bedenkingen , welke
daar op kunnen vallen , zal

tragten op te losfen.

De omgelden derbrand-
ftoffen , gelyk ik even zei-

de, verfchillen byna zoo
veel als 'er Molens zyn

,

en dewyl de meeste Mo-

292:142:

I

Transporteere Rds: 292: 42:

lens
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lens tegenwoordig, meer
bamboeien dan hout bran-

den, en veelen in 't geheel
geen. hout hebben , en de
pi \s dezer ligte brand ftof-

ton, ook zeer verfchillen-

de \-s , zo zal ik flegts den
midden -prys neemen, die

eerj goedeMulen aan brand-

ftöffen moet befteeden ,

voor elke maand maalens

,

en aie is

]NB: Ik zal by 't afloopen
deezer reekening mee-
de aantoonen , dat de
bran dftofF- omgelden, op
de meeste goede Mo-
lens , zo hoog als ik op
gegeven hebbe komen
te ftaan. -

—

Voor een maand maalens
worden 6. of 7. balys kalk

by de Zuiker , in de maa-
ling en koking gebruikt,
cie & 5. Rds: de 20. balys

bedragen. , . * f i:li6i

)\

%?o:

^wiimumiiiiiimiiiii ininiirtiiiiiirinrif f j

Transporteere Rds: 564: ioj

De
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De Zuikerkokers kry-

gen voor een maand maa-
lens 2. takkars Olie. . . j

En Sestig roode Kaars-

J t, ?) , • • • • •!
De maaiers genieten mee-

de 's daags 2. bottels Olie,,

dus in de maand 60. bot-

tels, en een maand maalens
op 32. dagen en daar bo-
ven belopende , zo is 't

iets beneeaen ofboven de
Ook geeft men aan de

kookers en maaiers , voor,
een maand maalens, om-,
trend 6 taiel zwaarte aan
Chineefe lamp - pitten ,

Om de twee maanden
moeten de verbruikte door-

zyp - lappen verwisfeld
worden tegen nieuwen ^de-

ze lappen worden op Ja-
va's Oost - Cust . expres
daar toe gemaakt , en
kosten

, Om de andere maand ,

moeten de bamboefc Ie-

f os

:8j

33

? >'-7^"
.
:;.

. _".v.r ~ '..'
.'—

.
.!*"

Transporteere Rds: 576: 20:
' C a peis
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pels van den Zuikerkoo-
ker , teegens nieuwen ver-

wisfeld worden . .

Twee balys Talk in 't

Jaar, om de asfen der kar-

ren , en de fpillen der Mo-
lenfleenen in te (meeren

:

komt voor elke maand
maalens ruim te ftaan op i

Van de 5. of 600. Pot-
ten , daar de Zuiker van
een maand malens inkomt,
gaan by 't uitftorten der-

zelve, verfcheide aan Huk-
ken , en die door geen mid-
del tot 't nodige gebruik,
weeder t'zaam te voegen
zyn , ( gelyk de kokers van
de Candy - Zuiker doen, die

zig met gelapte en gelymde
potten kunnen behelpen

:

)

en dit articul maakt op el

ke maand malens , eene on-
koste van meer dan
Jaarlyks dienen de ver-

fleetene wennen, daar men
de ! Zuiker op uitftort ,

576 202

1:

1:

15:

I

Transporteere Rds: 593* 20:

kapt
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kapt en droogt vernieuwd
te worden , en dit maakt
op de maand malcns,circ:
eire: . . • -

t en Molen heeft in ge-

bruik , elf ltuks , zo kope-
re als ftale pannen, waar
van 'er Jaarlyks 2. , 3. ja

zelfs tot 4. aan (tukken
fpringen , door 't hevig
vuur dat ze moeten uit-

flaan ; voor al die geene

,

daar de Zuiker in gekookt
word ; en wanneer men
fteld, dat 'erjaarlyksmaar
2. van fpringen, en de ma-
ling van een Molen maar,
op 7. maanden gereekend
word , dan is dit voor el-

ke maand malens een last-

post van , . •

Tot transport van de Si-

roop , zo wel als van de
Zuiker, word vereischt,

dat een Molen 2. Cham-
pangs Q een zoort van bree-

de platboomde Schuiten of

^o:

92

4:113-

Transporteere Rds: 598: 42:

G 5 Schau*
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Schouwen ) onderhoud ;

zo tot den afvoer der Pro-

duéten , als aanvoer van
zl 1 benodigde uit de Stad:

welke vaartuigen, door de
continueele op - en af-

vaart, veeftyds twee maal
r
s Jaars dienen gerepa-

reerd te worden; ten mins-
ten, zyn de eigenaars der-

zclven , die in 't Wester-
Quartier hunne Molens
fteljben , en de Tangerang-
fe 'Sluis telkens heen en
weeder moeten pasfeeren,

efaar toe genoodfaakt: en
diewyï ik de kosten tot

reparatie derzelven , niet

onder de Haande omgelden
heb gehragt, zal ik hier de-

%& omgelden by het vragt-

loori in een - fmelten, en
Hellen \ zelve hier ter

Beeder, zo als men in 't

Wester- Quartier gewoon
is, varrtuïgen op vragtter

afvoer van Zuiker en Si-

598: [42:

*»

Transporteere Rds: 598: 4a:

roop



C m )

Per Transport Rcb

roop te huren: En dit

komt al eeven zo goed,
ja zelv iets beter koop uit

,

dan wanneer men 'er zyn
eigen vaartuigen op houdt:
welk middel zeeker zig

zelv genoeg aanpry st, om
zig daar van ter bezuini-

ging te bedienen, maar
niet wel practicabel is , om
dat men altoos geen vaar-

tuigen te huur of opvragt
krygen kan; behalven dat

ze zig niet laten overha-
len , al moeten ze leedig

weederkeeren, om teegens
een minder of civielder

vragtloon , dan by den af-

voer, eenige goederen naar

den Molen te brengen ; veel

min dat ze dit voor den
bedongen loon van den
afvoer , in eens zouden
doen. 1 De vragt van
een Canasfer Zuiker is

15. ftuivers , dus voor 't

|?rodu£t van een maand of

598 n

Transportcere Rds; 598: 42:

86. Ca.
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86. Canasfers Zui-
ker . . . Rds: 26: 42:

Voor een takker
Siroop 5. duivers,
en dus voor 't Pro-
duft van een maand
of 250. takkers . • 26: 2:

De omgelden van de Ca-
rasfers waar van ik hier

vooren eenlyk't maaklooii
gereekend heb, beloopen
op 100. bamboefen voor
de 86. Canasfers, Rds: 5: 12

301. Kaaymatten, * 7: 25
Stroomatten tot

Embalagie . . . 12: 43
Bindrottings . . * 2: 4

Zo dat de Canasfers,
voor 't Produft van een
maand malens , buiten 't

maakloon of de befolding

van den Canasfer- maker,
kosten .

593: 542:

52: 44:

25: 3&

Transporteere Rds: 6771 261

28. of
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©8. of 32. Buffels , wor-
den op eenen Molen gebe-
ligt tot 't malen van 't

Zuikerriet. 'T onge-
meen zwaar werk , dat dee-

ze beesten moeteu doen

,

fleept 'er eene groote me-
nigte van weg , tot welkers
aanvulling voor elkemaand
maalens , vryelyk mag ge-

field worden . . * 1 46:

2$ï

Alzo beloopen de om-
gelden van een maand maa-
lens 9 en die ik beftempe-
le met den naam , van ver-

schillende omgelden op Rds: 723: 26:

Dog om alle verdenkingen weg te

neemen , als of ik deeze omgelden te

hoog ftelde,en 'er ook verfcheide Mo-
lens zyn,die 't met vry minder afkun-
nen , ter oorzake dat ze nog veele goe-
de en vette Tuinen hebben, en uitdien
hoofde zo veel Oliekoeken niet be-
hoeven ; De brandftofFen door dé
geleegendheid der rivieren en bosfen
iets beter koop krygen , en eenige
de Cadjangmatten tegens 1$. of 2. Rds:

't
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*% hondert kunnen bekoomen : Zo za! ik

deeze omgelden der maling, maar be-
paalen op den minsten prys , waarvoor
een Molen alhier 't met mpgelykheid
hebben kan , en dat is althans niet min-
der dan Rds: 670: —
Hier uit , en uit de vertooning der om-

gelden, die ik mét den naam van (laan-

den heb beftempekf , zal ik ten duidelyk-

ftd, de waarheid myner vierde en laatfte

voorftelling , door een nader en ver-

bindender bewys betogen. •— Nament-
lyk dat tot de Zuikerbouw enaanklee-
ven van dien

Veel Geld noodig is.

De omgelden der maalingen zyn in

een Jaar meerder of minder geevenre-
digt ", naar de quantiteit van Riet dat men
af te maaien heeft; zo dat dezelve gro-
telyks afhangen , van 't faifoen, en
voor een gedeelte meede van 't beleid,

den iever , en 't vermogen van den Mo-
lenhouder : ondertusfchen bemerkt een
ieder ligt, dat de verdubbeling ofver-
meerdering der verfchillende omgel-
den , voor een Molenhouder, wiens
zaken in order gaan, een goed teken,

en altoos voordeelig is. —
De omgelden > welke ik de ftaande

noem*



fioem , zyti zo zeer geen noemerisw^f*
dig verfchil onderworpen , om dat , ( ge-

lyk men by eene oplettende leezing,

van de op die reekening gefpecificeer-

de posten zal vinden;*) dezelve weinig,
of in het geheel geene vermeerdering
of vermindering kunnen lyden: vooral
als men daar by tevens 't bevorens om-
trent dat Stuk aangehaalde inziet. —

-

Wanneer een Molen, zo als hierbo*
ven befchreeven is , gedirigeert word;
zo kan dezelve by 't tegenfpoedigst

Jaar, gelyk als die van 1773. en 1775,
geweest zyn , in 't daar op volgend
Jaar, tog de afmaaiing hebben van 3*

maanden ; terwyl de meer gunfligejaa-

ren, dezelve vermeerderen kunnen tot

.9*. maanden maalens : Zo dat de maalr
omgelden zeer verfchjllen kunnen. —
'T. geen ik nader ga aanwy^en.

De maal omgelden, by 't afnaaien

van Zuikerriet voor een Molen, be*
dragen van

3. maanden maalens Rds: 2010:—
Si- —

=

» 2345:—
4. K —_

—

* 2680:—
4f. — |

—

-

* 3015--—

5. —- * 335o:~*

;[ëi-
- '•3685:—

^ e , Z -^ - 9 4020:—-»

61. maan*
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6J. maanden maalens Rds: 4355:—••

7* * 4690:—
7*. • 5025:—
8. ? 536o:—
8*. * 5695:—
9. * 6030:—
J& * 6365:—

Hooger of tot een langduuriger maa-
ling brengt een Molenhouder 't nim-
mer met éénen Molen , ter oorzake van
de twee & drie dagen , die ieder maand
malens op alle de Molens, ( alwaar men
demaand reguleerd, naarden tyd die men
nodig heeft voor 30. kookfels

,
) boven

onze gewoone tydreekening heeft; en
om dat de tyd die 'er tot afbreeken 9

en herftellen der Fournuifen moet he-

fteed worden , zulks niet toelaat : 011-

dertusfchen is 't een zeer vreemd ver-
ichynfel, wanneer een Zuiker- Mole-
naar zyne maalingen tot de hoogte van
de laatfte punften van 9. en 9*. maand
heeft kunnen brengen: 't zyn enkeld
de Twee Molens op Campong Mallayo ,

en de een van Campong Lemoen , dien
zulks in 10. of 15. Jaaren eens oftwee-
maal heeft mogen gebeuren. —
Gemeenlyk word de maaling voor

een Molen, by 't allerg-unftigfte Jaar
«e-
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gepousfeert tot 7. en 8. maanden maa*
lens , terwyl de ordinaire afmaling van
een Molen in 't Jaar is , van 5. tot 7.

maanden; de waarheid hier van, kun-
nen de Böèkcn van alle de Zuikermo-
lens bevestigen, waar meede geen be-

drog kan gepleegd worden , om dat 'er

té veel perfoonen belang by hebben >

welker loon géreguleert word, naar dé
quantiteit maalingeti , die men heeft.

Wanneer men de verfchillende om-
gelden by de {taanden voegt , dan zal ten
duid'elykften blyken,hoe hoog de om-
gelden van een Molenhoüder in 'tJaar
belopen, naar de verfchillende quanti-
teiten der maanden maalingen die hy
heeft j en om zulks riet by herhaaling
voor te draagen ^ zal ik de inkom-
ften vati den Molenhoüder, haar de
verfchillende pryfen , die dezelve
voor 't produét krygt, nevens eikan-

deren ftellen,en daar by de fchadenen
winsten , die hem te beurt vallen ; op
dat een ieder könhe oordeelen , tegens
welken verkoopsprys voor de Zuiker,
<ie Zuiker-Plantagien niet, en teegens
welken zy al zouden kunnen beftaan : en
teegens hoe hoog de prys moet ko*
trien , zo de Molenhouders of andé-
ren, zullen aangemoedigt worden , tot

H t



( "4 )

*t doen van eenige onkosten , om di

aanmerkelyken tak van broodwinning
voor verval te behoeden.

Ik bepaale my tot vier pryzen , on-
der twee gezigtpuntten, te weeten.
— Onder 't eerfte gezigtpurftdennog
Hand ho-udenden prys van4f. Rds: voor
de eerfte, en 4*. Rds: voor de tweede
zoort, met de omgelden , die by den
ontfangst der betaaling/er oploopen,
en van dezelve af saaii: waarom ik dieno
prys den bynaam geefvan ruuwe prys : en
den temporeelen prys van 5. Rds: voor
eerfte 3 en 4*. voor tweede zoort ruuw.
—- Onder het tweede gezïgtpunft, zal

ik des Molenhouders winst en verlies

voordragen , zo hy voor zyn Zuiker-
produéten 5. Rds: voor de eerfte

,'

'en

45. voor de tweede zoort, zonder ee-

nige. detraftie verkrygt ; en eindelyk
wat kanfen en geleegenheden van fcha
ofwinst 'er te behaalen zyn , by den prys
van 5. Rds: zuiver, zonder onder-
fcheid van zoort.

Voor af zal ik hier ter nederftellen*

de onkosten die een Molenhoudermoet
maaken, en wat hy* al moet afftaan 9

voor den verkoop van zyn Zuiker-
-Produft, aan de Ed: Compagnie; era

«hoe veel hy ' eigcnilyk ontfangt, wan-
neer
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Heer Zy aan hem 4*. Rds: voorden
col van 125. ponden Zuiker eerfte,

4J. tweede zoorc geeft, ieder zuurt
zonderlyk.

Deeze omgelden zyn als volgt.

Aan de Adminiflrateurs

Van 's Ed: Compagnies
Zuikerpakhuizen by de
leverantie van Zuiker voor
eiken picol . . . Rch
Den Stads Waagmeester
De Stads Waag 1. Pr: Ct:

of c: c: voor den picol r

Den Groot Casfierby de
betaling f. Pr: Ct: ofruim
per picol . . . . -

5. Ponden overwigt op
eiken Canasfer , welke
praftycq , maar voor wei-

nigeJaaren uitgevonden is,

en 't geen op eiken picol

ten nadeele van den Mo-
lenhouder te ftaan komt .

Voor 't opmaken van de
ordonnantien om 't geld

te ontfangen, in 't zoge-

naamd Comptoir bezyden

pi-

eil

af-

4*

1:

»

JTransporteere Rds: £•12$
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Per Transport Rds:] -

de Waterpoort , aan den
eerften Scribent aldaar —
item voor 't inboeken der-

zejven , aan den eerften

Suppoost ,, op 't Comptoir
van de Generale Directie;

't welk wel niet by Pro
Centos bereekend word,
maar op een andere manier
die in 't weezen der zaake
niet veel verfchild ; te we-
ten naar de grootheid der
Sera, die op zulk een or-

donnantie moet ontfangen
worden, zoo als zéekere
"Molenhouder my verklaar-

de, dat hy onlangs opeen
ordonnantie van iets bo-

ven de icoo. Rds: aan 't

Comptoir van de Genera-
le Direótie betaald had

Rds: 2: 24:

Aan dat van deWa-
terpoort by de Hee-
ren Opperkooplie-
den • • . * 2: "is*

Transpórtëere Rdb.* 4: 362

Transpórtëere Ras.*

Voort*
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Per Transport Rds

Per Transport Rds: 4: 36

Voorts aan den
Boiekhouder van 't

Zuikerpakhuis , vol-

gens eene al meede,
nog maar zeedert
weinige Jaaren , by 't

leeven van den Boek-
houder in die Admi-
niftratie Datama
in ; train gebragte ge-

woonte voor elke le-

verantie , ( en waar
voor deeze niets

meer doed, dan dat

hyi volgens 't geene
zyn dienst meede
brengt , en uit wel-

ken hoofde hy van
D'E: Compagnie zyn
maandelykfe belo-

ning geniet , aan de
leveranciers een klein

papiertje geeft, van
dequantiteit en zoor-

:l - !£|S

TransporteereRds: 4: 3:

Transporteerc Rds:
H 3

12*:

ten
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Ter Transport Rds:!

Per Transport Rds: 4: 3^

ten van Ztiifcer, door

hem in 't Pakhuis ge-

bragt ) , . • " ï: ~

Alzo dat de omgel-
den die op llegts ten
kleine leverantie val-

len, buiten de opgem:
InCtos: bedragen Rds: 5: 36

Dus als veronderfteld
word, 't geen ookwaarl>k
zo is, &U de meeste Plan-

ters , niet in Itaat zyn, om
de waarde van de door hun
gekeverde Produ&en , lan-

ge by DE: Comp: te laa-

ien ftaan, of daar meede
te wagten, om by groote
Sommen in eens hun geld

te ontfangen , zoo zal men
niet misgisfen ,

* wanneer
rnen gelooft, dat een Mo-
lenhouder, op de leveran-

tien van _ 100. Canasfers;

reeds na zyne betaaling

11252

Transporteere Rds:
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Per Transport Rds:

uitziet, en gevol^elyk die

Som van 5;.' Rds: , over

350. picols dat de inhout

van ioc. Canasfers c: c:is,

moetende gebragt worden

;

zoo. maaken die oftigelden

per picol bereekend, op
eiken picol uit, een last-

post van ruim . *

?I2*t

Alzoo dat 't een by 't

ander genomen , by 't ont-

fangen vangeleeverdePro-
duóten , op eiken picol

ruim afgaat .... Rds: J3f:

Welk verlies moet genoomen en af-

getrokken worden , van den prys die de
Ed: Comp: aan de leverantiers betaald,

om alzoo ruim te konnen opmaken , de
reëele winften en fchade : aldus geniet

een Molenhouder , wanneer men field

dat hy $\. Rds: voor de picol krygt,
eigentlyk,niet meer als Rds: 4: iof:

en van de £. Rds: flegts * 3: 47:—
Terwyl naar evenredigheid van een

hooger prys , de omgclden ook ver-

meerderen , alzo dat wanneer de prys

H 4 op
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op 5. Rds: , voor de picols cerfte zoort,
geiteld wierd , hy als dan niet meer ont>
fangen zoude dan . Rds: 4: 34;—*

En voorde tweede zoort,
die thans den prys houd , van
hetgeen eertyds vooreerfle
zoort gegeeven wierd , * 4: iof:

Daar nu de beste Molen zo wel twee
de zoort Zuiker kpnuaf te werpen, als

een min goede of flegte Molen; zo
ftaan dceze in dit geval met eikanderen
gelyk, voor al wanneer men by ver-

kiezing of beoordeeling van de Zuiker 9

de geene welke een bruinder voorkoo-
men heeft dan de andere, gelyk door-
gaans gefehied , yoor tweede zoort
fteld ; fchoon andere Natiën , onder
welke de Zuiker den meesten vertier

vind,gantsch anders daar overoordee-
len, als welke de Zuiker fchatten, naar
de vastigheid die ze heeft, en niet zoo
zeer naar de couleur, zig meerrigten-
de naar 't gevoel , als wel naar 't gezigt,
wyl men de witte couleur altoos aan de
flegte Zuiker geeven kan , door ze wel
te droogen en te ftarrfpen : van welke
pra&yk men zig dog zeer ligt zoude
kunnen bedienen; en wie zal zeggen
dat dit niet werkelyk gefehied, ter be*.

I^ooming van een hogerenpry$;terwyï
de«
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dezelve ondertusfchen langs dien weg t

by min kundigen , en naar de genieene
beoordeeling geprefereerd word, voor
zulke Zuiker, die hoe wel min aanzie-

nel>k op 't oog, nogtans weezentlyk
beeter, en in den Koophandel voor-
deeliger is ; aangezien deeze dpor 't

lange leggen niet zo ligt fmelt, en by
verkooking tot Kandy of ander ge-

bruik, weinig verliest. Dan daar

ik teegenwoordig voorgenomen heb,
om der Molenhouderen inkomften
voor te (lellen , zo zal ik my ter dee-
zer plaatfe niet verder uitlaaten met te

bewyzen, welk zoort van Zuiker het
is, die weezentlyk voor tweede zoort
moet gefchat worden , nog my ophou-
den met 't algemeen vooroordeel over
de couleur te keer te gaan, dooreene
breedvoerige aamvy.zing,dat veelmaals
die Zuiker , dewelke weegens haar
fchoon uiterlyk voorkomen , voor eer-

fte zoort by de Ed: Compagnie aange-
nomen en betaald word , in den Koop-
handel 't niinfie voordeel toebrengt.

Eevenwel om my buiten alle verden-
king, van de minste helling naar eigen-

belang te houden , zal ik de bereeke-
üing van 't product , niet maaken op die

van een flegten maar van eenen goeden
H 5 Mo-
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Molen. — De beste Molens dan 9

zyn zulke, welke van degeheele quan-
titeit , die in eenjaar afgemaalen word ,,

300. picols van elke maand malens
verkrygen , daar een middelmatig goe-
de Molen , op zyn hoogst 275. - en de
flegfte 250.- picols ter maand afwer-
pen. —

—

De wigtigfte Zuikermolens vind men
in 't Wester-Quartier; en daartoe bren-
ge ik, 2. op Bahakkan y 3. \2LïiParan~

koeda 9 2. van Cadauong aan deezë zyde
van de Rivier Tjtedanie y 2. van Boedjon

Riengiet , 2. van Tolok N*ga 9 2.vanCam*
pong Malayo , 2. van Tagal Augus , 1 . van
Kapok , ea 1. van Anke. — Voor mid-
delmaatige worden geagt, 1. op Len-

kong , J. op Tjiekokol
y 2. op Cadauongs

O verzyde , 1. op Pacajangan , 2. op Pan-
callang, 1. op Campong Lemoen 9 en 2. op
Camal. En de minste Zuiker-gee-
vende Molens zyn, 1. op Tanjong TVest ,

1. op Lenkong 9 1. op Tjikokol, 1. op Sa-

lapadjangs overzyde, en 1. op Daidap of
Lailap.

Dan daar ik gelyk ik reeds gezeg heb

,

de bereekening van 't produft, naar

de aneevering van eënen goeden Molen
zal voordellen , zo zal ik die der mid-
delmatige en flegte, en dus die van 't

Oosterveld 5 welke alle van weinig be-

lang
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ïang zyn , meede onaangeroert voorby
gaan; om dat, wanneer aangetoond zA
zyn , teegens welken prys , een goede
Molen niet kan beilaan ; 't als dan van
zelfs volgt, dat een minder product

-

geevende Molen, althans daar meede
niet toe kan: Terwyl ieder, by verge-

lyking, by zig zelv genoegzaam zal

kunnen opmaken, dat ais de goede Mo-
lens, by een verhoogden prys iets kun-
nen profiteerén , de middelmatige als

dan, op zyn best, buiten verlies bly-

ven: en dat dus de flegte Molens hier

in geen aanmerking kunnen koomen

,

ten zy deprys voordeZuikerzoo hoog
fteeg, dat de beste Molens een groot
voordeel behaalden. —
Op de ,. by de Molenhouders aange-

ïioomen, en door herhaalde ondervin-
ding, als waarheid bevestigde veron-
derfteliing,dat de gantfche maalingen,
'van den besten Molen , over 't geheel
genoomen , zoo wel van die in 't Voor-
Midden- als - Najaar gedaan worden ,

niet hoogerals 300. picols Zuiker, voor
relke maand maalensbeloopen, (en naar
den gemeenen trant van beoordeeling,
mag een Molenhouder of Eigenaar van
**t produft der beste Molens zeer vol-

daan zyn, wanneer by 't accepteeren
yan zyn 300. picols Zuiker, 225. daar

vaa
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vnn voor eerfte, en 75. pfcols voof
tweede zoon aüngenoomen worden,

)

en dus komt 't bedraagen der geld-

fommen van voo rfchreevene quantiteit,

teegen s den ruuwen prys van 4^. Rds:
voor eerde, en 4*. Rds: voor tweede
zuorc te ftaan , als hierna volgt.

Voor £25* picols eerfte zoort geniet
xv-en zuiver, gelyk reeds aangeweezen
is , a 4. Rds: en 10* St: 't pi-

col . . . Rds: 949:

Voor 75. picols tweede
zoort. as. Rds: en 47. i>.t:

Zuiver, 't picol . # 298:

Voor 250. Takkers Si-

roop , zynde dit het geen
een Molen in een maand
maaien iets meer óf min-
der afwerpt, a 150. Rds:
de 102. Takkers . * 368:

|

Zoo dat dan de inkom-
sten van een bestigen Mo-
len, voor een maand maa-
lens bedragen Rds: 1615: 31:

Verhoogt men den prys van de Zuiker
juuw op 5. Rds: voor den picol eerfte,

en 4?. Rds: voor de tweede zoort, dan
is 't bedragen der inkomfte voor een

maand
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maand maalens van den besten Malen g

naar die cours.

Voor 225, picols eerfte

zoort & 4. Rds: en 34. il:

,voor 't picol zuiver Rds
Voor 75. picols tweede

zoort & 4. Rds: en 10*. *

Voor de 250. Takkers
Siroop *

1059:

16:O

6öl

i3:

20S

Rds: 1743: 38:

Is *t dat men den prys

ileld op 5. Rds: voor 't

picol eerfte en Rds: 4».

voor 't picol tweede zoort
zuiver , dan ryst 't bedra-

gen der inkomsten voor
225. Picols eerfte zoort
tot . . . . Rds

75. Picols tweede zoort
tot

Hier by de Siroop . •
*

1125:

35& 12:

368:
|

—

of tot Rds: 1849: 12:

En eindelyk by aldien

een Molenhouder , voor
al zyn Zuikers. Rds: voor
den picol , zonder onder-

fcheid



fcheid van zoortmogt heb-

ben , dan zouden zyne in-

komsten , van een maand
maalens, zyn als velgd,voor

300. picols Zuiker , e Rds:f 1500:

Voor de Siroop * , » l

of Pvds: 1868: —
Dan ik beken , dat of fchoon (ie laat-

fte pofitie van prysverhooging , niet

meer dan maar even geëvenredigt is,

aan de lasten en rifico deezer Culture j

dat aan den anderen kant daarentegen,
met even zoo veel billykheid in 't oog
diend gehouden te worden * dat de rou-
tine en de huishouding van onze Koop-
handel- dry vende Maatfchappy , niet

zo gereed kan verfchikt worden , naar
de belangens der Molenhouders, hoe
dringend en overreedtnd myn betoog
in hun voordeel ook zyn mag: maar*

deeze zwarigheid, was myns bedun-
kens fpoedig weggenomen , eenvoudig
door in plaats , van de ter needer ge-

itelde prysverhooging , tot een equiva-
lent voor 't verlies , of de opgenoem-
de drukkende omgelden, de Molenhou-
ders, voor ieder Molen te asfifteeren^

niet twee Kisten Amphioen , tegens 150.

Rds: minder de Kist, als ze telkens,

by
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by den midden -prys van den laatften

publicquen Verkoop , rendeerden.

Vertooning van de Inkom-
sten EENES GOEDEN ZüïKER-

M OLE NS.

Treedende tot de vertoonïng van de
ïnkomften van een Molenhouder of
Huurder eenes goeden

' Zuikermolens,
zoo zal ik tot des te duideiyker blyk 9

van de winsten en fchade die dezel-

ve behaald , op de hier vooren geitel-

de verfchillende pryzen , die hy van
zyne produétén erlangt, en na de on-
derfcheidene qualiteit van maanden
maalens die hy heeft, alles neevens ei-

kanderen , hier na in verfcheide co-
lommen ter nederftellen;op dat elk'er

uit zal kunnen oordeelen, tegens wel-

ken prys , de tak der Zuikerteeld al en
niet beitaan kan, en om welke reden

,

deeze zoo hoogst voordeelige tak,
voor deeze Colonie en de O: I: Maat-
fchappy, te deezer dagen zo in verval
gekomen is ; zonder nogtans in de meer
byzondere oorzaaken , die buiten myri
Departement zyn , te treeden. —
Dan om deeze vertooning zoo be-

knopt te maken , dat ieder als met het
opflag van 't oog, juist zal kunnen be-
oordeelen, tot welken prys, de Zuiker
ftygen moet, zullen de Molens, die

thans
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thans in weezen zyn, niet verlaater!

worden: enjtegeiis weiken prys de ori-

derneeinende Molenhouders , aange-

moedigt zouden kunnen worden, om
't gering aantal nog overige Molens ,

door behoedmiddelen te eonlerveeren,
en principaal 't geen niét minder ver-

ei^cht word* eenige nieuwen 'er byte
voegen: Om dit kort en duidchk
te doen , zoo zal ik in de eerfte colom

,

de quantiteit der maanden maalens: in

de tweede colom de ilaande , en de
verichillende omgelden , afzonderlyk,
en daar na dezelve te zaamen geno-
men, ter nederftellen: in de derde af-

deeling, eerst des Molenhouders in-

koraften, by den ruuweri prys, van 44,

en 4t Rds: voor eerfte en tweede zoort

;

daar na zal ik nevens ieder post de
fchade en winden , die hy heeft , op de
enderfcheidene quantiteiten van maan-
den maaling brengen, en zooagtervoi-
.gens by de vierde, vyfde en zesde af-

«deeling doen, op de verfehillendepry-
zen, die, het produft zal komen op te

leveren.
.

Om de geringheid, en ter verrny-

ding van een te moeijelyke bereeke-
Xiïng,zalik de Stuivers ,agter de geld-

fommen van 't produft , in de onder-

ïlaande vertooning, of ftaatreekening>

&£ter weege laaten.
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Voor en al eer ik tot eenïgeaanmer*
king kome, zal ik de voorwaarts be*

loofde bewyzen voorfteilen , te wee*
ten.

Dat een Javaanfe Boejanger , aan een
planter 's daags ruim jff. Stuiver komt
te ftaam

De Javaanfe Boejangers die op een
Molen werken, worden door wervers,
van Java uit 't gebergte Jaarlyks aan-

gebragt : Deeze wervers , moeten
daar toe een zeekere fomme gelds , aan
de hoofden der Campongs of Nego-
ryen , daar dat Volk t' huis hoort > be-

taalen ;terwyl ze in het herwaards voe-
ren der wervelingen , dezelven vry trans-

port moeten verzorgen , dat is > ze be*

talen 't pasfagie - geld op eiken post of
plaats daar Europeefe Öpfigters Com-
pagnie's - weegen gefield zyn , geevende
aan ieder Posthouder of Opfigter ;

Voor eiken Boejanger een zeekere tan*

turn , van één of twee nieuwe dubbelt-

jes > 't geen was 't flegts een enkelde tol-*

plaats , in zig zelve van geen aanbe-
lang zoude zyn , en om dat 't zeer
weinig kan uitmaken, voor ieder Post-
houder, in vergelyk van 't ongerieflf,

dat men door 't gemis van die lieden

anders zoude hebben, zonder teegen-

1 fpraak
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f^rank betaald word , (of fchoon *et

geene ftatütaire wet van zy,) ten einde
daar in niet gecontrarieerd te worden;
maar 't welk eevenwel, doordien dee-
ze tol van post tot post geheeven
word , den Molenhoudefen door de
Wervers , tot Een Ryxdaalder per man
in reekening gebragt word. In 't

jongst gepasfeerde- en 't voorige-Jaar,
hebben de Molenhouders 'er meervoor
moeten geevem Zulk een Boe-
janger nu behoeft op een Molen niet

langer te werken dan 4. maanden, dat
is, hy moet 4. briefjes hebben te goed
gemaakt, ieder,van 31. dagen: Zoo
dat dit artieul voor ieder kop in de
maand te ftaan komt, op Rds:(—- [12:

Daar en boven, geniet

ieder Boejanger ' in de
maand ruim een bottel

Olie, en omtrend een hal-

ve gantang Zout voor niet,

kostende . . . „ . !

—— 18

By welke toegift de Boe*
janger Mandoors, (zynde
dezelfde die 't volk gewor-
ven en op den Molen ge-

bragt hebben,)meede hoofd

sa» •*•

Jransporteere Rdg: 301
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Per Transport Rds:

Voor hoofd , voor ieder

Ëoejanger , in de maand
genieten een bottel Olie,

een halve gantang Ryst,
en 8. ftuivers contant, 't

geen op de Boejangersge-
reekent, voor ieder kop
ter maand bedraagt . , «

Terftond by de aan-

komst, ontfangt de Boe-
janger 2I. Huiver contant,
en een halve gantang Ryst,
meedc voor niet, welke
beide articulen , gebragt
over de 4. maanden, die

dezelve flegts op een
Molen werkt , voor ieder

maand te flaan komt op *

30*

201

En dus 't een by 't an-

der genomen,buiten 't geen
nog te volgen ftaat . Rds:

Voorts ontfangt een
Boejanger zoo lang als hy
Op den Molen blyft werken,

11 4*°

s
Transporteere Rds;

I 2
v 1»

o4S
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Per Transport Rds:

op elk briefje, dat met
31. dagen volteekent is *

4. Gantangs R\st . . *

En by de ai betaling in

Voldoening, aan contant *

Dus meer dan 't gewone
Coely-geld van 6 ftuivers

ter maand voor eiken Boe-

Aldus blykt dat een Boe-
janger voor zyn 31. dagen
werkloon , aan den Molen-
houder te ftaan komt Rds,

Terwyl dezelve zoo hy
maar 6. ft: per dag moest
verdienen , Q de gewone
prys , waar voor men
by andere geleegendbee-
den , en tot ander werk de
Coelys een zoortgelyk
werkvolk , dat zig in de
Stad , en derzelver na-

byheid onthoud, en zig

daar gebruiken laat ge-

woon^ k buurt
,
) voor zyn

31. dagen niet meer zou
j

moeten hebben dan . . *
[

1:
4f:

— 12:

1: —
2: 24:

janger Rd s.i

4: 40J
i«

3: 42:

Zegge
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£egge fes- en- veerrg ftuivers en een
halve duit, inkomende op ruim i*. ft:

op ieder dag; waar uït dan beweezen
is, dat ieder Boejan^er aan de Molen-
houders 's daags ruLn 7J. ft: kost:
Ondertusfchen zal men verwondert
ftaan, wanneer ik zegge, dat diezelve

Boejmgers, boven dit alles, nog ruim
ii ft: 's daags , ten lasten van den Mo-
lenhouder komen. 'T geen men
evenwel zal moeten toeftaan , als men
in aanmerking neemt, dat ieder Boe-
janger zyn eigen pot kookt, waar toe

hy zig, van des Molenhouders duur
gekogte en opgeftapelde brandftoffen

bediend , en daar by nog naar den fhoep-
agtigen aardt van dat volk , en de fchoo-
ne geleegendheid die ze 'er toe hebben.,

van des Molenhouders Zuikerriet.

Niemand zal my hoope ik befchul-
digen dat ik op te veel kleinigheeden
agt fla: immers ik vertrouw dat dezul-
ke het niet doen zullen, die weeten,
dat de beftendige welvaart, en de
voortduuring van een huishouding,
't zy in den gemeenen burgerlyken, 't

zy in den handeldryvenden , ja zelfs in
den vorstelyken ftand,alleen gegrond is,

op eene behoorlyke naauwkeurige op*
lettendheid, eene zuinigheid g'even-
reedigt naar de betrekking waarin men

I 3 is

;
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is ; dog voor al moet dit ceconomlf
overleg plaats hebben, in zulke huis-

houdingen , daar door veele kleine

,

maar t' zaam genomen egter hoog -lo-

pende uitgaaven; de daar naar, uit de
verzameling van veele kleinigheeden
geproportioneerde groote inkomsten

,

moeten getrokken worden, en dit is

de ftand der Zuikermolenaren ; groo-
ter inkomsten hebben ze niet, dan die

h gevolg zyn , van een naauwkeurig
toezigt op de uitgaven en de voort-
brengsels hunner Molens , en terwyl
door veronagtzaaming de voordeeligfte
geleegtndheeden verlooren gaan, en de
mindere, welke door eenen zamenloop
van gunstige toevallen, denzulkennog
voorkomen , ten laatften ook yerdwy*
nen.

Deeze grondregul is 't ook die my
gedreeven heeft, om alles met de mo-
gelykfte accuratesfe na te gaan , om op
te reekenen , wat en hoe veel de brand-
ftoffen voor elke maand maalens , aan
den Molenhouder komen te ftaan, en
heb bevonden dat op weinige na, dq
meeste Molens in dit Wester-Quar-
tier , zelfs met den voorwaarts opge-
geeven prys van 270. Rds: niet toe-

komen, en ze my zelfs ook vry hoo-

ggy koomen te ftaan, wanneer ik de
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huur reeken, welke ik anders zoude
kunnen krygen, voor myne houtbos-
fchen; en waar toe ik oordeel bevoegt
te zyn , dewyl dezelve niet behoren ,

tot de Zuikermolens , die ik teegen-

woordig bezit; maar tot een geheel an-

der ftuk Lands 't welk ik wel 9. Jaaren
bevorens door koop in Eigendom ver*

kreegen heb

;

Voor en al eer ik de omgelden der
brandftoffen fpecificeere , zal ikkorte-

lyk de Molens opnoemen , en van
waar dezelve brandftoffen haaien , om
daar door aantetoonen , de oorzaak
van den hoogen prys , die de Molen-
houders daar voor moeten betaalen.

De Zuikermolens in dit Wester*
Quartier , verkrygen derzelver brand-
ftoffen, namentlyk

Die van Lonkong uit de Bosfchendie
de Ed: Comp: , aan derzelver houder
in huur heeft afgeftaan voor 400. Rds:
in 't Jaar, zynde gemelde Bosfchen
genaamt Katoemagouvan en Rantjalallê

\

geleegen aan de overzyde van de Ri-
vier Tjiedanie, omtrend 4. & 5. quar-
tier -uur gaans Landwaarts in , waar
door de trekking der brandftoffen , in

iwee fceerea moet gefchieden , om
ï 4 ver-
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vervolgens met vaartuigen ovcrgebragt
te worden. —
Die van Tjikokol en Babakan, krygen

het hout uit de Bosfchen vmTjielidoek r
Pondok Seroet, en Tagal Rottang;\hegin
deezer Bosfchen is 9. en ik quartier-
uur gaans van den Molen geleegenren
het hout moet eerst met Buffelskarren
in drie togten naar de gruote Rivier
genaamt Tiiedanie getrokken, en dan
met vaartuigen afgevoerd worden.

Die van Parangkoeda , haalt de brandt
doffen uit de Bosfchen van Bantam,
genaamt Onnam , Carret, Sapatan en Priok

p

en is genoodzaakt ze door een anders
Land te laaten trekken , en aldaar op
te ftapelen, om vervolgens met vaar-

tuigen de Rivier opgevoerd en totaaq
de Molens gebragt te worden.

Die van Cadauongs, over en deeze
zyde, hebben Bosfchen in de naby-
heid, gelyk meede de Molens op Sa«

Clapadjan, zo deeze laatfte met die van
Cadauongs overzyde , geen gebruik maa-
ken van de door den Eigenaaren ge-

huurde Bosfchen, in het Bantamfche;
dog waar van ze zig wyzelyk bedie-

nen, ter bezuiniging van hunne eigene

ppsfehen: terwyl de eene Molen op
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DaahUet , of Pacajangan, brandfloffen

haalt, uit de in 't Bantamfche geleege-

ne Bosfchen Sarakan en Rauwaklaut , en
zulks in gemeenfchap met de twee
Molens op Pcwcallang.

De twee Molens van Tagal Jugus*
worden voorzien uit hunne eigene
Bosfchen in de nabyheid, dog 't welke
derzelver Eigenaar, nogtans op een
vry hoogen prys komt te ftaan , ter

oorzaake der ylheit van 't Bosch, en
den moerasfïgen grond, waardoor de
afvoer naar mate van de kapping, nood-
zakelyk fpoedig verwydert , en met
kleine canoos tot halverweegen toe ge-

fchieden moet, waar na nog Buffels-

karren worden gebeezigt, om 't tot aan
de Molens te brengen —
Met even zoo veel moeite, enzwaa-

re onkosten , worden de brandfloffen

verfchaft, aan de twee Molens op Cam-
pong Malayo , alwaar maar zeer weinig
goed hout, Apie Apiegenaamt; dog
meerendeels , een zeer ligt en voos
hout, onder den naam van Kaijo Pi-

dada valt , dat weinig vlam geeft , en
pieest fmeulend verteerd.

Met gelykzoortige brandfloffen ,

fpoet ook de eene Molen op
I 5
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temon^ zig behelpen: 't transport ge*

fchied daar eerst met kleine canoos
door kreeken naar de groote Rivier,
en vervolgens met groote vaartuigen,

de Rivier op tot aan den Molen.

De Molens op Dadap en Camal, zyn
van ligte branditoffen overvloediglyk
omringt , ook behoeft de Molen op
Capok geen groote omgelden temaken,
om zig daar van genoegzaam te ver-

zorgen: waarom de huur ook dubbeld,
of eens zoo veel is , als die van ande*
re Molens.

De Molens op Anke en Boedjocng

Kkngiet , hebben weinig brandftoffen,

behalven 't geene die van 't laast ge-

noemde diftriót, by mistasting der kap-
pers , uit het Bosch van de Molens op
Tolok Naga fprokkelen ; welke Molens
met een zeer goed Bosch , in denaby-
heid , op eigen grond voorzien zyn. —

'

Van de Brandstoffen zelve.

De ftoffen , die op de Molens toe

brand verftrekken , zyn niet alle van
hout; maar op de meeste Molens,
worden bamboefen geftookt, die on-
derlaagen moeten hebben gekapt vari

fabang - (lammen , een zeeker zoort van
wilden Palmboom; deeze kosten 16. k

18,
?téï
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t8. tot 20. duiten het Huk , terwyl
« andere zig gedeeltelyk met uitgema^
len Riet behelpen, dog alleen om 't

reeds half verkookt Zuikerfap tot een
Zuiker - weezen te brengen , 't welk nu
zulk een heevig vuur niet vereischt,

als wel by de eerde kooking : waartoe
de zodaanige dan de vastere brandftof-

fen bezuinigen, en niec omdatditbee-
ter- koop uitkomt; want het ftaoken
van ampas , of uitgeperst Riet , is

zeer kostbaar, doordien 't zelve wei-

nig effeft doende , eene groote hoeveel-
heid vereischt , 't geen men dan verpligt

is, op te laten zamelen, en tot bosjes

zaam te doen binden , waar door we*
der nieuwe omgelden ontdaan.

Indien nu een Molen in 't Wester-
Quartier, reedelyk goed hout heeft,

dan benodigd dezelve tot het kooken
's maands , 46. & 48. vademen vers ge-

kapt hout, daar men in Oosterveld,
fchaon 't in de zaak op 't zelfde uit-

komt , daar toe minder vademen be-
hoeft , om dat men aldaar gewoon is 9
9
t hout tot langer ftukken te kappen:
Maar is 't dat men zig van bamboefen
snoet bedienen, dan kan men niet min-
der als met 85. tot 90. vademen toe ; on-
jjereekend de onderlagen van ga-bang.
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Ik zal eerst de Reekening van 't hout,
en daar na van de bamboefen opmaa-
ken : — De Molenhouders befleeden
doorgaans de leverantie van brand-
ftoffen voor de Molens, als dezelve
uit afgelegene bosfchen moeten ge-

haald worden , aan zeekere daar toe ge-

fielde hoofden; alzoo 't kappen, trek-

ken en afhaalen van 't hout, van zulk
een grooten omflag is , dat dit volftrekt

,

een aparte maneance op zig zelve vor-

dert , en de Molenhouder reeds te

veel bezet is , met het geene tot de
aanplanting en maaling behoort, om
zig daartoe naar behooren te verleedi-

gen , zonder andere zaken , die zyn
toezigt en byweezen , meerder verei-

fchen , te waarloozen ; maar zul-

ke die hnnne brandftoffen , uit de na by
geleegene bosfchen hebben, kunnen
met meerder voordeel, zelv zig daar
meede bemoeijen; en doen dit ook,
met behulp , van één of twee Man-
doors over de kappers en trekkers;
waar toe de Molenhouder zyne ei-

gene Buffelkarren bezigt , en die ook
voor zyne eigene reekening onderhoud,
mitsgaders de benodigde Buffels , dan
wel geld aan de Mandoors geeft , om
daar voor Buffels te koopen: maar dan
Joopt de rifico van 't fterven en weg-

raken



raken der Buffels voor reekening van
de houttrekkers , welk vooruitichot
naderhand afgetrokken word, van 't

geen zy komen te verdienen, voor 't

kappen en trekken der brandftoffen,

dat na behoorlyke afleevering, by 't va-

dem betaald word, geregeld naar mate
van de afftanden der bosfchen; zoda-

nig dat , fchoon men voor een vadem

,

uit een bosch , 't welk zo naby is , dat

de karren eens daags kunnen heen en
weeder gaan i£. Rds: betaald ; evenwel
't voerloon voor dat geene , 't welk
men uit verder afgeleegene Itreeken be-

komt, en waar toe de karren twee da-

gen , om eens heen en weeder te kee-

ren doorbrengen , daarom niet verdub-
beld; maar ( uit aanmerking, dat de
moeite van 't laden en losfen der karren
?

t zelfde, ja in 't laatfte geval zelv min-
der is ,) flegts 2f. Rds: de vadem geeft:

want daar ze nu den eenen dag laden

,

en den volgenden losfen , en dus een
groot gedeelte van den arbeid in twee
dagen verdeelen , moeten ze in 't eer-

fte geval , alles op eenen dag verrig-

ten , waar op de trage Inlander in 't

byzonder, zyn reekening maakt. Op
deeze wyze is 't dan , dat men altoos
zorgen moet op de Molens tegens het
Najaar, een voorraad van J20. tot 130.

va-
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vademen brandhout, tot de aanfiaandë

maaling in het Voorjaar , gereed te heb-
ben : dewyl de maaling gemeenlyk in de
maand Maart of 't begin van April be-

gint, in welken tyd de weegen in 't

bosch , nog te nat , en dus tot 't hout-
trekken onbekwaam zyn. — Dan hier

door is dit hout, dat dus 3. of 4.

maanden aan wind en regen geëxpo-
ïieerd word , een groot verlies onder-
worpen , zoo dour de verrotting en uit-

drooging, als het overdadig gebruik,
dat daar van door 't volk van de Cong-
fie gemaakt word; behalven 't geen

,

de dieven , uit 't molen- en ander-
volk , der nabygeleegene Campungs
daar van fteelenrzoo dat voor die 120.

of 130. vademen, niet meer kan gere-

kent worden, als ten hoogften 90. of
100. vademen, middelerwyle dat de uit-

drooging en verrotting, 't hout zoo
ligt maakt, dat 'er omtrent een derde
meer nodig is, om zoo veel hitte te

geeven , als men anders aan vers ge-

kapt hout zoude behoeven te beftee-

den : wanneer men nu dit verlies brengt

,

óp 't overgebleevene hout, in compa-
ratie met het vers gekapte, zo moet
men reekenen , dat 't zelve byna eens
xoo veel kost. —

Uit
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Üit dit alles is dan gemakkelyk op ië

tnaken, hoe veel die Molens', welke
hunne bosfchen in de nabyheid heb-
ben, voor hun brandhout betalen * na-

jnentlyk

Aan Kaploon van ieder r

Vadem hout . * . Rd.
Aan trekloon eens op

een dag * • é .

Voor onderhoud van
een Mandoor,in 'tJaar 1 20.

Rds: , en deeze Som ge-

bragt over 300. vademen,
iets meer ofte minder, zoo
vermeerdert dit 't kosten-
de van ieder vadem met *

'T verlies van 20. vadems
op den gantfchen opgeleg-
den voorraad van 130.vade-
men , door overdadig ge-

bruik en dievery, benee-
vens nog 20. vademen, die

door de injurien van de
lugt , volgens 't geene aan-

geweezen is, verteert en
vergaan zyn ; en de ver-

hinderde fubftantie van J,

,

Tnmsponcere R&; 3: 82

vaö
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Per Transport Rds:

van 't geen 'er eindelyk
gereekent kan worden , re-

ëel over te blyven;en dat

dus door 'tligter branden,
meede als verlooren moet
geagt worden , bedraagt 't

één met 't ander genomen
c: c: 130. Rds:, dat ins-

gelyks over de 300. vade-

men gebragt wordende, ie-

der derzelven bezwaard
met ruim • * . ; •

*

3: 6*

:oi

Alzoo dat ieder vadem
brandhout , ten gebruike
vun een Zuikermolen, te

ftaan komt op * Rds. 3: 28:

Dan onder alle de Zuikermolens ,

die hunne eigene Bosfchen in de na-
byheid hebben , ken ik geene , die

hun brandhout tot deezen matigen prys
erlangen, dan alleen die op Cadauoi/g,

aan deeze zyde de Rivier Tfiedanie,

Tolok Naga, Camal Lailop en Capok; tot

dewelken men meede zoude kunnen
brengen , die van Cadauong en Salapad-

jang aan de eene zyde dier zelfde Rivier,

200 ze niet verpligt waren de brand-
ftof-



I
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f

ftolffsn uit het Rantamfche te haaien*

doordien de Bosfchen aan die Molens
behoorende ongenoegzaam zyn om
het benodigde hout op den duur te

fournecren. —
De andere Molens verkrygen de

brand ftoffen, niet dan tegens een vry
hoogeren prys , en zullen meest in dit

Huk \ met de mynen ten naasten by ge^

'lyk ftaan , behalven die van Campong
Lctfton en Ttgal Augus ; waarom ik dê
onkosten , die ik moet maken , ora
brandhout voor myne Molens te be-
komen , naar waarheid alhier zal ter

needer (tellen ; ten einde daar uit bly-

ke> op welken ; prys, de brandftoffen
aan de meeste Molens te ftaan koo-
men: en op dat elk, van de waarheid
myner opgaave moge overtuigd wor-
den , zo onderwerp ik my , aan 't

fcherpst onderzoek van een ieder, die
daar aan twyffelende , de curieusheid:

had, zig daar toe te verteedigen ; en ver-
bind my, den zoodanïgen, daar toe
op myn Landgoed, van waar ik brand-
floffen voor myne Molens kryg, op
alle moogeiyke wyze, indieondernee-
mirig te faciliteeren. —
Voor de vief Molens die ik hebbe,

Q dog waar van in 't Jaar 1786. maar
K voor
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voor dvfè aangeplant word, uit gebrek
van goede Zuikertuinen) onderhoude
ik een Mandoor die zorg draagt voor
'*t kappen , en dat 'er Iteeds een ge-

noegzaame voorraad , gekapt en ge-

trokken word uit het Bosch, tot voor
myn huis te Tjieledoek: deeze man ver-

dient Jaarlyks zoo aan geld als Ryst
en Oly .... Rd^-f 153:

Nog een ander Man-
door, die gefield is, voor
de goede en onbedriegely-

ke ftapeling van het hout,
voor het huis, en dat 't

zelve fpoedig naar de Ri-

vier getrokken worde , die

teffens reekening moet
houden, van wien het hout
aangebragt, en door weik
hoofd 't zelve geleeverd
word , mitsgaders by el-

ke afvoer te water , een
geleid briefje meede geeft,

waar by de quantiteit die

afgaat 3 en de naam van
den juragan ( Praauw- of
Sehuite - voerder ) uitge-

drukt ftaat: deeze geniet

36:

Transporteére Rd& 153: 3&
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Per Transport Rds:
f

153:

daar voor Jaarlyks in het
geheel
Een hom ;agter aan den

Rivierkant, zo aan geld als

Ryst en Oly . h

Twee Karremakers tot

het onderhouden van 60.

houte karren, voor de vier

Molens . *

Voor houtwerken tot de
karren ..... ^

Voor reparatie van vier

groote Chiampangs, (een
zoort van groote Schou-
wen ) in het Jaar . . s

Voor verlies op 1000.

vademen ruim, die Jaar-

lyks op de vier Molens
gebruikt worden : welk
verlies men veilig op 100.

vademen - in 't Jaar reeke-

nen mag; dog waar voor
om buiten ale verdenking
te blyven, als of ik deeze
reekening wilde grosfee*

ren , flegts de helfte of50.
vademen > en den prys op

100:

60: *»

120:

6: 132

160;

«h

Transporteere Rds:
K 2 R&*
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I * 'Ptr Transport Rcisrf 600: :

Rds: 5* ftelle:. zoo is dit

grticui een .bezwaar van ? 250:

>«' PM» » ' III lü 1 k-^i—"t

JVlzoo dat de vaste om-,
gelden ïn 't Jaar, om 1000.

vademen brandhout,.voor
myne vier Molens te vct-

tchafl&n -, een Som uit-

maaken van . . . Rds:

- En dezelve aldus voor
ieder vadejii beloopen Rds:
Voor 't -kappen van een

vadem betaal ik ... ?

" "Voor 't trekken uit 't

Bosch . 't

Voor 't.trekken naarde
Rivier •

j
• • • • •?

Voor 't afvoeren met den
Chiampang tot aan Baba-

kan \ de naast bygeleegene
myner Zuïkermolens . *

Voor 't 'wegbrengen van
den-Rivierkant en 't opfta-

|>e3en . .' . .. . >
Welke opftapelinghoog

v

580:

1:

1:

1:

4.0:

6:

18:

1

36:

12:

Transporteerc Rds: 5 16:

no-
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nodig is , om alle bedrog
voor te-koomen, zoo van
de kappers als trekkers

en afvoerders ; want de
bevinding op de Molens,
moet mee de betaling van
de kappers en vervoer- \

ders , zo niet volkomen
overeenftemmen, ten mins-
ten maar zeer weinig ver-

fchillen , of4 't isblykbaar,

dat men benadeelt word.—
'T Land waar 't Bosch

is, door my apart gekogt
zynde, en voor 't daar op
beleende Capitaal interest

moetende betaalen ; is 't

biliyk dat ik op eiken va-

dem zoo veel reekene,
als een ander aan Bosch-
huur moet geeven, dat al-

toos gefteid is voor ieder

5*
f
161

i-

Komt voor een vadem
brandhout . . • Rds: 6: i6t

Even zoo kostbaar, iets daarboven
€>f beneedea ; komt 't brandhout te
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(Han, aan de Molens op Lenhng en

2jiekokol 9 dog die van Parangkoeda moet 't

£dve tegens een enorrnen hoogen prys

betalen: buiten deezen, ftaan die van
Pacajangan en Campong Malayo, naar 't

geen men daar van verhaalt, met my
omtrend gelyk, fchoon ik in 't denk-

beeld ben, dat die van Pacajangan , 'er

al vry meer voor moet geven.

Alzo blykt dan ten klaarden dat ik,

en de met my in dit ftuk gelyk (taan-

de Molens, in een maand., vry meer
voor brandftoffen nodig hebben ,

als ik daar voor op myne reekening
voorwaards gefield heb , welke ik we-
zentijk in alle opzigten zodanig hebbe
vermindert, dat niemand dezelve voor
bezwaard zal kunnen aanmerken.

De Molens die met bamboefen ftoo-
ken , doen dit ook al niet voor veel
minder, want aan kap- en trek -loon
kost het vadem op zyn minst 2j. Rds:,
wanneer zulks geheel aan een hoofd
word aanbefteed ; en zoo men al ver-
onderfteld , dat een Molen genoeg
heeft met 85. vademen bamboefen,
voor een maand maalens, gelyk ik my
yerzeekert houde, dat dit in der daad
eer meerder al* minder bedraagt, dai\
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komt deeze zöort van .brandftofffeö.

nog te ftaan op . . Rds: F 212: f24;
Voor 600. gabang in de

maand tot onderlagen, die

gelyk bevorens reeds ge-

zegd is, volftrekt tot 't

bamboefen - vuur vereischt

worden & 4. Pn Cto: . . ? 50:

Voor uitgemalen Riet,
dat aan draagloon,en voor
3

t binden tot bosjes 6. ft:

de 100. bosjes kost; waar
van voor elk kookfel met
twee fournuifen , 300. bos-
fen en dus 600. voor een
kookfel , met beide com-
buifen , of voor de kook-
fels van een maand 18000.

bosjes benodigt zyn, be-

draagt c 22: [24-
Aan de vuurffcookers

moet voor elke maand maa-
lens 4. ropyen meer be-

taald worden , ingevalle

een Molen
k
bamboefen

brandt 2: 24:

«rt

Zo dat het ftooken, al-

leen van bamboefen in de
maand kost . . . Ris:

K 4
287: 04*

Hier
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Hiermeede meen ik mynepofitien vol-

leedij bewcezen te hebben, en de be-

denkingen die daar teegen anders zou-
den mogen zyn opgekomen gepreve-
nieerd , waarom ik 't ook gerust aan
't oordeel van een iegelyk overlaat, te

^eflislen, of ik de reekening der om-
gelden vergroot heb ja of neen.

Ik zal nu nog maar eene bedenking
oplosten ; namentlj k , of de Molen-
houders geene winsten hebben, op den
prys van 12. duivers voor de Kyst,
waar tegens ze den gartang ( ] 3J. pond )
aan 't Molenvolk gewoon zyn te ver-

ftrekken : en zo meede op den warorg
benevens den verkoop van Amfioen:—
Om buiten verwarring te blyven, zal

ik dit drieleedig weederleggen, endien-
volgende afzonderlyk aantonen

,

dat op de verstrekking van
Ryst, geen winsten te be-

haalen ZYN
'T Verfchil in depryzen van de Ryst

alhier tus|fq;hén die vaii den eenen tyd

of den ar deren , is zogroot, dat ik bui-

ten ftaat ben, om myne bepalingen met
eer, e volkomene nasuwkeuri^heid te

maaken : Dog fteile daar voorden voor*

jmaaügen micldencöurs , of den teegen-

.woprdïgeri'eii wel zeedert eenige Jaa-

ren 9
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ren , als Civiel aangemerkten markt-
piys van 37. of 40. Rds: voor den Coy-
ang; dan nog hebben de Mulenhou-
ders, 'er geen noemenswaardige winst
op, aangezien dezelve in de Stad., by
groote quaatiteiten. moeten opgekogt,
en niet zo direót, maar eerst cenigeii

tyd in de Stad geborgen zynde, en
daar na by bekwame geleegentheedeii

paar de Molens gevoert wordende

,

veel fpillagie ondergaat, waarby nog
komt 't geen de Joeragans daar van ont-

vreemden : dus dezelve als ze op den
Molen komt, zoo door 't een als an-

der, merkelyk bezwaard is: Ik zal my
niet ophouden met alle voor- en tee-

gen-reedenen , omtrent dit ftuk,byte
brengen en te beantwoorden , om in gee-

ne verveelende langw\ ligheia te ver-

vallen ; maar my ïlegts beroepen , op 't

oordeel van een ieder, die zig maar
eenigzints met de zaken van zya
huishouding bemoeit, en voor al der-

zulken, zo wel uit Comps: Dienaaren ,

als Particulieren , die uit eene dagelykfe
behandeling weeten, hoe groot 't ver-

lies op dat Graan is, zo als 'tinftroo-

zakken van Java aangebragt word : Ik

houde mv verzeekert dat men my ge-

reedelyk zal toeftemmen, dat wanneer
de Ryst in de Stad teegens 40. Rds:

K 5 word
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word gekogt en opgelegt, en fucces-

five met vaartuigen vervoert, dezelve
als dan op den Molen, wel op 60. Rds:
den Coyang te ftaan komt. —
Dat alle inkomsten van een
Warong niet konnen aangemerkt
worden als iets , dat voor de
molenhouders van aan-

belang is.

Ter bevestiging hier van zeg ik maar
met weinig woorden , dat de huur der
Warongs, die gemeenlyk 60. £ 70. Rds:
in 't Jaar opbrengen , niet eens toerei-

kende is , zoo voor kleine douceurt-
jes , en het doen van fpoed vereis-

fchende bootfehappen , als tractemen-

fcen , welke op een Molen Jaarlyks
iweemaaJ moeten gegeeven worden ; te

weeten, in het begin en na de maaling:
maar laat ik overgaan tot 't laatfte ge-

deelte der voorgeftelde bedenking ,

Namentlyk

Of op denAmfioenmeede niets
te beha alen is?

i

De Amfioen pleeg voor heen wee-
zentlyk een winst geevenden tak te

zyn. — De Molenhouders kogten den-
zelven toen teegens een matigen prys

,

by publicque Vendutie of uit de twee-
de
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de hand , en zetteden denzel ven met een
reedelyk advans aan den Waronghou-
der

? van tyd tot tyd om, die Hem tot 't

gebruik toebereide, en met voordeel
aan 't Inlandsch werkvolk, by kleine

quantiteiten verkogt : Maar teegen-
woordigis deprys daar van zogefteegen

,

dat 't Capitaal, om zig flegts van wei-
nige kisten te voorzien, indeezen gel-

deioofen tyd, alleen genoeg is, den
Molenhouder daar van aftefchrikken,
hoe veel te meer dan , als men in aan-

merking neemt , dat desweegens daar
op, nu geen winst is, wyl die geene,
die dit heulfap gebruiken, reeds te vo-
ren, toen de prys nog matig was, daar
aan al wat ze hadden , te kost leiden;
en dus ónmogelyk nu daar voor meer
geeven kunnen, als ze te voren ge-

woon waren. — Zo dat indien een Mo-
lenhouder, zig daar van nogtansbyde
Sociëteit of elders voorziet, zulks ón-
mogelyk kan zyn , om 'er iets op te

profiteeren , maar alleen om daar
meede de plaats der contante be-

taaling aan 't werkvolk voor een ge-

deelte te vervullen , ja zommige koo-
pen ze om het Credit, van 6. of 7,

maanden , dat hen by de Sociëteit ver-

leend word, fchoon ze dezelve weder
tegens contanten omzetten, met ver-

lies



C t& )

lies van sco. KH's: per kist. —
Hier uit vertrouw ik overtuigend te

hebben aangetoond , dat nog op de
Kyst, nog op den Warong, nogop den
Amfïoen, in de teegenwoordige tyds-
omftandighècclen , eenige de minste
winst te behalen is. —
Aanmerkingen op de hier vooren
tek nedergestelde staat -reeke-
mng van eenen goeden en veel
zuiker geevenden mülen.

In 't algemeen word met regt aan
de Holanders , en hunne overzeefe
nabuuren de Engelfchen, de eere van
den geest des Koophandels , boven alle

andere Europifche Natiën toegekent.—
De Hollanders in 't byzonder zyn hier

aan , middehke wyze hunne grootheid
en aandien verfchuldigt; En daardee-
ze verhandeling, ook maar alleen voor
hen . in de huishouding van een Koop-
handel- dryvende Maatfchappy diend;
zoo is de vertooning van de voor-
waarts ingelaschte Staat -reekening, ge-

noegzaam om ieder
9

die maar een
weinig in dë kansreekening bedreeveu
ïs, te overtuigen , dat de Zuikerplan-
tagien , en de aankleeven van dien,

volftrekt niet kunnen beilaan. en nood-
zaakdyk tot een geheel verval en ein-
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dclyke verlaating zeerfpoedigkoomen
moeten , als de ruuwe prys op Rds:

47, voor de eerlle.en 4J. voor de twee-

de zoort goede Zuiker blyfc; ja dat 't

te verwonderen is , hoe 'er op dien voet

nog eene Plantagie , tot hier toe is

kunnen, overblyven : Ondertusfchen
kan men daar uit ook zien, dat de
kanten van winst en verlies, op den
prys van 5. Reis: en 44. ruuw, meede
niet evenreedig zyn , en zoo 't enkeld

daar op blyft, 'er als dan geene lange

duuring der Zuikerplantagien , met
eenigen grond kan yetgjragt werden ;

terwyl de prys in de vyfde -Colora

voorgefteld, van 5. en 41. Ros: zui-

ver , dezelven kan behouden
,

zoo lang als de middelen tot der-

zeivef beftaan , geen einde neemen;
fchoon dan nog, het onderfcheid der
karifen van de winsten , in teegen over-
Helling van de fchaden , van weinig
aanbelang is.

En eindelyk dat de prys van 5. Rds*
zuiver voor den picol Poeder- Zuiker,
zonder onderfcheid van zoort, maar
even equivalent is, voorden arbeid,

de zorg, en rifico, welke daar aan he-

fteed worden, en dus alleen gefchikt is,

om de reeds ontmoedigde en gedisfi-

nantieerde Zuikermolenarcn op te beu*
ren

,
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ren, en te animeeren , tot 't beramen
van middelen , die 't verder verval

,

der Zuikerplantagien en Molens 5 kun-
nen voorkomen , voor al daar ze langs

deezen weg, g£red zouden worden,
uit de angstvallige vreeie , waar in ze
andets tot hier toe fteeds geweest zyn,
dat niet zomtyds , de goede fubftantie'

en weezentlyke deugdzaamheid, welke
zy door ervarenis , en aangewende
moeite en kosten, verzeekerd zyn dat

hunne Zuiker- bezit, ten onregte otn 't

min gunsrig aanzien , veroordeelt j

en hen ongelukkig den minsten prys
toegeweezen worde; daar ze op den
hoogden hun reekening billyk hadden
gemaakt.

Men mogt in den eerften opflag

denken, dat zulk eene prysverhoging,
tot 5. Rds: voor den picol Poeder- Zui-
ker, zonder onderfcheid van zoort, te-

gen s de waare belangens der Vereenig-
de Nederlandfche Oost - Indifche Com-
pagnie ftryden zou; by dewelke, even
als by alle Koophandel - dryvende lig-

haamen plaats heeft, de bejaging van
winsten of voordeel, en zuinigheid de
hoofdreuulen zyn: Dan hoezeer men
daar aan, uit aanmerking dat de aart

der zaak dit natuurlyk meede brengt,
verpligt is te defereeren. — £0 is 't

nog-»



( Ï55 )

tans zeeker , dat hoedanig men ook
een Maatfchappy mag befchouwen,
ze altoos in haare welvaard, betrekke-

lyk is tot anderen ; zoo dat in alle

gevallen ? de billikheid en 't beleid daar

meede moeten gepaard gaan , indien

anders haare grondfiagen zullen geves-

tigt blyven : Want alleen minsten te

bejagen , zonder de fources , waar ze
uit zullen voorkomen te fouteneeren,
zal de bron fpoedig uitleedigen ; Ter-

*wyl eene niet wel overlegde zuinigheid

,

de weegen en middelen tot winsten
doed verliezen, en 't geen 't ergfte is,

aan anderen zelv de deur opent, om
zig daar van met voordeel, tot onher-
ftelbaar nadeel van parthy te bedienen.—
Dierhalven zy 't my, onder weidui-
ding , geoorloofd welmeenend te ver-

klaaren , ( als iemand die niet uit be-

ginfelen van laage baatzugt redeneer;
maar die volkomen in dat geval ben,
dat myn belang, aan dat van deComp:
volftrekt geaccrocheerd is , en uit

dien hoofde te meer aangezet worde,
om belang te ftellen in haren ftand
en welvaard ; ) dat indien de Maat-
fchappy in de prefente tyds-omftan-
digheeden , alleen op winst en bezui-
niging doelt , zonder haare Ingezeete-
nsn te deezer Hoofdplaats , in zaken

daar



daar de billykheïd en- haar eigen belang
zelve voor pleiten, te gemoed te willen

Lomeöj, en principaal dezulken diezig
niet den Zuskerteeld emeeren, en wel-

ke men de hoofdbron van het teegen-

woordig beftaan deezerColonie, vrye-

Ivk noemen mas ; dat haar onder-
gang die van de Araksbranderyen, om
van meer andere ongeleegendheeden
niet te ipreekin, oavermydelyk moet
en zal ten gevolge hebben : 't geen niet

nodig zal zyn breedvoeriger te ad- /
flrueeren , als men ïlegts aanmerkt,
dat de Zuiker en Arak ' de eenigfte

Produóten zyn
, %

welke Batavia, voor
den particulieren handel opleeverd,
en waar uit de importante inkom-
ften van de uitgaande Regten , zoo
wel als 't hoofd - befcaan der Inge-

zeetenen moeten gevonden worden:
want de Culture der CoiYy bonen , die

in groote meenigte hier omftreeks val-

len , Deneevens die van een weinig In-

digo, eri Caroene garens, behalvennog
een qua uitrit Curcuma , gelehied
door de lïovenla^die volkeren, mee-
rendeels als een tleerendienst , alleen

verj van deeze Hoofdplaats land-

viar N in., onder 't opzigt van weinige
( imps: Dienaren , exclufilF voor de
( v e

: dewelke daarom ook geen
voor-
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voordeel aan de Colonie kan toebren»
gen , en dus als een lastpost be*
fchouwt, ook maar van weit i^en hier

omftreeks, voor een gedeelte, tewee-
ten, die der Coffy behartigt word. —

Daar en boven komt hier meede in

aanmerking , dat wat zig ook mag of
kan laaten beperken en bepaalen , de
Akkerbouw zulks nogtans niet toelaat,

want niets is 'er, dat meer om vryheid
roept dan even dezelve. — 'T is waar ,

die is by deszelvs aétiviteit, weerloos
en lydzaam in de teegenbeeden, maar
gebonden zynde, houdt Hy natuurlylc

van zelf op., en krenkt alzo , hoewel en-
kel lydelyk, de algemeene welvaard , ia
haare voordeelen , bezittingen , en volk-
plantingen : De ondergang der Ryken
en Staaten , alwaar de Feudaale wetten
plaats hebben gehad, bevestigen, naar
9
t geen ons in de oude en nieuwe His-
toriën voorkomt, de waarheid hiervan
alierjammerlykst : Niet dat een goed
en welgezind Ingezeeten , tot fcha-

delyke werkeloosheid komt , uit

wreeveligen onwil , neen ; want dit

zoude eene dwaaze ftyfhoofdigheid
zyn, waar van de uitwerkfelen zelve,
den zodanigen wel haast zouden genee-

.

zen ; maar om dat dit een eigenaartig

gevolg van de zaak is ,terwyldefchaade,
L die
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die men door eene moedeloofe werke-
loosheid, in dit geval lyd, hoe aan-

merkelyk in zig zelve, nogtans minder
is , dan die by het voortzetten van het
.werk ondergaan word , wanneer men
geen hooger pryzen komt te erlangen.

Alle onderneemingen hebben dog
faaare bedoelingen, en alle bedoelin-

gen moeten of geheel , of ten deele

aan derfelver eindens beantwoorden,
zoo de onderneemingen agtervolgt zul-

len worden; bereiken ze zulks niet,

dan vervallen ze noodzakelyk van zel-

ve.

De onderneeming tot zulk eene om-
fiagtige en gevaarlyke kostwinning, als

die van den Zuikerteeld is, bedoelt
zeeker iets meer, dan cnkeld 't daage-

lyks brood, want dit zoude men by
een min zorgelyk beroep ook kunnen
verkrygen : — Ze heeft dezelvde zucht
tot winst, als de Koophandelaar; ea
word ze daar iri te naauw beperkt,
dan verlaat de Landman dezelve, en
word teffens gedrongen , zig te ge-
troosten met een geringer kostwinning,
daar minder gevaaren en zoggen mee-
de verzeld gaan. En op dat nie-

mand denke , dat deeze aanmerkin-
en alleen maar toekomftige en daar-

om
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em onzeekere gevolgen voorfpellen *

zo .wyze ik den Leezer,ter nadere be*
vestiging over, tot debefchouwingvan
de tegenwoordige gefteldheid , der wei-
nige nog overgebieevene Zuiker- Plan-

tagien, in deeze Colonie; welkers be-

ftaan zo als ik al eens gezegt heb nog
hoogst verwonderlyk is: — En dit

heefpverfctieidene oorzaken , die ik der

moeite waardig agte, tusfchen beiden
voor te dragen,

OoRZAAKEN VAN 'T TEEGEN»
WOORDIG BESTAAN DER Zül-

K E R - P L A N T A G I E N.

Wanneer men de huishouding van
een Z-uikermolen, zo als dezelve be-
ftaat, regt nagaat, volgens 't geen ik

Jhier vooren heb voorgedraagen, onder
de hoofddeelen van omflag , gevaa-

ren, veele handen, en veel geld, zal

men by eene aandagtige leezing, daar
uit kunnen opmaaken, dat in de zelve
eene fehoonegeleegendheidis , om met
geld te handelen: Dat die gelee-

gendheid zoo lange duurt , als de Plan*

tagien worden voortgezet: en einde*

lyk , dat 't daar meede dus gefteld is *

dat zoo wie daar in komt, deeze zyne
begonnen onderneeming, niet wel kan
irerlaaten, dan op zyn minst > na ver*»



loop van 5, Jaaren: — Als men dan
nog daar by in aanmerking neemt, dat
't meerendeels Chineefen zyn , die zig
met den Zuikerteeld ophouden , en
den aart van die yverige Natie over-
weegt , welkers geldzucht , haar niet

alleen tot allen handel bekwaam maakt,
maar ook tot onderneemingen brengt,
daar de fchranderfte Europees voor
ftil ftaat: en die vooral tot den Zuiker-
bouw aangefpoört worden , wyl ze daar

door geleegentheid hebben, om hunne
hier van tyd tot tyd aankomende
Landgenooten,aan een middel vanbe-
flaan te helpen , waar toe zy meer
dan eenige andere Natie, allerfterkst

geneigd zyn , byzonder tot de zul-

ken, die met hun eenen zelvengeflagt-

naam voeren , ( 't welk ze met de
benaaming van Tfché, of zo als men
onder ons zegt, de Van of toenaam
beft£mpelen , ) zo is dan uit dit alles,

gemakkelyk af te leiden, waarom 'er

teegenwoordig, nog Zuikermolens ge-

vonden worden , daar de prys van de
Zuiker zoo laag is, dat ze niet anders,
dan een ichadelyk vooruitzigt en uit-

komst , aan derzelver houderen kan
geeven, die noodwendig, ten lasten

van den een of ander moeten uitlopen:
>- Deeze lastdragers dan, zyn voorna-

BJ^ntlyk, de door hooge irltresfcn uit-»



gelokte Europeërs , op welkers beur»
fen de Zuiker-cultuurgedreeven word*
't geen ik nader ga verklaaren in de
twee volgende hoofddeelen.

'T AANWEEZEN DER ZuiKERMOLEN»
ONDER DE CHINEESEN TOT HEEDEN,
IS TOE TE SCHRYVEN AAN 't GELD
DER EüROPEESEN, DIE 'ER DE

SCHADE VAN DRAGEN*

De minst kundige zelfs * vertrouw
Ik zal gereedelyk toeftemmen, dat de
veelvuldige fchaden , die verfcheidê
Capitalisten by de Zuikermolens alhier

geleeden hebben, genoegzaame bewy-
fen zyn, dat dezelve op deezer kos-
ten zyn (taande gebleeven , waarom ik

daar van maar eenige weinige voor-
beelden ter ftaving heb by te brengen*
om dit (tuk in 't volfte dagligt te (lel-

len.

De gerepatrieerde en overïeede*
ne Heer Sanders, heeft een im-
portanten fchat van pretentien* diehy
gedeeltelyk, uit den Boedel vanwyleii
zynen Schoon -Vader den Heer Si*
mon J o s e p h geerft had > aan de toen~
maalinge Zuikermolenaren alhier agtef*.

gelaten > en weggefchonken*

De gerepatrieerde geweezene Ad*
L 3 mU



itaïniflratèüf van Comps: Zuikermagtrf*

fynen , de Heer Geevers heeft ook
geen onaanzienelvke Som , daar by
verlooren, indien zyn Ed: dezelvenkt
overgedraagen heeft* op zyn vervan-

ger, den onlangs overleedenen Heer
van Geus au. r Weik een ver-

balend groot Capitaal heelt de Boedel
van den overleedenen Heer Oud -Bal-

juw G ree ving daar by niet uit-

gefchooten? en dat by een der kundig-
ften en yverigfte Zuikermolenaren, die

Batavia immer gehad heeft; ik meen den
overleedenen Chinees Tje Tsiang-
HOEN. - Hoe veele pretenties op
Zuikermolenaren , zyn de overleedene
Juffrouw Hu ys voor-n, in haar Ie»

ven niet ontvallen? en' wat fchaade
haare Boedel daar by geleeden heeft,

zullen die geene best weeten , die den-
Eelven bebben geadminiltreert. —

-

De Boedels van de Heeren van 'T

H o f f , M o h r , en Mejuffrouw B a n-
geman, zyn rneede niet vry geblee-
ven. — En wat eindelvk de tegenwoor-
dige Crediteuren der Zuikermolenaren
*er by zullen verliezen , zal de op han-
den zynde tyd, zeer haast leeren , bf

ien de prys van de Zuiker niethoo-

er ftygt, dan ze tans is: of daar om-
trent



frent geen redres in 't werk geftel

wórd : Terwyl daar en teegen , de vree-
fe voor fchade , zal en moet verdwy-
nen, zoo dra 'er maar maatregulen ge*
Hoornen worden , om de kanfen van
winst , tegen de fchade gelyk te (tel-

len; of daar toe op de een of de an*
dere wyze geleegentheid te geeven.

9T BESTAAN DER ZuiKERMOLENS , ON*'

&nK de Administratie van Eu-.

&OPEESEN H£* FT DE VOLGEN-
DE REEDENEN.

Onder de Europeëren, bevinden zig

%l$ houders van Zuikermolens , dé
Heeren Oud - Majoor Duurkoop *

Oud Weesmeester de la Longue^
en Ik, voor zo ver ik geagt kan wor-
den onder dezelven te behooren , waar
toe ik my billyk vly betrokken te

mogen en moeten worden, wyl ik*

fchoon in een der afgeleegenfte Oor*
den van Afia geboren, nogtans aan eenen
Europeër, myn aanweezen en geboor-
te onder de Hollanderen in dën fchoot
der Christen - Kerk verfchuldigt ben P

derzelver zeeden betragt en gelyke
voorregten in hunne Maatfchappy be-
gitte.

De Molen , die de Heer Duurkoop
\

L 4 voüf
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voor zyn eigen reekening aarhoud,
moet niet onder de anderea betrokken
worden, om dat zyn Edele dezelve op
een andere wyze, en om andere reede-

nen beftuurd en onderhoud, als wel
de andere Zuikermolenaren; teweeten
door eigen Slaaven , en om daar door
andere takken van den Landbouw, ia

zyne uitgeftrekte bezittingen. te bevor-
deren. —
De Heer de la Longue, die nu al 15*

Jaaren , zig met dien tak des Landbouw»
opgehouden heeft, is 'er toevallig aan-

gekoomen, door 't Adminiftreeren van
de Nalatenfchnp , van een Europeefen
Zuikermoleraar, denoverleeden Com-
mandant van de Post de Qual , Lacom-
be genaamt, by welke geleegenciheidhy
daar toe geanimeerd wierd , door de
groote voordeelen, die de Zuikermo-
lens in dat allergunstigst Jaar, wanneer
alles tot bevordering deezer Culture
te famenliep , opleeverden : zeedert
is hy door eene andere omftandigheid»
geraakt in het beheeren van zeeven ver-

laatene en onverhuurde Zuikermol'ens f

van de in Nederland zig bevindende
Heeren van Amerongen en Mossels
ook waren 'er toen nog weezentlyke
yoordeelen by te behaalen , want de ge-

ieedfchappen tot den Zuikerbouw , wa-
ren



fen te dier tyd omtrend een Cap'taiï

beter koop, de brandttoffen gemat ke-

lyker en min kostbaar te verkrygen,
de beleeningen van Penningen min
moeielyk, en tot een laageren intrest

te bekomen , 't ten meenigte roullecrend
klein geld zoo dubbeltjes als duiten,

verfchafte een winst van 7. tot 12. Pro
Cento: en de belasting van omtrend
15. ten honderd boven de ordinaire be-

lasting , by verkoop van Zuiker aan
vreemdelingen was nog onbekend ,

waarom de Molenhouders toen direft

met de vreemdelingen of hunne Com-
niisfionarisfen handelende, een hoger
prys voor hunne waaren konden er-

langen : maar naderhand veranderden
die tyden, en die Heer is nu, gelyk
*er meer zyn te ver gekomen , en alle zy-
ne bezittingen te zeer geenclaveerd , om
'er gemakkelyk genoeg uit te geraaken ,

byzonder nu hem verichcidene exorbi-

tant fchadelykejaren zyn overgekomen :

Zo dat 'er nu geene apparentie is , om
zig daar van los te fcheuren , zonder
onder den last der beleende Penningen
wegtezinken , en onfchuldig fmaad-
heeden te en lergaan , waar aan een edel-

moedige inborst niet kan befluiten zig

zo gereeddyk te exponeeren . verkie-

zende liever al worstelende 't kwaad
L 5 te
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té ondergaan , tot dat de dood , of hef-

ftel van zaaken door verbetering van
tyden, bem daar van bevryde.

Wat my aanbelangt, ik wil omtrent
dit (tuk, even zoo min als ik met al-

les , wat ik tot hier toe gefchreeven
heb , de waarheid geenzints verbergen ,

maar opregt. bekennen , wat 't is ó.%t my
gedreven heeft, tot het andermaal aan*

vaarden van deeze kostwinning, die ik

reeds voor 1 1. Jaaren geleeden be-

proefd had, dog waar van ik my heel
fpoedig ontdeed , met een verlies van
omtrent 8000. Rds;, en dat by twee
van de alderflegtfte Zuikermolens; on-
dertusfehen denke niemand dat ik kort-

zigtig genoeg was j om op deeze fchaa-

de, en teffens ook op zulke resfources

die dit verlies konden goed maken,
liet te hebben gereekend; neen, dit

Land had nog andere gewisiere voort-
brengfelen, namentl^k pady en brand-
hout, dewelke mits de demolitie my-
ner Zuikermolens, geheel in winfteii

Verkeerden : vervolgens heb ik eert

Broodbakkery gekogt ; dan daar, at

toet 't begin van den jongst geëindigden
Oorlog , geene Tarwe van Cabo de Goe-

de Hoop aankwam , wierd my die brood-
winning, ten laatften tot een fchadely-

ken lastpost; zo dat ik op 't aanzoek
vaa
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van iemand, die 'er begeerte toe had*
befloot dezelve af te ftaan ; waar toe ik

te gereeder overgehaald wierd , door
de geleegendheid welke my toen geval*

lig voorkwam, om de twee door my
thans beheerd wordende, geheel van
brandfïoffen ontbloote Zuikermolens,
in de nabyheid van myne boschryke
Landeryen , voor een lagen prys te

koopen, in 't vooruitzigt,gelyk zulks

ook kort daar op , aan de verwagting
volkomen beantwoorde, dat, ter oor-
zaake van de te dier tyd reeds ver-

fp^eide gerugten der Vreede - Pnelimi-
naires, de door den jongden Oorlog
met de Kroon van Engeland, geflote-

ne Vaart , binnen kort wel zoude
ontfloten, en de afgebroken Zuiker-
handel, weeder levendig gemaakt wor-
den; verwagtende teevens, dat door 't

verval en verlaaten van verfcheiden
Zuikermolens en Plantagies, geduu-
rende dat termyn , de Zuikcr zeer
fchaars worden, eti derhalven de prys
hier van , en van den Arak aanmerkelyk
ryzen zoude, gelyk zulks meede ge«

deeltelyk by de uitkomst dus uitgeval-

len is. — Daar door dan aangezet, zo
heb ik de aanplantingen op voorfchree-
vene Molens, welke ik voorzigtigheids
halve , geduurende een Jaar had opge-

fchort
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fchort, ( in de overweeging, dat mf*
ne verwagting, zoo wel te leur kon«
de gefteld als beantwoord worden,)
naderhand om den aftrek van de Zui-
ker, in Ao: 1784. op nieuw voort*
gezet.

De weinige ondervinding die ik heb
verkreegen, by 't Adminiflreeren van
de twee flegte eerde Molens totTjielie*

doek s waar vaii ik hier voren fprak, ert

dat in een allerongunftigst Jaar, deed
my begrypen i dat de beheering van
Molens, met goede Zuiker- gronden
voorzien , nog al eenige winsten zou-
de afwerpen , en door die gedagterf

aangefpoort , ben ik ten laatfterë

gekoomen, tot den koop van nog twee
Ziükermolens , naast de laatstgenoemd

den geleegen , welke voorzien zyn van
de beste Zuiker -geevende velden. —
De pryzeti voor dewelken ik deeze

vier Molens, byzonderdelaatftetwee*
die men my als opdrong, kogt, was
zo gering, dat ik nimmer daar by ee-

nige fchade te wagten had , fchoon 't

ongeluk al gewild hadde, dat de Zui-

kerteeld op dezelven niet waare ge*

flaagt; wyl de voordeelige fituatiedee-

zer Landeryen , my langs andere wee-

gen, van genoegzaame revenuen ver-

zee-
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zeekerde , als zeer gefchikt zynde
tot andere voortbrengtzels , byzonder
voor een gedeelte tot Weiland voor
Koebeesten , zo dat ik als dan nog den
Interest van 't Capitaal, ruim daar uit

zoude hebben kunnen haaien : Terwyl
ik van de Inventarissen der Zuikermo-
lens , een toereikende Som gelds

zoude hebben kunnen maaken ,

om 't geene daar toe aan die Landen
ontbrak , 'er meede te bekostigen. —
De ongunftige uitflag van myne

cerfte onderneeming, voor zo ver de
Zuiker- culture betrof, ontmoedigde
my in geénen deele, maar altoos nog
in 't concept blyvende, dat 'eraanmer-
kelyke winsten te behaalen waren by
den Zuikerbouw, als dezelve maar op
goede en daar toe gefchikte gronden
ondernomen wierd , deed my den last»

om zulks in eigen perzoon, met den
vereischten yver en naauwkeurigheid
te beproeven , gering agten, en daar door
is 't, datik my vleij e, eenigzints grondige
kennisfe bekomen te hebben, van alles

wat aan die Culture vast is: zo als ik

't hier vooren uit die eigene bevinding
ook in waarheid heb voorgedraagen. —
Jk wil gaarne bekennen , dat zoo ik de
zaak van vooren zo wel had ingezien,

&ls ik dezelve thans van agteren onder-

vind
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yind , ik my dan gewis niet geftoo
ken zou hebben , in eene kostwin-
ning, daar zoo veel omflag, gevaa-
ren , en angstvallige zorgen meede
verzeld gaan; dan daar ik thans in 't

geval ben, en voor eerst 'er niet uit

geraaken kan, zonder benadeeling van
myn Huisgezin en Crediteuren , zoo
moet ik my getroosten, onder afwag-
ting van den inilden Zeegen der Aan-
biddelyke Voorzienigheid, en eenebe-
hoorlyke agtgeeving op myn beroep

,

of my nog t' eeniger tyd, met meerder
rust myn brood, van Hem die dog
altoos de hand des vlytigen zeegend

,

gefchonken wierd. 't Is wel waar,
dat ik uit deeze kostwinning niet be-

hoeve te gaan , om de fchaden die ik

'er by geleeden heb; want daar voor
ben ik, tot hiertoe nog bevryd geblee-

ven , en bekenne,dat ik 'er zelvnogal
eenige winsten by gehad hebbe; hoewel
alleen door een t' zamenloop van veeler-

lei gunftige toevallen ;te weeten,den ge-

ringen prys daar ik myne vier Molens
voor gekogt hebbe; want hier door is

't, dat ik flegts weinig aan ïntresfen,

van 't daar op beleende capitaal, be-

hoeve te betalen. —* 'T houden van
TweeMolens op een en dezelfde plaats,

m de Twee andere digt daar by gele-

gen;



gen: zo dat die, alle Vier, als tot ee*

ne huishouding gebragt zyn: dit duet
my verfcheidene omgelden befpaarea
en uitwinnen : want zoo 'er immer iets

is, 't welk aan Zuikermolenaren voor-
deel toebrengt is 't dit, dat men ver-

fcheidene Molens onder eene enkelde
Huishouding kan begrypen: — Dat ik

geen huurpa-gt voor myne brand/loffea

behoef te betaalen , om dat niyn Land
Tjieliedoek daar van overvloedig voor-
zien, en allergunftigsr daar toe ge-

leegen is :
-— Myne natuurlyke ge-

aartheid tot den arbeid , waar door ik

in eigen perzoon altoos naauwkeurige
toezigt gewoon ben te houden , ov<.r

alle de uitgaven ; en dit heeft veele
verwaarloofingen en verfpillingen belet

en voorgekomen waar aan men anders
onderheevig is : Terwyl de daar uit

voortvloeiende flipte.zorgdraging voor
myne Produften,my veel uitgewonnen
heeft. — 'T verkopen van een groot,
ja omtrent drie quart gedeelte van 't

Product, in het gepasfeerde jaar, voor
de huishouding van deeze Colonie, om
'er Candy van te maaken , en ook tot
huis-gebruik aan de Ingezetenen , heeft

my voor 't picol Zuiker,dat zoo maar
uit de potten geftort wierd , zonder
4£&elye te kappen oftedroogen, door

mal-
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malkander omtrent 5}. Rds: zuïvef
doen krygen: Het vertier van Zuiker
op deeze wyze, is den Zuikermolena*
ren vry voordeeliger, dan dat ze de-

zelve in groote Canasfers verkoopen,
tegens 6*. of 7. Rds: denpicol; want in

*t eerde geval, gaat 'er niets verloo-

ren , tervvyl de Zuiker in Canasfers ge-

bragt , confiderabel veel arbeid ver*

eischt, verlies ondergaat door 't kap»

pen, en veele onkosten veroorzaakt,

door de duurte der emballagie; om
niet te fpreeken , van wat aanbelang 't

in deezen tyd is , als men contante be-

taaling voor dezelve erlangd , gelyk

men dit by den Ingezetenen bedingen,

en zig daar van dan ook verzeekeren

kan : By den zamenloop deezer
gundige toevallen, komt nog, dat ik

tusfchen dit Voor- en Na -Jaar van

1785. , met een gezegend faifoen ben be-

voordeelt geworden , zo dat ik daar van

my met veel voordeel hebbe mogen
bedienen , om een zeer groote aanplan-

tïng te doen , waar van my 't Produét
zonder onderfcheid van zoort, onbe-

last zelfs van de geringde omgelden,
doorgaans 4^. Rds: vry geld per picol

by verkoop opgeleverd heeft ; terwyl

't capitaal , waar van ik my bediende,

en 't welk een aanmerkelyke fom be-

droeg^
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droeg, my zonder Intrest- vordering

4

de helft ia Contanten , en de weedtr-
helft in Credit - Papieren gefchootea
wierd: Dan deeze iaat(te byzon-
derheeden , namenthk den voordeeli-

gen verkoop van myn Zuiker, en de
eeven zo gunftige, als vertrouwel;, ke
onderfteuning met gereede penningen,
ben ik aileen verfchuldigt , aan de goed-
heid van de Heeren Jan Hendrik Wie-
german Bailliuw , en Hendrik
Nicolaas Laclé Opperkoopinan
Qïi Sabandhaar te deezer Hoofd - plaats *

van welke beide Heeren ik niet voor
by kan,by eigene ondervinding dit lof-

felyk getuigenis te geeven , dat Zy ter
1

liefde voor de welvaart van de Maat*
ichappy en haare ingezetenen , alle

moogelyke devoiren hebben aangewend
en nog aanwenden , tot behoud van
den Handel en Akkerbouw in deeze
Colome , zo voor hun eigen privé

,

als in hoedanigheid van gevolmagtig-
den van zeekere Geinteresfeerden, 'ia

de weinige Rederyen van eenige Sche-
pen te deezer Hoofdplaatfe : Niemand
duide 't my kwalyk , dat ik vervuld
met dankbaarheid , myne erkentelyke
gevoelens ,-hier voor 't oog van eenie-
derten tone fpreide.en hunWelEdelens
opentlyk voor derzelver betoonde ge-

nereuüteit en edelmoedige gunstbewy-
M zen

,
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£en , verplïgte erkentclyktaeïdbetuïgei
— Daar en boven heb ik in den beginne
tier maaling eenige pieols ongekapte en
öngedroogde Zuiker, regens 6. Rds: 't

picol verkogt. — 'T wtlk alles tezaa-
nien genoomen , oorzaak is , dat ik niet

uitzondering van anderen , die minder
gelukkig in deezen waren , zo als ik

gezegt heb , niet alleen geen fchaade
geleeden, maar zelfs nog eenige wins-

ten , in dat jaar bekomen heb , en is dus
daar uit geen regul voor andere Mo-
lens te trekken ; ja ik durf zeggen , dat

"er geen e-en geweest is, die alle die

gunftige omftandigheden en toevallen 9

te zaatnen genoomen , gehad hebber
ook zoude 't dwaasheid zyn , indien

rk my in 't vervolg de continuatie van
alle die voordeden beloofde , en op
fte bloote hoop , dat my altoos dat

zelfde geluk zoude volgen , by zulk
een zorgelyk en omflagtig' gedoente
volharde, In een conjunfture van zulk
een algemeen verval en duistere voor-
uitxigren-, als wy thans beleeven: Bo-
ven dien wil fk wel bekennen, dat ik

my niet Iterk nog moedig genoeg
fcenne, om dat «beroep in 't vervolg,
met zulk eene volkoomene overge-
gevenheid te zullen kunnen blyven
waafiieemen ; te meer , daar ik mf
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dati zoude moeten onthnuden , van
alle geoorloofde uitfpannimien en aan-

genaamheeden, die in de famenleeving
met befchaafde Lieden gevonden wor-
den , en waar van ik tegenfwoordig by-
na als afgefneeden ben.

By 't geene wat ik tot hier toe in

deeze Verhandeling gezegt heb , zoty,

byna niets meer nodig zyn te voe-
gen , om een ieder te overtuigen

\ dat
de weinige Zuiker - plantagie n diè
9

er nog gevonden worden > binnenkor-
ten geheel en al zullen te ni^tloopen,
by aldien de prys op 't ^uiker-Pro'
duft , niet boven de 4^ Rds: en 4}.
Rds: ruuw ftygt : Ja z^lfs zoo ze niét
boven de 5. Rds: e'n 4f . ruuw gebragt
word; 't en ware ^ dat 'er eenenotable
toevoer van mu^ ltfpetien , en byzonder
ook van zo genaamd payement on-
der de gemrente kwam , waar door de
MolenhoUjders weeder als voorheen,
in de geleegendheid gefield wier-
den >

r
4>m by inwisfeling van 't kleine

te^^ens hard geld, eenig voordeel te

Snaaien ; wanneer 't nog zoude kun-

den gebeuren, dat de Molens , welke
nu nog in Haat zyn, zoo lang zullen

biyven continueeren , tot dat eindelyk

't al meede zigtbaar te wagten gebrek

aan brandftoffen, in de nabyheid der

2 zel«
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ïelven.» de onkosten van kapping en
aanvoer dermate zal doen ftygen, dut

geene prys verhooging der Zuiker in

ftaat zal zyn , zulks goed te maaken.

Dbg om naar veréiscll een volko-
men regt op 't geloof aan de waarheid
van myne beredeneerde reekenings-
veronderftellirg , en daar uit voort-

vloeiende voorfpelling te erlangen,

zal ik door wettige bewyzcn, een ieder

tragten te overtuigen., dat de Zuiker-
plantagien volftrekt niet kunnen he-

ftaan , op den ruuwen prys van 4$. Rds;
voor de eerde, en 44. Rds; voor de
tweede zoort; — .Waar. toe p 't by~
zonder zullen dienen de volgende eer-

biedige bedenkingen, 'op de

Aanmerkingen van Wylen Zy-
ne exellentie mossel ,over

de zujkermolens.
Wylen Zyne Exellemie Mossel

heeft den 31. December Ao: 1750. ee-

nige aaanmerkïngen over de Zuiker-
molens, ter Tafel van de Hoogeïndia-
fche Regeering over gelegd, waar by
teffensover den prys van de Zuiker ge»
fprooken , en onder anderen gezegt
word, dat

De prys van 4*. Rds: 7 picol voor de

eerfte zoori mild genoeg is , fchoon dé omgeU
dep
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den voor V teegemvoordige die van vorige fy+

den verre furmonteeren , en daar onder veels

mn die Natuur , dat niet voeder op den vu*

den voet te wagten zyn.

De mildheid daar Zyn Exellentie

van gewaagt beftond hier in, dat een
Planter voor dien prys in (laat was, om
in een jaar, waar in hy 5. maanden te

maaien had, 900, Rds: te profïteeren,

daar onder gereekend de winsten van
300. Reis: op 2. kisten Amfioen te he-

haalen, en 26?. Rds- op diverfe Kri-
meryen; en dat of fchoon de winst

van 900. Rds: te zamen genoomen

,

door nadeelige toevallen of agteioos-

heid konde te niet loopen, daar en tee-

gen by een goed fucces en wakkere
vlyt, dezelve ook ligt konde verdub-
belen ,

gelyk dit in 't gemelde fchrif-

tuur, zeer ampel gedetailleerd word
op Pagina 9. , aan

?

t einde, en aan 't

begin op Pagina 10. —
Ik heb te voren reeds aangetoond, dat

*er teegenswoordig voor de Zuikerrno-
lenaoren, op den Amfioen geen voordeel
meer te behaalen is; en wat de diverfe

Krameryen aanbelangt, zal door Zyn
Exellentie denkeiyk gezien worden,

Op een Warong die toen ter tyd
wel zo veel heeft kunnen geeven ; maar
tans niet, om dat de.Warongs in de
Bovenlanden zodanig vermeerdert zyn

,

M 3 dat
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dat de arbeiders op een Molen , van alle

kant kunnen te regt komen , en zig voe-
gende daar ze de goederen 't beste koop
kunnen krygen , de Warohghouder
van een Molen niet in Haat is tegen-

woordig zo veel op te brengen als de
voormaaligen , en dus de Waronghuur
maar 60. of 70. Rds: bedraagt, die ruim
opgaan aan douceurtjes en nodige trao
tementen , alzoo dat indien alle de zaa-

ken van en op een Molen nog even zo
waaren als thoen,een Planter by 5. maan-*

den maalens, alleen van zyn Produél nog
zou kunnen hebben Rds: 333. — dog 't

geen nogtans met eenig nadeelig toeval

of agteloosheid kan te niet loopcn, of
by goed fucces en wakkere vlyt ver-

dubbelen.

Wanneer men op den voorgeftelden

ftaat van desPlanters tegenwoordige om-
gelden en Produéten acht flaat, zal men
zien, dat dezelve niet alleen dat voor-
deel niet heeft, nog ook niets wint,
maar vast 2727. Rds: verliest zo hy niet

meer dan 5. maanden maalens heeft,

en wil men daar de reedenen vanwee-
ten; men vergelyke de omgelden die

een toenmaalige Planter had te doen,
met die der teegenwoordige Planters.

De ftaande omgelden
van een teegenwoordigen

;er zyn . . Rdsj 7452:

Transporteere Pvds: 7452:
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Per Transport Rds:| 7452:

En de verfchillende of
van 5. 'maal -maanden * 3350:

Dus bedraagen de om-
gelden der aanplantingen

in 5. maanden maalens Rds: io§o&

Terwyl 't een en ander
ten tyde van Zyn Exellen-

tie was , volgens fpecifica-

tie derzelve op pag: 9.

van gemeld fchrift . Rds: f 5000:

En alzo blykt dat 't ver-

fcfaü der onkosten, tus-

fchen voorfchreeven en
den teegenwoordigen tyd
op 5. maanden maalens , be-

draagt een aanzienelyke
Som , ten lasten der tegen*»

woordige Plantagie van Rds: 5820:

Wil men van dit bedraagen de ree-

weeten , men flaa dan 't oog
de hier tegen over eikanderen

ftaande fpecificatien der omgeidenvan
d$ toenmaalige Planters en die der tee-

genwoordigen , en die ik zal ter needer-
Hellen alleen omtrend die dingen 9

die

tó de toenmaalige huishouding der

Zuikermolens plaats hadden 9 en door
Zyn Exellentie in de vertooning der om<
gelden is voorgedraagen.
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Omgelden eener Zuiker-Plantagie, in den
Jaare 1750. door Wylen Zyn Exellentie Mos-
sel, aan de Hooge Jndiafehe ilegeering den
31. December vertoond.

De uïtgaaven hier toe nodig ( te weezen
tot e^en Zuikermolen) beftaan in 't Planten van
200000. of 250000. iloelen Zuikerrieten om
het vierde jaar zo de grond goed is , maar
meest Jaarlyks- aan de Maronde en Paslangra-
han; Voor 't eerfte (te weeten voor 't Plan-
ten ) ftelle met het byhoorig werk van ploe-
gen enz: op een Somma van Rds.j 1000: •

—

Gagie aan een Chineefen Schry-

ver, Mandoor en 4, Chineefen

by de ploegers , f , .

«20. Javaanen tot 't onderhou-

den der Riettuinen .

260é Lm

& tasten Ryst

400:

210:

Rds: 1870;
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De lasten en omgelden der aanplantingen
m deze dagen voor een Zuikermolen, en
zulks omtrend zulke artieulen d\Q toen ter

tyd tot denzelven gebcezigt wierden : vol-

gens voorenfLaande posten,

Ik heb hier vooren aangetoond , dat de (taan-

de omgelden altoos op dezelfde hoogte bly ven;

manr zal nu voor een ogenblik van dat punt
vertrekken , en verminderen dezelve naar e ven-

jreedigheid der maanden mukling, omtrend de
terneene arbeiders die daar toe moeten wor-
den befteld, om daar door als naadér.hy ne-
veoftaandereekening te komen : Wanneer men
die, omgelden op een vast punt (leid, te

weeten , wat een Planter om 7. maanden maa-
lens Zuikerriet te doen beplanten en onder-

houden , voor 24500. werkdaagen aan gemeene
Javaanfe Boejangers moet betaalen , dan
heeft hy voor 5. maanden maar voor 17500,

werkdagen te befleeden a '6. ftuivers 's daags,

fs ruim

| GagieaaneenChi-
peefenSchryver Rds:
Een Mandoor *

Een Mandoor
Over de ploegers " *

En nog 3. gcmee-
pe Chlneefen . * 270: —

Rds:( 2187: -

140: —
150: —

J3o:

69c: '

M 5

Rds: 2877://

Dit
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Dit waaren 't bedraagen
der onkosten van de geheele
Plantagie in dien tyd Rds: 1870:

En waar voor een Plan-

ter zo veel Zuikerriet had
geplant en opgekweekt, dat

hy 'er 5. maanden van konde
maaien, gelyk zulks tebefiui-

ten is , uit 't geene dat door
de onkosten van zo veele

maanden maalingen is voor-
gedragen.

Vergelyking der

/an de Buffel wagters Rds
Staale Pannen

Buffels die crepeeren
Zuikerpotten .

R eparatie van den Molen
Yzerwcrken voor den

Molen
Transport van het Pro-

duót . ...
Oly en Kaarsfen

Is: OOI

30:

150:
f SOI
P 40:

9 30:

* ISO.'

P OOI

Transporteere Rds: 2410:
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Dus blykt dat wanneer de
omgelden eener aanplanting

met die der voorige zal ge-

reguleerd worden of kunnen
worden, dezelve aan de te-

genwoordige Planters tèftaan

komt op Rds; 2877:

ANDERE OMGELDEN.

De Buffels worden tee-

genswoordig voor niet

minder gehoed en bewaakt
dan .... .. Rd

Staale Pannen . .

Verlies van Buffels die

crepeeren *

Voor Zuikerpotten . =

Reparatie van den Molen
Yzerwerken voor den

Molen .

Transport van het Pro-

duft
Oly en Kaars fen . .

200:

30:

406:

75-

100:

150:

22c:

105:

Transporteere Rds: 4163:
Maal-
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Transport R&r 2410:

aalders , Vuurfteekers , &ca: r

2. Zuikerkokers.in 5. Maalmaan-
den ~

De Modderboer of Raffinadeur, ?

Denkelyk hebben de voorige
Modderboeren zelv den Modder
moeten haaien , daar dit thans

door des Planters particulier volk

gefchied , en dit zal de reede

zyn , dat deeze post te vooren
meer gekost heefc dan thans.

Canasfets en Embalagie • . s

Kalk voor de Zuiker . . s

NB: 'T is zeeker dat de flegte

Zuiker mfeer Kalk vereischt dan
de goede , en dewyl ik de be-

reekening ,der onkosten op een
(lekten Molen maak, zoo is 't

ouk , dat deeze post op neven-
ftaande zyde veel meerder be-

draagt, dan in de voorige reeke-

ning der omgelden gefield is.

g5p. Vademen Brandhout voor
5. maanden maaiens ... 500:

Transporteere Rds: 3800:



( 185 )

Per Transport Rds:* 4163:

tlaalders , &ca: dat wy thans aan-

befteeden aan de Mandoor
Borrongs 180. Rds: per maand 900:

. Zuikerkoters in 5. maalmaan-
den 5 ruim . • . 203:

3e Modderboer . . > i 1 64:

?anasfers en Embalagie
Calk ruim

)e Brandftoffen kosten thans in

de maand 270. Rds: dus 5. maan-
*4wij£ # •» • • •

20:

1350: —

Transporteere Rds: 68?6: —
Eeu



( 186 )

Per Transport Rds

Een Jaar Intrest . . *

Een Jaar Huur . . *

3800: f

200:

1000:

De omgelden van een
Zuiker - Plantagie .van 5.

maanden maalens , kosten
dus eertyds . . Rds: 5000: —
Het is waar dat de inkomften van een

Zuikermolen in voorigeJaaren zeer veel

van het teegenswoordige verfchilden.

De voormaalige inkom-
ften van 5. maanden mar-
lens bedroegen . • Rds: 5333*
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Per Transport Rds:

Een jaar Intrest . . s

Een jaar Huur . . s

f
6876:

]

700:

1000:

Teetrens woordis; kosten
dezelven Rds: 8576: *•*

En thans leevert een
Zuikermolen van het pro-
duél van 5. maanden maa-

1

lens . . . Rds: 6840: —

*

Dog daar by moet in aanmerking ge^-

noomen worden, dat de huishouding
der teegenwoordige Molens vry meer
bezwaard is dan de toenmaalige, waar
van ik maar eenige Haaltjes zal by-
brengen.

Een Karremaker, Een Kok, Een
Mandoor Gabee, Twee Jentings , min-
der onderhoud aan Paggers en Hout-
werken tot gereedfchappen , die eer*

tyds maar ruit de naby zynde Bosfchen
konden gehaald wierden, en zeer wei-

nig kosteden.
En



( ï88 )

Eo ?

t dan ter dier tyd geagt wiercf $

dat de prys van 4f. Rds: voor 't picol

Merite zoort 9 a;m een Planter niet meer
dan een fobere winst gaf, die evenwel
verloopen kon , dog door wakkere vlyt

en ffoed fucces kon verdubbelen*
dan begrypt men zeer gemakkelyk, dat

daar de -onkosten thans byna verdub-
beld zvn , en alle de particuliere voor-
deeleti geen plaats meer hebben * dat

een Planter ook volftrekt tegenswoor-
dig met dien prys niet kan beftaan , want
boe goed de Zuikertuinen tegens-

woordig ook mogen zyn , en meer Zin-
ker dan te vobren geeveri, is dit niet in

evenredigheid van de vermeerderde
emgelderi*

Èene teegenwerping zal ik nog moe-
ter* beantwoorden die men my zoude
kunnen nm-ken , tegen de waarheid der*

door my ppgegeeven lasten en omgelden
van een ZuikermoJeft , nnamcrlvk hoe 't

komt dat de onkosten van m\ nc reeke-
mngop zeven maanden maalens komt te

ftaan op een bedragen yan Rds: 112142:

daar dezelve in deopgegee-
yene lasten en» omgelden
van een Zuikermolen die

7, maanden maalt, niet meer
bedraagt dan op zyn hoog-
fte Rds: 9030: — of na

Transporteere Rds: 12142: —
af*



c m )

Per Transport Rds;
aftrek van 't geen een plan-

ter door vernuftig overleg en
viyig toezigt zomtyds zon-
de konnen beipaaren . s

12142°] -*•

86co:

En aldus door my te veel

ïs opgebragt . . • . Rds: 35*42: —
Gemeide cpgaav is gefchied door den

Wel Eerwaarden Heer Hooyman, en
geplaatst in 't eerfte deel der verhandelin-

gen van het Batavla's Genootfchap der

konsten en Weetenfchappen op pag: %z^

'T beige zyn Wei Eerwaarden niet dat

ik dit ftuk hier by brenge en vooriielle;.

't gefchied niet om zyn Wel Eerwaarden
in 't minile te verkorten; dog dewyl dat;

werk publicq in druk is gegeeven, en.

door de ipeciScatie .der pollen kragt en na-

druk aan de tegenwerping geeft, zo ben
ik genoodzaakt om die tegenwerping te be-

antwoorden 1 met zelv aan te toonen dat, by
aidien de pryFen van verfcheidene goederen

en omgelden in dezelve gefpecificeerd, toen

zo hoog waaren sis dezelve teegenwoordig

zyn, en zyn Wel Ee*w: in èie reekening

ëie posten hadde opgebragt > die in dezelve

N over-
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Cvergeflaagen zyn , en andere dingen nauw-
keurig waaien gefpecificeerd gëworUeaj
èie zyn Wél Eerw: onder kleinigheeden

gefteid heeft, en tot eea vry minder

{om bepaald dan derzelver weezent-

lyke koften Sedraagen, als meede wan-

neer verfcheide kleinigheeden gefteid wier-

den op te weegen 9 tegen eenige kleine wins-

ten diè de Planters zig konden maaken van
de ryft&c,1 en die ik hier vooren aange-

toond heb, niets of niet noemcns waar-

dig te zyn, of tegen andere laften die in

myn Reekening niet gebragt zyn meede
optegaan 5 zo zal blyken dat zyn Wel Eerw:

,

opgaav van de myne niet veel verfchilt: en

om dit duideïyk te vertoonen , zal iR de pos-

ten van zyn Wel Eerw: reekening neevens

de myne ttellen, en f verfchil met deree-

de daar van bezyderi dezelve voordraagen?

en om dit juift te doen , zal ik eeniere ver-

andering in de orde der posten van mynfe

reekening moeten maaken, en dezelve zo
fchikken dat 't in de' order van zyn Wel
Eerwaardens voorflelling koome, terwyl

die reedenen agter de poften van 't ver-

fchil op neevenftaande bladzyde zullen

komen.

En



Omgelden vaneenZuikermolen vol-

gens de reekening van den Wel
Eerwaarden Heer J: Hooyman,
opgegeven in 't Jaar 1779.

Een Potia wint in een Jaar

zo aan Contanten als Ryfl: er

Oly .... Rds. 15-0.—

en zomtyds nog meer,

De Groot Mandoor . * 150. —
De Mandoor der ploegers s 130.

—

De Karren Maaker . s ijo. —

Omgelden van een Zuikermolen
zoals dezelve in 't prefente Jaar

Ao: 1785 zyn

Een Potia, met de Ryfl en Oly
beneevens 't geld voor Offer-

handen, opeen Chineefen Mo-
len .... Rds. 180.

—

De Groot Mandoor 9
'

150-.

—

De Mandoor der ploegers* 130. —
De Karren maaker . . s 157.

—

Het loon van een Smit • i^o. —
Twee jentengs . . * zoo. —
Een Kok .... * 94.—

Het loon van een Smit s 150.

Twee jentengs . . s 200.

Een Kok .... » 9^

Een fchryver \ . \

56 Koppen Javaanfe Boe-

je ngers .... «2^24,

140.— Een fchryver

ï

w6 Koppen Chineefen s 540.—

j

Chineefen . . .

85- Javanfé Boejangers

Tranfporteere Rds. 4x24. —

140^—

425-;—f.
3c6x.24.fi

Rds. 4684. 24

- De Zom. en Reedenen vaa* 't verfchil,, r .

Rds. 30. —- Doordeagterlaatingvandeonkofteh tot Offerhanden twee
- maal in de maand, dat is met Nieuwe eh Voile Maan.

Voor 2 nieuwe Karren Jani'lyks , die zyn Wel Eerw: wel^p-
genoemt maarniet op de Reekening gebrast heeft , dog
zyn Wel Eerw: heeft 3 rds. voor ieder Kar gezet, en
zo is 't ook wanneer ieder wiel van 3 planken te za-

men is gevoegt; dog teegenswoordig zyn de planken
zo fmal, dat ieder wiel van 5 aan een gevoegde plainken

gemaakt word , waarom 't maakloon voor ieder paar

wielen 24 ftuivers meer is.

Zyn Wel Eerw; heeft op dezen post 4 rds. meer als ik

,

en zulks kan plaats hebben , Ja 'er zyn Molens waar

een Kok op 96 rds. komt te ilaan, maar by my krygt

dezelve met alles maar 90 rds. als 6 rds. Contant in

de maand, maakt ....... Rds. 72: —
5 gantings Ryfl per maand is 60 in 't

Jaar a 12 Huivers * ij: —
2 bott: oly in de maand is 24 in 't Jaar

a 6 flvs: _ * 3: —
Rds. 90: —

Dit veifchil ontfkat door dat de Heer Hooyman te

weinig Javaanen , en ik te weinig Chineelen gefield hebj

De Heer Hooyman heeft maar alleen gereekend op

de Javaanen die in de Tuinen gaan werken, zonder

die te reekenen die te huis moeten arbeiden, om Zui-

ker te kappen en te draagen
,
paggers van de Gebouwen

by de Molens te herftellen, gras te fnyden voorde

paarden van den potjiar en I of 2 Congfie -paarden

om boodfehappen te doen, de wagt houaen in

de Tuinen om dè aapen van 't Zuikerriet te jaa-

gen, gelyk de meefte Molens Aapenwagters hebben:

Ook heeft zyn Wel Eerw? te weinig javaanfe Boe-

jangers en ploegers gefteld om een Molen voor zee-

ven maanden aanplantirg te laaten doen j want wan-
neer zulks gefchied, d&n dienen 'er op zyn minft 2a

ploegers te zyn, en als 't pappantrekken is wel 30.

zo 'er een groote aanpunting gedaan is gelyk die

van 7 maanden kan genoemd worden ; Ook heeft zyn

Eerw: om de bibiet -kappers niet gedagt, want

van de 6 Chineefen komen yaft 2 of 3 by de ploe-

gers, en 2 zyn gefchiktom by den Groot mandcor te

weezen; zo dat de eenige overige of op zyn best twee

te weinig zyn om bibiet te fnyden.

* 427; 24.

Rds. 464: 14.



Pr. Tranfport Rds. 4224: —
Nu volgen de gene

die op de Molens
werken, volgens de.

Reekeningvanden
Wel Eerw: Heer
Hooyman.

De Mandoor borrongs

De Mandoor Gabee
Twee Zuikerkoo-

kers . , rds.2io:'

dtf
. voor 't

kooken van

Syroop, en

voor hand-

geld . r 60:-

1260:

100:

270:

Rds. 4Ó84: 24.

Volgens mynReeke-
ning

De Mandoor - . * 1260: -

Da Mandoor Gabee s- 120: —

Twee Zuikerkookers

winnen zo van Zui-

ker als Syroop te

kooken, en 't hand--

geld

S-: 284: il

Rds *
' 4^4ï 2*

De modderboer of
raffineerder . . * 7°:

De Kanaffermaaker. * 70: —

De modderboer ef

raffineerder . ... * 9i:

De Kanaflerraaaker *- 64: 36

De Buffelwagter v. xoo: —

Het Brand- hout . * itoo:

De Buffelwagter ; 9- 200: —

Tranfporteere Rds. 72.94 -

Het Brand- hout 9 r$o: *-,

«o: — Volgens de befchryving die ik hier voren gedaan heb,
blykc dat de poft van een Mandoor Gabee al mede
een der fwaarilen is , waarom geen planter op 20
rds. meer of min in 't Jaar ziet, om een bekwamenen
yverigen Mandoor Gabee te bekomen.

De 4 rds. en 18 Huivers die op dit artieul by myn
Reekening meer dan by die van den Heer Hooyman
gefield zyn,zalik niet indeReecq: van 't verfchil bren-

gen, om dat dezelve omtrend opnaaien teegen 't gee-

ne dat zyn Wel Eerw: van den Kok meer gefield

heeft, dog wat 't meerdere aanbelangt waar voor ik

dezen poft by rayn Reecq: heb opgebragt , is, om dat

ik de Zuikerkookers veronderftel betaald te worden
zonder handgeld, met hun een ropy voor leder halv

Kookfel te geeven, en dat veeltyds gefchied, wan-
neer men onbekende Zuikerkookers aanneemt, om

- hun maar by het kookfel te betaalen , en wanneer ze
aan den planterniet voldoen , dezelven als dan zonder
verlies van 't geheele handgeld weg te zenden en an-

deren te kunnen aanneemen-; ook gefchied zulks,

wanneer een planter te weinig te maaien heeft.

'T is van te veel aanbelang voor een planter een be-

kwame, eerlyke en yverige Modderboer te hebben,
dewyl dezelve aan den planter op ieder pot die hy raf-

fineert 2 CanafTers meer of minder kan doen verliezen,

waarom men 'er nooit op ziet om zo een man iets

meer te geeven: Ik heb een Modderboer op babakan

die zo veel wint als ik op myn Reekening gefield heb,

en ik heb een ander op Tjekokel die zo veel wint als

op de Reekening van den Heer Hooyman ftaat,

en vindè my by;den laaften niet meer dan 150 rd?, be-

nadeelt op de 7 maanden ttjaatens^ 'c werk van den
Modder te bereiden is een zaak die 't onderzoek van
een liefhebber der Natuurkunde wel waardig is.

Deze poft ftaat by zyn Wel Eerw: voor Rds. 5: ix

meer, en zulksontflaat uit 't aanneemen van kleinder

Kanaflers als die van 3J pieul, gelyk dit ook op ver-

fcheidene Molens plaats heeft; hoewel 'er ook zyn
die KanaiTersvan 4 piculs laten maaken.

79c: — Over dit artieul Keb ik my reeds breedvoerig hier voo*

ren uitgelaat©» en alles genoegzaam aangetoond.

Rds. 8554: 3°-<Rds « 1*95.: *4»



Pr. Tranlport Rds. 7294:

Het hout tot Karren

en ploegen . . • 100: —
Het vernieuwen der

fournuifen . . * 150:

Het pakken der Zin-

ker in KanafTers » 80:

Het Tranfporc van
Zuiker e:i Syroop * 300:

Crepeeren van Buffels » 500:

Huur van een Molen » óoo:

Tot dus verre beloopt

de Ree ken ing van

den Wel Eerwaarden

Heer Hojyman. Rds. 9024:

Deeze fora heeft zyn Wel Eerwaar

de vermindert tot Rds. 8600: —
Op eene veronderftelling dat,

De potjiar door vlyt en naarftig

toezigt 't overige zoude kunnen
belpaaren.

De hoofdfora der omgelden by Zyn Wel Eerw: Reekening zal ik af

fconderlyk hier onder ftellen, om te doen zien wat zyn Wel Eerw:

voor de (taande, en wat voor de verfchillende houdt, geiyk in deze nee-

vensltaandeïpecificatie te zien is — ;

Rds. 8594: 3ofRds. iz6$: x+

Het hout tot Karren
en ploegen . . * 100: —

Het vernieuwen der

fournuifen . .
9'

150: —
Het pakken der Zui-

ker in Kanalfers . * '181: xi

Het Tranfport . . i 370: 20

Buffels die Crepeeren f 498:

Huur van een Molen * 1000: *—

Vbtgens de door den

rïeer Hoovman
opgebragte poften

loopt inyn Reecq
tot Rds. X0894: 14

Een potjeaf wint . Rds
De Groot Mandoor *

De Mandoor der
ploegers ... *

De Karren maaker . *

De Smits ... s

i lemings ... s

Een Kok .'..;*
Een fchryver . . *

De Javaanfe Boejan-
gers . . . . t

6 gemeen Chineefen *

De omgelden die op
Reecq: der aan-
p^aruAng gefteldzyn,
bedragen . . . Rds. 4124:

De Buffels die Ge-
peeren . . . . s 500:

Molen Huur ...» 600: -
1

De ftaande omgelden

by de Reecq: van

den Heer Hooy-
man zyn . .

15-0 -
ijo: —

130: —
150: —
iep: -*

aoo: —
94' -
140: —

2j-;o: —
54o: —

Die in den Molen werken
De Mandoor Bo; rong Re's. 1160: —
De Mandoor Gabee s ico: —

a Zuikèrkookers . t 170: —
De Modderboer . . s 70:

De Kanaffer- maker • s 7°: —
De Buffel- wagter . c te»:

Brandhout van verre

borden rds. 1243- iö

.én op eigen grond * iióo:

Hout tot Karren en

ploegen ... * 100:

De fourriuiffen. . * ijo;

De KanafTers . . * 8o:

Tranrport van Zuiker
_l en Syroop . . . s 3co:

101: is bit ftuk heb ik in myn Reecq: duidelyk gefpecificeerd

waarom hetzelve teegenwoordig zo ov»;rkoftbaar is.

70: 10 Mede in myne fpecificatie ce vinden waarom 't zo ovei-

koftbaar is.— Dit articul (laat by myne Reecq: met x rds. meerder,
om dat 't een zaak is die 't eene Jaar meer, en
't andere minder aan een planter te ftaan kont.

400: — Dit verfchil is op te maaken uit de reedenen die ik by

myne Reecq: gealle^eerd neb.

8 Bedragen 't geene de Wet Eerwaarde Heer Hooyman
te min gefield heeft, op die poften alleen, die door

zyn Wel Eerw: zyn aangevoerd

,

|De omgelden gefield

op de Reecq: der

ƒ324: —1 maaling . . . . * 3700: —

Die by de zommen te zamen genoomen
bedraagen als boven . . * . Rds. 9014: —

1867: 8

Wanneer by de fom van des Heer Hooymans opgave,

zynde . . . Rds. 9014. —
Gevoegt word 't op die Reecq: te min

gefielde * . •

En daar by nog word gedaan de volgende

by zyn Wél Eerw: overgeflagene poften

,

te weeten.

% Nieuwe karren-gebouwen van Molens te

repareeren Rds. ico: —

•

Bamboefcn en kabel- enden

om paggers te maaken . .

Manden om de bibiet te dra-

gen en punktrs ....
Water- Emmers ....
Ploegtouwen . . . . ,

Bindrottingen voor de ploeg

beeften en ompapante trek-

ken .......
Lamp-O'y . . . . .

Zout .......
Slypfleeneri . . . . .

8;:-

11:

10:

tx:

9:

1:

18

ii

24

Dit zyn de overgeflaagene polten die

by dé aanplanting behooren uitma-

kende ........:.
De overgeflaagene poften der maal- om.

gelden zyn,
De hoogft nodipe OlvVnefcph r>r> d«»

meefle Molens voor 7
Maanden Rds. 35°'- —

Kalk * °: IÖ

Oly voor de Zuiker- kookers

en Maaiers beneevens

kaarfen en pitten: ook de

doorzyg-lap met de bam-

boefe leepels en Talk -* 108: 38

De Zuiker- potten en wan-

nen benevens de flaale

pannen . . . . • • g T43: 10

3ti*' **

Tranfportere 6tti 16
wan-

Pr. Tranfpor . ^

Wanneer by deeze gedaan woiden de

ondervolgende poften van 't yerfchil

't welk in deeze voor afgegaane irertoo-

ning nog niet afgereekent is , te weeten

,

Zyn Wel Eerw: heeft op den pofl van
een Kok te veel gehad Rds. 4: —

en van den Kanaffer maaker * 5: 1

»

en van Buffels die crepeeren s 2: -f

Tezaamen 't geene door den

Heer Hooyman meer is

opgebragt. als ik by myn ,

Reecq: heb gedaan . . Hd. 11: 1*
Waar van af moet een poft

die ik op de Reecq: van
'1 vtrfchil niet heb refleldi

te weten voor de Zuiker.

kokers

Rds. 6lv x6

4- if

Reft nog van 't meerder op-

gebragte door den Heer
Hooyman ..... 6: 4%

Td . . Rds. 11834: 40

D.w van aftrekkende 't gee; op de

Reecq: van den Heer Hocman te

veel is gezet ........ < 6-^t

na Rds. 118 17: 46

En als by die fom nog ge\oegt word 't e een een

planter aan intresc vnoet netelen van 't g«l«l dac H/
moet beezigen tot de Zuiket-planta^ie; dan ziet men

list dat de Reecq: van zyn i \ el Esrw: die van ïny

furpaflèerc.
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En alzo vermeen ik volleedig te hebbeti

aangetoond de overkoflbaarhéid der Zui-

kerteélte, met 't daar aan verknogte

,

%o dat ligtelyk kan opgemaakt worden dat

Indien de Planters met vry minder

kosten niets meer dan een foberen winfl

hadden, en toen alreeds denzelvden prys

er voor kreegen die *er nu nog op

ftaat , zy teegenwoordig zeeker fehaade

lyden: 't is wel waar, dat 't produét van

goede Moolens tegenwoordig meer afwerpt

dan bevoorens, dog zulks is niét in eeven-

reedigheid van de ^eaugmenteerde kosten j

en höe bullen die Moolens die minder pro-
du&en krygen 't dan ftellën?

'T verlaaten der Zuiker-plantagién , heeft

veelce nadcelieen invlofedop de algemcene

welvaart , om 'er önverfchillig en belan*

geloos over te zyn. Want, wanheer men
hagaat wat 't produét van 40 welmaalende
Moolens kan geeven, dan zal men alle on-

veifehilligheid omtrend dezelve moeten
ter zyde Hellen* en zelv alle pogmgen
aanwenden tot der zelver bevordering

en herftelling.

Een Moolen die 7 maanden fnaate

geeft 600 Kanasfers, dat is aioöpiculi
N i Zul*



-Zuïker; dus de 40. Modem 84000.

piceuls, zo dat wanneer de planeer

.voor 5 .Rife: -'t piceul Zuikej: bekomd

dan fteld fulks hem in ftaat om ht

deeze Golonk te doen Circuleeren een

fom.van, .... Rds: 42000.0:^

Aan Siroop is 't te zamen >

70000, Takkers 1 150. Rds: de

ioz Takkers dat is dan ruim

; . . . o .Rds: 102.940*—*

En alzoo te famen dat' aan de

Planters komt Etn fraie zomi

van j . . Rds: 5x2940-^-

Én wanneer men aanmerkt dat

de Arak een voortbrengt! is

van de Siroop, zo moet men
dezelve brengen tot 't be-

fcaan derZuikermoolen$ 3 en al

\ geld dat daar van in \ land

komt byde oorzaak (lellen 9 te

weeten by de Zuifcermoolem,

en die als den hoofdtak van dat

voortbrengfel aan merkeode,

%o moet 't bedraagt van den

Arak by de Som van deZuikec

gefteld worden , en zulks is

voor ruim 6000 lagers die

uk yoormelde quantetiit * Si-
11 .

1

«1 « 1
1 ——'—»M «gii i r ——3

•* Transporteere Rds: ^.20000

—

roop
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Per Transport Rds:'

roop konnen gfeflookc worden.

& 42, lids: leder legger met )

't fust is, . Rds 252000:
en wanneer de-

zelve door Par-

ticulieren wor-

den gekogt, be-

taalen dezelve

pog voor toRen

aan den boom 5.

Rds: voor ider

legger 5 kornd , . $ 3000c

41:6000:

-1/

Zulk eene aanzienfyke Söir

verdient des ie meer opletten-

beid, om dat dezelve geheel en

al uit eigen L£nd- produéien'ge

trokken word, én om de zqïv

te verkrygeri, maar zeer wei-

nig befteed word aan 't geen
van buiten ingevoerd word $
waar voor eevenwel 't gt

moet afgaan ,) welks bedraage n

Ik hier onder! zal ftellen.

Voor de 2'kisten Amphio^n^
die op ëlkeri molen getledeeni

worden , betaald d' E. Coffipa-j

gnie j zoals I

N 3

2&2'ÖOÓ: —

702.000: -rr

my
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Per Transport Rds:j 702,000:

aiy gezegt is, voor ieder kift

400 rds. dus voor 80 kiften

,

$ynde de confamptie op 40

inolens . . Rds, 31000: -

3 009. picols

fcha&rs, word

jaariyks aan y-

zer op alie de

40. Molens en

araksbranderyen

tot hoepels voor

de fuiten ge-

bruikt; ftelle dat

vooi 't picol dag

hier aangebragt

is betaald weide

Rds: is # s xiooo:

De Lywaaten
dieopdeZuiker*

moolens en A-
raksbranderyen %

door omtrer\d

pooo. MeiiS^

ien gefleeten

worden, 3. Rds?

ieder man . '. *

TranspQrieere Rds: §ooop:-ri 702000:

2^000: -

Tol
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P.er Transport Rds. üoooo;-

Tot de 6000.

leggers Arak en
Houtwerken, dis

zo wel daar, als

op de Molens
gebruikt wor-

den, ftelle. • f 15*000: -

Om 2^000. ka-

nasters Zuiker te

emoaleereri ibin-

den raettprtin^s,

en 't geen daar

van en van de
flroomaccen zo

wel op de Moo-
lens als Araks-

branderyen ge*

bruikc \yord , be-

neevens pleeg-

touw en verflet-

ten kabeltouw . * ipooo: -

De Chïneesen

die op de Molens
werken vertee-

rend ^rootfle ge-

deelte van 't geen

ze verdienen in

deze Coioni$; ik

heb in een i>aar

701000:

i

Transporteere Rds. 10^000:- 702000: —
N 4 jaa.
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PerTransport Rda. xoyooo:

jaaren kunnen
nagaan, dat; 'er-

van ieder Moolen
op zyn hoogft

,

voor 3 do. ïlds.

21 aar China over-

zonden word, 't-

zy dat zeda^rge-

bragt wojrden

door deRepatri-

eerenden,oi door

de bly vendein aan

hunne Families

gezonden , dus

van 40. Mooiers s i^ooor

Per Transport van'

Produói van 40, Zuikermo
lens ...... Rd<

Per Transport van t geen'

tot 't verkrygen van die grai

te Som aan puSSSiiaiidfe 5v

-

itn moet woren befldéü

en wat V/r pit geöeept wc r

door de Arbeiders op d<?ÉÈ

ven . . r . Rds* 1^0:0
Van de 140.

Jai^aancn me^r of

min, die op een

;

^q^oco: —*»

702000:

Ztiï«r
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Por Transport Rds, 1 17000;—]

Zuilcerplanragie

en .Vlooienen ia

de Houtkappery
werken, zyn de
heliteopgèzeé?©-

ne der fTandcry-

en,die hunne ver-

dienden in de
Colonie ventu-
ren

5 tervvyl eeïl

g:ooc gedeelte

der overigen -we-

der naar j?va

keerdj die ieder,

na dac ze alles be-

taald hebben, van

*t geene ze op de
naaft gelee

:
;ene

basfaareneninde

Warongs gekogt

hebben, door el-»

tanderen geree-

]<end geen io,

Rds: naar Huis
neemen ; dog
zulks al eens ge-

field , en nst 'èr

van ieder JMoI' n
60. weder naar

Huis gaan , zo

Jransporeere Rds, 1 17000:—

~

N 5 flee-



Per Trnsport Rds. JJ7000:—

fleepen de Boe-
jangers van 40.

Molens aan Con-
tanten uic deze

Colonie . . * x4QOo' —

Alzoo blykt, dat 't bedraa-

gen van 't geen tot inwinning

van'tZuiker-produéfc uit deze

Colonie buitenlands gaat Rds. 141000;-

En aldus nog ter handel in

$e Colonie blyft Eene §orci-

$na van . . . . . Rds; 5-61000:

—

Zegge Vyf maal Hondert Een en Sefti*

Duizend RyxJaalders, alzoo dat 't verlchil

van een Molen meer of minder in deze

Colonie te hebben, dezelve bevoor-

deelt piet , of berooft van Eene Somma
van Rds; 14025:

En wie weet niet dat *t gemis van zo eene
confiderabele Som voor deze Collonie aL
ierruineustis?

En al fchoon dat de E: Compagnie geen
voordeelen mogte verkrygen door , met des

planters Producten zelve Koophandel te

dryven; ('t welk ik maar alleen wil veron-

derllellenp zo is 't voor dezelve nochtans

van
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yanzeer veel aanbelang, om de Planters tot

het onderhouden van zo.eene 't Land
waar in ze gebezigd vyord » Schatten toe-

biengende culture aamemoedigen, te be-

fcherniën. Ja zelv de§Noods te onderfteu-

nen.

Want zy alleen die 40. Zuikermolens

beheeren en Adminiftreerén, brengen di-

rect aan der Maatfchappy's Inkomfteh , Jaar*

iyks toe een Somma van Rds: 77000; —

*

te weeren

i Wind op den Araphioen,

waar van 80, Kiften op 40»

Molens gebruikc worden*
en waar op in deeze 3 d 4J

1

laafte Jaaren door eikande-

ren genoomen, voor d Es
Compagn e alleen moet ge-

wonnen zyn, f'byaldien 't

waar is dat -men my gezegt

heeft, dat de Compagnie de

helft der' Winften' trekt

van 't geen de Sociëteit 'et

op heeft by verkoop , dus

200. Rds: Winft voor de

Compagnie op elke Kift

is, . . . Rds« 16000; «

de 8oq, Coyangs
Ryft en yuim



\

Trifispoït Rds .1 1 6oocnpm

de 200 die in

de Brandery-

en, zo tot 't

ftooten van

70000 takkers

Siroop tot

6000. Leggers

iViak» als tot

derfelverHuis'

houding ge-

fleeten wor-

den 9 geeveii

voor tol by den

invoer 4/Rds.

pr. Coyangduss

|ndien 't yzer e-,

ven zoveel tol

by den invoer

geeft alsde an-

dere goederen,

te weetera 6.

procento, dan

is aan tol voor

3000. $ic#ls

Plus minus .
*

pe Lywaaten ,

flroomatten ,

en Bindrot-

tings

Transporteeie Rds.

1

4000*
1

ióóö:

%±

.21000:

cUS
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Per Transport iy$ I $iojöq:|

die op de Mo-
lens en in de

Araks-brande-

ryen gebruikt

worden, ruim * 2,000;

'Er is veron-

derfteld dat de
Compagnie
met des Plan-

ters Produóten

voor haar zelv

geen Koop-
manfchap dry-

ve; maar die

aan een iedeir

met volle vry-

heid der kop-

pers en ve?-

koopers over-

laate; als dan
zullen de Plan-

ters geen zwaa-
righeid heb-
ben voor el-

ken Picol ZujU

ker te krygen

,

op zyn minft

j| Rds. zui-

Transporteere Rds. 2,3000:

ver
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Per Transport Rds
\ 23000;

veren dus zou

't Produét van

40. welonaa-

lende Molens
die ruim 80000
Picöls geeveft

,

een Somma van

Rds. 440000.
opwerpen ,

waar voor 1.

Proct° : Waag-
Geld zou be-

taald worden

,

dat is dan ruim & 4000:

dè 80000. Picöls^

brengen by
uitvoer ii.

Stuivrtoloppr.

Picol, is dus *

Ieder Legger A-
rak betaald by
uitvoer aan den

Boom 5% Rds.

dus voor 6oöo.

Leggers . . * 30000:

Transporteere Rds» A77000:'—
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Alzo hïykt dan , dat offchooü

d' E Compagnie omtrent des

Zuikerplanters Produ&en zig

maar enkel vergenoegde mtt

*er tollen voor te laaten heffen,

dit van aanbelang genoeg

js om deezen handel niet

te laten kwvnen, wantbehal-

ven dte regtftreekse voordee-

len zyn 'er nog zoo veele ande-

re dingen , die door de Zuiker-

molens pp een hoogen Prys

blyven, en daar door aand'JË

Compagnie ook meer tollen

komen te geven.

Indien uit al 't geene wat tot hief

toe , van zo een allezints voordeel geven*

den Tak voorgedraagen is, genoegzaam
bondig betoogd mogte worden geoordeelt,

Jat het in geen opziet, zo voor DE: Oofl>

Indtfe Maatfchappyals voor dceze Colonie

geraaden zy, den Zuiker-bouw te laaten

vervallen ; 't zy dat d' E Compagnie 'er zet-

ve Koophandel meede wille dryven, of
dien Tak geheel overlaaten voor den par-

ticulieren handel; 't zal als dan ho.ogft noo-
dig zyn 'er eenige Middelen van Redrei
in te (tellen : en deeze zyn kort.
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:n van Redres.

De opengelegde Staat- Reekenlng vtyft

die van zelv aan.

De prys voor 't Predud moet gèlchikt

zyn, om aan de bedoeling der öhdernee-.

mers , of in \ geheel of ceri deele te

beantwoorden. De bedoeling der Planters

is zeeker geen fehaade, ook niet óm 'et

enkeld den Koflby te hebben; ituiar om
'er wat by te winnen; Reede en billyk-

beid moet dit to.flenmien, want wanneer
men den Onifhg n-«gaa:, de gevaaren be-

denkt, de kwellingen overweegt die aan
èen dienfl van zo veele vrye Menfen ver-

knogt is, beneevens 't Capitaal dat 'et

tnoet toe befteed worden, Wie kan dan

een Planter de hoogde winffc d:e 'er op Eea
der Twee laaite Colominen ftaat, misgun*.

Tien? te meer wanheer men nagaat 'c ge<-

-vaar daar dezelve ook aan bloot ftaat, om
even zo veel fchaade te kunnen hebben.

Word hun dit vergunt , de verval-

lene Piantagien zullen wel w^der her*

fteld, en zorge gedraagen wórden dat

Ze blyven voortduuren, zonder dat men
hoeft te vreezen dat 'er li*t nieuwe Mol-

lens zullen opgeriet warden, waar van ik

hier na reedenen zal melden.

Te meer is 't noodsaikelyk dat de Plan-

ters zo veel voor hunne Produóien kry-

gen
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gen, namentlyk f. Rds. voor de éerfte

zoorc en 4J voor de tweede zoort zuiver s

of 5-, Rds* zuiver zonder onderfcheid van

ioorten ; dan wel indien de huishou-

ding van de Compagnie niet toelaat, dat

de aftrekking der omgélden agterweege

blyve, dat ze als dan de Planters, voor

't gemis van die omgeldèn met Amphioen
onderfteune, zo als ik bevoorens gemeld
heb, dewyl 't geld thans moeiiyk kan
verkreegen worden , en wanneer 't zelve

ook verkreegen word, zulks teegen zeer

zwaare Intresfen gêfchied.

Dit zou rbenige Planters aanmoe-
di^en om hun beft te doen, ter verkry»

ging van Javaanfe Boejangèrs , (waar aan

thans de meefte Molens een groot gebrek

hebben ») en zelv om des noods Chmeeseni

daar voorte gebruiken*

In welk geval 40 Moolens by eeil

inaatig Jaarfaifoen, \ voorgeftelde produéi

van 80000. picöls Zuiker , iets meer ofmin-
der zouden kunnen geevea , en de Com-
pagnie verzeekertzyn,( de buiten gemeene
drooge Jaaren 'er van uicgezondert,>

Jaarlyks van dezelve voorzien te worden.



De vrees voor 't afneemen der Zuiker*

moolens behoevd als dan geen plaats ce heb*

beo; want alle, die aanyankeiyk brand*

ftoffen ontbreeken, of 'er in 't vervolg

voor bloot ftaan , zullen daar van kunnen
voorzien worden, indien men hun teegen

een reedelyke huur wilde laaten kappen,,

in de Bosfen op 's E: Compagnies landen

Sadeeng* Couripan , ^ampan en Janglap-

pa: Toe een geniakkelykeren min kostbaa.

rer afvoer der Brandftoffen zullen door

de Planters wel middelen beraamt wordefy.

Ondertusfen zou. d'E: Compagnie 't

woeft leggende Grendengfe gebied kun*

nen afltaan aan hun, die aannaamen aldaar

Hout- bosfen aanteleggen, waartoe ik

een Plan heb dat uityoerlyk is, en mis*

fehien niet verworpelyk zalgeagt worden,
en daar van ik op myne eigen Landen met
goed fucces proeven genoomen heb, en
daar in voortgaa; deze nieuwe aangeplan-

te Bosfen, zouden in tyd- vervolg terwy-

le de boovenfle Bosfen afgeloopen en uk-
gekapt zyn , kunnen dienen om brand-

4

doffen aan de Zuikermócièns te geeven:

Geen plaatzen vind ik gefchikter en
gemakkelyker om Bosfen aan te leggen

dar. 't Grendengfe, en dat. van weegen de
kaalheid en onbewoonbaarhe:d van dat Dis-

trieu
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niet; 'Er zyn geene Buffels nog Koebeesten

die weiden , en die moeten 'er ook volftrekt

niet zyn zal msH met goed fucces Bosfen

aanleggen.

Bosfen aanteleggen in de Nabyheid der

Moolens is uitvoerelyker en raadzaamer*

en heeft minder voeten in de aarde dan

Moolens in de nabyheid der Bosfen aante-

leggen. De reedenen zyn deeze ; Behal-

vende buiten -gemeen groore onkosten

die daar toe moeten worden befteed, zo
dient men te weeren, clat een grond welke

nieuw geopend word en met Ziüker-riec

beplant, in de tien of vyftien eerde J^arep

zulks met wit riet moet gefchieden, waar vat*

teegenwoordig moeielyk zoveel plam-lop-

ten te bekomen zyn ^ als'ertpt 't beplanten

voor een halven Móolen vereift wqrd, en
gefcHed dit zelv,dan is 'er nogthans inde
twee of drie eerfte Jaaren byna geen Zui-
ker van 't geplante te krygen; alleen kan
zulks verkreègen worden , van 't geen
dat op de afgekapte ftoelen word aange»
kweekt, en ^ulks kan geen derde der on-
Kosrengoed maaken , en zelv na verloop van
twintig Jaarenis 'teerst, dat 'die grond
met root riet kan worden beplant, dat pas
binnen de tien Jaaren ' genoegzaa'me
quantiteid goede Zuiker kan afwerpen,

O 2 ^Oo
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sroodanig dat 't den ondemeemer eenige

\\insten konne geever? ; intüsfen' 2yn de

Bosfen in de naby heid verteere , en die Moo-
lens in dien ftaat gebragt, yaar de tee^en-

tyoordige brand-ontbeeiende Moolens s

in zyn ; getuigen daar van 9 zyn de

Moolens op Kadauons overzyde, die in

't Jaar 1756. zyn cipgeregt, en tegen-

woordig nog maar oneer de rriiddeJtnaa-

tige zoort van Zinker geevende Mooiers
gefield worden; de Moolens op Sala-

padjans overzyde, waar van de gron-

den ook tot Zuikertuinen voor Kadauon
zyn geb,uiktgeweest,zynmedenogin den*

zelvden ftaat, ook getuigen zulks de na
voorfchreven tyd opgeregte Moolens van
JPalajangm 9 Èancallang* en Campon Li-

won 9 &c. Lattap of Dadap , die nog
maar zeer weinig goede Zuiker gee*

yen; Dus is daar uit te befiuiten dat

*t nemant te raaden zy, nieuwe Moolens
aanteleggen , in de rabyheid der Boffen;

buiten 't ongemak dat Moolenaars zouden
hebben om 't prodiift aftevoeren ; want ik

yeronderftelle dat nieuwe Moolens in de
siabyl eid der Besfcn aanteleggen , al zeer
boog in de Boerenlanden zcu moeten ge~

tekecen, waar de Rivieren onbevaarbaar

zyn
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2yn, Beneeden, in de laage landen bybe-
vaarbaare Rivieren, zyn dog geene Bos-

fen dan alleen die, die ten dienste van

de thans aamvcezcnde Moolens kunnen ge-

bruikt worden.

Omtrend 'c beezigen van wie riet tot de
aarplantig, zoude zulks wel nin hoeven te

gelchieden in roede gronden, dog wie weeë

niet dat herhaalde proeven, dezelven geheel

en ai hebben doen afkeuren en verwerpen*

Dus is het eenigfte middel om de Moo-
lens alhier te behouden , Bosfen in

derzelver nabyheid te bicngen, en zulks

£egge ik nogmaals, is uitvoerlyk en ge-

makkelyk in 't grendengfedittrict.

Tot 't behouden van een goed aantal

Moolens , zouden aan eenige in weezen
zynde' Moolens, die brandftoffen genoeg
hebben, dog waar by goede gronden ont-

breeken , zulke gronden van d'E Com-
pagnie kunnen worden afgeftaan , die door
de herhaalde bebouwing van andere land-

produ&en genoegzaam uitgemergeld zyn,
om zelv in 't eerfte Jaar goede Zuiker te

geven. Ei daar toe zyn de gronden in 'c

Grendengjfe teegen over Prfang beft ge*

fenikt, waar op een Moolen van Linkoif

kan worden overgebiagt , en nog een
anderea bygeyoe t , of geheel mee twee

O 3 xueu-
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nieuwe Moolena voorzien worden. De
geleegenheid van andere Mooleris , zal 'er

bok een gemakkelyke verkrygmg vah
Piantlooren veroorzaaken, en dus ook een
min kosthaare aanplaming geevèn.

Een Mo 3 1 en óp Tjekokol mede weg moe-
tende van wegens de Jlegte gefteldfteid der

gronden, zoude kunnen blyven , ah die

aangevuld wierd met de Züikertuinen

van de Moolens op Bdbakan , dog dan
zoude deze moeten gehölpeTi worden mee
een ftuk gronds, ?lat aan d'E:

- Compagnie
hoort en onder de Veldfchans 'langerang

ïbrteerd ; en na nr roaate van 't afteffaane be-

ftek, zoüdeop Babakan zeiv nog een Moo-
ïen by de aanwepz^nd '

zynde twee kunnen
worden opgereed VcormeJde gronden on-

der 't Fort Twgeran** zyn ook door den
Landbouw reeds eenóeg uitgemergeld, om
in 't eerile Jaar zelv beste Zuiker te gee-

ven. /

Tn hoe verre het van aanbelang ?s , voor

d'E; Compagnie om zulke gronden af-

teftaan tot 't aanleggen van Zuiker -plan-i

tagien, is 't beft den- zulken bekend, die

in 't befhiur zyn van ^aare bevangens.

Wanneer voorfchreeven Gronden af-

gedaan wierden, en totZuiker -plantagien

aangelegt > zouden 'e boven de Veldichans

van



Van Tangerang 8 Moolens zyn die goede

Zuiker geeven en brandftofFen genoeg
kebben.
* Ais de

i» Oude Moolen op Linkon.

a. Nieuw aan te leggene tegen over Priang,

3. Op Tjikokol mét de van Babakan voor
een Mooien aan te vullene goede Zui-

ker-tuinen.

4. Op Babakan met voor twee Moolens
afteftaane gronden , naast 't land van
d'E: JosephDat* ioneerende on-
der de Veldfchans Tangerang.

t)e overige; Mookns , beneeden dezelve
-1 langs de Rivier Tjidanh kunnen ook
behouden worden, met eene vergunning

om in 's E: Compagnies Bosfen van Sa-

deeng, Curipan, jfampan en Janglappa

te kappen , aan zuiken die gebrek,

hebben aan brandftofFen , en die nader-

hand konden voorzien worden, met de
nieuw aan teleggene Bosfèn in 't Gren-
dengfe. als

% op Parangkoeda.

2. op Kadauon deze, en
x. op Kadauon gene zyde

2u op Salapddjan.

%. op Boedjon Rtengiet zullen moeten wor-

Transporteere tv -

den
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Per Transport ir. i&

èen gefloopt^ of iets benedenwaaits
verlegt daar de Rivier vaarbaar is

i. op Tolknaga iullen beide kunnen bly-

ven , wanneer zy brandftofFen van bo-

ven kunnen krygeh; in welk geval als

dan een klein bèftek gronds dat thans

tot buffelweide dient, toe 2uiker.

tuinen kan genoomen worden , en
de weide gezogt worden üic da krêu~

pel-bosfen,

sr. op Pacajangan*

s. op Campon Malayo*

%. op Pancallan

ï. op Campon Limoft en

& op Tagal Augus.

dkjfc Mooiers aan de Rivier Tjeedanit.

By ftrand leggen.

i. Moolen op Badap.

2. Mooiers op Camal.

i. Moolen op Copok.
m i

33 Moolens te zaamen die brandftofferf

genoeg hebben, of 'er van zouden kun-
nen worden voorzien*

Wat de twee Moolens oj> Ankee en C&-

aanbelangt, voor dezelven is geen1

Transporteere 33. —
be-
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Per Transport 33* —
behoud, Yen zydat diezig van brand

voorzien uit de Stad of uit de Bosfen
van Pendok Poctjong^ of Pancatlang

Jatte en Jaiïgeere ; dog zulks zoude
té hoog in geld loopen, zo dat de-

zelve op losfe fehraage-n ftaan.'ten

wa«re dat het Land PasfirPoztie en
die van Joost Slingefland daarvoor
pcliuürd wierden* welk als dan derzel-

ver behoud zoude verzeekeren.

Om het Oost zyn teegenwoordig nog de

volgende JMooleiis in weezen , dog
hoe

9

t met de brandftoffen aldaar

j efleld isf* en hoe verre 't gebrek da&r

van aaptevullen is y is niet tot myne
kenrlts pekomen

1 . op Tolk boejong.

%. op Tana cïoeaRatoes.

%. op Tolk anfana*

-%. op Tolk Pot tjon.

2. op Kahalan,

z. op Pavgielangan Baroe.

i, op De^jon Metstutig.

ongereekend de Eene op Tarjong

Wefl* zyn
?

er cm bet Ooft iy.. Zui-

ker-Moolens, en dus in \ geheel met
de aan te leggen Moole.ns -

______ ' *

48, ftuks. Deeze 4S zouden Jaarlyks.by

ee#
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een matig goed Jaarfaifoen het pro-
duel van 40.' welmaalende JYÏoolens

kunnen geevén; want men kan nira-

\ mer veronderfteljen dac alle de Moo
lens begunftigd met een goed Jaar,
ieder derzelver volle produéten zouden
kunnen geeven, doordien verfcheide

toevallen zulks niet wel toelaaten , te

weeten gebrek aan geld by zommige
Planters, gebrek aan Boejangers of ar-

beids-Volk, en't geene dat door veri

zuim en andere toevallen ter vermin-
dering zoude kunnen toebrengen.

Dus héb ik alles ontvouwd , wat tot dé
Culture, Fabricq, enTrafik van de Zuiker
dient; Eenlyk blyvt nog over , dat ik moge-
lyk en by een volgende geleegenheid zal

voordragen, te weeten wat eigenlyk het

Twede zoort van Zuiker is, en war daar

van in den Koophandel voor of nadeel ig is*

als mede een ontwerp om Bosfen in 't

Grendenfe gebied aan te leggen.

Wat *t opregten van Zuiker -Moolens

op Java aanbelangt , en in (hoe verre dat

met de belangens van deze hoofd-plaats

overeenkomt, of ftrydig is, laat ik aan

de zulken over , die in 't flaatkundig fiflema

bedreeven zyn; nogthans zal ik my mif~

fchien onderftaan, iets daarvan meede by
een



een volgende geleegenbeid te melden, en
ook in hoe verre zulks met de belangens

van DE: Compagnie gepaart gaat of niet,

als meede wac dat zou toebrengen aan

of afnemen van het Credit der Jaccatra-

fe Zuiker;

Batavia den 24 Auguflus 1785.

Andiuss Teisseire*





DRUK-FOUTEN
In het Voorberigt,

$ladz: 2 Reg. ie. /?afl£ hadde lees hadden
- . - 15. - - 29. - - gèvolens - - gevoelens

„ . _ !(5#
. - 13. - - antwoord werd- -andwoord werd

24. - - vervolgens - - vervolgends
- . . 19, - . n, - - antwoord - - andwoord
--- 21. - - ly. - - H. J. S. - - Y. H. F.

... 25-. - - 16*. - - den den - - den
- - - 30. - - 8. - - in - - en
. _ . 32. . . 2. -"- nodig - - noödig
* - - 10. - - tegenwoordige - - tegenwoord!-

£en

«•--44 naa 19, is uïtgelaaten NICQLAAS MAAS,
Balliuw der Stad. die dus in het

volgende Deel op zyn plaats ge«

(leid zal worden.

Over de Calappus boomen
Bladz: 18. Reg. 6. en -j Jlaat merdigften las merkwaardig

flen
'

f - - • 10. -- redenenen * - redenen
* - -* 37* - - ?• - " elechïaai - - eleclricaal

* - - 46. - » 18. - - aar - - haar

Over de Rafamala

Bladz: 17J Reg: 10. Jlaat fogvuldig lees fbrgvuldlg

In de relatio Plantarum

Bladz: ƒ. Reg: 6. Jlaat Ringas lees Ranghas

Over de Tarw
Bladz; 32. Reg: 6. Jlaat tyd Peeken lees tydperken
- - - 33. „ - iq. - - mee - - niet

* ' " 34- • - 3* • " mee - - niet

De gunftige Lezer verbetere de overige , en fchryve
verfchilieadè ipel-wys aan de vericheideahcid der 'Sc

vers te e.

s
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