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I

Opdragt AAN DE E.E. heeren bewindhebberen van de Colonie van
Suriname.
EEN werk, dat geschikt is om Uwe bezittingen in de zogenoemde Nieuwe Waereld
te beschryven, schynt U E.E. als een wettig eigendom toe te behooren; en deszelfs
Schryver, die gewend is onder Uwe Wetten te leeven, en de bescherming te genieten,
die den goede inwooneren door U E.E. zo genegen wordt verleend, gelooft hetzelve
aan U E.E. verschuldigd te zyn, zo uit hoofde van onderdanigheid als van
erkentenisse.
VERWAARDIGT

U derhalve, met toege-
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negenheid te ontvangen, den tol, dien ik de eer heb, U E.E. in deze Algemeene,
Historische, Geographische en Natuurkundige Beschryving van de Colonie van
Suriname aan te bieden, met ootmoedig verzoek, dat het U E.E. behaagen moge
de onvolmaaktheden dezes Werks gunstig te verschoonen, uit aanmerkinge van
de veelvuldige moeielykheden, die aan zulk eene onderneeming onafscheidbaar
verknocht zyn.
gebreken en hindernissen, zouden, beken ik, minder geweest zyn, en het
Werk even daar door des te waardiger om U E.E. te worden aangebooden, zo myne
talenten beter beantwoord hadden, aan het gewigte des onderwerps, en aan den
vuurigen yver, die myne pen ten spoorslag diende.
DEZE

zy het my geoorloofd een gunstig voorteken op te vatten, uit de
naeuwkeurige getrouwheid, waarmede ik alles gepoogd heb te vertoonen, zo wat
ik met eigene oogen heb gezien, als waarvan my, door een verblyf van
EVENWEL
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veele jaaren, gelegenheid gegund is de noodige onderrichting te bekomen.
der Waarheid, verlichte Beoordeelers dezer stoffe, gy zyt het
M Y N E H E E R E N , dien ik 't waagen durf dit myn boek toetewyden. Gy zyt het
M Y N E H E E R E N , dien het toekomt te vonnissen over de verdienste dier poogingen,
welken door my zyn aangewend, om alle bekende Schryvers, die in deze loopbaane
my zyn voorgegaan, te overtreffen; en Uwe goedkeuring is het, waarop ik ook die
van het Publiek durf verwachten, als eene dubbele eerbeloonig voor al de moeite
en vlyt, die door my zyn aangewend, om U E.E. te behaagen, en genoegen te
geeven.
BEMINNAARS

s

ware ik M Y N E H E E R E N , zo ik door het verwerven van U E.E .
goedkeuringe over dit zwak bewys myner verpligtingen, my met reden vleien mogt,
dat ik, myne verlangens in het vervolg begunstigd ziende, my in staat gesteld zou
vinden, om U E.E. andeGELUKKIG
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re blyken van myne onkreukbaare aankleeving te konnen geeven, en U E.E. veel
nuttiger diensten te bewyzen, in een Gewest, welks voorspoed het geliefde voorwerp
van myne allertederste en bestendigste wenschen zyn zal!
IK HEB

de eer van met de diepste eerbiedenis te zyn,

E.E. HEEREN!
MYNE HEEREN
U E.E. ZEER ONDERDANIGE EN GEHOORZAAME DIENAAR
PHILIP FERMIN, M.D.

Amsterdam
den 15 Maart 1769.
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Bericht van den uitgeever.
Het Werk, dat wy thans den Nederduitschen Leezer aanbieden, is oorspronkelyk
in 't Fransch geschreeven door den naeuwkeurigen en kundigen Heer Philip Fermin,
M.D. die, ettelyke jaaren in Suriname hebbende gewoond, daar door in staat is
gesteld, om ons een echt en naeuwkeurig bericht mede te deelen, van al het
merkwaardige dat in die Volkplanting gevonden wordt. De Leezer twyfele derhalve
niet, of hy zal hier alles vinden, wat dienen kan om de Colonie van Suriname grondig
te leeren kennen. De Schryver verzekert ons, dat hy alles met eigene oogen gezien
heeft en onderzogt, en verders alles zorgvuldig en getrouw heeft te boek geslagen:
zo dat men volkomen staat maaken kan op 't geene hy ons verhaalt, zo nopens de
Gelegenheid, Rivieren en Forten van dit Land; deszelfs Regeering; de Zeden en
Gewoonten der Inboorlingen, en der Europeaanen, die 'er zich gevestigd hebben;
als nopensde algemeene Huishouding der Negerslaaven; de Plantagiën en haare
Voortbrengzels, de Vruchtboomen, de Geneeskruiden, de
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Dieren, en al wat wyders merkwaardig is. Wy hoopen derhalve, dat wy onzen
Landgenooten geen' geringen dienst gedaan hebben, met de Vertaaling van deze
door-wrogte Beschryving; misschien zullen, door dezelve, de vooroordeelen
weggenomen worden, welken men hier te lande opgevat heeft tegen een Gewest,
dat, in oneindig veele opzichten, maar inzonderheid, door deszelfs voortbrengzelen
van Zuiker, Koffy, Kakao en Katoen, de oplettendheid van alle Lief hebberen der
Natuurkunde en fraeie Weetenschappen, ten hoogsten verdient.
***
Op Nevensgaande Kaart vindt men alle de Plantagiën, (genommerd,) naeuwkeurig
uitgedrukt en aangeweezen, gelyk men ook dezelve beneffens de Naamen zal
vinden in de Algemeene Lyst van alle de Plantagiën, welke deze Kaart volgt: deze
is opgemaakt naar die, welke de Heeren Bewindhebbers van Suriname zelven daar
te lande hebben laaten vervaardigen, door Mr. A. de Lavaux.
Wy hebben hier niets meer by te voegen, dan het volgende, ter ophelderinge van
genoemde Kaart.
Alle de Dorpen (Villages), die men op de Kaart getekend ziet, zyn verbrand of
verwoest, door verscheidene Detachementen van 't Krygsvolk, dat door de Regeering
alle jaaren derwaarts wordt gezonden, om de Marrons, of weggeloopene
Negerslaaven, die daar in nestelen, te vatten of te verjaagen.
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De Oranje weg (Chemin d'Orange) maakt een nieuw Stedeke uit, dat bewoond
wordt door een klein getal van blanke huisgezinnen, die aldaar nieuwe wooningen
oprigten, om te beter tegen de vyandige Wegloopers te kunnen waaken.
De Posten (Postes) zyn sterke Wagten van soldaaten, die aldaar op den vyand
passen.
De Brandwagt, (Poste d'Advertissement) aan den mond van de Mot-Kreek, (Crique
de Mot of Mot Crique) is geschikt voor eenige soldaaten, om een waakend oog te
houden op alle scheepen, die onder het bereik van 't oog komen; en zo dra 'er een
schip opdaagt, wordt zulks door 't lossen van 't geschut te kennen gegeeven.
De Savaanen (Savannes) zyn velden, of weiden, die kruiden voor de beesten
voortbrengen.
Sentier vers Sarameca is Weg naar de Rivier Sarameca.
Le Fort Amsterdam

Het Fort Amsterdam.

Sentier de Wanika

Weg van Wanika.

Mont Pernas

De Berg Pernas.

Village de Juifs

Dorp van Jooden.

Savanne des Juifs

Savaane van Jooden.

Indien Village

Indiaansch Dorp.

Le Corps de Garde

Wagt-huis.

Village des Fugitifs ou Exclaves Rebelles Dorp van Weggeloopenen of
wederspannige slaaven.
Village des Fuyards

Dorp van Vlugtenden.

Indien Libre

Vrye Indiaanen.
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l'Eglise

is De Kerk.

Criq d'Putein Helaine

is Hoer Helena-Kreek.

Fleuve de Copename

is Rivier van Copename.

Fleuve de Sarameca

is Rivier van Sarameca.

Fleuve de Suriname

is Rivier van Suriname. ENZ.

Crique de Wanika

is Kreek van Wanika.

Crique de Para

is Kreek van Para.

Crique de Pararac

is Kreek van Pararac. ENZ.

***
Om aan het algemeen verlangen ten spoedigsten te voldoen, geeven wy dit Eerste
Deel by voorraad; kunnende de Leezer ondertusschen verzekerd zyn, dat het
Tweede of laatste Deel binnen den tyd van 6 of 7 weeken zal volgen.
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Algemeene Lyst van alle de Plantagiën, die, in orde genommerd, op de Kaart
gevonden worden. - Die met een * getekend zyn hebben geenen anderen naam,
dan dien van den Eigenaar. - Die maar alleen met het cyffergetal, zonder den naam,
op deze Lyst gevonden worden, zyn verlaaten, of onbebouwd.

Plantagiën aan de Rivier van Suriname, beginnende van het einde van
dien Stroom, tot aan 't Fort Amsterdam.
N. 1 - Néale. *
2 - Wilkens. *
3 - Talbot. *
4 - Carelswoud. *
5 - Bergendaal.
6 - } Bergendaal.
7 - } Bergendaal.
8 - } Bergendaal.
9 - } Bergendaal.
10 - } Bergendaal.
11 - } Bergendaal.
12 - } Bergendaal.
13 - Beaumond.
14 - La Providence.
15 - Porto-bello.
16 - Florentia.
17 - Gloria.
18 - D'Appas.
19 - Steenenberg.
20 - Rama.
21 - Venetia.
22 - d'Otan.
23 - Carmel.
24 - Cayan.
25 - Bonne Espérance.
26 - Geurahr.
27 - Hebron.
28 - Abocharansa.
29 - Wayamoe.
30 - Ryauerahr.
31 - Moria.
32 - Cadix.
33 - Abr. Brueno.
33 - Bibar. *
34 - Accadeel.
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35 - Inweya.
36 - Inweya.
37 - Je prends.
38 - Porfio.
39 - L. d'Jacob. *
40 - Auka.
41 - Auka.
42 - Auka.
43 - Auka.
44 - Retiro.
45 - Quamaba.
46 - La Diligence.
47 - La Diligence.
48 - Ayo Boven.
49 - Ayo Beneeden.
50 - Ayo Beneeden.
51 - Surinamonbo.
52 - Palmenisebo.
53 - Mahanaem.
54 - Florida.
55 - Abroer.
56 - L'Espérance.
57 - Klein Amsterdam.
58 - Sucoht.
59 - Waynpinica.
60 - Bersaba.
61 - Pomibo.
62 - Guilgall.
63 - Nahamoe.
64 - La Confiance.
65 - Watervlied.
66 - Overburg.
67 - Zandpunt.
68 - Zurza.
69 - Bovista.
70 - La Simplicité.
71 - Urapinica.
72 - De Scanzo.
73 - Liedenshoek.
74 - D'Ovale. *
75 - Surigo.
76 - De goede Fortuyn.
77 - Roode Bank.
78 - Strela Nova.
79 - Goede Vreede.
80 - Cabo Verdo.
81 - Gosen.
82 - La Recuperada.
83 - Cartago.
84 - Rak à Rak.
85 - De goede Buurt.
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86 - De drie Gebroeders.
87 - Acaribo.
88 - Châtillon.
89 - Gelderland.
90 - Roorak.
91 - Waaterland.
92 - Klaverblad.
93 - St. Eustachius.
94 - Ste. Barbara.
95 - Merveille.
96 - Magdebourg.
97 - Laarwyk.
98 - Vreeland.
99 - La Rencontre.
100 - Dombourg.
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101 - Boxel.
102 - Do. Phaff. *
103 - Edam.
104 - Liege.
105 - Géneve.
106 - Ornamibo.
107 - La Liberté.
108 - Tout lui faut.
109 - Mopentibo.
110 - Peeperpot.
111 - Dykveld.
112 - Meersorg.
113 - Wout Vlied.
114 - Beekhuysen.
115 - Jagt Lust.
116 - Dordrecht.
117 - Rust en Lust.
118 - Bellewarde.
119 - Klevia.
120 - Susanas Daal.

Plantagiën van de Parakreek.
N. 1 - Houtuyn.
2 - Vreedenburg.
3 - Altona.
4 - La bonne Amitié.
5 - Tortona.
6 - La Concorde.
7 - Nieuw Mocha.
8 - L'Espérance.
9 - Spyt-je bakkes.
10 - Onverdagt.
11 - De watering.
12 - Oneribo.
13 - Swermer.
14 - De vryheid.
15 - Osembo.
16 - Sorgvlied.
17 - Onverwagt.
18 - Mon Repos.
19 - Overtoom.
20 - Topibo.
21 - Vollenhoven.
22 - Nieuw Concordia.
23 - Loef beek.
24 - Matavarica.
25 - Wangunst.
26 - Jagerburg.
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27 - Copinawabo.
28 - Beaulieu.
29 - What je Call.
30 - Majacabo.
31 - Leevenberg.
32 - Societeits Land.
33 - Societeits Land.
34 - Sawacabo.
35 - De oude Hoop.
36 - Quakoc.
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Plantagiën van de Korropine Kreek.
N. 1 - La Piquanterie.
2 - Bonne Aventure.
3 - Corpinibo.
4 - Societeits Land.
5 - L'Espérance.
6 - Tout lui faut.
7 - L'Imprévu.
8 - Tonpoko Atambo.
9 - J.V. Sandik*.
10 - J.V. Sandik*.
11 - 4de. J.V. Sandik*.
12 - 3de. J.V. Sandik*.
13 - 2de. J.V. Sandik*.
14 - 1ste. J.V. Sandik*.
15 - La Liberté.
16 - L'Harmonie.
17 - La Prospérité.
18 - Les 4 Enfans.
19 - Myn Hoop.
20 - Nieuw Bergerac.
21 - Zell.
22 - Bleckvlied.
23 - Bleckvlied.
24 - Bleckvlied.

Plantagiën van de Tavaricoeroe Kreek.
N. 1 - Vreeland.
2 - Mon Retour.
3 - Mon Gagne-pain.
4 - Mon Travail.
5 - Gloria.
6 - Bruynsberg.
7 - Sonder Sorg.
8 - Le Désert.

Plantagiën van de Paulus-Kreek.
A - Eyland.
B - Puttersorg.
C - De Hoop.
D - Aurora.
E - Bleyendaal.
F - Mon Repos.
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G - Belasoir.
H - Zand grond.
I - La Paix.
K - Erv. Voltelen *.
L - Paracabo.
M - Mev. Boreel. *
N - Nieuw Wiergevond.
O - Paracouba.
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Plantagiën van de Pararac-Kreek.
A.B.C.D.....

Plantagiën van de Rivier Kommewyne.
A. 1 - Breukelwaard.
B. 2 - Schoon Oord.
C. 3 - Hooyland.
D. 4 - Vossenburg.
E. 5 - Tayerfielt.
F. 6 - La Jalousie.
G. 7 - Myn hoop.
H. 8 - Ostage.
I. 9 - Schatsenburg.
K. 10 - De Goud Myn.
11 - Berlin.
12 - Roosenburg.
13 - Penoribo.
14 - Cannawapibo.
15 - Siparipabo.
16 - Arent Lust.
17 - Nieuwen hoop.
18 - Curcabo.
19 - Blickveld.
20 - Wried teyk.
21 - Potribo.
22 - Macriabo.
23 - Mon Plaisir.
24 - Malabathrum.
25 - Bruynsburg.
26 - Rustveld.
27 - Egmond.
28 - Utrecht.
29 - Concordia.
30 - Berkshoven.
31 - Rustenburg.
32 - Bethlehem.
33 - Killesteyn Nova.
34 - Berg op Zoom.
35 - Hazard.
36 - Des Tombesberg.
37 - L'Espérance.
38 - Roosenbeck.
39 - Vlamenberg.
40 - Fauquenborg.
41 - Appe Cappe.
42 - Wajampibo.
43 - Claarenbeek.
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44 - Nimmerdoor.
45 - Crawassibo.
46 - Blaak-kreek.
47 - Goed accoord.
48 - D. Knegt. *
49 - Inkernombo.
50 - Capibo.
51 - Imotapi.
52 - Sirimotibo.
53 - Cucracabo.
54 - N. Ribanica.
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55 - Sorg-hoven.
56 - Ornamibo.
57 - Groenveld.
58 - Verwagt.
59 - Den berg.
60 - Quaad gerugt.

Plantagiën van de Cassewinika-Kreek.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.

Knopomonbo.
Erv. l'Espinasse.*
Eensamheyd
J. en J.J. Fasch. *
Quapibo.
Waicoribo.
Onobo.
Wed. J. Marques. *
Prado. *
La Jaille. *

Plantagiën van de Commetawane-Kreek.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Slootwyk.
Saltzdaale.
Fortuyn.
Eendragt.
Sinabo.
Nieuw Sorg.
Welbedagt.
La Solitude.
Oosterhuysen.

Plantagiën van de Rivier Cottica.
N. 1 - Vloordinge.
2 - N. Akenoribo.
3 - Nieuw Mocha.
4 - Twyffelagtig.
5 - L'Avanture
6 - Nieuw Levand.
7 - La Metraye.
8 - De gekroonde Pauw.
9 - Moolenhoop.
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10 - Byenkorff.
11 - Leeverpool.
12 - Charlottenburg.
13 - Beekvliet.
14 - Rotterdam.
15 - Stuttenborg.
16 - Geertruydenberg.
17 - Euphrata.
18 - N. Eendragt.
19 - Bellevue.
20 - Munikkendam.
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21 - Karrelsburg.
22 - De Alia.
23 - Kort grond.
24 - Louisenburg.
25 - Bleyenhoop.
26 - Lust en Rust.
27 - Lunenburg.
28 - Mocha.
29 - Marseille.
30 - La Paix.
31 - 29. la Jaille. *
32 - Nieuw Java.
33 - Nieuw Java.
34 - Nieuw Java.
35 - Nieuw Java.
36 - Nieuw Java.
37 - Cassipore.
38 - Wildbaan.
39 - De Berg.
40 - De Berg.
41 - De Berg.
42 - De Berg.
43 - Vriendschap.
44 - Suyd Duyn.
45 - Nes en Camp.
46 - Wildbaan.
47 - Ysbrand. *
48 - M. Overschilde. *
49 - P. Grande. *
50 - Alb. Lippert. *
51 - De Vries. *
52 - Wed. Dane. *
53 - Glaperus. *
54 - Erv. van Pisa. *
55 - H. Holleboom. *
56 - Boksteyn.
57 - Lands Knegt. *
58 - Presentendes.
59 - De Libanon.
60 - De Zuynigheid.
61 - Va comme je te pousse.
62 - Tweede Mocha.
63 - Montferar.
64 - De Vreede.
65 - Elk het zyn.
66 - Manheim.
67 - Mon Trésor.
68 - Annesburg.
69 - Elstenhage.
70 - Cuylenburg.
71 - Selden Rust.
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72 - Contentement.
73 - Vlugt en trouw.
74 - Arke.
75 - Goed Succes.
76 - Patience.
78 - Brunswyk.
79 - Brunswyk.
80 - Court vlugt.
81 - Hambourg.
82 - Saardam.
83 - Lemmers. *
84 - N. Clarenbeck.
85 - Pietersburg.
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Plantagiën van de Pirika-Kreek.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.

- Sallem.
- Concordia.
- De Hoop.
- Rietwyk.
- Soribo.
- Nieuw Timotibo.
- Le Mat-Rouge.
- Copoerica.
- De Vreede.
- Sapatone.
- Korten duur.
- Bel-Air.
- Schoon Naauwe.
- Nieuwelyk.
- Carasana.
- Wayanoe.
- Langenhoop.
- Amsterdam.
- Den Haag
- Brouwershagen.
- Eendragt.
- La Solitude.
- Waterwyk.
- Do. Klein. *
- Rustenburg.

Plantagiën van de Paramarica-Kreek.
N. 1. - Wed. Woudenberg.*
2. - Kleinhausen.
3. - La Persévérance.
4. - Ulsman & Comp. *
5. - Paddenburg.

Plantagiën van de Mot-kreek.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

- W. Caffeau. *
- De 3 Gebroeders.
- Naaldwyk.
- Java.
- Queek Kouen.
- Mirandibo.
- W. Visser. *
- Misgunst.
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K.
L.
M.
N.

- Oostwaarts.
- Toevlugt.
- Stolkenburg.
- Ryswyk.
- Nacracabo.
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Plantagiën van de Hoer-Helena Kreek. Aan de Oostzyde.
N. 1. - } La Favorita.
2. - } La Favorita.
3. - } La Favorita.
4. - Byval.
5 - Hoopwyk.
6 - Vrouwen Lust.
7 - Liefdens Hoop.
8 - Laus Aukoer.
9 - Paris.
10 - Tulpenburg.

Aan de Westzyde.
N. 11 - Persévérance.
12 - Leever. *
13 - Blokkenbos.
14 - Practica.
15 - St. Germain.
16 - De Uitvlugt.
17 - Kores-Oerg.
18 - Jans Lust.
19 - Vries Hoop.
20 - Stolkert. *
21 - Huys Lust.

Nieuwe Plantagiën van de Rivier Kommewyne; aan de regterzyde, in 't
afzakken.
N. 1 - De Jonge Byenkorf.
2 - Sporksgift.
3 - Klein Bellevue.
4 - Purmerend.
5 - Picardie.
6 - Idem.
7 - Van der Waayen.*
8 - Sorg en Hoop.
9 - La Singularité.
10 - Hegt en Sterk.
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11 - La Croix. *
12 - Fredriksburg.
13 - Het Vertrouwen.
14 - Koksburg.
15 - Killessteyn.
16 - Nut en Schadelyk.
17 - Brouwers Lust.
18 - Kronenburg.
19 - Sylershoop.
20 - Kerman en Son. *
21 - J. Schaap. *
22 - Js. Godefroy.*
23 - Marienburg.
24 - Guadaloupe.
25 - Augsburg.
26 - Fredriksdorp.
27 - Belgraade.
28 - Berlin.
29 - Maastroom.
30 - Johannesburg.
31 - Rust en Werk.

Aan de linkerzyde.
N. 1 - Nieuw Roeland.
2 - L'Embarras.
3 - Beninenburg.
4 - De Nieuwe grond.
5 - Akkerborn.
6 - Wel te Vreeden.
7 - Beekhorst.
8 - Tirone.
9 - Spiringshoek.
10 - Vriends belyd.
11 - Ouders Sorg.
12 - Weeder Sorg.
13 - Katwyk.
14 - Welgeleegen.
15 - Mon Trésor.
16 - Grand Plaisir.
17 - Alkmaar.
18 - Sorg Vlied.
19 - Vissers Sorg.
20 - Leliendaal.
21 - Nooit Gedagt.
22 - Marienburg.
23 - Geertruydenberg.
24 - Smaldeel.
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25 - Zoelen.
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Plantagiën beneden de Paramarica-, Cabur-, Tocripata-, Mapatica- en
Warop-Kreeken.
N. 1 - St. Michel. *
2 - Dadina. *
3 - Steenge. *
4 - Strube. *
5 - Orrok. *
6 - Roux. *
7 - Steenberg. *
8 - Heyne. *
9 - Henstchel. *
10 - Sommers. *
11 - Ingelhooge. *
12 - J.C. Veyra. *
13 - Boch. *
14 - De Jager. *
15 - Van Son. *
16 - Van der Gaagh. *
17 - Soting. *
18 - Spiring. *
19 - Commandeur. *
20 - Du Tri. *
21 - Pelkwyk. *
22 - Rees. *
23 - Van der Meer. *
24 - De Zonnebloem.
25 - J. Bock. *
26 - Grootveld. *
27 - Du Vignon. *
28 - Westphalen. *
29 - Diering. *
30 - Nepveu. *
31 - Spiring. *
32 - Idem. *
33 - Losner. *
34 - Dolaas. *
35 - Grootveld. *
36 - Curtius *
37 - Van Nassau. *
38 - Wiltens. *
39 - De Vries. *
40 - Polak. *
41 - Abbekerk. *
42 - P. Kock. *
43 - Wolf. *
44 - Meyer. *
45 - Trantz. *
46 - Krantz. *
47 - J.A. André. *
48 - J. Klein. *
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49 - C.W. Wittchouw. *
50 - } Spaan. *
51 - } Spaan. *
52 - Potter. *
53 - Maron. *
54 - Reneval. *
55 - Rynsdorp. *
56 - Cornelia. *
57 - Rynsdorp. *
58 - Prado. *
59 - Jacobs. *
60 - Reneval. *
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Kleine landeryen rondom de Stad Paramaribo.
N. 1 - Societyts Plantagie.
2 - Lands Grond.
3 - Pikorna. *
4 - Van der Werf. *
5 - Papot. *
6 - V.d. Velde. *
7 - Siefferd. *
8 - Siefferd. *
9 - Mulder. *
10 - Himenes. *
11 - Non.
12 - Bretkom. *
13 - Charlot. *
14 - Bylevald.
15 - Sieffert. *
16 - Bratkom. *
17 - Roulleau. *
18 - La Blache. *
19 - Sauret. *
20 - Bley. *
21 - Haterman. *
22 - De Crépi. *
23 - Castillo. *
24 - De Britto. *
25 - Roulleau. *
26 - Holting. *
27 - Adams Zoon. *
28 - Britto & Comp. *
29 - Colbach. *
30 - Wolfgang. *
31 - De Meester. *
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N i e u w e algemeene, historische,
geographische en natuurkundige beschryving
v a n d e C o l o n i e v a n Suriname. [Deel 1]
Eerste hoofdstuk.
Beschryving der kusten van Suriname; den mond van deszelfs
riviere, en alle de anderen, die 'er onder behooren.
De eerste zaak, welke een Vestingbouwer verrigt, wanneer hy voorneemens is,
eene plaats te versterken, bestaat hierin, dat hy een vast en naeuwkeurig bestek
van dezelve maakt, 't welk hy kan open leggen voor 't gezicht der geenen, die hy
tot dien arbeid gebruiken wil; aangezien alle zyne, zo mondelinge als schriftelyke
onderrichtingen nopens het geene hy in acht wil genomen hebben, dikwyls voor de
Bouwlieden zelven niet genoegzaam zouden zyn, indien zy niet gestaadig de plaats
zelve, om zo te spreeken, voor de oogen hadden, om hen in hun werk te bestieren.
Eveneens moet het, myns bedunkens,
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gesteld zyn met de geenen, die een land, dat aan veele persoonen onbekend is,
onderneemen te beschryven; om my derhalve naar het gemelde voorbeeld te
schikken heb ik aan 't hoofd van dit Boek eene byzondere kaart geplaatst van 't
Land, daar ik van meene te spreeken, op dat men, de oogen derwaarts wendende,
met meer zekerheid onderricht moge worden, en zich een klaar denkbeeld vormen,
van 't Vasteland, waarvan hier gehandeld zal worden. Doch, eer ik ter zaake kome,
oordeel ik het niet ongerymd, alhier den Lezer te doen aanmerken, dat het den
Hollanderen veel werks gekost heeft, deze Landstreek te bemagtigen, door de
zwaare oorlogen, welken zy hebben moeten uithouden tegen de Inboorlingen des
lands, die 'er de eerste bezitters van waren, 't welk hen, als 't ware, gedwongen
heeft, om eene naeuwe verbindtenis met dit volk aan te gaan, om 'er meester van
te worden, en niet alleen het land, te kunnen bebouwen; maar daarenboven ook,
om 'er den handel te vestigen; 't welk hun volmaakt wel gelukt is, gelyk men in 't
vervolg zien zal.
+
Omtrent deze Volkplanting valt vooreerst aantemerken, dat zy gelegen is aan
+
de Rivier Suriname, in een gedeelte van Zuid-Amerika, aan de vaste Kust, op
Gelegenheid der
zes graaden noorder-breedte, en op drie honderd en negentien graaden, vyftien Volkplantinge, en wien zy
toebehoort.
minuuten lengte.
Dit Vasteland werdt, eertyds, door de Franschen en Engelschen, by beurten, be-
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zeeten; doch in 't vervolg werdt het zo wel van dezen als van geenen verlaaten, om
dat zy het voor zeer ongezond hielden.
De eerste Hollandsche bezittingen werden aldaar gevestigd, door eenige
ingezetenen van Zeeland, onder de bescherming der Staaten van die Provincie.
De Staaten van Zeeland stonden deze Kolonie af aan de West-Indische
Maatschappye; en, naardien deze zich niet in staat bevondt, derwaards te zenden
al wat noodig was om de moerassen droog, en 'er dus eene Volkplanting van te
maaken, zo stondt zy 'er een derde van af aan de Regeering van Amsterdam , een
ander derde aan den Heere F. van Aarsen, Heere van Sommelsdyk, en behieldt
maar een derde voor zich zelve. Dit is de rede, waarom men deze Kolonie de
Societeit van Suriname genoemd heeft, welke naam haar tot nu toe bygebleeven
is, onder de bestieringe van drie eigenaaren, naamelyk van de West-Indische
Maatschappye, de Stad Amsteldam, en de Erfgenaamen van den overleedenen
Heere F. van Aarsen Heere van Sommelsdyk.
De snelle en gelukkige voortgang dezer Kolonie moedigde de Algemeene Staaten
aan, om dezelve te begunstigen. Zy verleenden haar, inderdaad, een Octrooi,
behelzende twee en dertig hoofdpunten, zo ten voordeele der West Indische
Maatschappye, als tot zekerheid der inwooneren, die 'er zich reeds nedergezet
hadden, of 'er zich nog zouden nederzetten.
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Ik geloove, dat den Lezeren geen ondienst geschieden zal, wanneer wy hun, hier
ter plaatse, eene lyst mededeelen van de Gouverneurs welken deze Kolonie van
tyd tot tyd geregeerd hebben.
1. In 't jaar 1683 werdt de Heer F. van Aarsen, Heer van Sommelsdyk tot den
eersten Gouverneur Generaal, aangesteld; maar hy hadt het ongeluk, door de
bezetting, in den jaare 1688, vermoord te worden.
2. Deze werdt, den 20 van Wintermaand van dat zelfde jaar, opgevolgd door den
Heer Jan van Scherpenhuyzen, die, in den jaare 1695, bedankt werdt.
3. De Heer Paulus van der Veen, die ook in 1706 bedankt werdt.
4. In Wynmaand deszelfden jaars de Heer Willem de Gruyter, die in het volgende
jaar overleedt.
5. De Heer Jan de Goyer, die slegts tot den jaare 1715 leefde.
6. De Heer Jan Mahony, die hem maar een jaar overleefde.
7. Den tweden van Lentemaand werdt de Heer Jan Coeter tot Gouverneur
benoemd, die in 1721 stierf.
8. De Heer Henrik Temming, welke in 1727 overleedt.
9. De Heer Karel Emilius de Cheusses, die in 1734 overleedt.
10. De Heer Jakob Alexander Henrik de Cheusses die ook in het volgende jaar
kwam te sterven.
11. De Heer Jan Ray, welke maar twee jaaren leefde.
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12. den elfden van Herfstmaand 1737 werdt deze opgevolgd door den Heer Gerard
van de Schepper, die in 1741 zyn ontslag kreeg.
13. Deszelfs plaats werdt, den zevenden van Sprokkelmaand 1742, vervuld door
den Heer Jan Jakob Mauricius tot den jaare 1753 wanneer hy zyn ontslag
kreeg.
14. In 1754 werdt hy opgevolgd door den Heer Pieter Albert van der Meer, welke
in 1756 overleedt. In deszelfs plaats werdt ad interim benoemd de Heer Jan
Nepven, eerste Fiscaal van de Kolonie, die, vyf of zes maanden daar na,
afgelost werdt door den Heer Wigbold Crommelin, die, thans in leeven, de
waardigheid van Gouverneur Generaal der Kolonie, en Kollonel van het aldaar
in bezetting liggende Krygsvolk bekleedt. Zo dat 'er, zedert de oprichting dezer
Kolonie, vyftien wezenlyke Gouverneurs Generaal geweest zyn, den Heere
Crommelin onder dit getal begreepen.
+

De mond der Riviere van Suriname is geleegen tusschen Cayenne en de Kolonie
Rio de Berbices, op eenen afstand van zestig mylen van de eerste, welke men, +De mond der Riviere
uit Europa komende, ter slinker zyde laat liggen, en van omtrent twee en dertig Suriname.
mylen aan deze zyde van de laatste; zo dat de gansche uitgestrektheid der kusten
ruim negentig mylen kan bedraaggen. Het Eiland Cayenne ligt op vyf graaden, twee
en vyftig minuuten noorder breedte, en op drie honderd, drie en twintig graaden,
zeven en twintig minuuten lengte; en de Rivier de Berbice op zes graa-
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den twintig minuuten noorder-breedte, en drie honderd zeventien graaden tien
minuuten lengte; zo dat de kust van Cayenne naar Suriname, gezegd kan worden
West Noord-West, en van Suriname naar de Berbices West, te zyn.
De noordelyke boorden zyn bedekt met oneindig veel fraeie boomen, tusschen
welken veele moerassen zyn.
+
De voornaamste Rivieren van 't land zyn de Marawyne, de Saramaca, de
+
Suriname, de Commewyne, en eindelyk de Cottica; allen welken ik afzonderlyk
De voornaamste Rivieren
van 't Land.
beschryven zal.
+
De Rivier Marawyne ligt op den afstand van vier en twintig mylen ten Noord
+
Westen van 't eiland Cayenne, naar den kant van Suriname, of op den vyfden
De Rivier Marawyne.
graad, acht en vyftig minuuten noorder-breedte, en op drie honderd en twintig
graaden, vyftien minuuten lengte. Zy is zeer gevaarlyk voor den togt der schepen,
die naar Suriname gaan, om haare groote overeenkomst met den rechten mond;
want, die het ongeluk hebben, dezelve in te loopen, komen 'er zelden weder uit, ter
oorzaake van de menigte van zandbanken, en eenige klippen, die men 'er ontmoet.
Ook is haar grond zo modderig, dat 'er de schepen in zakken, en 'er bygevolg niet
weder uit kunnen komen, ten zy men ze ontlaste, door middel van kleine schuitjes,
zonder welk zy voor altoos in 't zand vast zouden blyven zitten. Ook heeft men zorg
gedraagen, ten einde diergelyke toevallen voor te komen, om, op twaalf mylen van
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den mond der Riviere van Suriname, een reduit of battery op te werpen. Dezelve
is voorzien met eenige stukken kanon, en een gedeelte van de bezetting, om te
waaken op de aankomst der schepen, en ze, door een of meer kanon schooten, te
waarschuuwen, in gevalle zy onzeker mogten zyn omtrent de hoogte, waar op zy
zich mogten bevinden. Want, zonder deze waarschuuwing, zouden zy, ongetwyfeld,
den mond zodaanig voorby vaaren, dat zy 'er niet weder by zouden kunnen komen
(uit hoofde van den snellen stroom der Riviere Saramaca, die dezelven, ondanks
de ervaarenheid der stierlieden, mede zou sleepen;) ten ware men, tot eene zeker
hoogte, den weg naar Europa, langs de kust hernam.
Deze reduit wordt de Brand-Wagt genoemd, en is geleegen aan den mond van
eene Kreek, die men de Mot-Kreek heet.
+
De Saramaca is eene kleine Rivier, die de Berbices van Suriname scheidt, en
+
niets merkwaardigs heeft dan haaren stroom, welke van de allersnelsten is.
De Rivier Saramaca.
+
De Rivier Suriname is zekerlyk eene der voornaamsten van de gansche
Kolonie; naardien zy, voor eerst, meer dan een halve myl van den eenen boord +De Rivier Suriname.
tot den anderen breed is, en daarenboven haare uitwatering of afloop in de zee
heeft ten noord westen, en haaren oploop ten zuid-oosten; 't welk haar beurtelings
alle zes uuren doet ebben en vloeien.
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+

De eb en vloed geschiedt, beurtelings, alle zes uuren, met dit onderscheid, dat 'er
ieder reis eene tusschenpoozing van drie vierde uurs is; welk verschil plaats heeft +De Eb en Vloed van
zo ten opzichte van den af- als oploop. Maar men moet in acht neemen, dat, ten dezelfde Rivier.
tyde van de volle en nieuwe maan, de zee zodanig zwelt, dat zy alle de Rivieren
doet overstroomen; en dit noemt men spring-vloed.
Wanneer zy op haar' hoogsten graad is, maakt zy niet alleen den ingang der
groote schepen in de Rivier Suriname gemakkelyk, bedekkende verscheidene
zand-banken, die men hier en daar omtrent den mond verspreid vindt; maar
daarenboven verschaft zy aan veele zuiker-plantagiën, byzonderlyk aan die in de
Kreeken liggen, het gemak van hare Watermolens te doen gaan; 't welk deze
opzwelling van eene onvermydelyke nuttigheid maakt voor deze twee
noodwendigheden.
Ruim vierde halve myl van de zee, of van haaren mond, verdeelt zy zich in twee
takken, welker eene die zuid-oostelyk loopt, Commewyne genoemd wordt; de andere,
welke zynen loop zuid-westelyk neemt, behoudt altyd denzelfden naam van
Suriname. Deze laatste tak strekt zich in de lengte, of diepte, ruim dertig mylen uit,
hebbende, van het begin der verdeeling, aanstonds ter linkerzyde, Koffy-plantagiën,
ieder op den afstand van een halve myl, die het

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

9
fraeiste gezicht van de waereld maaken; ter rechter zyde ziet men niets dan
bosschen, welken zich uitstrekken tot de Stad Paramaribo.
Deze tak, of Rivier, van haaren mond tot op een klein half uur van de stad, altyd
aan dezen kant, beschouwd hebbende, zullen wy dezelve verder na spooren.
Wanneer men dezelve dan hooger opvaart, ontdekt men eene menigte van Kreeken,
of kanaalen, zo wel aan den oost- als west kant, gelyk men duidelyk op de kaart
zien kan, als ook alle de plantagiën, die in deze Kreeken aangelegd zyn, en waar
van zy, ieder in 't byzonder, den naam draagen.
Verder op biedt zy een oneindig heerlyker gezicht aan, dan in den beginne, door
de menigte van plantagiën, zo van koffy als zuiker, welken men aan ieder kant van
haare boorden ziet, op den afstand van een, twee, en zomtyds van drie uuren, in
welke tusschenruimte men eene frissche lucht en eenen aangenaamen reuk inademt,
die veroorzaakt wordt door eene heerlyke rye van boomen van allerleie soorten,
door de Natuur alleen voortgebracht, die nooit verdroogen, en by gevolge, langs de
oevers, een altoos duurend groen voor 't gezicht opleveren. Maar hooger op, ontdekt
men een klein vlek, genaamd Torrarica, welke aan den linker oever ligt, en alleenlyk
door eenige Joodsche Planters bewoond wordt.
Acht uuren van daar vindt men nog een Joodsch dorp, alwaar eene groote en
zeer
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fraeie synagoge is; en twee uuren hooger op vindt men eene Kreek, die zich in twee
takken verdeelt, waarvan de een naar 't Oosten, de ander naar 't Westen loopt.
Omtrent zes uuren verder is de beruchte berg, die den naam van Blaeuw-berg
draagt, op, welken een wagthuis is, ter huisvestinge van eenige soldaaten, die men
derwaarts zendt, om op het gedrag der nabuurige Indiaanen te letten. Van dezen
berg, van welken men tot aan Cayenne kan doordringen, bestaat het overige land,
zo in de lengte als breedte, insgelyks, alleen uit bergen, tusschen welken men rotsen
van blaeuwe steenen, als mede een groot getal van watervallen vindt.
Hoewel het nu onmogelyk is, den rykdom dezer bergen te bepaalen; zo is het
even wel zeker, dat men in dezelven, volgens het verhaal van eenige mynwerkers,
die 'er onderzoek naar gedaan hebben, eene menigte van allerleie soorten van
bergstoffen zou vinden, indien men de noodige onkosten wilde doen, om ze uit te
graaven; en dit is waarschynlyk genoeg, naardien deze bergen de kust der
spaansche West-Indien uitmaaken.
+
Het geene ik zo gezegd hebbe van de Rivier Suriname, belet niet, dat de
+
Commewyne ook haare verdienste heeft, om haare breedte.
De Rivier Commewyne
Zy neemt haaren oorsprong in de voorgaande, op eenen afstand van vier uuren
van de zee, en richt haaren loop ten zuid-zuid
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oosten; en indien zy al hetzelfde gezicht als de boven genoemde niet geheel en al
verschaft, het is daarom niet minder fraei, uit hoofde van haare koffy plantagiën,
welker gebouwen grooter en aangenaamer zyn voor 't oog, dan die der
zuikerplantagiën.
Deze Rivier vervolgt, na de Cottica,in haaren boezem ontvangen te hebben,
haaren loop, en behoudt haaren naam tot aan de zee, laatende regts en links eene
menigte van Kreeken, de eene grooter dan de andere, en welker oevers min of
meer zo wel van koffy als zuikerplantagiën voorzien zyn, die ieder haaren naam
hebben, gelyk op de kaart uitgedrukt is.
+
De Rivier Cottica, die in haaren boezem het water van de Commewyne ontvangt,
+
neemt haaren oorsprong in deze zelfde Rivier, op den afstand van acht uuren
De Rivier Cottica, en
baare Fortres.
van de zee; en men vindt aan haaren mond eene Fortres, waar van ik de
beschryving spaaren zou tot het tweede Hoofdstuk, alwaar dezelve misschien beter
zou passen, indien zulks de orde niet brak, die ik my voorgesteld hebbe, welke,
myns bedunkens, verstaanbaarder is, gelyk men zal kunnen zien, dan wanneer ik
weder te rug keerde. Om deze reden handel ik hier van alles wat tot deze Rivier,
behoort, om naderhand van dezelve niet meer te spreeken.
Deze Fortres ontleent haaren naam van de Riviere, daar zy aan ligt, en is gebouwd
op eene eenigzins moerassige hoogte, omringd met graften, en zeer hooge wallen.
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Zy is wel voorzien, zo van krygsgereedschap, als van allen noodigen voorraad tot
onderhoud van de manschap, die derwaarts gezonden wordt om de wagt te houden;
zo dat zy in een goeden staat van tegenweer is. Men wil, dat zy gebouwd is, op
bevel van den Heere F. van Aarsen, Heere van Sommelsdyk, als Gouverneur, van
welken ik op eene andere plaats zal spreeken; en dat men, na dien tyd, niet
opgehouden heeft dezelve te versterken, zo dat zy even goed verdedigd kan worden,
als 't fort Zeelandia, 't welk de stad Paramaribo dekt, gelyk ik in het volgende
Hoofdstuk zal doen zien.
Omtrent het midden van deze Rivier, als mede van de Commewyne, is een Kerk,
of liever een groot Huis, alwaar de Godsdienst, om den grooten afstand van de stad,
alle veertien dagen verricht wordt, zo dat 'er voor de bewooners van de boorden
dezer Rivieren een vast Predikant is, die zynen Kerkenraad by ieder Kerk heeft,
werwaarts de eigenaars der plantagiën zich op de bepaalde dagen kunnen begeeven.
Voor 't overige levert de Rivier een zeer fraei gezicht op, door de menigte van
plantagiën, die men 'er, zo van den eenen als van den anderen kant, ziet.
Daarenboven is zy zeer groot, en verdeelt zich in drie takken, waarvan de eerste
den naam van Cottica behoudt; de tweede neemt dien van Pirica, en de derde dien
van Kruis - Kreek aan. Zy
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zyn alle drie geheel met koffy en zuikerplantagiën bezoomd, 't welk een zeer luiterryk
gezicht maakt. Men zegt dat de Rivier Perica de diepste van allen, en ter oorzaake
van haare verscheidene bogten, ruim twintig mylen lang is.
Nu meen ik alle de kusten en voornaamste Rivieren van dit Land breedvoerig
genoeg beschreeven te hebben, om niet genoodzaakt te zyn, gewag te maaken
van een oneindig getal kreeken, of kanaalen, die uit deze Rivieren voortvloeien; te
meer, dewyl men zyn toevlugt kan neemen tot de Kaart, om van die kleine
byzonderheden kennis te krygen.

Tweede hoofdstuk.
Beschryving van de Reduiten; van 't Fort Amsterdam; van 't Fort
Zeelandia, en de Stad Paramaribo.
+

Twee mylen van den mond der Riviere Suriname, vindt men, aan weêrskanten
van den oever, een Reduit, met verschiedene stukken kanon beplant, waar op
zo veel manschap gehouden wordt als 'er noodig is om den doortogt, in tyd van
oorlog, te betwisten, naardien zy alle de schepen, die de Rivier op moeten vaaren,
bestryken

+

Van de twee Reduiten,
die den ingang van de
Rivier Suriname
verdedigen.
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konnen, 't welk tot een groot nut is voor 't nieuwe Fort, als 't welk daar door
gewaarschuuwd wordt, om op zyne hoede te zyn.
+
De Rivier verder opgaande wordt men van verre de nieuwe schans, Amsterdam
+
genoemd, gewaar, liggende aan den linker zyde van den mond der Riviere
't Nieuwe Fort
Amsterdam.
Commewyne, vlak tegen over de gemelde Reduiten. Men heeft dezelve beginnen
te bouwen in 't jaar 1734, en eerst in 't jaar 1747 voltooid. Zy is gebouwd op eene
soort van rots, en omringd met breede graften, en daarenboven wel versterkt. Van
binnen is zy wel voorzien van de noodige pakhuisen, zo voor oorlogs- als
mondbehoeften; en zelfs heeft men voor zes of zeven jaaren, de voorzichtigheid
gehad, van 'er een steenen watermolen te zetten, om de graanen voor de bezettinge
te maalen. In tyd van oorlog zou zy ten minsten, drie duizend man kunnen bergen;
doch in tyd van vrede, liggen 'er weinig meer dan honderd mannen, die onder het
bevel staan van een' kaptein van de Artillery, welke den titel van Kommadant voert,
en eene groote menigte van geschut ter verdediging dezer sterkte by zich heeft; zo
dat men, de Reduiten voorby zynde, op het minste geweld, dat men zou willen doen
om de Schans voorby te vaaren, ongetwyfeld een zeer groot gevaar zou loopen
tusschen deeze drie vuuren.
Het is zelfs gebruikelyk, dat een schip, in de Rivier komende, op eene zekere
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hoogte moet ankeren, de vlag opsteeken, en vervolgens zyn paspoort zenden aan
den Kommandant van 't Fort, om dus de vryheid te verzoeken, van de reis te
vervolgen; zonder dat krygt hy een kogel, daar hy vyftien guldens voor moet betaalen.
Zo de Kapitein van 't schip zich verstout, om zonder verlof, te naderen, krygt hy drie
kogels, waar van de prys telkens verdubbelt; blyft hy langer koppig zo loopt hy
gevaar van in den grond geboord te worden. Ook moet men in acht neemen, dat,
zo ras een schip zich onder het bereik van 't kanon, dat op de sterkte ligt, bevindt,
de Kapitein hetzelve, eer het voorby vaart, met zeven of negen schooten uit zyn
geschut begroeten moet, waar voor hy, van hetzelve, onder het opsteeken der
vlagge, met drie schooten beantwoord en bedankt wordt.
+
De Rivier steeds hooger opvaarende, vindt men, twee mylen van dit Fort, eene
andere sterkte, Zeelandia genoemd, die, gelyk men verhaalt, door de Portugeesen +'t Fort Zeelandia.
gebouwd, vervolgens met geweld, door de Engelschen veroverd, doch herwonnen
werdt, in 't jaar 1667, door de Zeeuwen, onder het geleide van den dapperen
Admiraal Abraham Krynszoon, en Vice Admiraal Culewaard, met eene vloot van
drie oorlog - scheepen, en eenige kleine vaartuigen; om de soldaaten aan land te
zetten, die drie honderd man uitmaakten, en geboden werden door den Generaal
Ligtenberg, welke tot Gouverneur
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van de Kolonie benoemd werdt, toen dezelve, na de verovering van 't Fort, mede
bemagtigd werdt.
Dit Fort, 't welk, in zekere opzichten, tot eene Citadelle voor de Stad Paramaribo
dient, is een gemetzelde vyfhoek, waarvan de buitenste veelhoek weinig boven
honderd vyftig voeten bedraagt; het heeft geene borstweeringen; doch deszelfs
muuren zyn omtrent vyf voeten hooger dan de vlakke grond, en wel zes voeten dik.
Het binnenste gedeelte is zeer bekrompen door verscheidene, aldaar opgerichte
gebouwen, gelyk het Wapenhuis, veele Barakken en verscheidene pakhuisen. Ook
is het de plaats, daar de Gouverneurs en Officieren, begraaven, en de misdaadige,
of tot den dienst van de Societeit veroordeelde slaaven in hechtenisse gehouden
worden.
Rondom dit Fort, is een soort van bedekten weg, met een' brug aan den kant van
de stad; aan 't einde van die brug, eer men in 't kasteel komt ontmoet men eene
wagt van soldaaten, onder het bevel van een Officier. Boven de wagtplaats is de
gevangenis, zo voor de bezetting, als voor de inwooners. Deze sterkte heeft twee
openingen, waar door het geschut speelt, aan ieder voorkant, en eene aan ieder
zyde, voorzien met kanon, daar de plaats geen gebrek aan heeft; dies dezelve in
staat is, de Stad te beschermen, zo door haare gelegenheid, als door de menigte
van ge-schut, dat aldaar gevonden wordt, gevoegd
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by den onderstand, welken zy van de stad, daar zy tegen over ligt, kan krygen,
zonder dat zy elkanderen, om de bogten van de Rivier, kunnen zien. Ook durft 'er
geen Hollandsch of Engelsch schip, naa Zonnen-ondergang, voor by vaaren, zonder
uitdrukkelyk verlof van den Gouverneur; maar, wat meer is, de schepen zyn verpligt,
zo ras zy onder het bereik van 't geschut gekomen zyn, dezelfde plegtigheid in acht
te neemen, als by 't Fort Amsterdam.
Ik moet ook niet vergeeten te melden, dat 'er, op een der bolwerken van 't Fort
Zeelandia, een klok onder een dak hangt, daar alle uuren een soldaat op een klein
trapje naar toe klimt, om, zo wel by nacht als by dag, de klok te slaan; en dat 'er
geen ander uurwerk ten dienste van de stad gevonden wordt.
Zo ras men dit laatste Fort voorby is, ontdekt men de stad Paramaribo, daar ik
niet van spreeken zal, dan na eenige byzonderheden van myne aankomst in 't land
te hebben beschreeven; 't welk eenig denkbeeld van haare inwooners geeven zal.
Het eerste voorwerp, dat myne aandacht waardig scheen in 't inkomen van de
Rivier van Suriname, was een kanoo van acht of negen voeten lang, en vier voeten
breed; waarop drie Negers, ter vischvangst, uitgevaaren, zich bevonden, die op ons
schip af kwamen, om ons te verwelkomen. Naeuwlyks waren zy ons genaderd, of
een van
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hun klouterde, met zulk eene vaardigheid, tegen ons schip op, dat ik verwonderd
was hem als in een oogenblik terstond op ons dek te zien. Deze Neger, die van
eene volmaakte schoonheid was, hadt eene meer dan middelmaatige gestalte,
zonder echter van de grootsten te zyn; hy hadt maar een' kleinen baard, en de
allerschoonste zwarte oogen; de trekken van zyn gelaat waren zeer regelmaatig en
bevallig; zyne tanden witter dan yvoor, 't gansche vel zo zwart en glimmende als
git. Zyne kleeding was zo eenvouwdig, dat ze hem, niettegenstaande de zwaare
hitte, weinig hinderde, bestaande maar alleen in een stuk lynwaat van omtrent zes
ellen lengte, en acht of tien duimen breedte, 't welk, eenige reisen om de lenden
gevouwd, door zyne beenen heen ging, om de schamelheid te bedekken.
Hy groette terstond den Kapitein J.L. die ons geboodt, op eene zeer onderdaanige
wyze, en zeide hem, in zyne brabbeltaale: audi massera, hou fassi you tan, welkom
na dissi contri: 't welk zeggen wil: goeden dag, meester, hoe vaart gy? wees welkom
in dezen oord. Ik had niet veel moeite om deze taal te verstaan, om dat ik in het
Engelsch kundig ben, waar mede de Negertaal veel overeenkomst heeft. De Kapitein,
hem bedankt hebbende, liet hem een stuk gezouten vleesch geeven; 't welk de
heerlykste spys voor die lieden is, en derhalve het grootste geschenk is, dat men
hun doen kan. De Neger, hier mede wel
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in zyn schik, liet niet na, ten eersten te rug te keeren, om zyne twee makkers te
gaan vinden, die hem opwagtten, en met hem vertrokken, wel te vrede met den
voorraad, dien zy opgedaan hadden.
Op denzelfden dag, kwamen wy in de Rivier van Suriname, en stapten aan land
by het Fort, of liever by de Stad Paramaribo Naeuwlyks hadden wy voet aan land
gezet, of wy werden terstond van verscheidene Neger - vrouwen omringd, welker
gansche kleeding bestondt in een' ligten rok, die haar tot de kniën toe hing, dienende
maar alleen om te bedekken het geen de eerbaarheid verbiedt te laaten zien; het
overige van 't lighaam was geheel bloot, gelyk de Negers, die wy reeds gezien
hadden. Eene dezer vrouwen bekoorde my boven de anderen; zy was volmaakt
schoon, en behoefde nergens (de kleur van 't vel, daar men aan gewend moet
weezen,) uitgezonderd, voor de schoonste vrouw van ons half-rond te wyken, noch
ten aanzien van haare weezenstrekken, noch met betrekkinge tot haare gestalte,
die fraei en welgeschikt was. Haare neus was zeer welgemaakt, tegen de gewoonte
der Negers, welke plat van neus zyn. Haare oogen waren ongemeen leevendig; en,
in een woord, zy hadt in die dunne kleeding, eene zo luchtige en vrolyke houding,
dat zy my het denkbeeld van de kindsheid der waereld en van onze eerste
voorouderen te binnen bragt.
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In de eerste dagen van myne komst te Paramaribo, had ik een vooroordeel tegen
deze natie, 't welk ik zo veel tegen ging, als my mogelyk was, wel bevroedende,
hoe zeer ik hunne hulp van nooden zou hebben, zo voor den byzonderen dienst
van myn beroep, als voor de naspooringen, welken ik my in dit ryke land voorgesteld
had te doen. Maar, eer ik iets met hun ondernam, moest ik hunne brabbeltaal leeren,
die niets anders is dan zeer verbasterd Engelsch, doormengd met eenige
Hollandsche woorden, gelyk men, by de eerste begroeting van den Neger aan den
Kapitein van ons schip heeft kunnen merken, en nog gemakkelyker afneemen kan
uit de volgende woorden: waarvan, de eersten hunne brabbeltaal, de tweeden het
eigenlyke Engelsch, en de derden de betekenis in 't Nederduitsch zyn. O goede
Godi, O good God, O goede God. Forki, fork, een fork. Pletti, plate, een bord. Bredi,
bread, brood. Boy, boy, een jongen. Give mi da hedi, give my hat, geef my mynen
hoed; en zo vervolgens.
Deze weinige voorbeelden bewyzen, dat zy de taal der Engelschen hebben willen
leeren, die in de eerste tyden, deze Kolonie bezeten hebben, zonder daar in een'
gelukkigen voortgang gemaakt te hebben; en hier aan heeft men toe te schryven,
dat deze Negers het Engelsch overgenomen en verbasterd, of verminkt hebben,
door 'er verscheidene woorden van hunne Africaan-
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sche landtaale onder te mengen, zich verbeeldende, dat zy hetzelve daar door een
groot çieraad byzetteden.
In vervolg van tyd, hebben zy zich genoodzaakt gevonden, om zich te doen
verstaan, 'er eenige Hollandsche woorden in te voegen, zedert deze Natie hen
overheerd heeft; want, in plaatse van hunne meesters Massera te noemen, gelyk
ter tyde der Engelschen, bedienen zy zich heden van den titel van Myn Heer, en
van Mevrouw in de plaatse van Missi, dat zy voor 't woord Mistris gebruikten; een
titel welken de Engelschen aan de burger vrouwen geeven.
Laaten wy nu wederkeeren tot de beschryving van de Stad Paramaribo, waarvan
ik door myne uitweiding afgeweeken ben.
+
Het geene de inwooners het Fort noemen, is eigenlyk de Stad Paramaribo, die
eertyds een Dorp was, welk bewoond werdt van Indiaanen, aan welken zy haaren +De stad Paramaribo.
naam verschuldigd is. Zy ligt, gedeeltelyk op den oever van de Riviere, omtrent
zes mylen van de zee, en is gebouwd op eene zandige en steenachtige klip, zo dat
de grond der straaten, die 'er redelyk veel zyn, den voetgangeren nimmer eenig
ongemak veroorzaakt; doch, in eene groote hitte, is de Zon zo brandend, dat de
warmte van den grond zelfs de allerdikste schoenen doordringt.
+
Alle de huisen, ten getale van acht honderd, zyn zeer regelmaatig gebouwd, en
+

Het getal der huisen van
de
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+

byna allen zonder vensters, om de groote hitte, hebbende byna ieder zyn'
+
byzonderen tuin. Zy zyn maar van hout gemaakt, uitgezonderd die van den
Stad, en derzelver
Gouverneur en Commandant, en kosten echter, om met de kleinste te beginnen, aanleg.
van vyf tot vyf en twintig duizend Hollandsche guldens naar maate van hunne grootte;
deze prys zal mogelyk iemand onmaatig toeschynen; doch, zonder van de
arbeids-loonen te spreeken, moet men in acht neemen de ongemeene duurte van
't hout in dit land, en de overvoering van eene menigte van bouwstoffen die men uit
Europa ontbieden, en ten minste dubbeld betaalen moet. De huisen zouden vry wat
meer kosten, zo men dezelven van steen bouwde, die in dit land niet gevonden
wordt, zo min als kalk, of iets anders, dat tot het bouwen vereischt wordt;
daarenboven zyn alle de huisen gebouwd op eenen voet van tigchelsteen, ter hoogte
van twee of drie voeten, en zomtyds meer. Verders moet men aanmerken, dat,
indien de huisen van steen gebouwd werden, dezelven zo gezond niet zouden zyn,
dan die van hout, om de groote vogtigheid van den grond, waaraan de steenen
huisen meer onderhevig zouden zyn; 't welk den bewooneren min of meer ongemak
zou veroorzaaken.
+
Het Gouvernement staat op de wapen-plaats, regt tegen over de plaats, daar
+
alle de vreemdelingen aan land stappen. 't Is een zeer ruim en fraei gebouw,
Van 't Gouvernement.
hebbende
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van achteren een' schoonen tuin, waar door de Gouverneur zich naar 't Fort
Zeelandia kan begeeven. Hier uit ziet men, hoe digt deze vesting by de Stad ligt,
gelyk ik boven gezegd hebbe. Alle morgens, ten acht uuren vergadert de parade
voor 't Gouvernement, om op de wagt te trekken.
Het huis van den Commandant staat naast dat van den Gouverneur, en heeft
insgelyks een' fraeien tuin. Deze twee gebouwen behooren aan de Societeit.
Byna in alle de straaten, ziet men, voor de huisen, eene laan van oranje-boomen,
die tweemaal in 't jaar bloeien, en 'er altyd eenen aangenaamen reuk verspreiden.
+
Men telt tegenwoordig, van de plaatse der ontscheeping tot op eene zekere
+
hoogte, by de zestig Hollandsche schepen op de reede, zonder die der
De Reede.
Engelschen mede te rekenen; en regt tegen over deze reede ziet men, gelyk in
de straaten van de stad, eene heerlyke laan van oranje-boomen, die eene reeks
huisen, achter dezelve geplaatst, met een' aangenaamen geur vervullen, en het
schoonste gezicht opleveren, dat men bedenken kan. Ik zou 'er zelfs by kunnen
voegen, zonder vreese van tegenspraak, dat 'er in 't gansche Hollandsche en
Fransche Amerika geen reede is, die by deze vergeleeken kan worden, uit hoofde
van de gemakkelyke wyze, waar op de voortbrengzels dezer volkplantinge aldaar
ingescheept kunnen worden. Maar het ergste is, dat men 'er wormen heeft, die de
schepen, op
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plaatsen, daar het hout van pik en teer ontbloot is, doorknaagen. Nogthans kan men
'er zich gemakkelyk voor wagten, wanneer men het schip wel kalfatert, zo dat 'er
geen eene plaats onbeteerd blyft, enz.
+
Het Stadshuis staat op eene schoone plaats (insgelyks voorzien met
Oranje-boomen) daar tegenwoordig de markt der slaaven, en als mede de vogel-, +Het Stadshuis.
vrucht- en groen- markt, gehouden wordt. Deze plaats diende eertyds voor een
algemeen kerkhof; dan, naardien men vreesde, dat de menigte van lyken, die 'er
byna dagelyks begraaven werden, ziekten veroorzaaken mogten, door de kwaade
dampen, heeft het Gouvernement eene andere plaats verkoozen, aan 't einde van
de stad, en heeft de eerste maar alleen behouden voor persoonen van aanzien, die
vyf honderd guldens geeven om 'er begraaven te worden, terwyl men maar vyftig
geeft, om eene begraafplaats op de laatste te hebben. Hoe het zy, het komt altyd,
gelyk men ziet, nog duur genoeg te staan om zich te laaten begraaven, zonder de
andere lyk-kosten te rekenen, die ook zeer hoog loopen.
+
Het bovenste gedeelte van het Stadshuis is geschikt ter oefeninge van den
+
openbaaren Godsdienst, die 'er alle Zondagen, 's morgens in 't Hollandsch, en
De Kerken.
's namiddags in 't Fransch, verricht wordt. Men heeft 'er ten dien einde, twee
Hollandsche, en een' Franschen Predikant, die ieder twaalf
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honderd Hollandsche guldens trekken, behalve hunne huisvesting, en drie slaaven
om hen te dienen; 't welk nog meer bedraagen kan, dan hun inkomen.
Hoewel 'er de armen schaars zyn, ontbreekt het 'er echter niet aan een
Diakoniehuis, waar in men de behoeftige Weeskinderen, en bejaarde persoonen,
die niets hebben om van te leeven, opneemt; en dit huis wordt zo wel bestierd, dat
men in de Kolonie geen gevaar loopt, om langs de straaten door bedelaars overvallen
te worden, gelyk men zulks in de meeste steden van Europa ondervindt: het is 'er
zelfs zo ver van daan, dat men 'er nooit een bedelaar ontmoet.
'Er is ook eene heerlyke Luthersche Kerk, waar in insgelyks volgens eene
vastgestelde orde, alle zondagen tweemaal gepredikt wordt, schoon 'er, ten dien
einde, maar een Predikant is; zy staat aan den kant van de Rivier, en is geheel van
steen gebouwd.
+
De Jooden, zo van de Portugeesche als Hoogduitsche natie, wier getal zeer
aanzienlyk is, hebben 'er ook twee Synagogen. Die der eerstgenoemden is zeer +Van de Joodsche
Synagogen..
fraei, doch die der Hoogduitschen in verre na zo fraei niet.
+
De bezetting bestaat uit twee Battaillons, de Artilleristen 'er onder begreepen,
welken te zamen, een getal van twaalf honderd man moeten uitmaaken, waarvan +Het Krygsbestier.
de eene helft ter betaalinge van de Societeit, en de andere helft van de bewooners
der Kolonie

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

26
staat. Dit krygsvolk staat onder het bevel van den Gouverneur, die 'er de Kollonel
van is. Hy wordt door de Societeit benoemd, en door hunne Hoog Mog. goedgekeurd.
De Commandant, welke, insgelyks, door de Societeit benoemd, en door hunne
Hoog Mog. goedgekeurd wordt, is Kollonel van het tweede Bataillon.
Ieder Battaillon wordt gebooden door twee Luitenant-Kollonels, vier Kapiteinen,
vier Luitenants, en even zo veel Onder-Luitenants en Vaandrigs; doch zy hebben
beide maar eenen Fiskaal, of Krygsrichter, eenen Opper-Kommis voor de Magazynen
der leevens middelen, en eenen Boekhouder, die allen ter betaalinge van de Societeit
staan.
Voor de zieken, onder het krygsvolk, heeft men een Hospitaal 't welk onder de
bezorging staat van een' Geneesheer en een Opper-Heelmeester, die van de
Societeit betaald worden.
+
Behalve het geregelde krygsvolk, maaken de inwooners van de stad nog drie
+
Kompagnien uit, van omtrent twee duizend man in 't geheel. Elk dezer
De Burger Kompagnien.
Kompagnien wordt gebooden door een' Kapitein, een' Luitenant, een'
Onder-Luitenant, en een' Vaandrig; en moeten zich allen, in tyd van nood, gereed
bevinden; om den vyand te bevechten, aangezien ieder inwooner voorzien is van
een goeden snaphaan, en zo veel buskruid en lood, als hy van nooden heeft, om
zich te verdedigen; waar op de Kapiteins zeer zorgvuldig acht geeven, doende, ten
dien einde, op bevel van den Gouverneur, tweemaal 's jaars een algemeen bezoek.
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Het zelfde heeft plaats langs alle de Rivieren, daar Plantagiën zyn; want ieder van
haar heeft verscheidene verdeelingen, die kleine Kompagnien uitmaaken. Onder
de Bestierders en Schryvers, die deze Plantagiën bewoonen, rekent men, in 't geheel
acht verdeelingen, waarvan ieder haar Kapitein, Luitenant, Onder-Luitenant, en
Vaandrig heeft, welken zich, op de eerste kanonschoot die tot een teken van alarm
gedaan wordt, naar hunne loopplaatsen begeeven moeten. Zy zyn ook zo wel
gewapend, als het krygsvolk van de stad, doch hun getal bedraagt maar omtrent
duizend koppen, waar uit men ligtelyk kan nagaan, dat 'er, in de gansche Kolonie,
maar omtrent vier duizend twee honderd Blanken zyn, de bezetting 'er onder
gerekend, die de wapens kunnen draagen.
+
In de eerste tyden oordeelde de Gouverneur, en eenige leden van den Raad,
+
over alle de verschillen, die in de Kolonie ontstonden, by uitersten gewysde, en
De burgerlyke
zonder beroep op eenigen anderen Rechter; 't welk toen ter tyde geene moeilyke Regeering.
zaak was, om dat het getal der volkplanteren gering, en by gevolg de geschillen
niet menigvuldig waren; maar het getal der inwooners vermeerderende, zyn ook de
geschillen van grooter belang en menigvuldiger geworden. Naardien de nieuws
aangekomene Europeaanen, met het oversteeken van de zee, hunne zucht tot
pleitgedingen en hunne fyne streeken en gesleepene uitvluchten in zaa-
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ken van regten niet verlooren hadden, zo heeft men verscheidene Gerigtshoven
moeten aanstellen, om hun gelegenheid te geeven, van zich van een eerste vonnis
tot een hoogeren Regter, of Opper-Gerigtshof te kunnen beroepen. Men moet echter
niet wagten, in eenen der Leden van deze Gerigtshoven, beroemde Regtsgeleerden,
die geoeffend zyn in de kennisse der wetten te vinden, maar wyze, zagtzinnige, en
by gevolg onbaatzuchtige mannen, wier vroomheid zo groot is, dat het gezond
verstand en de opregtheid alle hunne vonnissen voorschryven. Wat kan men meer
begeeren?
+
De Gouverneur is uit hoofde van zyn ampt, voorzitter van alle de drie Gerigtshoven
+
in Suriname.
Het Hof van Politie.
Het eerste dezer Gerigtshoven, het Hof van Politie of crimineele Justitie
genoemd, bestaat uit dertien persoonen, te weeten den Gouverneur, een'
Kommandant, een' Fiskaal, een' Secretaris en negen andere Leden, die uit de
voornaamste inwooners, en door dezelven, benoemd worden, hebbende de
Gouverneur het regt van verkiezing uit een dubbel getal, dat by de stemmen der
opgezetenen benoemd is. Maar men moet aanmerken, dat niemand tot de
waardigheid van Lid in deze vergadering verkoozen kan worden, zonder vaste
goederen in de Kolonie te hebben, en dat deze bedieningen voor 't leeven zyn, en
niets dan eere, en geen voordeel aan brengen. In
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dit Hof worden alleenlyk de lyfstraflyke misdaaden, en zaaken, die de Huishouding
der Kolonie betreffen, behandeld.
+
Het tweede Gerigtshof, de Raad van civile Justitie geheeten, waarvan de Leden
echter door 't eerste Gerigtshof verkooren worden, bestaat uit twaalf persoonen, +Het Hof van civile
daar onder beegrepen den Gouverneur, een' Secretaris, en tien andere Leden. Justitie.
Deze Raad vonnist alleenlyk over burgerlyke zaaken, waar van men zich in Europa
op hunne Hoog Mog. kan beroepen; 't welk maakt, dat dit Hof volstrekt onafhankelyk
is van 't eerste; ook heeft het zich den tytel van Opper-Gerigtshof aangematigd.
+
Het derde Gerigtshof is maar een kamer van Kommissarissen over kleine zaaken,
bestaande uit eenen Onder-Voorzitter, die de plaats van den Gouverneur vervult, +De Commissarissen, of
wanneer hy niet goedvindt zyn regt als Voorzitter te gebruiken, eenen Secretaris derde Gerigtshof.
en negen andere Leden, welken, gelyk die van het tweede Hof, door het eerste
verkooren worden.
Men handelt 'er niet dan van geld-zaaken, van de somme van drie, tot twee
honderd en vyftig guldens, en, zo ras de somme grooter is dan honderd en vyftig
guldens, kan men zich beroepen op den Raad van civile Justitie.
Men moet in acht neemen, dat de Leden van deze twee laatste Gerigtshoven alle
jaaren vernieuwd worden, uitgezonderd de Secretarissen, die, in alle drie de
Kollegien,
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hunnen post hun leeven lang behouden.
Alle onkosten, die 'er gemaakt worden, door de langduurige pleitgedingen, of
anderzins, raaken maar alleen de gemelde Secretarissen, uitgezonderd in de twee
laatste Gerigtshoven, alwaar de Leden het regt hebben, om hunne zittingen te doen
betaalen, als 'er eenige plantagiën, of andere byzondere goederen verkogt worden.
Wyders, moet men aanmerken, dat alle de gemelde Hoven maar vier gewoone
zittingen in 't jaar hebben, uitgezonderd het eerste, 't welk vergaderen moet als het
de zaak vereischt, dat is, om zaaken van belang, het welzyn der Societeit betreffende.
Naardien 'er hier te lande veele pleitgedingen zyn, kan men ligt begrypen, dat
men 'er geene Advokaaten of Procureurs kan missen; ook is hun getal redelyk groot:
want ik weet dat 'er van de eersten zeven of acht zyn, van de tweeden niet minder,
en vyf of zes Solliciteurs, welk getal myns bedunkens genoeg is voor hun, die zin
in 't pleiten hebben.
+
Het Gouvernement heeft ook een Wees en onbeheerde Boedelkamer opgerigt,
die bestierd wordt door twee Kommissarissen, en eenen Secretaris, welken acht +De Weeskamer.
geeven op de geenen die ab intestato komen te sterven, en verpligt zyn, hen te
laaten begraaven, zo derzelver boedel de kosten der begraafenisse maar eenigzins
kan goed maaken; zo niet, dan moet de Diakonie het geene 'er te kort
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komt 'er byvoegen. Maar ingevalle de overleedene goederen nalaat, zo moet de
Weeskamer de naaste erfgenaamen dagvaarden, om hun rekenschap te geeven
van deszelfs boedel en nalaatenschap, en hun de goederen ter hand stellen, waarvan
zy echter tien ten honderd, voor haare moeite, intrekt.
+
Door de inkomsten versta ik die, welken de Societeit uit deze Kolonie trekt,
+
bestaande in verscheidene imposten of belastingen, die de inwooners aan
De inkomsten van de
onderscheidene Kantooren of banken, ter ontvangst van dezelve opgerigt, moeten Societeit en het Land.
betaalen.
Het eerste dezer Kantooren is geschikt, om de inkomende en uitgaande regten,
op de Engelsche koopmanschappen, te ontvangen.
Ten tweeden is het geschikt, om de regten, gelegd op het gansche gedeelte van
den Koophandel, gelyk ik die beschreeven hebbe, waarvan ieder artikel, volgens
den tarif, betaalen moet, te ontvangen. Zelfs is 'er eene schatting, welke de
Kapiteinen moeten betaalen voor ieder schip dat in of uitgaat, naar maate van
derzelver grootte.
Ten derden ontvangt dit Kantoor de regten op de voortbrengzels der Plantagiën,
die het Land uitgaan, voor welken men vyftien stuivers van honderd pond koffy, vyf
en dertig stuivers van vyf en dertig pond katoen, en een gulden voor een oxhoofd
zuiker betaalt. Het timmerhout, daar te land gemaakt wordende, is ook eene zekere
belasting onderhevig.
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De Bezetting wordt uit alle deze inkomsten betaald, en dat 'er overschiet wordt den
Eigenaaren der Societeit ter hand gesteld.
Het tweede Kantoor is van 't gewoone Hoofdgeld. Men betaalt jaarlyks voor ieder
hoofd vyf en twintig stuivers, zo wel voor de Blanken als Slaaven, van drie jaaren
tot twaalf, en vyftig stuivers van twaalf tot zestig jaaren. De Blanken die in 't land
niet gebooren zyn, zyn vry van deze belasting, geduurende de tien eerste jaaren
van hun verblyf alhier. Alle de koffy - planters moeten hun hoofdgeld in geld betaalen;
doch die zuiker-plantagiën hebben, genieten het voorregt, van hetzelve in zuiker te
mogen betaalen, ieder pond op een stuiver gerekend, waar van het Kantoor
rekenschap doet aan de Heeren van de Societeit.
De Gouverneur kan over den ontvangst van deze twee Kantooren, naar zyn
goeddunken, beschikken, zonder dat hy iemand rekenschap behoeft te doen, dan
aan de Heeren van de Societeit.
Wat het derde Kantoor aanbelangt, hetzelve betreft de verkoopingen; zynde ieder
verkooper verpligt aldaar een zeker regt te betaalen voor 't geene hy wil verkoopen,
en de kooper een stuiver voor ieder gulden; uitgezonderd in een koop van slaaven,
daar hy maar twee en een half ten honderd voor betaalt.
Aan 't vierde Kantoor zyn de inwooners,

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

33
onder eede, verpligt, te verklaaren hunne zuivere winst van het loopende jaar, en
daar een zeker regt van te betaalen; zonder te rekenen eene tweede belasting, van
buitengewoon hoofdgeld, zo wel voor Blanken als slaaven, van twaalf jaaren af.
Deze twee soorten van belastingen raaken de ambachtslieden en allen, die in
huur zyn, gelyk de Planters. Derzelver inkomsten worden gebruikt om de kosten
van 't krygsvolk te gemoet te komen, welken men maakt om de weggeloopene
Negers tegen te gaan, welken, inderdaad, thans zo geducht niet zyn, zedert men
vrede met hun gemaakt heeft; doch dit belet niet, dat dit Kantoor genoegzaame
geldsommen hebben moet, om de jaarlyksche geschenken, die men hun geeven
moet, goed te maaken.
Aan 't vyfde Kantoor betaalt men het regt op den invoer van allerleie soorten van
wynen, bier, brandewyn, genever, en alle sterke dranken; waarvan de Hollandsche
en Engelsche Kapiteins, hunne laading, onder eede, moeten opgeeven, om het
smokkelen dezer waaren, daar een maatige impost op is, voor te komen.
De jaarwedden van de Predikanten, den Fiskaal en eenige andere bedienden
worden betaald uit de inkomsten van dit Kantoor; en deze twee laatsten behooren
onder het bestier van 't Gouvernement.
Aan het zesde en laatste Kantoor wordt de belasting op de huisen, rytuigen, vee,
als ossen, koeien, enz. betaald, van welke in-
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komsten men de wegen, openbaare plaatsen, en de Savaanen daar de beesten
weiden, onderhoudt.
Daarenboven trekt de Opzichter van de Rheede een zeker regt van alle schepen
die 'er komen ankeren, welk geheel voor hem is.

Derde hoofdstuk.
Wegens de gesteldheid van de Lucht in Suriname.
Een land zo uitgestrekt, als dit, 't welk bevochtigd wordt door een oneindig getal
Rivieren en Kreeken, en bedekt is met eene menigte van moerassige bosschen,
moet noodzaakelyk de lucht ten uitersten bederven, en veel toebrengen tot eene
+
byna geduurige verandering van jaargetyden. Men telt 'er evenwel maar vier, of
liever twee drooge, en twee regenachtige jaargetyden, die wederom dus verdeeld +De jaargetyden, die in 't
worden; voor eerst, in tyden van kleinen regen, welken gevolgd worden door een' land regeeren.
droogen tyd; wanneer de warmte zich meer begint te laaten voelen; waar op zwaare
regens volgen, die dit jaargetyde, oneigenlyk, den naam van winter geeven; want
het is, in dit land, nooit zo koud, dat men zich behoeft te warmen, dewyl men 'er
nooit vuur stookt, dan in de keuken, die daarenboven van 't
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huis afgescheiden, en gemeenlyk digt by den tuin is, om geen ongemak te hebben
van 't vuur, dat aldaar gestookt wordt; ook brandt men 'er niet dan hout. Het geene
men, met meerder regt den zomer noemt, is de onmaatige hitte die in de plaats
komt van gestaadige en hevige regens; waar na men weder den kleinen regen heeft,
en dus gaat het alle jaaren, op eenige veranderingen na, waarvan ik straks spreeken
zal.
Daarenboven zyn 'er de dag en nacht altyd even lang, naardien 'er de Zon ten
allen tyde, 's morgens om zes uuren opkomt, en, stiptelyk, 's avonds, op het zelfde
uur ondergaat, 't welk de avonden, zo wel als de nachten, zeer schadelyk maakt
voor de geenen, die zich in de avondlucht begeeven, na dat zy by dag, de groote
hitte geleeden hebben, vooral in het laatst gemelde jaargetyde, en als het lichte
maan is; dewyl als dan de lucht, welke altyd na zonnen-ondergang scherp en
doordringende is, inzon derheid, wanneer de hitte op den dag zwaar is geweest,
nog vinniger doordringt, wanneer de zon haaren invloed op dit gewest verspreidt.
Uit het geene ik gezegd heb, kan men afneemen, dat dit land niet voor zeer gezond
gehouden moet worden, gelyk het inderdaad ook niet is; welk vooroordeel, zo men
het dus noemen mag ik niet wegnemen kan; want hoe veel goeds ik 'er anders van
zeggen moet, heb ik echter voorgenomen, in alles de waarheid te spreeken, gelyk
men bevinden zal.
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Voor eerst, behoeft men niet te twyfelen, of de lucht, wanneer de zon op haar'
hoogsten trap is, veroorzaakt alhier veele ziekten, en eene grote sterfte onder de
inwooners, en nog meer onder de arme matroosen, die op de schepen eene min
zuivere lucht in ademen, dan op het land; om dat de hitte op dezelven zo geweldig
is, dat de sterkste kaerel zich naeuwlyks staande kan houden; vooral, wanneer
dezelven met zuiker belaaden zyn, welke verstikkende dampen veroorzaakt, waar
door de ademhaaling byna onderschept wordt; zo dat het niet missen kan, of veele
matroosen moeten door die hitte omkomen, te meer, dewyl 'er zelfs geen Gasthuis
voor hun in de stad is, werwaarts men hen kan brengen, om 'er hun de noodige
hulp voor hunne kwaalen te verschaffen. Behalve deze is 'er nog eene andere
oorzaak waar door deze ongelukkige menschen naar het graf gesleept worden; te
weeten: Zy zyn verpligt, van Plantagië tot Plantagië te gaan, om de vragt voor hunne
schepen te zoeken; deze reisen doen zy by dag, in de grootste hitte van de zonne,
genoodzaakt zynde, de riemen gestaadig in de handen te hebben, welke geweldige
beweeging alleen genoeg is, om hen boven mate te verhitten, zo dra zy voet aan
land zetten, drinken zy met groote greetigheid en onbedachtzaamheid koud water,
en vervolgens het sap van zuiker riet, waar by zy oranje-appels en citroenen voegen.
Deze vruchten zyn uit zich zelven zeer verkoelende; en meestal eeten ze die
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groen, wanneer dezelven nog nadeeliger voor de gezondheid zyn; hier door haalen
zy zich hevige koortsen, geweldige kolyken en zwaare buikloopen op den hals,
waarvan zy zwaarlyk kunnen geneezen worden. Dus behoeft men zich niet te
verwonderen, wanneer ik zegge, dat ik, in den jaare 1756, tot acht van deze
ongelukkigen, op eenen dag van die buitengemeene hitte, hebbe zien begraaven,
zonder de lyken der inwooners van de stad, mede te rekenen.
Maar wat middel om dit voor te komen! De dampkring is in dit jaargetyde zo
brandende, dat deszelfs hitte eene schielyke ontbinding in de vochten veroorzaakt,
waaruit eene zo overvloedige en geduurige uitwaasseming ontstaat, dat zelfs het
water, zo dra men het gedronken heeft, door de zweetgaten heen dringt, en men
hetzelve daar uit ziet vloeien, als uit eene natte spons die men zamendrukt.
Voeg hier by de ongestadigheid van 't weder, welke zo groot is, dat, schoon 'er,
gelyk ik gezegd heb, vier byna vastbepaalde jaargetyden zyn, dezelven echter
elkanderen dikwyls allen op eenen dag opvolgen; dat 'er daarenboven menigvuldige
en geweldige winden waeien, en dat men 'er aan ongemeen zwaare onweders
onderhevig is; ja, voeg hier eindelyk by, dat, midden in het schoonste en helderste
weder, byna alle de verhevelingen zich zomtyds eensklaps vereenigen en
zamenspannen ten verderve van de inwooners dezer volkplantinge.
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Ik twyfel echter sterk, of de sterste wel zo groot zou zyn, indien men de moerassige
bosschen, welke de stad Paramaribo dekken, vallen liet, en droog maakte; want uit
dezelven verheffen zich gestadige dampen, welken de lucht besmetten en eenen
buiten-gemeenen invloed op de vochten hebben, de vezelachtige deelen van het
menschelyk lighaam aandoen, derzelver overeenstemming vernietigen, en eene
merkelyke verzwakking veroorzaaken moeten, waar uit oneindig veel ziekten, de
eene gevaarlyker dan de andere, ontstaan, in welken de verrotting byna altyd volgt.
De al te drooge lucht, schoon minder schadelyk voor het lighaam dan eene al te
vochtige, brengt, echter, ten naasten by, de zelfde uitwerkingen voort, om dat zy de
graften verdroogt, en derhalven de daar in beslootene vochten verdikt; doch niets
werkt ongetwyfeld zo sterk op de zenuwen, vezels, zweetgaten, en op de gansche
dierlyke huishouding, dan de schielyke veranderingen van het weder, waarvan ik
gesproken heb.
Men behoeft maar de uitwerkingen der hitte en vochtigheid op de verscheidene
soorten van lighaamen, en zelfs op de allerhardsten, als het hout, en de metaalen,
die daar door uitgezet worden, en zwellen, in aanmerking te neemen, om te
begrypen, wat die werkende oorzaaken, het zy beurtelings of vereenigd, kunnen te
wege brengen, op de vaste deelen van het menschelyk lighaam, wanneer zy alle
haare vermogens op dezelven in 't werk stellen.
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Indien derhalve zo veel bosschen niet rondom de Stad waren, zou zy ook minder
onderworpen zyn aan den kwaadaartigen invloed, welken derzelver uitwaassemingen
veroorzaaken, om dat de lucht, die men 'er in zou ademen, alsdan zuiverer en
gezonder zou zyn; en de kwaade dampen van den grond, naar maate hunner
verheffinge vervliegende niet onmiddelyk naar de Stad dringen; en 't volk, zo niet
in 't geheel, ten minste voor een gedeelte, verlost zou zyn van onnoemelyke kwaalen,
waarmede het thans overlaaden wordt.
Eer ik van de Inboorlingen van het land beginne te spreeken, moet ik nog
aanmerken, dat hetzelve, om de groote vochtigheid, geene der vruchten voortbrengt,
welken by ons, in Europa, bekend zyn, als by voorbeeld, peeren, appels, kersen,
aalbessen, pruimen, persikken, abrikoosen enz. Doch dit belet niet, dat 'er oneindig
veel anderen zyn, die derzelver plaats op eene voordeelige wyze, vervullen, en
waarvan ik breedvoeriger, ter zyner plaatse, spreeken zal.

Vierde hoofdstuk.
Van de Indiaanen of Inboorlingen van het Land.
Het is buiten tegenspraak, dat de eerste inwooners dezer Kolonie Indiaanen ge-
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weest zyn, gelyk nog heden die der nabuurige eilanden, als Cayenne, de Berbice
enz. Die, hier en daar, door het land verstrooid zyn, maaken verscheidene Vlekken
of Dorpen uit, waarvan ik voorneemens ben, nader te spreeken. Maar my dunkt,
dat de naam van Amerikaanen hun veel beter voegt dan eenige andere naam, gelyk
die van Europeaanen aan de volken van Europa, van Asiatischen aan die van Asie,
en van Afrikaanen aan de inwooners van Africa voegt, mits men 'er den byzonderen
naam van hun gewest byvoege, om de plaats hunner af komste naeuwkeuriger te
bepaalen. Deze inboorlingen van het Land leeven in vrede met de inwooners, door
de goede zorg, welke de Regeering draagt, om hun regt te doen, en te beletten, dat
zy door de inwooners niet gemoeid worden, welken zy tot groot nut verstrekken, ja
zelfs zou men kunnen zeggen, dat zy hun, uit hoofde van eene menigte van zaaken,
volstrekt noodzaakelyk zyn.
Alle deze volken, zo die onze naaste buuren, als die door de gansche Kolonie
verspreid zyn, hebben eene middelmaatig groote en welgemaakte gestalte; zonder
eenige gebreklykheid; zelfs is het iets zeldzaams, onder hen manke, gebogchelde,
of verminkte menschen te zien, ten waare zulks by eenig toeval veroorzaakt mogte
zyn. Hunne kleur is als kaneel, die naar het roode trekt. Doch dit belet ondertuschen
niet, dat zy zo blank ter waereld komen,
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als wy; maar hunne kleur verandert in weinige dagen.
Deze volken weeten zich te maatigen in hunnen arbied, en beminnen de rust, zo
veel als iemand ter waereld. Hun hair is lang, dik, en zo zwart als git, en zy worden
niet grys dan in een hoogen ouderdom. Zy hebben zwarte, tamelyk wel gespleetene
en zeer doordringende oogen. De Natuur heeft hun weinig of geen baard gegeeven;
zy zyn 'er ook zo bang voor, dat zy nimmer in gebreke blyven, het eerste hairtje,
dat in hun gezicht, of op eene andere plaatse, voortkomt, uit te trekken, en zulks uit
een beginzel van zindelykheid; waarin zy van weinig volken overtroffen worden;
want zy baaden zich, zo dra zy uit hun bed of hangmat komen, waarna zy van hunne
(a)
(b)
vrouwen, met , Rocou, geweekt in oly van

(a)

(b)

De Rocou is eene vrucht van eene langwerpige of eironde gedaante, aan de zyden eenigzins
plat, hebbende, ten naasten by de figuur van een mirabolan ter lengte van anderhalven vinger,
en bedekt met eene schel, welke vol punten van eene hooge roode kleur is. Zy wast aan
eenen middelmaatig grooten boom, en wanneer zy ryp is, wordt zy roodachtig en opent zich
in twee deelen, ieder omtrent dertig korrels bevattende, die men laat weeken en tot deeg
maakt; de verwers bedienen 'er zich van, en men mengt ze ook in wasch, om daaraan een
geeler en verhevener kleur te geeven. De inzaameling van dezelve geschiedt tweemaal 's
jaars.
Men geest den naam van Palma Christi aan een klein boompje, 't welk eene vrucht voortbrengt
op de wyze van stekelige trossen, scherp om aan teraaken; ieder vrucht is aan drie kanten
rond, en zamengesteld uit drie klokhuisen, vervattende ieder zyn zaad, dat eirond, of
langwerpig, redelyk groot, blaeuwachtig, van buiten gevlakt, en van binnen met een wit en
mals merg voorzien is. Wanneer deze vrucht, by de Kruidkenners onder den naam van Ricirius
bekend, ter deege ryp is, komen 'er barsten in, waar door het zaad zich met geweld uitstort.
Uit de korrels van dit zaad bekomt men, door persing, de Karapat-oly.
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Palma Christi of Karapat gewreeven worden, 't welk hen naar gekookte kreeften
doet gelyken. Zy geeven voor, dat deze balsem hun vel bewaart, belet te barsten,
en zodanig verhardt, dat zy het steeken der mosquiten, of zogenaamde neeven,
niet voelen.
Byna alle de Caraïben (welken naam men den Indiaanen, die deze Kolonie
bevolken, geeft) gaan geheel naakt, hebbende niets anders om hunne naaktheid
te bedekken, dan een stuk linnen tusschen de beenen. Maar, daar ik my wel 't meest,
ten opzichte van dit volk, over verwonderd heb, is de volmaakte schikking en witheid
hunner tanden, die zy, tot eenen hoogen ouderdom, gaaf behouden, hebbende
geene kennisse aan die kwaalen, waaraan de tanden der Europeaanen onderhevig
zyn. Als zy in oorlog zyn, laaten zy zich, door hunne vrouwen, verscheidene zwarte
(c)
streepen op het lighaam maaken, met het sap van de

(c)

De boom, die deze vrucht draagt; is zeer groot; deszelfs blaaden zyn een halven voet lang,
en een derde minder breed. De vrucht is zo groot als een gansen ei, rond, en bedekt met
eene dunne en asch graeuwe schorse. Haar vleesch is vast, geel en kleefachtig vervuld met
een scherp sap, en van een' aangenaamen reuk. In het midden dezer vrucht vindt men eene
holligheid vol van zamengedrukt zaad, dat effen, bolrond, en omringd is met een zagt vleesch.
Ryp wordende, wordt zy week gelyk de mispels, en dan is zy zoet, om te eeten, gelyk men
zegt. Uit de schel dezer vrucht drukken de Caraïben een zeker vocht, dat in 't eerst zo helder
is al water, doch, in 't vervolg zeer zwart wordt.
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Genippa, die door geen ding ter waereld kunnen weggenomen worden, maar zich
zelven tegen den achsten of negenden dag uitwisschen.
+
De Indiaansche vrouwen hebben byna dezelfde gestalte als de mannen. Zy
+
hebben zwarte en gespleetene oogen; de trekken van haar gelaat zyn zeer
Afbeelding der
Indiaansche
vrouwen.
regelmaatig, en zy hebben zwart lang en dik hair. Haar ontbreekt niets dan de
kleur der Europeaansche vrouwen, om zeer schoon te zyn. Zy zyn zeer sterk, schoon
zy teder van gestel schynen te weezen; beschilderen haare lighaamen, daar zy zeer
zindelyk op zyn, gelyk de mannen. Het geene de schaamte verbiedt te laaten zien,
bedekken zy met eene Camisa, 't welk eigenlyk niets anders is dan een stuk
(d)
katoenen-lyn waat, dat gestikt of geborduurd is met kleine kraalen van Rassade
van verscheidene kleu-

(d)

Dezen naam geeft men aan een soort van glasen of geëmailleerde paarlen, daar verscheidene
çieraaden van gemaakt worden.
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ren, en aan het einde vercierd met eene franje, insgelyks van Rassade, ter hoogte
van omtrent drie duimen, om het eene zekere zwaarte te geeven, waar door de
wind belet wordt hetzelve op te ligten.
+
Ieder Natie heeft, daarenboven, haare byzondere manier om zich op te schikken,
+
of liever te mismaaken, want daar is, geen opschik, onder haar bekend, of zy
De verscheidene
maaken 'er eene figuur mede, als lieden, die, in vermomde klederen, ten danse optooizels der Indiaansche
vrouwen.
gaan. Daar zyn 'er, die zich mutsen, en andere optooizels, maaken met de
vederen van de schoonste vogels van het land: de vrouwen, vooral draagen dikke
snoeren van Rassade van verscheidene kleuren, om den hals, en aan de gewrichten
van de handen, en boven de elleboogen armbanden van dezelfde stoffe, zes of
zeven dubbeld. Haar schoeisel bestaat uit laarsjes, strekkende van het halve been
tot den enkel toe, welk verciersel voor haar en haare kinderen, die ook zulke laarsjes
draagen eer pyn dan cieraad is, naardien zy dezelven zeer sterk toetrekken, om,
gelyk zy zeggen, welgemaakte beenen te hebben. De mannen hebben, behalve
het lynwaat, waarvan ik gewag gemaakt heb, een' breeden gordel om de lendenen,
waar aan zy een groot mes zonder schede draagen,
De mannen, zo wel als de vrouwen, zyn in 't algemeen gesproken, van een tamelyk
zagten en vreesachtigen inborst: zy zyn goede oppassers van kranke persoonen,
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maar taamelyk onverschillig: hunne diensten bewyzen zy niet voor niet, doch stellen
dezelven ook op geen hoogen prys; een weinig vergenoegt hen, om dat zy hetzelve
hoog waardeeren. By voorbeeld, een mes, eenige vischhaaken en snaphaan, of
een byl, zyn voor hun een schat. Voor dat zy onze geld soorten, en de waarde van
goud en zilver kenden, zouden zy een zak vol gouds gegeeven hebben voor de
even genoemde zaaken. Maar tegenwoordig zyn zy beter onderrigt, en de
Europeaanen hebben zeer kwaalyk gedaan, van hen zo wys te maaken. Men behoeft
zich niet zeer te verwonderen, zo de Caraïben zich door jaloersheid tot zulk een'
trap laaten vervoeren, als men hen nageeft; want ik geloof, dat wy even minyverig
zouden zyn, indien men zich met onze vrouwen vryheden wilde aanmaatigen, waar
toe wy alleen geregtigd zyn. Dit is dan een bewys, dat zy hunne vrouwen en kinderen
inderdaad lief hebben. Men kan 'er by voegen, dat zy, ondanks hunne
onverschilligheid, veel werks maaken van allen, die zich voor hunne vrienden
verklaaren en hun eenig goed doen. Zy zyn allen leugenaars, en dit is een hunner
grootste gebreken, 't welk zy nimmer poogen te verbeteren. Schoon zy zeer
eenvoudig schynen, kennen zy echter hunne belangen wel, weetende zich van
streeken en veinzeryen wel te bedienen. Zy zyn lomp, en overgegeeven aan de
dronkenschap, zonder smaak, be-
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schaafdheid, of godsdienst, en van eene onverschilligheid en ongevoeligheid, die
hunne leevensdagen, aan elkanderen gelyk en kwynende maakt, niets te beduiden
hebbende dan 't geene verdrietig en verveelend is; in een woord het is een volk,
dat gewoon is naar zyn' eigenen zin en grilligheid te leeven.

Vyfde hoofdstuk.
Van de verscheidene wapenen dezer Natien, derzelver maakzel,
en de byzondere handigheid, waar mede zy 'er zich van weeten te
bedienen.
Hunne wapenen bestaan alleenlyk in boogen, pylen, knodsen, en een bloot mes.
Van deze wapenen bedienen zy zich niet, om dat het gebruik der snaphaanen hun
gantsch onbekend is, dewyl 'er zelfs zyn, die zeer wel met de snaphaan schieten,
doch derzelver getal is niet zeer groot. De meesten zouden dezelven niet kunnen
gebruiken zonder gevaar te loopen van ze onder de handen te doen springen, om
dat zy de kracht van het kruid in 't geheel niet kennen, en by gevolg, ook de manier
niet, om ze te laaden.
+
De boogen, welken zy gebruiken, zyn zes voeten lang, en gemaakt van zeer
+

Van de boogen
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schoon, buigzaam, zwaar, digt en hard hout, Letterhout genoemd.
+
Zy hebben twee soorten van pylen; zommigen zyn van riet, ter lengte van drie
en een' halven voet, de yzere punt, die 'er ingegriffeld, en die met katoenen garen +Van bunne pylen.
wel ter dege vast gemaakt wordt, 'er onder begreepen. Het overige van het riet
is geheel effen, hebbende maar alleen een kerf aan het einde, om te beletten, dat
de pyl, onder het afschieten, niet van de pees glyde. De Indiaanen verçieren deze
pylen dikwyls met papegaeis veeren, die gekloofd en vast geplakt worden op zes
duimen na aan 't einde. Als deze pylen eens in het lighaam der vyanden
doorgedrongen zyn; kunnen zy 'er, met geene mogelykheid weder uitgehaald worden,
zonder dat de huid en 't vleesch der gekwetsten mede weggerukt of gescheurd
worde.
De andere pylen, die van palmhout gemaakt worden, zyn niet dikker dan een dun
veertje, hebbende net veertien duimen lengte; dezelven eindigen zo scherp van
punt, als de allerdunste naalde.
+
Zy hebben de gewoonte van beide de soorten te vergiftigen, doch byzonder de
+
laatsten, 't welk zy doen door derzelver einde twee duimen hoog, te doopen in
Derzelver vergiftigde
(a)
een' sap, getrokken uit eenen boom, den Mancenillie-boom genoemd, die zeer pylen.
fraei, maar

(a)

Dezen naam geeft men aan eenen boom zo hoog als de grootste nooteboom. Zyn hout is
zeer fraei, hard, digt en gemarmerd met zwartachtige aders; de bladen gelyken naar die van
den peereboom en zyn, van binnen, sappig of melkachtig; de bloessem, omtrent vier duimen
lang, heeft de gedaante van een koorn-air, en is van eene fraeie roode kleur. Na dezen
bloessem komen 'er vruchten, zo groot, en van gedaante als onze pommes d'apis [een
Fransche Appel van de kleinste soort, ook in de Nederlanden bekend] die tamelyk wel rieken:
derzelver vleesch is doormengd met een zeer wit sap gelykende naar dat der schel en bladen.
Men geeft voor dat deze vruchten mancenillie appels genoemd worden, maar dat ze de genen
die 'er by ongeluk van eeten, vergeeven. Deze boom groeit langs den zeekant.
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teffens zeer gevaarlyk is. Zo dra men eene insnyding in denzelven doet, komt 'er
eene melkachtige en scherpe zelfstandigheid uit, vervuld met zulke vlugge deelen,
dat het vergif eene ten uitersten schielyke en geweldige werking heeft. Het houdt
zich, zelfs, zeer lang goed in de pylen, die 'er mede vergiftigd zyn, gelyk ik zelf
beproefd heb in verscheidene dieren, welken ik met eenigen dezer pylen (die een
myner vrienden drie of vier jaaren bewaard hadt,) schoot, en die allen een half uur
naar de kwetzing storven. De zelfde pylen heb ik nog, en ik twyfel geenzins, of het
vergif is'er nog in zyn volle kracht in; waar uit men gissen kan hoe doodelyk hetzelve
weezen moet, wanneer het noch versch is, 't welk ook door de volgende proeve
bevestigd wordt.
+
Om de Spanjaarden hier van te overtuigen, kwetste een Indiaansch Koning een
+

Doodelyke proef van het
vergif dezer pylen.
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zeer gezond kind van twaalf jaaren, met een dezer vergiftigde pylen, zeer ligt aan
het einde van een der teenen van den voet; hy belastte terstond de wondheelers,
die hy daar hadt laaten komen, het been, boven de knie, af te zetten, 't welk
naeuwlyks gedaan was, of de spaansche Gezanten zagen het kind den geest
geeven, niet door een gevolg van de afzetting van het been, gelyk beweezen werdt,
maar door de uitwerking van het vergif, dat zich zeer schielyk door het bloed
verspreid, en de edele deelen des lighaams aangedaan hadt, voor dat men eenige
hulp daar tegen hadt kunnen aanwenden.
+
Deze volken zyn daar beneven zeer kundig in het schieten met de pylen, en
mikken volmaakt wel op eenen afstand van meer dan zestig treeden; ook bestaat +De behendigheid dezer
al hun vermaak in zich in die kunst te oeffenen; maar daar men zich meest over volken in het schieten met
de pylen.
verwonderen moet, zyn de kinderen, welken 'er zich zeer jong in oeffenen, en
geen ander tydverdryf in hunne kindsche jaaren hebben, dan op kleine vogeltjes te
jaagen, waar van zy 'er zelden een missen. Zo dat zy, hoe lui ik hen ook afgeschilderd
hebbe, nooit hunne vyanden vreezen, door het groot vertrouwen, dat zy op hunne
eigene behendigheid stellen. Maar zy geeven ook geen kwartier aan de geenen,
die in hunne handen vallen, spaarende maar alleen de vrouwen en kinderen, welken
zy, vervolgens, aan de Europeaanen als slaaven, verkoopen. De vy-
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andelyke lighaamen kooken en verslinden zy als wilde beesten.
+
Zy bedienen zich niet van den boog, om de kleine houten pylen te schieten, maar
van een spat, of blaaspyp, waar mede zy dezelven meer dan honderd en twintig +De spatten.
treeden ver blaazen. Dit werktuig wordt gemaakt van hol riet, dat alhier gevonden
wordt; 't is negen of tien voeten lang, en een' goeden duim dik, en op dat de pyl die
zeer dun is, op zo groot eenen afstand moge raaken, omwinden zy deszelfs dikke
einde met ongesponnen katoen, waar door hy met eenige moeite in de spat gaat,
en de lucht binnen dezelve zaam geperst wordt; 't welk maakt, dat dezelve door het
blaazen eene verbaazende snelheid bygezet wordt, zonder welke het onmogelyk
zou zyn de pylen zo ver te brengen.
+
De Knodsen zyn van zeer hard en zwaar hout gemaakt; zy zyn plat, hebben
omtrent de lengte van twee en een halven voet, en de breedte van drie duimen. +De knodsen.
De Indiaanen, graveeren 'er eenige zonderlinge figuuren op, welken zy met
verscheidene kleuren vervullen. Aan de knods maaken zy eene koord van katoen
vast, om 'er de hand door te steeken, uit vreeze van dezelve in den stryd te verliezen.
Een slag, met zulk eene knodse gegeeven, breekt gewisselyk een arm, of verbryzelt
een bekkeneel, waarom zy dit geweer alleenlyk gebruiken, wanneer zy man tegen
man vechten, en alle hunne pylen verschooten hebben; want van de messen, daar
ik van
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gesprooken heb, bedienen zy zich niet, dan als zy dronken zyn, en onder elkanderen
verschil krygen?

Zesde hoofdstuk.
Van de wooningen der Indiaanen, hun bestier, en huishoudinge.
Naardien ik voorgenomen heb, alleen te spreeken van het geene Suriname, en
deszelfs kusten betreft, zal ik my, by gevolg bepaalen by de zaaken, die ik, in 't
algemeen, van de Indiaanen of Caraïben gemeld heb; om my te houden by het
geene de Indianen aangaat, met welken wy, gelyk ik, in het voorgaande hoofdstuk,
zeide, eene volmaakte vriendschap en eensgezindheid onderhouden.
Dit volk verandert dikwyls van woonplaatse, en ten dien opzichte schynt hetzelve
vry veranderlyk van aart; echter weet ik niet, of zulks uit ongestadigheid, of voorzorge
komt; maar naeuwlyks hebben zy een Vlek of Dorp in de eene plaatse gemaakt, of
men ziet hen dikwyls weder van daar vertrekken, om zich elders neder te zetten.
+
Wat derzelver tugt belangt, zo die dezelfde niet is, als by de beschaafde Natien,
+
men kan echter zeggen, dat 'er een order
Hun bestier.
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in acht genomen wordt, die men 'er niet verwagten zou.
+
Ieder Vlek, of Dorp, bestaat uit verscheidene huisgezinnen, welker getal, zo van
mannen als vrouwen, twintig of dertig persoonen kan bedraagen, staande onder +Hunne Vlekken.
een hoofd, in hunne taal Grandman genoemd, welken zy voor hunnen Kapitein
erkennen, en, op wiens bevel ieder in tyd van onraad op de been komt. Die niet in
staat zyn, om de wapenen te draagen, begeeven zich naar eene verzekerde plaats.
+
Hunne woonplaats is, gelyk ik gezegd heb, zeer onzeker. Nu woonen zy in de
bosschen, dan langs den oever der zee, zomwylen in de Plantagiën, en op andere +Hunne wooningen.
tyden in eene Kreek. Hunne huisen Carbets geheeten, kosten niet veel, om dat
zy 'er zelven de bouwmeesters en werklieden van zyn. Deze huisen worden
opgeslaagen, door middel van verscheidene vorken, of gaffels, van slegt hout
gemaakt, die van plaatse tot plaatse in den grond gestoken worden; aan derzelver
boveneinden zyn dwarsstokken vastgemaakt, waar op riet, of stukken van gespleeten
Palmites-boomen, in plaatse van latten, gelegd worden, die men bedekt met bladeren
of knoppen van riet, zo digt aan elkanderen, dat de regen 'er niet doordringen kan.
Men ziet aan deze huisen deur noch vensters, maar alleenlyk eene kleine opening,
door hen, onder het opslaan, daar in gelaaten. Zie daar hunne geheele wooning,
die zomtyds de verblyfplaats
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van de gansche gemeente is. Haare grootte komt overeen met het getal der
persoonen, die 'er moeten huisvesten, en, by gevolg, werken.
+
Wanneer de Indianen voorneemens zyn, zich in eenig bosch ter woon neder te
zetten, dan bereiden de mannen een stuk lands, om het, met Cassave of Maniok, +De bezigheden der
Pataten of Patatters, en Mahis, of Tuksch koorn te beplanten, zo veel als zy tot Indiaanen.
hun onderhoud nodig hebben. Zy gaan, beurtelings, ter jagt, en op de vischvangst,
en, zomtyds, houden zy zich ook bezig met kanoo's en wapenen te maaken. Op
het visschen zyn zy, by uitstek, afgerigt, bedienende zich van pylen om de vischschen
te doorbooren, wanneer de rivieren niet te diep zyn, of de visch zich niet meer dan
twee of drie voeten onder de oppervlakte van het water vertoont. Ook visschen zy
met den angel in zee, en in de rivieren. Als zy een groote vangst willen hebben,
omringen zy de Kreeken, en vangen 'er zo veel visch, als zy begeeren: zie hier, op
(a)
wat wyze zulks geschiedt; zy hebben een zeker groen hout welk zy tot kleine
stukjes verbryzelen, en in 't water smyten. De geur van dit hout

(a)

Men noemt dit hout Astralagus incanus, fruticeus, venenatus floribus purpureis. Het is eene
kleine plant, welke kleine, eenvoudige, holle, roodachtige steeltjes schiet, die bekleed zyn
met korte, puntige, ruige en zeer bittere blaadjes. De wortel is omtrent een' voet lang, en zo
dik als een vuist.
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is zo sterk, dat de visch, zo dra hy het zelve ruikt, 'er zo dronken van wordt, dat hy
gansch bedwelmd boven het water komt dryven, zonder echter op te houden met
spartelen; in tegendeel, het schynt. dat die geur hem te krachtiger daar toe aanport;
doch dit belet niet, dat hy zich niet even goed met de hand vangen laat.
+
Zy gaan, gemeenlyk ter vischvangst, met hunne Pirougen en kanoo's of kleine
+
schuitjes ter lengte van negen of tien voeten, spits toe loopende naar de beide
Hunne vaartuigen.
einden, welken omtrent vyftig duimen hooger zyn dan het midden, dat vier voeten
breed is. De Pirouge bestaat gemeenlyk uit negen planken, op de wyze van banken,
acht duimen van elkanderen afstaande; en voorzien van twee kleine masten, welken
ieder een vierkant zeil hebben.
Van de vischvangst te rug gekomen, zoeken zy niets dan de ruste en brengen
den tyd, al liggende, en onbekommerd door in hunne hamacs, of hangmatten, terwyl
hunne vrouwen bezig zyn, den visch te bereiden, en de huishouding te bezorgen.
+
Wat de vrouwen betreft, zy zyn zo lui niet als de mannen, want zy zyn altyd bezig
met de zorg der huishoudinge, en met allerleie kleine werkjes te maaken, als by +De bezigbeden der
voorbeeld, manden van fyn riet, pagales, allerhande aardewerk, en hamacs, of vrouwen.
hangmatten.
+
De manden, of korven, die de Indiaansche vrouwen maaken, zyn altyd eens zo
+
lang als zy breed zyn, schoon ze op verscheidene
Haare manden of korven.
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wyzen gemaakt worden; zy overtreffen al ons mandewerk, zo wel in fynheid als
netheid; de vrouwen gebrukenze, om haare werkjes, of haaren voorraad van
vruchten, te bergen.
+
De pagales zyn een soort van manden, die van grover riet gemaakt worden dan
de gemelde korven: dezelven zyn, gemeenlyk, van drie tot vyf voeten lang, twee +Haare pagales.
voeten breed en even zo diep. Men gebruikt ze gemeenlyk, als een koffer op de
reis, om een hangmat of eenige andere goederen over te voeren; en men kan ze
sluiten met een hangslot. Het vaatwerk, by dit volk, bestaat uit allerleie aarden
potten, schotels, kommen, die byna zo sterk en duurzaam zyn als van koper, en op
de volgendewyze gemaakt worden. De vrouwen (want dezen houden zich, gelyk ik
boven gezegd heb, hier mede bezig) neemen eene zekere hoeveelheid afsche van
den bast van eenen boom, in deze landstreek onder den naam van Kweepie bekend,
welke zy in een' houten mortier stooten, door eene fyne zeef ziften, en vervolgens
met goede klei mengen, om 'er alle de bovengemelde gereedschappen van te
maaken, die zy terstond, in den wind laaten droogen, waarna zy dezelven in den
oven bakken, en ze, met een soort van vernis, verglaazen.
+
De water potten, welken door dezelve gemaakt worden, zyn van eene ongemeene
+
grootte; want men vindt 'er, die tusschen de vier en vyf ankers houden. In de
Van de water potten.
Stad,
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of op de plantagiën, is geen huis, daar 'er niet, ten minste, drie of vier zyn, om het
regenwater welk men dagelyksch drinkt, te bewaaren. Deze potten zuiveren het
water, en houden het zo koel, als of het uit een yskelder kwam.
+
De Hamacs, welken naam alle de Indiaanen aan hunne bedden, by ons
+
hangmatten genoemd, geeven, zyn gemaakt van een stuk katoenen lynwaat,
De Hamacs.
van zes of zeven voeten lang, en twaalf of veertien voeten breed, waar van de
uiterste hoeken wel vyftig of meer ronde gaten hebben, waarin kleine wel gesponnene
en getweernde koorden, insgelyks van katoen, en hebbende ieder de lengte van
twee en een' halven voet, vastgemaakt zyn; men noemdt ze rabans. Alle deze kleine
koorden vereenigen zich aan het einde van het stuk, om een gat te maaken,
waardoor men een touw steekt, welk men aan twee krammen vast maakt, die in
hunne Carbets, aan twee dwars stokken, of aan boomen gehecht zyn, zo hunne
huisen nog niet zyn afgebouwd, om de hangmat op eene zekere hoogte boven den
grond, op te hangen.
Het gemakkelykste dezer bedden is, dat zy van weinig omslag zyn en dus
gemakkelyk kunnen vervoerd worden; men slaapt 'er, daarenboven, ook koeler en
frisscher in, dan in bedden, en men heeft 'er noch dekens, noch lakens, noch
matrassen, en zelfs geene kussens in noodig. Daar by is men in deze hangmatten
ook vry van vlooien
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en weegluisen. Men vindt ze, gelyk ik gezegd heb, in alle de huisen, door
Europeaanen bewoond, die ze boven onze beste bedden verkiezen, wanneer zy'er
in gewend zyn te slaapen, en 'er zich, naar hunne plantagiën gaande, van voorzien.
Maar hoe gemeen deze hangmatten zyn, kosten zy echter van vyftig, welken de
minsten zyn, tot honderd en dertig Hollandsche guldens; welk voor de laatsten drie
honderd Fransche guldens maakt.
De manier om een hangmat wel uit te rekken, bestaat in de twee einden te
verwyderen, zo dat zy met haar touwerk een halven cirkel maakt, waar van de
afstand van het eene einde naar het andere de middellyn is; vervolgens wordt zy
van den grond opgeligt, zo dat men 'er op zitten kan, als op een' stoel die wat hoog
is; daarna werpt men 'er zich in, men rekt zich uit, en men ligt 'er in, zo goed als in
het beste bed.
+
Het voornaamste voedzel van deze Natie bestaat in wild, verschen en gerookten
visch, krabben en in Schildpadden-vleesch. Van alle welke zaaken ik, afzonderlyk, +Het voedzel der
op eene andere plaats zal handelen, naardien ik in het volgende hoofdstuk maar Indiaanen.
alleen meene te spreeken van 't geene hun voor brood dient, gelyk als van de
cassave of maniok, van de patates, en van de mahis, of het Turksch kooren, en
eindelyk van hunne gewoonlyke dranken.
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Zevende hoofdstuk.
Van het Voedzel der Indiaanen in het algemeen.
De manier, op welke de Indiaanen hun vleesch bereiden, is zekerlyk de
allereen-voudigste en natuurlykste. Het gebruik der speceryen, zo nadeelig voor de
Europeaanen, is by dit volk nog niet ingevoerd. Zy eeten hun vleesch en visch
alleenlyk in water gekookt; ook braaden en roosten zy hetzelve, leggende hun
vleesch, of visch, op koolen, hetzelve keerende, en 'er niet van eetende, voor dat
het ter dege gaar is. Om het vleesch te braaden, bedienen zy zich van eene soort
van houten rooster van twee voeten hoog, onder welken men een gat in de aarde
gegraaven heeft, om 'er een middelmaatig vuur in te maaken, welk het vleesch
ongevoelig verdroogt, en langzaam gaar kookt; de rooksmaak, welken het hier door
naar zich trekt, hindert hen in geenen deele.
Zout gebruiken zy weinig, maar in tegendeel buitenspoorig veel peper of piment.
Deze eenvoudige manier om de spysen te bereiden, zou my, zonder dat ik my in
myne meening bedriege, doen gelooven, dat zy hunne sterkte, gezondheid en lang
leeven aan deze eenvoudige leevenswyze verschuldigd zyn.
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+

Men kan zeggen, dat de Cassave, in dit land, de oorsprong van leeven en dood is,
+
om dat 'er tweeërleie soort is, de eene goed om te eeten, en de andere een
De Cassave of Maniok.
doodelyk vergif, zo dat het van groot belang is, dat men ze wel weet te
onderscheiden.
De Inboorlingen van het land noemen de eerste soort eenvoudiglyk cassave, en
de andere bitter-casave. De eerste wordt byna in alle Plantagiën aangekweekt,
dienende tot voedzel voor de zwarte slaaven.
De Bestierders der Plantagiën durven de tweede soort niet aankweeken, zonder
verlof van hunne meesters, die daar omtrent zeer zorgvuldig zyn, om het gevaar,
welk zy konden loopen, wanneer zy slaaven gekocht hebben, welken pas uit Afrika
gekomen zyn; want dezen, zeer hongerig zynde, zouden 'er by gebrek van hetzelve
te kennen, van kunnen eeten, en 'er door vergeeven worden, gelyk meer dan eens
gebeurd is.
De plant van de eene en andere soorte, wast omtrent acht voeten hoog, op de
wyze van een boompje, vol knobbelige steelen; de bladen zyn breed en piramidaal;
de voornaamste steel is wat roodachtig, en de wortel, die zo dik is als een vuist,
strekt zich een of omtrent anderhalven voet in de rondte uit. Het onderscheid
tusschen de eerste en tweede soort bestaat hier in, dat de steel van de tweede soort
veel naar het karmo-synrood trekt, en dat deszelfs wortel een derde dikker is; doch
deze kenmerken kun-
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nen doen dwaalen, te meer, naardien de wortels van beide soorten, boven den
grond zich menigmaal in kleur, dikte en lengte gelyken; zo dat de geenen, die ze
niet volkomelyk kennen, 'er zich ligt in bedriegen kunnen. Echter is 'er een zekerder
en ontwyfelbaar kenmerk van de goede soorte, hierin bestaande.
De Cassave, welke men in de heete assche, laat braaden, en met boter eet, die
niet alleen goed maar zelfs zeer lekker is, en het brood overtreft, om dat zy den
regten smaak van kastanjes heeft, heeft binnen in, van het eene einde tot het andere,
een' draad, of vezel, zo dik als eene pen, welken men 'er uit doet, om dat hy niet
goed is om te eeten: in de andere soorte vindt men denzelfden draad, maar hy gaat
niet tot op de helft van de plant, en is niet dikker dan een grove dubbele draad. Dit
onderscheidt deze twee soorten zodaanig, dat men 'er zich niet in kan vergissen,
waar op men, in derdaad zyne aandagt vestigen moet.
Hoe vergiftig de laatste soort ook zy, maaken 'er de Creolers en Indiaanen echter
kleine koekjes van, welken zy op de volgende wyze bereiden, om haar de kwaade
hoedanigheid te beneemen.
(a)
Zy raspen dezen wortel gansch, op eene grage, en deszelfs sap in een
Caraïbische

(a)

De grage is een plank van een wortel, of het dik van een boom, in welke zeer scherpe stukes
steen gestoken zyn, die 'er eene soort van rasp van maaken.
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(b)

slang 'er uitgedrukt hebbende, leggen zy hem, eenige uuren, in de Zon, waarna
zy 'er koekjes van maaken, welken zy laaten kooken of braaden op yzeren plaaten.
Deze koekjes worden dan zeer wit: men eet ze op het nageregt, en met houdt ze
voor eene zeer groote lekkernye.
Het verwonderlykste is, dat dit volk, welk alles tot hun voordeel weet te beleggen,
zelfs van het sap dezer schadelyke plant een vogt maakt, welk zy cassiripo noemen,
zynde een soort van aftrekzel of nat, waarby eene genoegzaame hoeveelheid van
Indiaansche peper, by ons capiscum genoemd, gevoegd is, om hetzelve dik te doen
worden; dit vogt wordt in allerlerleie saussen gemengd, om 'er een verheven smaak
aan te geeven. Ook is 'er, inderdaad, niets aangenaamer en smaakelyker dan dit
vogt. Het is buiten twyfel dat de Zon en het vuur het sap der plante, in de eerste
werking, verdroogende, het vergif 'er uit trekken; en dat de peper, in de tweede
werking, de kracht heeft van hetzelve geheel te vernietigen. Hoe het zy, eenigen
myner goede

(b)

De Caraïbische slang is een werktuig in de gedaante van een' Cylinder, zynde vier voeten
lang, wanneer het ledig is, en van vier of vyf duimen middellyns. Dit werktuig is zamengesteld
uit stukken van gespleeten riet, of een soort van dadelboomen gevlochten als een zeef. De
maniok wordt gedrukt en geperst, naar maate men dezelve in de slang laat loopen, waar door
haare dikte zeer vermeerdert, terwyl haare lengte vermindert, maar het gewigt, welk men 'er
aan het einde aanhangt, doet haar langer en dunner worden; 't geene niet geschieden kan,
zonder het sap uit te drukken.
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vrienden my verzekerd hebbende, dat dit vogt heerlyk van smaak was, zo wilde ik
het beproeven; doch myn mond was 'er twee uuren lang zo van aangedaan, dat de
lust my verging om het te gebruiken, gelyk zy doen, en hoe sterk my verscheidene
der oudste bewooners van deze landstreek verzekerden, dat men, zonder het minste
gevaar, van dezen wortel, wel gebraaden en volkomen gedroogd zynde, kon eeten,
heb ik echter geen lust gehad, om 'er van te nuttigen, na de volgende proeven,
welken ik van dit yslyk vergif, zo natuurlyk als overgehaald, heb genomen.

I.
+

Ik gaf een hond van drie weeken oud, een dragma, zynde het achtste gedeelte van
een once, van dit sap, welk versch uit den wortel van de bittere cassave gedrukt +Doodelyke
was, in; naeuwlyks hadt het beest dit sap in 't lighaam of het deedt de krachtigste proefneemingen van 't sap
van de bittere cassave.
poogingen, om hetzelve kwyt te raaken; doch te vergeefs, twee minuuten daar
na deedt de hond niet anders dan heên en weder loopen, werdt doodelyk benaeuwd
en kreeg stuipen, waarin hy, na verloop van twee en dertig minuuten, storf.

II.
Een half once van hetzelfde sap in een pot gedaan hebbende, dronk 'er een kat
van
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die terstond opzwol, ten naasten by dezelfde beweegingen maakte als de hond, en
binnen twaalf minuuten storf.

III.
Een grooter kat, die 'er vyf deelen van een once van gedronken hadt, deedt alle
vergeefsche poogingen om het uit te spuuwen; drie minuuten daar na werden haare
voorste pooten styf, zy begon te kwylen, en storf achttien minuuten daarna aan
stuiptrekkingen.

IV.
Een vleeschhouwers hond, dien ik met geweld, anderhalve once van hetzelve had
doen neemen, viel twee minuuten daar na, tegen den grond, huilde verschrikkelyk,
en deedt al wat hy kon om te braaken, 't welk hem ook gelukte, en waar door hy
eenige verligtinge gevoelde: toen beurde hy zich op, als of hy weg wilde loopen;
doch naeuwlyks stondt hy op zyne pooten, of hy viel weêr, neder, draaiende van
den eenen kant naar den anderen, en keek zeer wild uit de oogen: vervolgens begon
hy te kwylen, op nieuws te huilen, en kreeg verscheidene stuiptrekkingen, gepaard
met eene overvloedige ontlasting van water en drekkige stof; eindelyk storf hy, na
verloop van twee en dertig minuuten.
Ik heb alle deze dieren geopend, en in
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hunne maag dezelfde hoeveelheid van sap gevonden, als zy ingenomen hadden,
zonder eenige verandering van kleur.
In de ingewanden werd ik het minste bederf niet gewaar; geen teken van
ontsteking, of eenige stremming in de bloedvaten, waar door ik overtuigd werd, dat
dit vergif, in 't algemeen maar op het zenuw gestel werkt, door deszelfs groote
scherpheid, zo dat de dood onvermydelyk is, zo ras het eens in de maag gekomen
is; ten ware men zyn toevlugt nam tot het volgende hulpmiddel, waar van ik de proef
genomen heb, gelyk men zien zal.
Ik bond eene groote en sterke kat vast, en deed haar met geweld anderhalve
once van dit vogt doorslokken; drie minuuten daar na werdt zy vreeslyk benaeuwd;
op de vierde minuut deedt zy oneindig veele poogingen, om te braaken, maar te
vergeefs; ik merkte, dat zy in de rondte zou gedraeid hebben, gelyk de andere
beesten, indien ze niet gebonden was geweest; het lyf zwol op, en de achterste
pooten werden styf, waar op eene sterke kwyling volgde. Toen gaf ik haar eene
once warme raapolie in, welke zy, terstond, met een gedeelte van het sap, overgaf;
zich hier door zeer verligt vindende, rustte zy twee minuuten, waar na zy al het sap
overgaf, en een' grooten overvloed van vuiligheden kwyt raakte. Dit gedaan zynde
liet ik de kat los, die zo ras zy kon op vier pooten wegliep.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

65
Door deze proefneeming ziet men, dat het gemakkelyk zou zyn iemand in 't leeven
te spaaren, die van dezen wortel gegeeten hadt. Maar het verwonderlykste van dit
vergif is, dat het niet op de wormen werkt; want den vleeschhouwers hond openende,
vond ik in zyne maag twee groote wormen, die in dit sap zwommen. Ik haalde ze
'er uit, en leide ze in een grootere hoeveelheid van dit sap, welk ik versch uitgeperst
had. De wormen leefden daar in tot den zesden dag, en werden zelfs meer dan een
derde grooter; doch het sap ten einde van de zes dagen beginnende te gisten en
waterachtig te worden, storven zy. Indien ik ze 'er uitgenomen, en in versch sap
gelegd had, zouden zy, buiten twyfel, langer geleefd hebben, en hetzelve zou hun,
in de plaats van verderflyk, heilzaam geweest zyn, welk blykt om dat zy 'er grooter
in geworden waren.
Ziende dan, dat dit sap niet langer dan zes dagen konde goed blyven, ging ik
verder met myne proefneemingen, en besloot een vlug alkohol uit hetzelve te trekken
door middel van overhaalinge. Ten dien einde nam ik vyftig pond van dit versch
uitgeperste sap, welk ik in een distilleerkeetel liet trekken, om 'er den geest trapswyze
uit te haalen: de eerste werking gaf my drie oncen vlug Alkohol; toen veranderde ik
van distilleerglas, en haalde 'er nog eene once uit, dat minder sterk was; op dezelfde
wyze voortgaande kreeg ik de vyfde
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once, dat zonder reuk was, waarna ik myne proeven vernieuwde.
Ik gaf een' hond van een jaar een koffy- lepel vol van de drie eerste oncen, in;
het dier viel terstond in eene flaeuwte, gaf vervaarlyke schreeuwen, en kreeg
vreeslyke stuipen, die verzeld werden van eene overvloedige waterloozinge, waar
op het binnen vyf minuuten storf.
Vervolgens wilde ik myne proeven herhaalen, of liever, vervolgen; doch ik bevond,
dat het geene ik door de tweede en derde werking bekomen had, het minste vergif
niet inhadt: 't welk bewyst, dat het vergif maar alleen in de vlugge deelen van 't sap
dezer planten is, welk sap, aan eenig dier gegeeven zynde, zo vlug en sterk werkt
op de Zenuwachtige deelen, dat het derzelver beweeging van tyd tot tyd vermindert,
en dus den dood veroorzaakt.
+
Zie hier nu de kweeking van deze twee planten. Te vooren heb ik gezegd, dat
+
zy als boompjes groeien; maar men weet niet, of zy van stekken voortkomen.
De kweeking der
Cassave.
Zie hier hoe men 'er mede leeft.
Men maakt eene groeve van omtrent anderhalven voet lang, en zes of zeven
duimen diep; in deze groeve legt men twee takken, of twee stukken van takken van
het boompje, die achttien of twintig duimen langzyn; het eene einde van een dezer
takken wordt boven den grond gelaaten, waarna men ze bedekt met dezelfde aarde,
die men uit de grup gehaald heeft, en na verloop
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van veertien of vyftien maanden heeft de plant, gelyk men my gezegd heeft, haare
volle grootte en rypheid.
+
De Pataten zyn vruchten, die veel overeenkomst hebben met onze aardappelen.
Men heeft 'er van driërleie soort, witten, rooden en geelen, welken allen verschillen +De Pataten.
in gedaante, als zynde rond, eirond of met twee hoornen. De schil dezer vruchten,
die van twee tot vyf duimen dik zyn, is dun, glad, zonder vezels of draaden. De
rooden zyn van binnen vleesch kleurig, gelyk de schil; de witten en geelen hebben
eene graauwe schil, en zyn van binnen wit of geel. Zy zyn het gewoone voedzel
der Negers, 't welk in 't algemeen zeer ligt, en by gevolg gemakkelyk is om te
verteeren, schoon zeer voedzaam.
Deze drie soorten vermenigvuldigen of door de uitspruitzels, of door de vruchten
zelven, by regenachtig weder, in den grond te steeken, en vier duimen hoog met
aarde te bedekken. Zy hebben drie en vier maanden werk, om tot eene volkomene
rypheid te geraaken, en vereisschen eenen zeer luchtigen grond. Men kookt ze
gemeenlyk met vleesch, en men gebruikt ze in de plaatse van brood; maar de
Indiaanen en zwarte slaaven eeten dezelven meesten tyd, in 't water gekookt, of
gestoofd, met gerookte visch, daar zy piment byvoegen, welk zo sterk is dat het den
mond doet opzwellen.
+
De mahis of het Turksch kooren, is ook een
+

De mahis.
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goed voedzel voor dit volk; zy kweeken het, op de volgende wyze, aan.
Na dat men de aarde bereid heeft, vergenoegd men zich om met een klein stokje
gaten te maaken, en men laat in ieder gat twee of drie korrels mahis, of gierst (want
zy zaeien het op de zelfde wyze) vallen, waarna men het gat vult met aarde, en den
grond rondom dezelve plat drukt. Het is wonderlyk om te zien, hoe vet, hard en
sappig het gevogelte is, dat met dit koorn gevoed wordt; men geeft 'er ook van aan
de paarden, doch die worden 'er dampig van. Deze volken braaden de gansche
airen, wanneer het koorn nog mals en vol melk is, en eeten ze met grooten smaak.
De blanke Creolen maaken van deszels meel een heerlyk tomton, of soort van
beuling, by de Engelschen Boudin genoemd, welke zy, vervolgens kooken met
(a)
gezouten vleesch, en gerookten visch, doende daar oker, en eene redelyke
hoeveelheid piment en andere diergelyke droogeryen by; dan eeten zy het op de
wyze der Indiaanen en zwarte slaaven, naamelyk zonder lepels of vorken, maar
alleen met de vingers; welke manier van eeten deze spys, volgens hun zeggen,
smaakelyker maakt; doch hoe goed dezelve daar door, naar hunne verbeelding,
moge worden, het is zeker, dat deze wyze van eeten zeer geschikt is, om

(a)

Zie wat dit is in het Hoofdstuk van de moeskruiden.
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iemand de lust van hun tafelgenoot te zyn, te beneemen.
+
Het is waar, dat het buitenspoorig drinken by deze volken altyd in gebruik is
+
gegeweest; zy drinken zekerlyk onmaatig, en, als zy smoordronken zyn, doen
Hunne dranken.
zy hun best om over te geeven, om weer op nieuw te kunnen beginnen. De
gewoone drank der Indiaanen wordt op de volgende wyze toebereid. Zy doen in
een der groote potten, waarvan ik gesproken heb, verscheidene koekjes cassave,
pataten en zuure Oranje-Appels; dit laaten zy eenige dagen gisten met eene zekere
hoeveelheid water, waarna het door een zeef gedaan, en vervolgens gedronken
wordt. Men heeft my verzekerd, dat deze drank, schoon zeer aangenaam, echter
sterk genoeg is om dronken van te worden.

Achtste hoofdstuk.
Van den Godsdienst der Indiaanen; hunne huwelyken, het
kinderbaaren der vrouwen, de aldaar in gebruik zynde Genees
middelen, en van hunne begraaffenissen.
+

De Godsdienst dezer volken, zo wy al stellen dat zy 'er een' of verscheidene
hebben, is een geheim, dat niet ligt te doorgronden is. Maar ik ben zedelyk
overtuigd,

+

Hun Godsdienst.
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dat zy in 't algemeen geen Christendom belyden, en allen afgodendienaars zyn. De
Maan, de Zon, de Sterren, en zelfs allerleie soorten van dieren, zyn de voorwerpen
hunner Godsdienstige eerbewyzinge; en wat moeite men zich gegeeven heeft om
hun, het zy met redeneeringen, of met geweld, grondbeginzels van een' anderen
Godsdienst in te boezemen, het is alles te vergeefsch geweest.
+
De plegtigheden, by hunne huwelyken gebruikelyk, zyn zeer eenvouwdig; Hy,
die eene dochter zoekt te trouwen, heeft haar maar alleen te brengen het geene +Hunne huwelyken.
hy dien dag met de jagt of visschery gevangen heeft; indien de jonge dochter dit
geschenk aanneemt, is het een bewys, dat zy hem wel tot haaren man wil hebben;
dan draagt zy zorg zyn avondmaal te bereiden; en het hem in zyn carbet te brengen;
dit gedaan zynde, gaat zy weg, en komt den volgenden dag weder by hem, om den
tyd van de voltrekking van het huwelyk te bepaalen. Ondertusschen houdt zich de
aanstaande man, met zyne nabestaande, of voornaamste vrienden, sterk bezig met
jaagen en visschen. Den dag van 't huwelyk gekomen zynde, gaat de bruidegom
zyne bruid bezoeken om haar te zeggen: ik heb u tot myne vrouw gekoozen, 't welk
genoeg is voor haar om hem te volgen. Ik geloof, dat zy, om deze reden, gemeenlyk,
hunne vrouwen uit hunne nabestaanden of nichten verkiezen. Maar, hoe weinig
voorzorg
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zy ook gebruiken in hunne vereeniging, zyn de vrouwen daarom niet minder aan
eene slaassche gehoorzaamheid onderworpen. De mannen hebben een volstrekt
gezag over haar, en zy zyn niets dan derzelver slaaven, 't welk, zonder twyfel, een
gevolg is van den geest der vryheid, die onder dit volk heerscht, dat niet dulden kan,
dat men 'er de minste inbreuk op pooge te maaken, welk eene liefde de mannen
hunne vrouwen ook toedraagen, zyn deze laatsten echter in geenen deele ontheven
van den eerbied, welken de eersten zich aanmaatigen; en hoe naeuwkeurig zy deze
zogenoemde pligten nakomen, zy leeven daarom niet te geruster, als staande, alle
dagen, bloot voor de grilligheden haarer mannen, die, gelyk ik boven te kennen gaf,
zeer wispeltuurig zyn, en het regt hebben, om haar, als het hun in de harsenen
komt, of op het minste vermoeden van ontrouw, weg te jaagen, en zelfs te dooden,
zonder de minste omstandigheid, of vreeze van daar over berispt of gestraft te zullen
worden. De veelwyvery is by hen niet bekend, uit hoofde van de vryheid, welke zy
hebben om zich van hunne vrouwen te scheiden, wanneer zy willen, of zich van
haar te ontdoen, en terstond eene andere te neemen. De eenige achting, welke
een Indiaan zyne vrouw betoont, bestaat in haar, na het eindigen van een' veldtogt,
het hoofdhair van de geenen, die zy gedood hebben, te brengen, tot een bewys van
hunne over-
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winninge, op dat zy zich daar mede opschikke, en daar door de dapperheid en zege
van haaren man verkondige, 't welk meer aan hoogmoed en verwaandheid, dan
aan liefde toe te schryven is.
Al bemint een Indiaan zyn vrouw nog zo sterk, heeft zy, echter, nooit het genoegen,
van met hem te eeten; in tegendeel, zy dient hem, en dat gedaan hebbende, gaat
zy zelve met haare kinderen eeten. Behalve het geene ik gezegd hebbe, van de
manier van eeten der Indiaanen die niet zeer smaakelyk is, is het iets zeldzaams
hen hunne maaltyden te zien houden, 't welk zy doen gelyk de aapen, zittende op
hunne hurken, en eetende zeer gulzig, zonder een enkel woord te spreeken. Zy
hebben ook geenen gezetten tyd voor hunne maaltyden, want zy eeten en drinken,
als zy honger of dorst hebben.
+
Om nog meer den slaafschen staat dezer arme vrouwen, en dus ook de ydele
verwaandheid der mannen te bewyzen, moet men aanmerken, dat eene vrouw, +Het kraamen der
vrouwen.
zo ras zy haare vrucht ter waereld heeft gebragt, zich ten eersten naar eene
naast by gelegene Rivier of Kreek begeeft, om het kind en zich zelve te wasschen;
geduurende welke verrigting de Vader van het kind in een hamac gaat liggen, daar
hy zes weeken in blyft, om uit te rusten van de moeite, die hy zich gegeeven heeft,
om dit nieuwe wezen te voorschyn te brengen; en dat de kraamvrouw, al dien tyd,
de zorg van het
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huishouden moet waarneemen. Geduurende die zes weeken, bezoekt men hem,
en men betuigt hem, veel deel te neemen in zyne ongemakken. De vrouwen, 't is
waar kraamen zeer gemakkelyk, en, als de minste zwaarigheid zich opdoet, neemen
zy haar toevlugt tot het sap van zekeren boom, by haar bekend, welk haar eene
gelukkige en spoedige verlossing verschaft.
+
Zy zoogen haare kinderen tot den ouderdom van acht of tien maanden, maar
+
zwagtelen of wiegen dezelven nooit; in tegendeel, zy leggen ze, terwyl zy met
De manier op welke zy
haare kinderen opvoeden.
het huishouden bezig zyn, geheel naakt op den grond, alwaar deze kleine
schepzeltjes zich in het zand rollen, en voortkruipen naar hun welgevallen. De
vrouwen stellen vast, dat deze handelwyze het waare middel is, om de kinderen
vroeg te gewennen aan ongemakken, en dezelven eene sterke lighaams-gesteldheid,
welke naar die van den Vader aart, te geeven. Zo dra de kinderen zich maar
eenigzins op de beenen kunnen houden, worden ze van de moeder op den rugge
gedraagen, daar zy zich wonderlyk weeten vast te houden, of op de armen daar ze
de beentjes omslingeren. Behalve het zog, geeven de moeders hun van al wat zy
zelven eeten. Ondanks deze zo gering schynende zorge, welke men voor de kinders
heeft, worden zy echter nooit gebogcheld, scheef of mank. Ik kan betuigen, dat ik,
geduurende myn verblyf in Suriname, niet eenen Indiaan, noch onder de mannen,
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noch onder de vrouwen, gezien hebbe, die mismaakt was; 't welk een bewys is, dat
deze manier van opvoeding te verkiezen is boven die van Europa, alwaar men veele
kinderen ziet, die wanschapen, mismaakt of zwakkelyk zyn, en het minste ongemak
niet kunnen verdraagen.
+
De kinderen tot zekere jaaren gekomen zynde; worden in den afgodendienst
+
hunner Vaderen opgebragt, voor welken men hun te gelyk den allerdiepsten
De verdere opvoeding
eerbied, gepaard met eenen yver, om hunne ouderen behulpzaam te zyn, en in der kinderen.
hunnen arbeid by te staan, inboezemt; pligten, waar van zy zich allen zeer wel
kwyten.
Schoon wy de Indiaanen als een wild en woest volk beschouwen, moeten wy hen
echter niet aanmerken als beesten, die in geene maatschappye of zonder regeering
leeven. Zy zyn inderdaad zeer vry, vreezende niets meer, dan de afhanklykheid.
De slaaverny, onder welke gedaante men dezelve hun ook onder het oog moge
brengen, is hun, ten allen tyde, eene zeer haatelyke zaak, waar van zy zich ten
koste van al wat zy in de waereld hebben, zouden zoeken te verlossen. Doch dit
belet niet, dat zy in eene soort van vrye gemeenebesten leeven, waar in zy een
opperhoofd erkennen, om de goede order te bewaaren gelyk ik reeds te kennen
heb gegeeven.
+
De maatigheid dezer volken bewaart hen bykans voor alle de ongemakken, die
+
wy gevoelen, het verval van krachten in een
Hunne Geneesmiddelen.
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hoogen ouderdom uitgezonderd, die hen noodzaakt in de hamac te blyven. Indien
het echter gebeurt, 't welk zeer zeldzaam is, dat zy eenig ongemak krygen, dan zyn
zy hunne eigene Geneesmeesters en wondheelers. Alle hunne geneesmiddelen
bestaan in eenige oliën, welken zy inneemen, en in een' voortreffelyken balsem,
racaciri genoemd. Deze balsem komt van een' boom die in den omtrek van de Rivier
der Amazoonen gevonden wordt; in dezen boom maakt men eenige insnydingen,
+
waar uit de balsem druipt, en in een kalabas vervangen wordt. Deze balsem is een
heerlyk middel voor alle versche wonden, en verouderde zweeren, wanneer men +Van den Balsem
Racaciri.
'er een pleister van maakt, en dien zo heet op de wonden legt als moogelyk is.
Daarenboven is dezelve ook zeer heilzaam voor de borst, en onfeilbaar om den
witten vloed en voorouderde druiperts te stuiten.
+
De gom, copal genoemd, is by hen ook een bekwaam hulpmiddel tegen den
+
(a)
De copal gom.
buikloop. Dezelve druipt uit den stam van een' dikken boom, loms geheeten,
daar men eene insnyding in gedaan heeft: de bladen van dezen boom, die eene
vrucht draagt, zeer gelykende naar onze komkommers, zyn lang, redelyk breed, en
puntig. De vrucht is hard, geel, glimmende en door-

(a)

Of coubraril bifolia pyramidata.
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schynende, en geeft, op het vuur liggende, omtrent denzelfden reuk als oliban of
myrrhe: zy is verzagtende en ontbindende, en wordt ook gebruikt als best vernis.
Het hout van dezen boom wordt gebezigd tot allerleie soorten van fraei huisraad,
als tafelen, kabinetten, buffetten, doch het is zeer duur.
Het lang leeven dezer volken en derzelver gezondheid tot eenen hoogen
ouderdom, geeft my gelegenheid, om weder te herhaalen, het geene ik in het derde
Hoofdstukzeide, aangaande de nuttigheid, welke men ondervinden zou, indien men
de bosschen, in den omtrek van de Stad Paramaribo tot op den grond afkapte, dewyl
het zeer waarschynlyk is, dat de verandering van hunne woonplaatsen, daar ik in
het zesde Hoofdstuk van gewaagd hebbe, 'er veel toe; doet en dit brengt my,
ongevoelig, tot hunne begraaffenissen, daar ik een woord van melden zal eer ik
overga tot de beschryving hunner reisen, oorlogen, uitspanningen, en koophandel.
+
Wanneer 'er een Indiaan sterst, draagt de gansche Gemeente zo wel rouw als
alle zyne nabestaanden. Hunne begraaffenissen geschieden zonder veel toestel, +Hunne Begraaffenissen.
of plegtigheid, maar met groote tekenen van droefheid, dewyl zy niets anders
doen dan vervaarlyk schreeuwen en huilen. Men begint de begraaffenis met het
gansche doode lighaam te wasschen; vervolgens met zekere olie te wryven, waarna
men de elleboogen met een
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touw tusschen de knieën vastbindt, zo dat het hoofd op de beide handen rust, welk
men andermaal zamenbindt, dit gedaan zynde, doet men het lyk in een nieuwen
zak van lynwaat, en men begraaft het in de carbet, of hut, waar in de overledene
gewoond heeft. Men draagt zorg, al het krygsgereedschap van den overledenen
naast hem te leggen, om dat men zich verbeeldt, dat hy alle deze zaaken in de
andere waereld zal van nooden hebben.

Negende hoofdstuk.
Van hunne Reisen zo ter zee als te lande; van hunne Oorloogen,
hunne Danssen en hunnen Koophandel.
Indien men zich maar eenigzins te binnen brengt het geene ik, in het zesde
Hoofdstuk, gezegd hebbe, aangaande den wispeltuurigen aart dezer volken, zal
men zich niet zeer verwonderen, als men hoort, dat zy groote lief hebbers van 't
reizen zyn.
+
Naardien de Volkplanting van Suriname veele Rivieren, en inzonderheid veele
Kreeken heeft, en in de nabuurschap ligt van eene groote menigte van eilanden, +Hunne reisen.
als Cayenne, Rio des Berbice, Brasilie, de kusten der Amazoonen en der
Spaansche bezettingen, zo kunnen deze volken elkanderen niet bezoeken, om
zamen te handelen, dat is, om
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koophandel met hunne goederen te dryven, zonder met praeuwen of kanoo's te
reizen. Zy vergeeten nooit, hunne hamacs, boog en pylen, zo voor de jagt als
visscherye, met zich te neemen; want zy bekommeren zich nooit over de
noodwendigheden des leevens, laatende de Voorzienigheid zorgen voor hun
onderhoud; doch, zo hunne reisen van langen duur zyn, dan neemen zy eenig
vleesch, en grookten visch mede; dien zy met peper, en koekjes van cassave, in
plaats van brood, eeten.
Zo ras de Zon onder is, gaan zy aan land, en hangen hunne hamacs aan twee
boomen, bedekkende dezelven met bladen en takken, om te rusten tot den volgenden
dag, wanneer zy met Zonnen opgang, hunne reis vervolgen. De vrouwen en kinderen
verzellen hen altyd op de reisen, ten ware zy andere bezigheden hebben, op de
plaatsen, daar zy slaapen of den nacht doorbrengen moeten.
Dewyl de Indiaanen gansch onkundig zyn van de rekenkonst, zo bedienen zy
zich in alle rekeningen, van een lang touw of eene koorde met knoopen.
Zomtyds reizen zy, echter, te lande, en dan gaat het hoofd van de bende altyd
voor aan, zynde, door zekere kleedinge, van de anderen onderscheiden; indien zy
hunnen weg door de bosschen neemen, dan draagt hy zorg, om op de boomen,
daar zy voorby gaan, met het mes een teken te maaken, om zich in het wederkeeren
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niet te vergissen. Daar is geen bekwaamer Natie dan deze, om de voet stappen na
te spooren van menschen, die door plaatsen getrokken zyn, daar anderen het minste
bewys niet van zouden ontdekken.
+
De taal van dit volk is in ieder Natie zo verschillende, dat zomtyds nabuurige
Indiaanen elkanderen niet verstaan. Men wil echter, dat zy eene algemeene taal +Hunne taalen.
hebben, welke byna iedereen verstaat, ten minsten het hoofd van ieder vlek, of
Gemeente.
+
Het hoofd van eene Gemeente, eenige beweegredenen hebbende om eene
+
andere Natie te beoorloogen, vergadert, voor eerst alle de Kapiteins van zyne
Hunne oorloogen.
eigene Natie. Ten dien einde bereidt hy een' groote maaltyd, en als zy zich braaf
dronken gedronken hebben, dan verklaart hy de oorzaak der klagten, die hy heeft
tegen de Natie, op welke hy voorneemens is aan te vallen. Zo ras de gasten zulks
goedgekeurd hebben, maaken zy hun geheele lighaam zwart met Genipa, en
schikken zich op met vederen van roode papegaeien, daar zy kroonen en gordels
van maaken; in deze toerusting begeeven zy zich naar eene plaats, alwaar zy, voor
dat het gevegt begint, een voor een, hunne oorlogs-danssen danssen. Daar is 't,
dat zy den roem hunner voorouderen, en hunn' eigenen zingen, veel ophefs
maakende van de groote daaden, welken zy gaan verrigten. Het ongelyk, hun van
de vyanden aangedaan, meeten zy breed
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uit, en eindelyk eindigen zy met een schreeuw, dat zy gedwongen zyn zich te
wreeken. Zie hier hoe hun danssen toegaat.
Zy hebben geene andere speeltuigen dan fluiten en bellen.
De fluiten, die omtrent twee en een' halven voet lang zyn, hebben maar een gat,
en tot mondstuk een rietje gelyk de hobo's, welk maakt dat ieder fluit maar eenen
toon heeft.
De bellen zyn gemaakt van uitgeholde steenen, van eene vrucht, abouai genoemd,
die zy digt by malkanderen voegen, op dat dezelven, geschud wordende een zeker
geraas geeven, welk gelykt naar den klank van kleine schelletjes.
+
Hunne danssen bestaan, om eigenlyk te spreeken, maar alleen in gangen, onder
welken zy met de beenen tegen elkanderen slaan, en het lighaam heen en weder +Hunne danssen.
slingeren als dronken lieden doen; en hier mede kunnen zy zich vyf of zes uuren
achter een bezig houden; zo dat men een Indiaan moet weezen, om diergelyke
sterke beweegingen uit te staan.
+
Laaten we nu wederkeeren tot hunnen koophandel, die betrekking heeft met
hunne handwerken. Dezelve bestaat in het verkoopen van hamacs, aardewerk, +Hun koophandel.
korven, pengalen, wapens, allerleie soorten van zeldsaame dieren, balsem van
racaciri, en in schildpadden, van welken ik spreeken zal, uit hoofde van derzelver
groote behendigheid in deze dieren te vangen. Ook
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ruilen zy alle deze koopgoederen van de Europeaanen, tegen al wat zy van noden
mogen hebben, of gebruiken kunnen in hunne Fabriken. Dikwyls kan men goedkoop
van hun koopen, om dat zy, den meesten tyd, de innerlyke waarde hunner goederen
niet weeten.
Dus verre een naeuwkeurig verslag gedaan hebbende van al het geene deze
volken betreft, zal ik dit Hoofdstuk eindigen met, in gevolge myner belofte een bericht
te geeven van de wyze, waarop de groene zee schildpadden gevangen worden;
voorneemens zynde in het volgende te spreeken van de Europeaanen, die de
Kolonie bewoonen, eer ik overga tot de beschryving der zwarte slaaven.
+
Om een goed begrip te krygen van de manier, op welke de Indiaanen de zee
schildpadden vangen, zo moet men weeten dat deze dieren hunne eieren op het +De manier om
zand leggen. Dan keeren zy de schildpad op den rug, wel verzekerd, dat zy zich schildpadden te vangen.
niet wederom zal keeren; want daar zyn 'er van twee tot vyf voeten lang, en twee
of drie voeten breed, die tot vier honderd pond toe weegen, daarenboven zyn deze
schildpadden genoegzaam plat van rug, en, by gevolge, buiten, staat, om deze
beweeging te onderneemen, of in dezelve te slaagen. Met de Carette, eene andere
soort van schildpadden, waarvan de schulp kostbaar is, maar het vleesch van weinig
waarde, is het echter zo niet gesteld. Dit dier eenen ron-
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den rug hebbende, en zeer gaeuw zynde, beweegt zich met geweld, en gaat terstond
weder op den buik leggen.
Eene dezer groote schildpadden, waar van ik spreek, legt tot drie honderd eieren,
waar van ieder zo groot en zo rond is als een kaatsbal. De schaalen der eieren
gelyken naar nat parkement; en men wordt 'er altyd eene kleine ledige plaats in
gewaar; wat het wit aanbelangt, dat wordt nooit hard; doch het geel wordt zo hard
als dat van hoendereieren, en is zeer lekker.
Deze schildpad is de beste om te eeten; maar haare schulp is nergens goed toe;
zy voedt zich met gras en kruiden, onder het water, alwaar zy haar gewoon verblyf
heeft, en behoeft niet op het land te komen, om voedzel te zoeken, welk zy vindt in
weiden, die op de grond van de zee, langs de nabuurige eilanden van Suriname
liggen, en waarop zo weinig water staat, dat men, by eene stille zee, en schoon
weder, deze groene tapyten, en de daar opgraazende schildpadden, gemakkelyk
zien kan.
Eene eenige dezer schildpadden heeft zo veel vleesch, dat zy in staat is, om by
de tagtig menschen te voeden, en is zo lekker als het beste kalfsvleesch, mits zy
versch zy; zy is doormengd met vet, 't welk, gekookt zynde geel groen van kleur is.
Daar zyn maar vier maanden in 't jaar, waarin men ze vangen kan, naamelyk,
February, Maart, April en Mei. De blanke Creolen onderscheiden tweeërleie soort
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van vleesch in deze dieren, te weeten eene grove en eene fyne soort, welke laatste
inderdaad het lekkerste is van het gansche dier. Zy noemen het Kalpé, en bereiden
het op de volgende wyze.
+
Zy laaten dit fyne vleesch aan den schulp, welk zy, een' ganschen nacht in limoen
sap laaten weeken, om hetzelve zo veel te vaster te doen worden; daarna laaten +De Kalpé en deszelfs
toebereiding.
zy het kooken in den ooven, zonder het uit den schulp te neemen, en doen 'er
by een' saus van eieren, vet, darmen van beesten, en meer andere dingen, die my
onbekend zyn, doch veel gelds kosten: by deze gelegenheid, kan men te regt, het
gemeene spreekwoord gebruiken: dat de saus duurder is dan de visch: want een
diergelyke schotel komt omtrent op twintig Hollandsche guldens te staan.
De Indiaanen verkoopen deze schildpadden gemeenlyk aan de vleeschhouwers;
en vervoegen zich, ten dien einde, meest by de tollen van deze laatsten, die
gewoonlyk bokke-ruilers genoemd worden, om dat de Blanken dit amt gemeenlyk
bezitten.
+
De Carette verschilt, in alles, van de voorgaande schildpadde: het wyfje legt
+
haare eieren niet op het zand, maar op gruis, en daar de meeste keisteentjes
De Carette.
zyn. Haar vleesch is, inderdaad, niet van het aangenaamste, maar de eieren zyn
smaakelyker, dan die der Zee-schildpadden; haar schulp wordt zeer gezocht, niet
alleen om dat dezelve zeer fraei is, maar ook, om dat men 'er
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alles van maaken kan, wanneer men hem, in warm water, laat zagt worden, en
vervolgens in eenen vorm doet, waar van men hem terstond de gedaante
naeuwkeuriglyk doet aanneemen; wordende op het oogenblik weder hard.
Nu blyft my niets meer overig te melden van de Indiaanen, dan dat zy, de vrouwen
zo wel als de mannen, in en voor het water schynen gebooren te zyn; want als 'er
eene pirouge in zee omslaat, 't welk dikwyls gebeurt, vooral wanneer zy de zeilen
willen dwingen, of dronken zyn, zo verliezen zy niets van hun bagagie; en weeten
zo wel te zwemmen, dat de kleine kinderen, aan de borsten van de moeders
liggende, niet het minste gevaar loopen, terwyl de mannen in het water bezig zyn,
om het vaartuig op te beuren, en 'er het water uit te werpen, waar mede het vervuld
is.

Tiende hoofdstuk.
Van de gewoone Leevenswyze en Koophandel der Europeaanen,
die te Paramaribo woonen.
Schoon men, in zommige opzichten, genoodtzaakt is zich te schikken naar zekere
gewoonten, die aangenomen zyn in een land, daar men zich ter neder wil zetten,
is 'er echter geen twyfel of men behoudt al-
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tyd een sterk vooroordeel, wegens de voortreffelykheid der zeden en manieren van
zyn eigen land, om daarvan niet geheelenal af te gaan, vooral zo men 'er meester
is: dus bestaat de mensch: hy zoekt, in tegendeel, zo hy maar kan, eer den smaak
en de genegenheden der geenen welken hy aan zich verbindt, of die hy vermeesterd
heeft, aan zyne manier van leeven te onderwerpen.
Uit hoofde van dit beginzel, moet men zich niet verbeelden, dat de Europeaanen
te Suriname leeven gelyk de Caraïben; schoon de eersten van ons vaste land, die
dit gewest bewoonden, zich misschien, in den beginne, geschikt hebben naar de
eenvoudige boersheid dezer volken, om dezelven aan zich te verbinden. Veele
menschen verbeelden zich, zekerlyk te onregt, dat men in Suriname een' bedorven'
smaak heeft, zo omtrent het voedzel, als de kleeding. Al wat men 'er van zeggen
kan, is, dat 'er alleenlyk eene geoorloofde vryheid heerscht, welke in onze groote
steden, onbekend is; en dat men niet gehouden is, zich van 's morgens tot 's avonds
(a)
als een saletjonker op te schikken. De burgers kunnen, zo wel als de planters .
wanneer zy in een gezelschap moeten zyn, zich derwaarts begeeven, met een wit
kamisoolaan, een katoenen muts en boven dezelve een' hoed

(a)

Dezen naam geest men aan de bezitters van plantagiën.
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op het hoofd. Die is zelfs hunne gewoone kleeding, ten ware zy een plegtig bezoek
willen afleggen, of lieden van aanzien gaan begroeten, De ambachtsman zelfs, in
eenig huis geroepen gaat op dezelfde wyze te werk; ieder een leeft 'er zonder dwang,
uitgezonderd de vrouwen, die door het vermaak van te willen behaagen, van
hetzelfde gemak verstoken worden; doch, 't is haar te vergeeven, en niemand neemt
het kwaalyk. Zy zyn zelfs de eenigsten niet, welken zeer gesteld zyn op de nieuwe
modes, die, byna zo ras als zy uitgevonden zyn, zo voor de mannen als de vrouwen,
uit Europa derwaarst gebragt worden, en die een ieder, ondanks het geene ik gezegd
heb, volgens zyn' smaak, niet zonder pragt en kosten, in gebruik brengt. Want men
maakt 'er zich geene eere van, om altyd onachtzaam gekleed te gaan; en vryheid
maakt in alles geen wet.
De menigte van winkels en pakhuisen in de Stad, die van allerleie soorten van
goederen voorzien, zyn, strekken tot bewys, dat men 'er zich, voor het minste, zo
wel kleedt als in Europa, en dat 'er de pragt even heerscht: lakens, fluweel, stoffen,
gouden en zilveren passamenten, niets ontbreekt 'er; maar alles is 'er duur, om dat
'er geene fabryken zyn, en alles van buiten in gebragt wordt.
De goede sier wordt 'er ook niet vergeeten, schoon zy 'er zeer kostbaar is in
vergelyking van de Europeaansche, gelyk men
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daar niet aan zal twyfelen, wanneer men de volgende lyst der prysen in aanmerking
neemt. Maar, dewyl in dit land, ieder naar zyne bekwaamheden gebruikt wordt, zo
zyn 'er de winsten ook aanmerkelyk genoeg, om 'er het leeven aangenaamer te
maaken.
+
By de vleeschhouwers, vindt men, twee maalen ter weeke, ossen-vleesch voor
tien stuivers het pond, schaapen-vleesch voor twaalf stuivers, en varkens-vleesch +De prys der
leevensmiddelen.
voor zes stuivers. Kalfs-vleesch is 'er zeer schaars. Het pond brood kost vyf
stuivers.
De markt is altyd wel voorzien van gevogelte, naar den tyd van 't jaar, en 't welk
'er zo goed is, als men ergens ter waereld vindt: de kapoenen, vooral, worden in dit
land boven maate groot, en kosten, gemeenlyk, dertig stuivers het stuk, een hoen
vyftien stuivers, een endvogel een gulden, een kalkoen tien of twaalf guldens en zo
vervolgens.
De rivieren krielen om zo te spreeken, van allerleie soort van uitgeleezenen visch;
doch dezelve is vry duur, om dat 'er veele ingezetenen in de stad zyn, die Negers
houden, om te visschen, en 'er koophandel mede te dryven.
Alhoewel 'er geen wyn in dit land ingezameld wordt, hy wordt 'er echter gedronken;
want men vindt 'er van allerleie goede soorten. De bewooners der Kolonie zyn 'er
zo lekker op, als op veele andere zaaken, en spaaren niets, om van elders de beste
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wynen te krygen. Indien men hier by voegt al wat een Planter van zyn voorplaats
trekt, die altyd met het beste gevogelte vervuld is, gelyk de stallen met het beste
vee, zo zal men moeten bekennen, dat de duurte maar alleen de behoeftigen treft.
Een Planter heeft het, om my zo uit te drukken, genoegzaam in zyne magt, om de
lekkerste en overvloedigste tafels te houden, zonder den aanzienlyken toestel in
aanmerking te neemen, waar mede men bediend wordt, door eene menigte van
slaaven, 't welk maakt, dat de minste burgers Heeren schynen; want het zyn de
Planters niet alleen, die slaaven hebben, maar van de meesten tot de minsten toe
houden zommigen in hunnen dienst.
Ja, wat meer is, naardien de waschvrouwen, van welken ik in 't vervolg spreeken
zal, die van gansch Europa overtreffen, zo is 'er het linnen, zo voor de tafel als voor
't lyf, zo wit, dat 'er het gezicht op schemert, en hier op is men zo krachtig gesteld,
dat het tot weelde overslaat; dus kan men de inwooners niets verwyten omtrent de
Zindelykheid.
Maar, om weder te keeren tot het geene de tafel raakt, men moet het wild niet
vergeeten, welk op de tafels der Planters niet ontbreekt, om dat zy de eenigsten
zyn, die hunne eigene jaagers hebben. Zo het zelve schaarser is voor de burgers,
zulks is niet by gebrek van wild, of dat de jagt niet voor een ieder, zonder
onderscheid, open-
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staat, maar dewyl dezelve te ruuw en te moeilyk is, zo voegt zy maar alleen den
Negers en Inboorlingen van het land, zo dat men in de stad geen wild eet, dan
wanneer de Indiaanen, by geval, hetzelve aldaar komen verkoopen, 't welk niet
dikwyls gebeurt.
Wat aanbelangt de groenten, en veldvruchten, men moet niet twyfelen, of onder
eene vogtige en warme luchtstreek, gelyk ik deze beschreeven heb, komt 'er eene
groote menigte van voort; men vindt 'er gansche moestuinen, vervuld met allerleie
soorten, dewyl alle de jaargetyden bekwaam zyn, zo tot de planting als den groei
en ryp wording, indien men zich maar eenige moeite wil geeven, te meer, daar men
slaaven heeft, die den zwaarsten arbeid kunnen verrichten. Ik zal 'er echter
breedvoeriger van spreeken in een ander hoofdstuk, alwaar ik een omstandig bericht
van het Tuinwerk geeven zal.
Ik kan my niet onthouden van ter dezer plaatse uit te roepen: Gelukkig land! alwaar
men, het gansche jaar door, zonder ophouden, de kostelyke gaaven van Flora en
Pomona genieten kan; alwaar de sneeuw, het ys, en de ryp onbekend zyn; alwaar
men onkundig is van de wreede noodzaakelykheid van zich te braaden, indien men
zich warmen wil, gelyk men den meesten tyd van 't jaar in zekere deelen van Europa
doen moet, en alwaar, ten allen tyde, eene gelukkige en aangenaame eendragt,
eene
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beminlyke gezelligheid, onder de medeburgers heerscht. Naardien 'er in de stad
niet dan werklieden, kooplieden, en amtenaaren, wier verblyf aldaar vereischt wordt,
woonen en de Planters zich in hunne Plantagiën ophouden, zo zyn de gebuuren,
om deze eendragt te vaster te maaken, byna altyd by elkanderen, onthaalende ieder
beurt om beurt, en leevende in eene openhartigheid, die benydenswaardig gehouden
mag worden, zo dat het te wenschen is, dat dezelve zich mag staande houden tot
de allerlaatste nakomelingschap. Voeg hier by, dat 'er zelfs weinige menschen in
de waereld zyn, die de gastvryheid en herbergzaamheid met meer gulhartigheid en
grootmoedigheid oeffenen, dan de Surinaamschen; om den leezer te overtuigen
van de aangenaame leevenswyze der gegoede lieden, zal ik hem eene schets onder
het oog brengen van de wyze, waarop een planter gewoon is, den dag door te
brengen.
Hy staat gemeenlyk op met de Zon, dat is, om zes uuren. Naauwlyks is hy op, of
hy drinkt zyn thee, of koffy, terwyl zyne slaaven de tafel dekken, om het ontbyt op
te zetten, welk, byna in alle de huisen, geschiedt met ham, of een stuk gezouten of
gerookt vleesch, of ook met jonge duiven, die gekloofd op den rooster gebraaden
zyn, verzeld met boter, kaas, cassave, en goed sterk bier, of Madera-wyn, die met
water gemengd wordt. Deze tafel blyft dus tot omtrent negen uuren in order voor
alle goede vrienden,
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welken zich aanbieden. Na dit ontbyt, welk men haast een' maaltyd zou kunnen
noemen, besteedt hy zyn tyd, tot elf uuren aan de bezigheden van het huis, wanneer
hy naar de beurs gaat, die een herberg is, daar Punch, of Sangris, gedronken wordt,
welk een mengzel is van twee derde Madera of rooden wyn, met een derde water,
een weinig zuiker, muskaat, en een schyfje citroen, dat gesamenlyk in een glazen
kom gedaan wordt. Ik ken geen' aangenaamer drank dan deezen. Daar is ook
limonade, en bier, voor de geenen die het begeeren. Men verlustigt zich aldaar tot
een uur na den middag, met te speelen op het billard, schaakspel, of dambord, waar
na zich iedereen naar huis begeeft om te eeten. Het middagmaal gehouden
hebbende houdt men de middagrust, of gelyk de Spanjaarden zeggen de Sieste,
dat is, men slaapt tot vier uuren; en dan drinkt men thee. Te vyf uuren gaat men
weder naar de beurs, of men gaat wandelen, als het fraei weer is; om dat de zon
dan zo heet niet is als gemeenlyk van 's morgens te tien, tot 's middags te drie uuren.
Dewyl niemand, dan de Gouverneur, de Kommandant, en vyf of zes van de
voornaamsten der stad rytuig houden, en 'er geene huurkoetsen noch andere
rytuigen zyn, dan eenige chaisen die, door byzondere ingezetenen, maar alleen tot
pleisiertogt jes gehouden worden, zo ziet men noch man noch vrouw op straat gaan,
zonder een slaaf, die hem een zonnescherm boven het

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

92
hoofd draagt; de vrouwen hebben daarenboven eenige slaavinnen by zich.
+
Naardien de rytuigen daar te lande niet gemaakt worden, en men dezelven voor
+
eenen hoogen prys, uit Europa laat komen, moet men zich niet verwonderen,
Van de rytuigen.
dat 'er zo weinig menschen zyn die 'er hebben, schoon veelen het wel betaalen
kunnen; te meer, dewyl men voor het overvoeren van een paard uit Holland naar
Suriname honderd Hollandsche of twee honderd Fransche guldens betaalen moet,
zonder den inkoop te rekenen, en eene menigte, van andere kleine onkosten die
'er niet onder begreepen worden, noch het gevaar, dat men daarenbooven loopt.
Het land zelve levert geene paarden op, dan die zeer klein, en zelfs niet grooter
dan ezels zyn, 't welk gevoegd by hunne levendigheid, dezelven onbekwaam maakt
om voor rytuigen gespannen te worden. Zy zyn veel ronder dan de onzen, en echter
van eene evenredige gestalte, zo dat het jammer is, dat zy zo klein zyn. Zy worden
evenwel in de zuiker-moolens gebruikt; waar in zy van groot nut zyn, om dat zy
onvermoeid zyn, en veel meer kracht hebben, dan men van hun verwagten zou:
ook worden zy, voor dit gebruik, tot drie honderd en vyftig Hollandsche guldens
verkocht. Wat aanbelangt hun voedzel, het zelve komt niet duur te staan (op de
haver na, welke, daar niet groeiende, van elders moet gehaald worden) om dat men
het gansche jaar door gras heeft.
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+

Maar om weder tot de leevensgemakken te komen, waar van ik door myne
uitweiding over de rytuigen, afgeraakt ben, zo moet ik bekennen, dat zy, die eerst +De herbergen.
in 't land komen, zulks in den beginne niet gewaar worden, om dat 'er voor eerst
maar vier herbergen zyn, en men 'er daarenboven geene andere bedden vindt, dan
hamacs, of hangmatten, die gemeenlyk niet in den smaak vallen van hun, welken
'er niet aangewend zyn. De maaltyden zyn op een' vasten prys gesteld, en kosten
ieder een gulden, zonder den wyn, waar van de vles dertig stuivers kost, 't welk niet
zeer aangenaam is voor iemand, die nog niet aan de dranken van 't land gewend
is.
+
Laaten wy nu spreeken van den Koophandel, die daar, gelyk elders, het eerste
+
beweegrad van het leeven is, en alle beschaafde volken doet bloeien. Dezelve
Van den koophandel in 't
is, in de Kolonie, maar alleen geoorloofd aan de zulken, die van de societeit van algemeen.
Suriname afhangen; en dit gaat zo ver, dat geen schip, van welke Natie het zy, in
de haven komen mag, om daar koopmanschap te dryven; zelfs de schepen van de
andere Hollandsche Kolonien niet. De Engelschen zyn de eenigsten, die in dit verbod
niet begreepen zyn, om redenen, welken ik aan den dag zal leggen, als ik van de
Hollanders gesproken heb.
+
De Koophandel, welken de Hollandsche Kapiteinen, van de societeit afhangende
+

Van den koophandel der
Hollandsche Kapiteinen.
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dryven, bestaat in allerleie soorten van wynen, sterke wateren, bier, boter, kaas,
gezouten en gerookt vleesch, gerookte tongen, en speceryen, als mede in koussen,
schoenen, hoeden, witte lynwaaten en andere goederen van dien aart.
Men zal, zonder twyfel, verwonderd zyn, als men ziet, dat men alhier zyn toevlugt
+
tot de vreemdelingen moet neemen, om veele zaaken te verkrygen, die, natuurlyker
+
wyze, in het land gevonden moesten worden; doch men moet weeten dat 'er
Van de handwerkslieden.
gebrek aan noodige ambachtslieden is; want in 't jaar 1762 waren 'er te
Paramaribo, nog maar twee kleermaakers, even zo veel schoenmaakers, bakkers,
vleeschhouwers, en timmermans, een metselaar en een smit, waar uit men ligt kan
oordeelen, dat dit getal niet genoeg kan zyn om by de vier duizend menschen te
(a)
onderhouden, welk getal de Europeaanen en Creolen , zo in de stad, als in de
Plantagiën, uitmaaken, daar onder begreepen de bezetting, welke, in de
uitgestrektheid van dit vaste land, omtrent negen honderd man bedraagt. Dit komt
niet, om dat 'er onder de slaaven niet gevonden worden, die allerleie ambachten
kennen gelyk men in derzelver verhandeling zal zien, maar

(a)

Dezen naam van Creolen, geeft men te Suriname, aan allen, die in het land, van
Europeaansche ouders gebooren zyn. Men geeft ze ook aan zwarte slaaven, die van
Afrikaansche ouders afstammen.
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dewyl die niemand dan hunne eigene meesters ten dienste kunnen staan, zo moet
een ieder, die niet in staat is om 'er zelf te houden, of 'er een' gevoeglyken prys op
te stellen, genoodzaakt zyn, om tot het gering getal der in de stad zynde
ambachtslieden zyn toevlugt te neemen. Dit is ten minsten zeker, dat het gebrek
van ambachtsvolk alles zeer duur maakt; dewyl men voor het maakloon van een
volkomen kleed betaalt vyf en twintig of dertig Hollandsche guldens, zonder het
verschot daar by te rekenen; vyf en twintig guldens voor eene paruik; en vier of vyf
guldens voor een paar schoenen. Maar is 'er het werkvolk, schaars, gelyk ik gezegd
hebbe, de Geneesheeren, Wondheelers, en Kruidmengers, zyn 'er in tegendeel zo
veel te overvloediger.
Nu kom ik weder tot den onvermydelyken handel, dien men 'er met de Engelschen
dryft; waarna ik spreeken zal van de voornaamste zenuw des koophandels, dat is
van de geld-specien, en hier mede dit Hoofdstuk eindigen, denkende aan deszelfs
oogmerk genoegzaam voldaan te hebben.
+
De Engelschen voorzien de Kolonie van vleesch, haring, en gezouten makreelen,
+
't welk voor de slaaven van de uiterste noodzaakelykheid is; ook van tabak in
Van den Koophandel der
Engelsche Kapiteinen.
bladen, welke beter is dan de Hollandsche, van denne planken, meel, groote
drooge uiens, kaarsen, sperma ceti, geraffineerde zuiker
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brooden, en meer andere waaren, welken zy allen ruilen tegen syroop van zuiker,
malasse genoemd, die de Planters hun leveren, en waar van zy in hun land rum
maaken, zynde het hun niet geoorloofd iets anders mede te neemen. Dit is het
verdrag, volgens welk zy ook nog Engelsche paarden leveren, die zo goed zyn als
de Indiaansche voor de zuiker moolens, van welke laatsten men geene voldoende
menigte heeft. Zonder deze laatste voorwaarde, die wezenlyk is, weet ik niet, of de
ingang der haven hun niet, gelyk aan anderen, verboden zou worden. Maar de
handel is voor beide deze volken te voordeelig, om van den eenen of anderen kant
verbroken te worden; om dat de Planters met syroop van de zuiker niets weeten uit
te voeren, en dat aan den anderen kant al wat de Engelschen daar tegen ruilen,
van de uiterste noodzaakelykheid is, gelyk men gezien heeft. De Engelschen, van
hunnen kant, vinden 'er ook hunne rekening by door het gemak, welk zy hebben,
van aldaar hunne inkoop van syroop in eens te kunnen doen, welke zy niet kuunen
missen; dus is ieder een te vreden.
+
Laaten wy nu van de munt specien spreeken. De eenigste stukken, die daar
gangbaar zyn, is Hollandsch geld, uitgezonderd een klein stukje van drie stuivers, +Van de gangbaare munt
van 't land.
welk 'er door de Portugeesen is ingevoerd; dit is de minste munt en men kan
niets onder de waarde van dezelve koopen. Schoon men het meest rekent by
guldens, stuivers en
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penningen, gelyken echter de twee laatste specien naar de Fransche pistoolen, die
maar in de verbeelding bestaan. Ook moet men aanmerken, dat de meeste
betaalingen geschieden in wisselbrieven op Holland, welken getrokken worden op
zesweeken na zigt. Hier moet men byvoegen, dat, zo de trekker het ongeluk heeft,
dat de wissel by verzuim van voorkennis, of zonder eenige schynbaare reden,
geprotesteerd wordt, hy, volgens de wet verpligt, is, den herwissel te betaalen, die
vastgesteld is op vyf en twintig ten honderd, zonder de andere onkosten van het
protest daar by te rekenen.

Elfde hoofdstuk.
Van den oorsprong der Slaaven in Suriname; of het geoorloofd zy
Slaaven te hebben, en dezelven als zodaanig te gebruiken; van
den Handel, die 'er in Afrika mede gedreeven wordt, en hoe groot
hun getal in de Kolonie is; van de verscheidene soorten van
Slaaven, en ten laatsten van de Marrons, of gevlugte Negers
Het geene ik gezegd heb aangaande de bovenmaatige hitte van het land, moet
natuurlyk iemand in 't vermoeden brengen,
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dat het den Europeaanen, die hetzelve kwamen bewoonen, natuurlyker wyze,
onmogelyk was de moeilykheden, zo van den landbouw, als van hunne ter neder
zetting, uit te staan: als men nu van deze onmogelykheid overtuigd is, moet 'er
insgelyks uit volgen, dat zy verpligt zyn geweest, om sterke menschen op te zoeken,
die in staat waren hun deze gewigtige diensten te doen. Dit hebben zy ook gedaan,
en zy vonden 'er geenen, die bekwaamer waren om aan hunne verlangens te voldoen
dan de Afrikaanen, bekend onder den naam van Negers, of Zwarten.
Om diergelyke Slaaven te verkrygen, handelde een ieder, in den beginne, voor
zyn eigene rekeninge, met deze woeste volken, volgens een oud ingevoerd gebruik.
Maar, naar maate de Kolonie, grooter en sterker werdt, vondt men het meer geraaden
eene Maatschappy op te rigten, welke zich met deze zorg zoude belasten.
Tegenwoordig heeft de maatschappy van Amsterdam verscheidene Kantooren op
de kusten van Guinéa, om dezen handel te onderhouden, die 'er by wyze van ruilinge
geschiedt.
Het zy my geoorloofd, eer ik van dezen handel verder spreeke, de tegenwerping
van zekere hedendaagsche Philosoophen te beantwoorden, onder welken 'er
gevonden worden, van eene zo naauwgezette zedeleere, dat zy staande houden,
dat zodaanig een handel niet alleen strydig is tegen
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de Christelyke liefde, welke ons leert, dat wy alle menschen moeten houden voor
onze broeders en evennaasten, maar zelfs tegen de wet van God, die ons verbiedt,
dezelven tot slaaven te maaken. Niets is gemakkelyker dan hun gevoelen te
wederleggen; en deze uitweiding, denk ik, zal my niet kwalyk genomen worden van
de geenen, aan welken zwaarmoedige zedepreekers eenige bekommeringen, strydig
met hunne wezenlyke belangen, hebben ingeboezemd.
Voor eerst zeg ik, dat 'er vierderleie soorten van slaaverny bekend zyn, die niet
alleen in de Heilige schrift bekend, maar ook door dezelve toegelaaten, en zelfs
geboden worden, en dit meen ik te kunnen bewyzen.
De eerste soort bestaat in zulken, die om hunne misdaaden veroordeeld zyn de
vryheid te verliezen; de tweede in krygsgevangenen in den oorlog; de derde in
zulken, die van hunne ouders verkogt worden, of zich zelven verkoopen, gelyk in
veele landen gebruikelyk is; de laatste soort wordt uitgemaakt van de geenen, die
in slaavernye gebooren worden.
Zonder toevlugt te neemen tot de daadelyke wetten, welken in onze vierschaaren
plaats hebben, geest Noach ons een voorbeeld van de eerste soorte. Zo ras hy
verstondt, hoe zyn zoon Cham met hem in den slaap gehandeld hadt, vervloekte
hy denzelven met zyne nakomelingschap, en veroor-
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deelde hem tot slaavernye, gelyk men zien kan in het 25 en 27 vers van het IX
Hoofdstuk van Genesis: En hy zeide: ‘vervloekt zy Canaan, een knegt der knegten
zy hy zynen broederen, God breide Japhet uit, en hy woone in Sems tenten: en
Canaan zy hem een knegt.’ In het 3 vers van het XXII. Hoofdstuk van Exodus,
veroordeelt de Goddelyke wet een' dief, die het gestoolene niet weder kan geeven,
met deze woorden ‘Indien de Zonne over hem opgegaan is, zo zal het hem een
bloedschuld zyn: hy zal het volkomelyke wedergeeven; heeft hy niet, zo zal hy
verkocht worden voor zyne dieverye.’
Hier by kan men zich nog herinneren, dat het eertyds de gewoonte moet geweest
zyn van de schuldenaars, die niet konden betaalen, te verkoopen, dewyl Jesus
Christus in het 25 vers van het XVIII. Hoofdstuk van den Euangelist Mattheus, eene
gelykenis voorstelt van een' Koning, welke zyne dienstknegten rekenschap zullende
laaten doen, eenen onder hen vondt, die hem tien talenten schuldig was. ‘En als hy
niet hadde om te betaalen, beval zyn heer, dat men hem zoude verkoopen, en zyn
wyf en kinderen, en al wat hy hadt, en dat de schuld zou betaald worden.’
Is het daarenboven by ons de gewoonte niet, om dagelyks misdaadigen die de
dood niet volkomen verdiend hebben, voor altoos
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aan de ketting of op de galleien te veroordeelen? Eene slaaverny, veel wreeder dan
die der Negers, welken met zagtheid gehandeld worden, als zy hunnen pligt doen;
dewylzy, ten minste het grootste gedeelte niet, uit hoofde van eenige misdaad, tot
slaavernye gebragt worden.
Ook vindt men in Exodus, Leviticus en Deuteronomium, eene menigte van
voorbeelden, raakende de dienstbaarheid, zo der Hebreeuwen als der Heidenen,
alwaar gesproken wordt zo van de duurzaamheid hunner slaavernye, als over het
gezag der meesteren. Zou ik zelfs de waarheid wel te kort doen, zo ik 'er byvoegde,
dat het, in de eerste eeuwen van de Kerk gebruikelyk was, Christenen van allerleien
staat slaaven te zien hebben, zonder onderscheid, of dezelven geloovigen of
ongeloovigen waren. Waarom zouden wy ons dan, in deze eeuw, niet durven voegen
naar de gewoonten, by deze volken aangenomen, en geene slaaven koopen om
onze landeryen te bebouwen, zo ras wy die op eene wettige wyze kunnen verkrygen?
(a)
Het voorbeeld van Philemon moet

(a)

Philemon was een Grieks Poëet, de Zoon van Damon, een tydgenoot van Menander, dien
hy dikwyls, door de begunstiging van anderen, voor zich deedt zwigten, waarom hy den
laatstgemelden de volgende woorden in den mond legt. ‘Schaamt gy uw niet my te
overwinnen?’
Deze zelfde Philemon [de Heer Fermin verwart hier den Blyspeldichter Philemon, met eenen
anderen van dien naam, welke een Leeraar in de gemeente van Kolossus schynt geweest
te zyn] een vriend van den H. Paulus, hadt een slaaf, Onesymus genoemd, die verdriet in de
slaaverny hebbende, wegliep, en, naar de gewoonte der wegloopende slaaven, zynen meester
bestool? Onesymus vlugtte naar Rome, alwaar hy den H. Paulus ging zien, dien hy, door
eene uitwerkinge van Gods barmhertigheid, gehoord hadde, dat om de prediking van het
Evangeli in de boeiens zat. De Apostel onthaalde hem met goedheid, onderwees, bekeerde,
doopte hem, en zondt hem weder naar zynen meester, belastende hem met eenen brief,
waar in hy eene goddelyke welspreekendheid gebruikte om Philemon over te haalen, dat hy
Onesymus de begaane misdaad vergeeven, en hem weder in gunst aanneemen wilde.
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myn gezegde billyken, en tot een bewys verstrekken, dat noch Godsdienst, noch
Christelyke liefde ons eenigzins verbieden, slaaven te hebben; maar, integendeel,
de onderlinge pligten tusschen hen en ons voorschryven; leerende, dat zy ons
gehoorzaamen, en wy hen als menschen behandelen moeten. Zie daar het geene
ons geboden wordt!
Zou ik wel te berispen zyn, indien ik zegge, dat die heeren maar alleenlyk met
het woord slaaverny speelen, waar op zy zo sterk vallen, om dat 'er gezegd wordt,
dat 'er geen slaaf is onder het verbond der Genade; maar wie weet niet, dat zulks
in een geheel anderen zin moet opgevat worden. Verkoopt de soldaat niet zyne
vryheid aan zynen Vorst, of endere Mogendheden, voor eene somme gelds, en
voor ze-
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keren tyd? Is een huisbediende, die ons zynen arbeid voor zeker vastgesteld loon
verhuurt, niet in het zelfde geval, en kan een van hun beiden, zonder goedvinden
van zyn' meester, beschikking maaken over zyne daaden of zyn persoon? Dus is
'er geen onderscheid, dan dat de slaaven voor hun gansche leeven verkogt worden;
maar daar kosten zy ook te meer om; en geschiedt het niet, wat meer is, of met
hunne eigene bewilliging, of ten minste met goedvinden der geenen, die het regt
hebben om over dezelven te beschikken? Is het niet een wezenlyk geluk voor hun,
dat wy ons schikken naar hunne gewoonten, en hen dus tot eene zagter slaaverny
doen overgaan, dan die, welke zy onder ongeloovige Natien zouden beproeven,
daar de onze daarenboven nuttig is voor hunne behoudenisse.
Na deze uitweiding, welke ik noodzaakelyk oordeelde, om de gedachten te
verydelen der geenen die de Surinaamschen, door een' onbezonnenen yver,
veroordeelen, keer ik weder tot den koophandel der Negers; doch eer ik daar van
begin te spreeken, zal het goed zyn, iets van hun land te melden, voor de geenen
die hetzelve niet kennen.
+
Het is byna niemand onbekend, dat zy oorspronkelyk zyn van Guinéa; maar ieder
+
een weet niet, dat dit een der grootste landen van gansch Africa is. Het ligt op
Van Guinéa.
zeventien graaden noorder breedte, ver-
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spreidt zich by de zeven honderd mylen langs de kusten, en strekt zich uit tot den
derden graad zuider-breedte, grenzende ten noorden en oosten aan Nigritie, en ten
zuiden en westen aan den Oceaan.
De luchtstreek van dit land is zeer ongezond voor de Europeaanen, die 'er by
gevolg geen lang verblyf houden, en 'er maar alleen gaan, om koophandel te dryven
met de Neger-Vorsten, die hun, voor 't geene zy daar brengen, goud, waarvan 'er
veele mynen zyn, zwarten, olifants tanden, maniguette, eene soort van peper,
Paradys-koren of Cardamom genaamd, in de plaatse geeven
De Hollandsche schepen, die derwaarts gezonden worden, om handel te dryven,
worden niet dan met nuttige zaaken voor deze Natie belaaden, als met yzeren
slaaven, snaphaanen, kruid, kogels, allerleie soort van ligte stoffen, tabak, pypen,
genever, en yzerkraamery, waar op zy ten minste, een drie dubbeld kapitaal winnen.
Zo ras een Hollands Kapitein eene zekere hoeveelheid slaaven heeft, wier getal
meesten tyd over de drie honderd bedraagt, dan voert hy ze naar Suriname, om
dezelven by openbaare opveiling, of uit de hand, te verkoopen.
+
Maar men moet opletten dat 'er slaaven zyn van verscheidene kusten, en
+
verscheidene prysen, aan welken men den naam van hun byzonder vaderland
Van de verscheidene
soorten van slaaven.
geeft, als by voorbeeld Cormentin, Papa, en Louango.
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Men geeft voor, dat de eersten de byzondere slaaven zyn van de Vorsten van het
land, welken zy verkoopen, als hun zulks in 't hoofd komt. De tweeden zouden zyn
krygsgevangenen, door een' vorst, op zyne nabuuren in den oorlog gemaakt, en de
laatsten kwaaddoeners, die byna in 't algemeen den dood in hun land verdiend
hebben, doch vergiffenis van hunne vorsten erlangen, welken de doodstraf in eene
eeuwige ballingschap veranderen, en hen, ten dien einde, aan den eerstkomenden
verkoopen. Ook zyn dezen de slegtsten, en die men te Suriname bezwaarlyk koopen
wil, ten ware zy nog jong zyn, om dat men dan vermoedt, dat men de gebreken,
daar zy aan onderhevig zyn, met minder moeite zal kunnen uitroeien, doch men
koopt ze altyd twintig ten honderd minder dan de Cormentin en Papa Negers, zynde
dezen getrouwer en naarstiger in den arbeid dan de anderen.
Mogelyk zal men my vraagen, waar aan men deze onderscheidene soorten van
slaaven kent, en of men van een Kapitein daar in niet zou kunnen bedroogen worden,
verkoopende een' Louango zo duur als een' Cormentin of Papa? Op deze vraag
antwoord ik, dat men geenzins twyfelt, of alle deze volken kennen elkanderen, en
dat een' slaaf naeuwlyks gekogt zou zyn, of hy zou door een' der anderen ontdekt
worden wie hy ware, waar door de verkooper zyn geloof zou verliezen, den slaaf
weder moeten nee-
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men en zich zelven in het land bederven; zy zyn in tegendeel zeer naeuwkeurig in
't opgeeven van de Natie, uit welke zy slaaven te koop brengen, zelfs gewin doende
met de verkiezing, welke zy weeten, of merken, dat zekere koopers in de eene Natie
boven de andere maaken.
+
Wanneer men de slaaven te koop brengt, laat men dezelven, een voor een, op
een tafel klimmen, alwaar zy door eenen wond-heeler, daar toe aangesteld, met +Van de verkooping der
veel omzichtigheid onderzocht worden, en als deze verzekerd heeft, dat de slaaf, slaaven te Suriname.
die geveild wordt, gezond en zonder gebrek is, dan biedt 'er ieder een geld op, en
men verkoopt ze van drie tot vier honderd, ja zelfs tot vier honderd vyftig Hollandsche
guldens, die gemeenlyk eerst na verloop van drie weeken betaald worden; maar
de kooper heeft maar vier en twintig uuren tyds, om te onderzoeken, of de Neger
geen gebrek heeft; zo hy binnen dien tyd eenig gebrek vindt, kan hy hem den Kapitein
weder geeven, mits hy denzelven echter noch niet getekend heeft, want in dat geval
moet hy hem houden.
+
Om te begrypen wat ik door het woord tekenen verstaa, moet men weeten, dat
+
ieder een zyne slaaven tekent om ze te kennen: 't welk op de volgende wyze
Op welke wyze men de
slaaven tekent om
geschiedt: Men laat een' zilveren plaat maaken, daar men de twee eerste
dezelven te kennen.
hoofdletters van den doop naam en van den toenaam des meesters op laat
soldeeren: aan de plaat maakt men een' hou-
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ten steel, om dien in de hand te kunnen houden; de plaat wordt, als dan, heet doch
niet gloeiende gemaakt, waar na men dezelven op het vel drukt, welk het teken
behoudt, en van te vooren met olyfolie gewreeven wordt. Zommigen tekenen hunne
slaaven op de armen, anderen op de borsten. Zonder deze voorzorge, was niemand
in staat, om zyne eigene slaaven te kunnen onderscheiden, in de vervaarlyke menigte
welke men in de Kolonie vindt, gelyk men zo aanstonds zien zal; te meer, dewyl dit
volk in onze oogen geen gelaat heeft, welke onderscheidende genoeg is.
+
Laaten we nu wederkeeren tot het getal der slaaven, zonder de Marrons, of
weggeloopene Negers, mede te rekenen, waar mede ik dit Hoofdstuk zal eindigen, + Van het getal der
slaaven te Paramaribo
en die zo wel slaaven zyn geweest als de anderen, maar zich der slaavernye
onttrokken hebbende, hedendaagsch een volk op zich zelf uitmaaken, met welk de
Kolonie zich verpligt heeft gevonden in onderhandeling te treeden, en wiens getal,
in het binnenste van het land, op vyf en twintig duizend kan beloopen, zonder de
geenen die 'er zich dagelyksch kunnen by voegen.
Om met de Stad Paramaribo te beginnen alwaar by de acht honderd huisen staan,
gelyk ik in het tweede Hoofdstuk gezegd heb, indien men het eene huis door het
ander op tien huisbedienden schat, zal men bevinden dat 'er, tegen het getal van
twee duizend
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en eenige honderden van blanke inwooners, acht duizend slaaven zyn, de kinderen
daar onder begreepen, zo Mulaters als Mestiches en Cabougles. Ik zou 'er zelfs by
kunnen voegen, dat 'er meer zyn, zonder voor misvattinge te schroomen, dewyl ik
veele huisen weet, welken tusschen de twintig en dertig huisbedienden, dat is,
slaaven hebben. Ook moet men zich niet verwonderen, dat men daar te land zo wel
bediend wordt; want men vindt'er, die uitsteekend bekwaam zyn, zo voor de
huishoudinge als handwerken. Daar zyn in 't byzonder Negerinnen, die zulke
voortreffelyke keukenmeiden, linnen en wollennaisters zyn, en zulke fraeie mutsen,
handschoenen en koufen kunnen breiden, dat geene Europeaansche vrouw haar
daar in kan evenaaren. Ook wasschen en stryken zy onverbeterlyk. Onder de Negers
vindt men 'er ook, die zeer kundig en afgerigt, zyn, zo tot den gewoonen dienst van
hunne meesters, als om de tafel te bedienen. Die het kuipen, timmeren, en metzelen
geleerd hebben, wyken nergens in voor de Europeaanen, behalven in de twee
laatste ambachten; want zy weeten de regels van de Bouwkunde zo wel niet, als
onze timmermans en metzelaars; doch, dit laat niet na, dat men een' goed'
timmerman van twee duizend tot twee duizend vyf honderd guldens, een' goed'
metzelaar twee duizend, een' kuiper en kok achttien honder guldens waardig schat,
't welk de reden is, dat men 'er geenen ziet dan by de Planters, gelyk ik,
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in 't voorgaande Hoofdstuk aangaande het gebrek van ambachtsvolk spreekende,
aangemerkt heb.
Dewyl ik onder de gemaakte rekening maar alleen de slaaven van de Stad
begreepen heb, zo moet ik nu over gaan tot die van de plantagiën.
In 't jaar 1762 verzekerde men my, dat 'er in de gansche Kolonie, vier honderd
vyf en twintig plantagiën waren, in ieder van welken ten minste, honderd tachtig
slaaven gevonden werden; ik zeg ten minste; want in sommigen zyn 'er twee
honderd, ja zelfs tot drie en vier honderd toe. Maar zo men ieder Plantagië maar
eens op honderd tachtig rekent, zal het geheel niet minder dan zes en zestig duizend
vyf honderd bedraagen, welken gevoegd by de acht duizend van de Stad en de vyf
en twintig duizend Neger Marrons, een getal van honderd negen duizend en vyf
honderd zullen uitmaaken tegen omtrent vier duizend Blanken, zonder te rekenen,
hoe veelen 'er dagelyksch door den weg der voortteelinge by komen. Gelukkig, dat
het land vruchtbaar genoeg is, om ze allen te voeden en dat de jagt en visscherny
veel toebrengen om dit volk in overvloed te doen leeven.
Naardien het eene wet is dat een kind, geboren van Vader of Moeder, die in
slaavernye zyn, ook slaaf zy, zo zyn by gevolg allen, waar van ik voorheen gesproken
heb, als de Mulaters, Mestiches en Cabougles ook onder dit getal; welken ik nu
kenbaar zal maaken.
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+

Men noemt Mulaters, die voortkomen uit de vermenging van een' Blanken met
eene Negerin, of van eene Blanke met eenen Neger; schoon deze laatste soort +Van de Mulaters.
van voortteeling zeldzaam is, is dezelve echter niet zonder voorbeeld, doch de
andere is gemeener, en men volgt de Caraïben nergens in na.
In beide deze gevallen, ziet men de best gemaaktste schepsels voortkomen;
hebbende schier geene trekken van Negers, en gelykende meer naar de blanken
dan zwarten; doch hunne kleur is echter geel. Van dezen zyn 'er weinigen, die
slaaven blyven, vooral, indien zy uit Negerinnen voort-spruiten, welken den Vader
in eigendom toekomen, om dat die hen dan vrymaaken kan, en vervolgens niets
verzuimt om hun eene goede opvoeding te geeven. Zy laaten dezelven een beroep
leeren, daar zy hen toe genegen vinden, en zo ras zy in staat zyn om de kost te
winnen, bemoeit 'er de Vader zich zelden meer mede. Doch daar is geene Natie,
die de dankbaarheid meer ter harte gaat, zelfs in zo verre, dat zy alle gevaaren
zouden braveeren, om het leeven van hunnen weldoener te behouden en te
verdedigen, ten kosten van hun eigen leeven. Daarenboven bezitten zy allerleie
goede hoedanigheden; en zyn zeer ieverig in de pligten van den Christelyken
Godsdienst, zo dra men hen daar in, onderweezen heeft; begrypen alles, wat men
hen leert, zeer gemakkelyk, en worden
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'er bekwaamer in dan de Zwarten; ook zyn ze kloek en sterk, vernuftig, wakker,
arbeidzaam, en van eene levendigheid en stoutmoedigheid, die zomtyds den naam
van reukeloosheid verdient.
+
Men geeft den naam van Mestiches aan kinderen, die voorspruiten uit de
+
vermenging van een' Neger met eene Indiaansche of inlandsche vrouwe. Deze
Van de Mestiches.
soort is van eene bruinachtige kleur, die naar het zwart trekt, en heeft zeer zagt
gekruld hair. Van natuure zyn zy wel gemaakt, wordende kloek en sterk. Hun getal
is zeer klein. Zy leeren met het zelfde gemak, als de Mulaters, en worden zelfs
bekwaamer. Ik zal hier in 't voorbygaan melden, dat 'er nog eene andere soort van
slaaven is, voortkomende uit de vermenging van een' Blanken met eene Indiaansche
vrouwe, welk men niet kan onderscheiden dan aan de hairen, die schoon en
uitsteekend zwart zyn, gelykende buiten dat, zo ten opzichte der kleur als der trekken,
naar de Europeaanen.
+
De laatste soort van slaaven is die der Cabougles, voortspruitende uit eenen
+
Neger en Mulater vrouwe. Deze soort is bruiner van kleur dan de Mestiches en
Van de Cabougles.
heeft zwaare wol welke fyner is dan die der Negers, op het hoofd, in de plaats
van hair. Dezelver getal is ook niet groot, en in bekwaamheid wyken zy voor geenen
der slaaven, van welken ik gesproken heb.
+
Hoe wydloopig ik ook geweest ben in de beschryving van de verscheidene soorten
+

Van de tekenen,
waaraan men de
nieuwgeborene kinderen
dezer onderscheidene
soorten van slaaven kan
onderscheiden.
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van slaaven, blyft my nog overig te ontdekken aan welk onfeilbaar teken men
derzelver nieuwgeborene kinderen kan onderscheiden, zo dat men aan hunnen
waaren oorsprong niet behoeft te twyfelen; want men moet zich niet verbeelden,
dat deze slaaven, van welke soorte zy mogen zyn, ter waereld komen met de kleur
die hun eigen moet zyn. Zy worden allen geboren zo blank als wy, en veranderen
eerst van kleur na de eerste dagen. Dus moet men maar alleen het oog vestigen
op de natuurlyke of teeldeelen, welken, op het oogenblik der geboorte, in beide de
kunnen, de kleur, het zy zwart, taanachtig of blank, hebben, die het lighaam in 't
vervolg zal aanneemen.
Zie daar al wat ik van eenig belang aangaande de slaaven en derzelver
voortteelinge heb kunnen verzamelen. Nu is my alleen overig te spreeken van hunne
huishoudinge, welk onderwerp ik spaaren zal tot het volgende Hoofdstuk, om hier
melding te kunnen maaken van de Neger-Marrons, of weggeloopene slaaven, die
ik onder dezelfde soort niet kon plaatzen, om dat zy zich vrygemaakt hebben, schoon
zy des niettegenstaande een gedeelte der slaaven van deze volkplanting uitmaaken,
gelyk blykt uit de afhankelykheid, welke zy niet kunnen afschudden.
+
Men noemt Marrons, de gevluchte Negers, die weggeloopen zyn, of om zich te
+
ontheffen van den arbeid, of om zich de straffen te onttrekken, die zy verdiend
De Neger Marrons.
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hebben. Veelen onder hen hebben zelfs hunne Meesters en Bestierders vermoord,
zo dat zy alles in 't werk gesteld hebben, om te beletten, dat zy weder gekreegen
werden, 't welk hun ook gelukt is. Zy vermeerderden van dag tot dag, en formeerden
geheele vlekken, in de bosschen, en op het afgelegenste gebergte, daar zy (eer
men met hun in onderhandeling getreeden was) nooit dan by nacht uitkwamen om
leevensmiddelen te steelen in de nabuurige Plantagiën. Die 'er eenigen van weder
konden krygen, genooten voor ieder eene belooning van vyftig guldens, die heden
nog gegeeven worden, als 'er wegloopen, 't welk nog wel gebeurt, doch zo dikwyls
niet als voorheen.
Het is onbeschryflyk, wat men heeft moeten uitstaan, om dit volk te vernielen of
weder te krygen; welke vruchtelooze poogingen het Gouvernement gedaan heeft,
en wat men al verlooren heeft in de verscheidene oorlogen, die men tegen hen heeft
moeten uithouden. Want zo ras men hen wilde vervolgen, namen zy vooreerst wraak
met nieuwe voorwerpen te verleiden, welken zy de snoodheid inboezemden van
insgelyks hunne heeren en meesters te vermoorden. Vervolgens hebben zy de
wegen afgesneeden en gesloten, langs welken men toegang tot hen hadt, schoon
niet zonder moeilykheden, om de menigte van moerassen, die men oversteeken
moest, en waarin zo veel water was, dat men 'er tot den mid-
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del door moest baaden; daarenboven moest men geheele nachten doorbrengen
onder den blaeuwen hemel, in schier ontoeganklyke bosschen, daar men opgegeeten
werdt van ongedierte, van welk men daar te land eene verschrikkelyke menigte
vindt; alle welke moeilykheden voor eenen Europeaan schier onverdraaglyk zyn.
Dit was het nog niet al; door hunne schildwagten gewaarschuwd, klommen zy op
de boomen; van welken zy, zonder dat men hen gewaar werdt, hunne vyanden met
het geweer op de borst doodschooten; Als men derhalve zag, dat men hen niet
meester kon worden, heeft men eindelyk beslooten, met hun in onderhandeling te
treeden om nog grooter onheilen voor te komen.
In Wynmaand van 't jaar 1759 begon men te werken aan eene vrede, tot welker
bevordering men, in Herfstmaand des jaars 1760, door een gedeelte der Bezettinge,
de noodige geschenken zondt: Zo dat dezelve getekend werdt op de Plantagie
Auka, door zes Raaden, en een' Sekretaris, ten dien einde van de Regeering
derwaarts gezonden; en, van de zyde der Marrons, door zestien hoofden, van welken
de afgevaardigde Raaden zes tot gyzelaars medenaamen, welken allen, na eenigen
tyd te Paramaribo vertoefd te hebben, weder naar hunne makkers te rug keerden,
met belofte van, na eenige weeken, weder te zullen komen met hunne vrouwen en
kinderen, om hunne wooning in de stad te vestigen,

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

115
en hun hoofd te verpanden voor de onwrikbaarheid der zo even geslootene vrede.
Men beloofde aan alle de Marrons, hen niet meer te zullen ontrusten, en men
vergunde hun zich neer te zetten, waar zy wilden. De Marrons, van hunnen kant,
verbonden zich, om hun getal niet grooter te maaken, maar integendeel, om de
wegloopers, die zich by hen zouden willen voegen, weder te geeven, mits men hun
eene belooning voor ieder weggeloopenen toekende; eene wet, welke zy wel niet
met de uiterste naeuwkeurigheid nakomen, doch waar aan zy zich echter
onderworpen, en zich naar dezelve tamelyk geschikt hebben; daarenboven
verbonden zy zich ook, om de Kolonie, in tyd van oorlog of anderzins, by te staan.
Men heeft hun ook vergund, met de Blanken te handelen, en zy maaken
tegenwoordig eene byzondere Natie uit, met welke men in vrede leeft.

Twaalfde hoofdstuk.
Van de huishoudinge der Slaaven in 't algemeen.
Indien men eenigzins acht geeft op de groote hitte van het land, daar de Negers
hunnen oorsprong hebben, en van dat, daar zy als verplant zyn in deze Kolonie,
zal men zich verbeelden, dat de naaktheid der slaa-
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ven een hinderpaal weezen moet tegen de voortteeling, aangezien, dezelve, door
dat middel, vroeger en krachtiger genegen zynde tot de liefde, de bovenmaatige
geilheid, welke men in hun moet onderstellen, en waar toe zy inderdaad ook
overhellen, volgens het gevoelen der beste Natuurkenners, strydig is met de
voortteelinge.
Ondertusschen is deze stelling, die in ons half rond aanneemlyk kan zyn, op hen
in geenen deele toepaslyk; want, nimmer zag men eene zo talryke bevolking, het
+
zy in hun land of in hunnen slaafschen staat, waar toe de veelwyvery gelegenheid
+
geeft, die de Negers uit de Indiaansche vrouwen, zo wel als de Blanken, by
Van de veelwyvery.
navolging met de Negerinnen en Mulater vrouwen, op eene buitenspoorige wyze
oeffenen, die zo heet en driftig van aart zyn, dat men een' Europeaan, die zich, hier
te lande aan dit vrouwvolk over geeft, zelden een' hoogen ouderdom ziet beleeven.
Het is 'er, integendeel, eene veel gemeener zaak, dezelven aan veele landziekten
onderhevig te zien, welken, gevoegd by andere ongeregeldheden hun leeven, ten
minste, voor twee derde verkorten.
Het verwonderlykste is, dat de Venusziekten geene oorzaaken zyn van deze
vroegtydige sterfgevallen; het geene men toeschryven moet aan de byzondere
oplettendheid, waar door dit volk tegen die kwaalen waakt, met eene zindelykheid,
die verwonderenswaardig is.
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Hunne gesteltenis is zo sterk van natuure, dat men ondanks de overvloedige
uitwaasseming, waar aan deze slaaven van den vroegen morgen tot den avond
onderhevig zyn, geene de minste verandering gewaar wordt in de natuurlyke
verrigtingen, waar door deze menigvuldige en doodelyke ziekten, die de Europeaanen
aantasten, ontstaan kunnen. Dit hebben zy zonder twyfel te danken, aan de harde
leevenswyze daar zy in opgebragt zyn, die zeer verschilt van de onze; door welke
wy verhinderd worden, de minste drukkingen der veranderingen, die in den dampkring
geschieden, te kunnen weder-staan; een bewys, dat onze laffe toegeevendheid ons
schaadelyker is dan den slaaven de hardheid, waar mede zy opgevoed worden.
Daar zyn schryvers, die, in hunne zamenstellen, beweeren, dat de slaaven zich
wryven met zekere sappen, welken een soort van vernis maaken, bekwaam om
hen tegen de drukkingen der lucht te beveiligen; maar dewyl ik van het tegendeel
verzekerd ben, zo zy 't my geoorloofd, dit gevoelen, als alleen gegrond op hooren
zeggen, te mogen tegenspreeken, en 'er de valschheid van aan den dag te leggen.
Ten bewyze van myn zeggen strekt, dat hunne ongevoeligheid, ten opzichte van
de ongemakken der lucht, maar eene gewoonte is, naardien zy, zo ras zy, door de
moskiten, of ander vergiftig gedierte, gestoken zyn, het beledigde deel kloppen,
gelyk de musikanten,
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wanneer zy de maat slaan; dit zonden zy kunnen nalaaten indien het zogenoemde
vernis hun vel zo hard maakte, als of het van 't gevoel beroofd was. Dit betreft
hunnen aart in 't algemeen, zo wel van mannen als vrouwen; maar dewyl de
kinderbaaringen, min of meer moeilyk, maar alleenlyk van den aart der vrouwen af
hangen, zal ik uit dien hoofde, om niets over te slaan, verslag daar van doen.
+
De zwangerheid van al deze vrouwen, zonder onderscheid of zy Negerinnen,
Mulaters, Mestiches of Cabougles zyn, is zo aanmerkelyk in vergelyking van die +Van de zwangerheid, en
der Europeaansche vrouwen, dat men zou meenen, dat zy twee of drie kinderen het kraamen der vrouwen.
droegen, schoon het iets zeldzaams is, dezelven van meer dan een te zien verlossen.
Doch het aanmerklykste onder haar is, dat zy, hoewel zy tot het laatste oogenblik
van haare verlossing zwaar werk moeten doen, echter nooit ongemak gevoelen,
en geene de minste toevallen krygen, welken in Europa zo gemeen zyn. Ik heb zelfs
eene Negerin gezien, die, om dat zy eene strafwaardige misdaad begaan hadt, vyf
of zes uuren voor haare verlossing, meer dan vyftig geessel slagen op de billen
kreeg; 't welk wy zekerlyk zouden aanmerken als strydig met alle de wetten der
menschelykheid; en echter verloste zy daarom niet min gelukkig.
't Is iets wonderlyks met welk gemak deze vrouwen zich ontlasten van een pak,
welk
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de onzen zo veel doodelyke angsten en benaeuwdheden veroorzaakt, en haar
zomtyds zo noodlottig is. Zy, in tegendeel, hebben niet eens bekwaame vroedwyven
van nooden, want zy helpen zich zelven zonder moeite, gebruikende alleenlyk eene
andere getrouwde Negerin, om het kind te ontvangen, en de navel streng af te
snyden.
Dit gedaan zynde wascht de jonge kraamvrouw zelve haar kind, bedekt het met
(a)
een Pagne , waar na zy in eene tobbe met laeuw water gaat liggen om zich insgelyks
te wasschen. Na verloop van eenige uuren, geeft zy het kind de borst, en zes of
zeven dagen daarna moet zy weder tot haar' gewoonen arbeid keeren.
Zy leeven met deze onnozele schaapen even gelyk de Caraiben en zwagtelen
dezelven nooit; zy verbeelden zich, dat deze manier allernadeeligst is voor het
menschelyk geslacht, om dat ze, zeggen zy, de oorsprong is van alle de toevallen,
welke onze kinderen overkomen; terwyl de omloop van het bloed, welk het voedend
sap der tedere leedjes moet weezen, door de sterke druk-

(a)

Dezen naam geeft men aan een' stuk lynwaat van twee en eene halve el lang, en van eene
el breed, waar mede zich de vrouwen het lighaam, behalven de oxels, omwinden; dit gaat
gemeenlyk tweemaal om het lighaam; en de einden die kruisselings over malkander gaan,
worden van binnen toegevouwen, om het vast te houden. Deze pagne gaat gewoonlyk tot
de helft van de beenen, om te bedekken het geene de schaamte verbiedt te laaten zien.
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king van de zwagtels verhinderd wordt, en dat daarenboven het hoofd, welk, door
dit middel, altyd hangt, noodzaakelyk eene grooter hoeveelheid van vogten moet
ontvangen, dan wanneer het in eene natuurlyke ligging blyft, deze reden komt my
voor, als zo wel gegrond op de natuur, dat ik niet kan nalaaten, dezelve als eene
vaste waarheid te erkenen.
+
Drie of vier dagen na de bevalling, komt de moeder zelve het kind aanbieden,
om een' naam te ontvangen, in acht neemende, dat zy, zo het een jonge is, zich +Van de plegtigheden des
kinderdoops.
vervoegt by den meester, en, zo het een meisje is, by de meesteresse. Deze
plegtigheid zeer zorgvuldig waargenomen zynde, gaat zy weder vernoegd naar
huis.
De tyd gekomen zynde, dat zy zich weder tot haar' gewoonen arbeid moet
begeeven, doet zy haar kind in een stuk linnen, welk zy achter op den rug vastmaakt
en draagt, zo dat het 'er geheel krom, en als in een kussen zit. Ondanks haare
onachtzaamheid omtrent de kinderen, welken zy niet anders kunnen behandelen,
ziet men 'er nooit gebogchelden, manken of blinden, ten ware zulks door eenig
onvoorzien toeval ontstondt, 't welk echter geene de minste overeenkomst heeft
met de manier, op welke zy opgebragt worden.
Deze vrouwen, schoon slaavinnen, hebben, niet te min billyke en edelmoedige
denkbeelden, en die, zo ik het zeggen durve, menigmaal veele vrouwen onder de
be-
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schaafdste volken zouden beschaamen; hoe geil ik dezelven ook beschreeven
hebbe, daar ik de waarheid niet in spaarde, zal echter eene moeder, zo ras zy haar
kind heeft begonnen te zuigen, zich onthouden van alle vleeschlyke gemeenschap
met haar' eigenen of eenigen anderen man, tot dat het kind zeven of acht maanden
bereikt hebbe, als verzekerd zynde, dat haar zog zo zuiver niet meer zou kunnen
weezen, indien zy zich de minste vryheid vergunde, en dat het kind 'er ziek of
ongezond van zou worden; zo dat zy, op dien tyd, magt genoeg over zich zelven
hebben om zich niets te kunnen verwyten.
+
Kan de liefde der Europeaansche vrouwen voor haare kinderen dien graad van
volmaaktheid wel bereiken? En stellen zy de voldoening haarer lusten niet boven +Van de liefde der
moeders.
het vermaak van zuivere en gezonde kinderen te hebben? daar wy 'er zelden
zien, die ze tot de zes maanden zoogen, zonder reeds eenige voortekens van
zwangerheid te verneemen, en dat zy haare kinderen niet speenen, dan na dat zy
twee of drie maanden lang, overtuigd zyn zwanger te weezen. Stellen anderen, en
wel de meesten, haare kinderen niet in de handen van vreemdelingen zonder zich
te bekommeren, of zy daar door de voornaamste banden, die de naeuwe betrekking
tusschen moeder en kind maaken, verbreeken; en of de kinderen het kwaade bloed,
of de zielsgebreken der geenen, aan welken zy dezelven toever-
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trouwen, naar zich trekken? Deze tegenstrydigheden in de gewoonten, of zeden,
moeten alleen dienen, om het vooroordeel weg te neemen, waar door wy deze
volken voor Barbaaren houden, dewyl zy zo zorgvuldig de eerste pligten van den
Godsdienst en van de menschelykheid betrachten. Doch, om weder te keeren tot
de weinige zorg, welke zy voor de kinderen schynen te hebben, dezelve moet op
goede grondbeginzels gevestigd zyn, naardien ik, niet zonder de grootste
verwondering, gezien heb, dat haare kinderen reeds op de negen of tien maanden
begonnen te gaan, of liever zich geheel naakt over het zand voort te sleepen, onder
het mompelen van eenige woorden binnens monds.
+
De eerste woorden, die eene moeder haar kind leert, zyn: audi Massera, dat is,
+
gelyk men boven gezien heeft: goeden dag meester. De eerste pligt, welken zy
Van de opvoeding der
kinderen.
hetzelve inboezemt, is zynen meester te eerbiedigen, hem te beminnen, en
getrouw te zyn, zelfs ten koste van zyn leeven. Ook zyn zy byna allen, gelyk ik
gezegd heb, van eene weergalooze getrouwheid, indien men ze maar met de minste
menschlievendheid, behandelt. Maar aangaande den Godsdienst, bezit zy denzelfden
yver niet, om haar kind eenig grondbeginzel in te boezemen: dit is de laatste der
pligten, dien zy hetzelve voor oogen houdt, bestaande maar alleen daar in, dat 'er
een Opperweezen is, welk in de taale dezer volken, gelyk in de Engelsche,
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+

God genoemd wordt. Dit denkbeeld uitgezonderd, zyn zy allen in 't algemeen
+
afgodendienaars, kunnende niet nalaaten een' byzonderen Godsdienstigen
en hunnen Godsdienst.
eerbied te bewyzen aan het een of ander dier, door hunne voorouders, van Vader
tot zoon, daar toe verkoozen. Bidt de Vader, by voorbeeld, een hert aan, de zoon
zal hem navolgen; en zo de moeder eene slang eere bewyst, zal de dochter het
ook doen; zo dat ieder huisgezin, om zo te spreeken, zyn byzonder dier heeft om
aan te bidden, en dat 'er niets in staat is hen te beletten, een zeker soort van
Huisgoden te hebben. Het denkbeeld, welk dit volk zich gemaakt heeft van dezen
dienst, is te byzonder om hier geene plaats te vinden.
Zy gelooven vast, dat, wanneer zy het dier, waar voor zy eerbied hebben,
aanbidden, hetzelve hun, noch hunne kinderen, nooit kwaad zal doen; waar uit men
vermoeden moet, dat vrees of afkeer gelegenheid tot dit bygeloove gegeeven heeft.
En dewyl de keus niet van hun, maar van hunne voorouders komt, houden zy zich
onvermydelyk verpligt, deze wet te gehoorzaamen; zy zouden, indien zy daar nalaatig
in waren, door wroegingen aan 't kwynen raaken, daar de eerbied, dien zy, in deze
navolging, hunne ouderen betoonen, hen versterkt in de achting en gehoorzaamheid,
welke zy overtuigd zyn te moeten hebben voor hunne patroonen: een leerstuk, welk
de moeders haaren kinderen gestadig inpren-
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ten, en dat hun verstrekt tot een geduurig aandenken aan hunnen laagen staat, en
tot eene onfeilbaare bron der getrouwheid, waar van ik gesproken heb.
Deze afgodendienst heeft echter geen plaats meer onder hen, die het geluk
hebben van in den Christelyken Godsdienst onderweezen, en gedoopt te worden,
om dat zy dan het Opperweezen maar alleen erkennen, en door den doop vry
wordende, alle denkbeelden van slavernye en afgoderye verliezen.
+
.Het getal dezer Christenen is niet zeer groot, door de menigte van zwaarigheden
+
die zich opdoen, om hun de vryheid te geeven. Vooreerst, indien een meester
Van de zwaarigheid om
te Suriname slaaven vry
zynen slaaf wil vrymaaken, is hy verpligt, behalve het verlies van het geene hy
hem gekost heeft, hem brieven van vryheid te koopen, die omtrent twee honderd te maaken
guldens kosten; want zonder dat kan de slaaf niet onderweezen noch gedoopt
worden. Dit ongemak was nog het minste, ten waare de meester verfoeilyk gierig
was; maar de slaaf moet daarenboven hoedaanig hy ook zy, niet alleen een beroep
geleerd hebben, maar zelf in staat zyn om de kost te winnen, zonder welk de meester
verpligt is, hem te voeden en te onderhouden, uit vreeze dat hy anderen tot last
mogt worden, of het getal der vyanden van de Kolonie vergrooten.
+
De Negers in 't algemeen, zyn elkanderen zo getrouw en genegen, dat zy liever
+
de zwaarste straffen zouden uitstaan dan hunnen
Van den inborst der
Negers.
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vrienden schade toe te brengen; dit gaat zo ver, dat, zo iemand hunner vrienden
een Marron wordt, dat is, zynen meester verlaat, zy denzelven in hunne hut of huis
bergen, en liever zouden omkomen dan hem ontdekken. Ongelukkig was hy ook
die hen beklapte. Maar als 'er eenig verschil onder hen ontstaat, zyn zy zich zelven
zo weinig meester, dat zy niets ontzien om zich te wreeken, zynde zo wraakzuchtig
dat 'er geen middel is om tot eenig vergelyk te komen, indien zy zo ver zyn geweest
van met elkanderen te slaan.
+
Daarenboven is hunne jalouzy ten opzichte van hunne vrouwen grooter dan die
+
der Italiaanen; want zo ras zy de minste gemeenzaamheid, het zy met eenen
Van de gevolgen der
jalouzye onder de Negers.
Neger of Indiaan, bespeuren, brengen zy haar om door vergift; doch, 't is iets
byzonders, dat zy anders denken, als zulks met een' Blanken geschiedt, waar over
zy de minste gevoeligheid niet toonen, en 'er zelfs eere in stellen.
Alle Negers komen tot hooge jaaren, en gevoelen schier nooit eenige ongemakken
dan die des ouderdoms, zynde daar in gelyk aan de Indiaanen, van welken ik
gesproken heb. Ik weet niet, of dit aan beide deze volken eigen is, dan of het een
gevolg is van de luchtstreek van Suriname. Wat 'er van zy, niemand heeft meer
eerbied voor de Gryzaarts dan de jonge lieden dezer Natie; zy noemen hen nooit
anders dan Tata, welk Vader betekent, en bewyzen
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hun alle mogelyke onderdaanigheid. De gryzaarts, daar en tegen, vermaanen hen
altyd, om zich wel te kwyten van de pligten omtrent hunne meesters, op dat zy 'er
wel van behandeld mogen worden, en, in 't vervolg, de welverdiende belooningen
erlangen. 't Is zeker, dat, indien wy maar de minste menschlievendheid aan de
slaaven betoonen, wy niet anders kunnen wagten, dan wel gediend te worden: 't
welk my ook een krachtiger middel schynt te zyn dan de al te groote gestrengheid,
die dikwyls maar al te veel de oorzaak is van de wanhoop, daar zy in vervallen, en
die meer tot ons nadeel dan tot hunne schade uitvalt.
+
De huwelyken dezer volken zyn veel weezenlyker dan die der Indiaanen, of
+
inboorlingen des lands, schoon zy geen grooter omslag van voorbreidzels
Van hunne huwelyken.
vereischen. Indien, by voorbeeld, een Neger en eene Negerin overeengekomen
zyn om te trouwen, en aan verscheidene meesters toebehooren, dan verzoekt de
Neger zyne vryster ten huwelyk by de Meesteresse, aan welke zy toekomt, met
belofte, dat hy zorg voor haar zal draagen, en de Negerin, van haar kant, geeft haar
meesteresse haar voorneemen te kennen, en verzoekt derzelver toestemming,
welke verkreegen hebbende, geeven zy elkanderen de hand, en vieren nog dien
zelfden dag de bruiloft. Is de Neger van eenig aanzien, zo verzoekt hy verscheidene
zyner vrienden, om
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den avond by hem door te brengen, en hy bereidt een klein avondmaal, dat
gemeenlyk door een bal gevolgd wordt, waar mede zy zich zomtyds den ganschen
nacht verlustigen. Den volgenden dag, gaat de nieuw. getrouwde weder naar zynen
meester, en ziet zyne vrouw niet dan 's avonds. De kinderen, uit dit huwelyk
voorspruitende, behooren aan den meester van de Negerinne, en niet aan dien van
den Neger.
+
Dit volk heeft voor het danssen een allersterkste drift, zynde niemand ter waereld
+
daar meer aan verslaafd. Daar zyn 'er zelfs, die een menuet zo fraei danssen
Van hunne danssen.
als een Blanke, doch het danssen op zich zelf vermaakt hen zo zeer niet; het
zyn de postuuren, en allerleie onbetaamelyke beweegingen, die hunnen smaak
streelen, en waar in zy zorgvuldig de maat weeten te houden; 't geen men aan hun
goed gehoor toeschryven moet.
De danssers, by voorbeeld, worden in twee ryen, de eene voor de andere,
geschaard, de mannen aan den eenen kant, en de vrouwen aan den anderen: die
reeds vermoeid zyn van het danssen, maaken met de aanschouwers een kring
rondom de danssers en speellieden. Als de dans beginnen moet, zingt de
bekwaamste een deuntje, of liedje op zulk een onderwerp als hy goedvindt, wiens
sluitregel door alle de aanschouwers herhaald wordt, op dat de musikanten het
kunnen speelen, en de danssers 'er zich naar schikken.
't Is iets byzonders, alle hunne draeien
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en kromme sprongen te zien: Zy naderen elkanderen tot op twee of drie voeten, en
deinzen wederom achterwaarts, op de maat, tot dat zy, door het geluid van hun'
tamboer, gewaarschuwd worden, om zich weder by een te voegen, dat is, de mannen
tegen de vrouwen. Op het gezicht zou men zeggen, dat zy met de buiken tegen
elkanderen stooten, schoon de dyen zich maar naderen. Vervolgens gaan zy al
draeiende in de rondte te rug, om weder dezelfde beweegingen met geile gebaarden
te beginnen, zo dikwyls als het teken met de trommel gegeeven wordt, 't welk
gemeenlyk verscheidene reizen achter een geschiedt: van tyd tot tyd neemen ze
elkanderen onder de armen, en danssen twee of driemaal in de rondte, slaande
altyd op de dyen en elkander kussende. In een woord, de Negers maaken geen
passen in het danssen, of alle de leden en deelen van het lighaam, zelfs het hoofd,
maaken allen te gelyk eene onderscheidene beweeging, en altyd volgens de maat,
hoe schielyk de Musiek ook zy. In de naeuwkeurigheid van deze oneindige
beweegingen bestaat by hen de kunst van danssen. Om hen daar in na te kunnen
volgen, diende men ook zo gezwind en slap van leden te zyn, als dit volk is.
+
Zy kennen maar drieërleie soorten van speeltuigen, welken ze tambour,
+
tambourinet, en guitare noemen.
Van hunne Speeltuigen.
De tambour wordt gemaakt uit een stuk
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van een stam van een boom, welke onge lyk uitgehold, en aan het eene einde open,
en aan 't andere bedekt is, met een geiten of schaapen vel, daar men de wol of het
hair afgeschooren heeft, waar door het als parkement geworden is. Daar zyn 'er
van drie tot vier voeten lengte, en van vystien tot achttien duimen breedte. Die dit
speeltuig gebruiken, steeken hetzelve tusschen de beenen en speelen 'er met beide
handen, dat is, met de vier platte vingers van ieder hand op, neemende de maat
volmaakt in acht.
De tambourinet is een plankje, op een voet gesteld, daar men met twee kleine
stokjes, naar de maat, opslaat.
De Guitare wordt gemaakt van de helft van een kallebas, daar zy een' tamelyk
langen steel aan maaken. Zy overkleeden dezelve met een vel, gelyk aan dat van,
de tambour, spannende daar vier snaaren op van zyde, of vogelsdarmen die eerst
gedroogd en daarna met dadel-olie toebereid zyn; deze vier snaaren worden
ondersteund door eene kam. Zy speelen op dit speeltuig, welk zy in hunne taal
Bagna noemen, al drukkende en slaande, en houden het voor eene soort van viool.
+
De Negers hebben alleen hunne eigene huisjes, afzonderlyk van de wooningen
hunner meesters. Ieder case, gelyk ze die noemen, is acht of negen voeten hoog, +Van hunne huisen.
heeft maar eene verdieping, en tien of twaalf voeten in den omtrek. De gansche
ingang
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dezer huisjes bestaat in één klein vierkant deurtie dat nog zeer laag is; al hun
huisraad, bestaat in een of twee bedden voor 't geheele huisgezin, welken gemaakt
worden van borden, leggende op dwarshouten, die een' voet van den grond, door
gaffels ondersteund worden; zy spreiden 'er eene mat over, welke hun voor stroozak,
matras, en gemeenlyk, voor lakens en dekens, dient; oorkussens kennen noch
gebruiken zy niet. Wat aangaat hun vaatwerk, hetzelve bepaalt zich tot eenige
aarden potten, kallebassen, tobbetjes, en meer andere zaaken van weinig waarde.
Dan dit huisraad en vaatwerk veroorzaakt by hen die groote oplettendheid niet,
welke zy hebben om de deuren hunner huisjes, by nacht, digt geslooten te houden;
de doordringende koude van dit Land na Zonnen-ondergang, waarvan ik gesproken
heb, is de eenige reden, waarom zy daar zo zorgvuldig op passen; zy zyn zeer
gevoelig aan de koude, waarom zy, zelfs by nacht, vuur stooken, zonder zich te
stooren aan den rook, die hen bykans verstikt, en wiens reuk zy zo sterk naar zich
trekken, dat zy altyd naar roet stinken.
De Negers zyn allen, zo wel de vrouwen als de mannen, groote rookers, en zouden
liever een' maaltyd missen, dan een' pyp tabak, 't welk maakt, dat zy van hunne
meesters zo veel krygen als zy begeeren. Doch deze mildaadigheid betreft alleen
de
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Planters, die de slaaven daar door te krachtiger tot den arbeid zoeken aan te
moedigen.
+
Het voedzel van dit volk bestaat in verscheidene groenten en aardvruchten gelyk
+
Bananassen, Bacaven, Jgnames of Teies, Pistaches, Palmites-Kool, Pataten,
Van hun voedzel.
Mahis en Maniok-wortels.
Dewyl ik van de drie laatstgenoemden, in het zesde Hoofdstuk gewag gemaakt
heb, zal ik nu alleenlyk van de andere spreeken.
+
(a)
De Bananas-boom is eene soort van boom, of liever plant, welke zo hoog als
+
een boom opgroeit, waarvan men den stam niet beter kan vergelyken dan by
Van de Banaanen.
eene groote rol bladen, die, over elkanderen hangende, door de manier op welke
zy geschikt zyn, als 't ware, schubben uitmaaken, dienende het einde van het eene
blad tot een schors of omslag voor het ander. De bovenste bladen zyn zo lang en
breed, dat een derzelver bykans een' mensch kan bedekken. De kleur is als schoon
groen Satyn. Boven uit den stam schiet en verheft zich een tak, Regime genoemd,
die zo dik is als een arm; en naar een Turksche koorenair of pynappel gelykt. Deze
tak draagt roode bloemen, waarop de vruchten volgen, die de gedaante en groote
onzer komkommers verkrygen, ten getale van, twee of

(a)

In 't Latyn Musa.
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drie honderd. Eer de vruchten volkomen ryp zyn, zyn zy groen, en hebben eene
gladde schil, doch ryp wordende, krygen zy eene geele kleur, gelyk de Oranje-appels,
en behelzen eene zagte zelfstandigheid, vol van een verfrisschend en smaaklyk
sap, welk ik niet beter weet te vergelyken dan by het sap van een peer of kwee; het
is voor de slaaven een der beste voedzels. Een groot bewys van deszelfs groote
deugdzaamheid is, dat 'er alle de vruchteetende dieren zeer opgesteld zyn.
De boom of plant, daar ik van spreek, wordt nooit geplant noch verplant, en draagt
maar eens, waarna zy, het zy men haar afsnydt of niet, langzaamerhand afneemt,
verlept, verdroogt, en afvalt; maar de wortel, die dik, rond en knobbelig is, sterft niet,
en schiet ras weer andere spruiten, welke op de negen maanden, haare volkomene
grootte hebben, en dan tien of twaalf duimen dik zyn, welke dikte haar niet harder,
noch moeilyker om af te snyden maakt, om dat zy, gelyk wy gezien hebben, noch
schors noch hout hebben.
Om dezelve aan te kweeken wordt een vochtige, vette en diepe grond vereischt;
want deeze plant moet veel voedzel hebben, en zo ras daar iets aan ontbreekt,
vordert zy niet, en brengt niets dan onrype vruchten voort.
De visschers, en ander volk, welk zich dagelyks aan zee bevindt, eeten 'er de
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vruchten van, eer die ryp zyn, op de wyze als knollen en wortelen; en de slaaven
kooken ze in water, met gezouten vleesch of gerookte visch, of maar alleen met
Indiaansche peper. Ook wordt de Bananas op 't vuur gebraaden, vervolgens
afgewasschen en gegeeten, of gestooft met wyn en zuiker gelyk appelmoes. Men
vindt de Bananasboomen niet alleen in gansch America, maar zelfs ook, in Afrika
en Asia.
+
De Bacove is eene soort van kleiner Bananas, hebbende weinig meer dan zes
+
of zeven duimen lengte, en omtrent eenen duim breedte. Deszelfs vleesch is
Van de Bacove.
oneindig smaakelyker dan dat van de Bananas, en heeft een' zeer aangenaamen
en naar den muskus trekkenden reuk. De plant, daar ze aanwascht, verschilt niet
van die der Bananas, noch in de gedaante, noch in de manier van ze aan te kweeken,
noch in 't gebruik, dat men van de vrucht maakt; zo dat zy beiden de Bananas en
de Bacove, een heerlyk voedzel voor de slaaven zyn.
+
De Palmiste of Palmites boom, een zeer gemeen gewas te Suriname schiet zo
+
regt op als een pyl, en wordt dikwyls over de dertig voeten hoog. Deze boom
Van de Palmistboom.
heeft maar eenen voornaamen wortel, die middelmaatig dik is, en lynregt in den
grond schiet, die hem niet zou kunnen houden, indien hy niet geholpen werdt door
eene oneindige menigte kleine ronde en buigzaame takjes, die zich onder een
mengen; denzelven omsin-
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gelen, en op den grond, rondom den voet van den boom, een redelyk boschje
maaken waar door hy versterkt wordt, en het noodig voedzel krygt.
Het gebruik, dat men van den Palmboom maakt bestaat in denzelven om te
hakken, waarna men 'er den top afkapt, op twee of derdehalven voet van de plaats,
daar de bladen, hunnen oorsprong neemen, en als men het buitenste afgeligt heeft,
vindt men omtrent het hart van den boom, een bosch van bladen, gevouwen als
een geslooten waeier, en op elkanderen sluitende, die wit, malsch en lekker zyn,
en byna den smaak hebben als de stoel van een artichok. In dezen staat worden
ze Palmiste-Kool genoemd, en van de Negers en Creolen Cabisch. Zy worden in
versch water gezet, en gegeeten als salade; of men kookt ze ook wel in water met
zout, waarna men ze uit laat lekken, en ze met eene witte sause met muskaat eet,
gelyk de artisjokken of salsafis. Ook geeven zy aan de groenten eenen goeden
smaak. Om kort te gaan, op wat wyze zy bereid worden, zy zyn altyd zeer goed en
lekker, en geeven een ligt voedzel, dat zeer gemakkelyk is om te verteeren, zo dat
men ze het manna van het land kan noemen. Ik heb nog vergeeten te zeggen, dat
men ze ook inmaakt gelyk agurkjes.
+
Deze boom brengt ook wormen voort, (die gegeeten, en van de Creolen
+
Cabischwormen genoemd worden) met behulp van
Van de Cabischworm.
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zekere vliegen, die 'er het merg van beminnen. Zie hier hoe dit geschiedt. Wanneer
men den boom omgehouwen heeft, en men zich van deszelfs stam niet wil bedienen,
dan doet men 'er, in de lengte, verscheidene keepen in tot aan het hart, op dat 'er
de vliegen door kunnen dringen, en het merg eeten, 't welk zy ook doen: dit gedaan
hebbende leggen zy eieren, in de plaats, waar uit de gemelde wormen ontstaan,
die een' duim dik, en omtrent twee duimen lang zyn. Ik kan deze dieren niet beter
vergelyken dan by een klomp vet, omringd van een zeer dun en doorschynend
vliesje. Men wordt in dezelven, ten minste, op het gezicht, noch ingewanden, noch
eenige teeldeelen gewaar; ik zeg op het gezicht, want als men ze doorsnydt, wordt
men, met het vergrootglas, iets naar inwendige deelen gelykende gewaar; maar die
men echter nog niet wel bepaalen kan. Het hoofd, dat zwart is, is aan het lighaam
vast zonder eenige onderscheiding van den hals.
+
De manier om deze wormen toe te bereiden, bestaat in dezelven aan een houten
pennetje te rygen, om ze voor 't vuur te draeien als leeuwrikken, of wel om ze in +Van de manier om de
de pan te braaden. Men zegt, dat het een uitsteekend lekkere ragout is; ik wil 't wormen van den
wel gelooven, doch voor de geenen die den afkeer, welken men heeft om wormen Palm-boom toe te
te eeten, te boven kunnen komen; maar, wat my betreft, hunne gedaante, naar bereiden.
die van
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eene groote rups gelykende, is genoeg, om 'er my van te doen walgen; al had ik in
acht dagen niet gegeeten.
+
De Igname is een wortel, die hier te lande Teie genoemd wordt. 't Is een soort
van beetwortel, welk eenen vasten, vetten en diepen grond vereischt, en bygevolg +Van de Teies of
Ignames.
groot wordt naar maate de grond, daar hy in gezaeid wordt, goed is. Deszelfs
vel is dik, ruuw, ongelyk, bedekt met veel hair of vezels, en van eene paarsche kleur,
die naar het zwarte trekt. Het binnenste, het zy gekookt of raeuw, is als bemorscht
wit, welk zomtyds naar de vleeschkleur trekt; de bladen zyn zeer lang, breed en
eindigen puntig. Aan dezen wordt men gewaar, wanneer de vrucht, of, om beter te
zeggen, deze wortel volkomen ryp is, en zyne behoorlyke rypheid heeft, om dat zy
dan verwelken. Op dit teken wordt de plant uit den grond gehaald, en men laat ze
in de Zonne droogen, waar na men ze op eene drooge plaats legt, alwaar ze, ten
minste, zes maanden goed blyft.
+
De steel, welke deze plant voortbrengt, draagt eenige halmen, voorzien met
bloempjes op de wyze van eene klok, waarvan het styltje in een peultje verandert, +Van de voort-kweekinge
dat vol van zwart zaad is. Men behoeft 'er maar eens van te zaeien of te planten, der Teies.
om 'er altyd van in te zamelen; om dat men zich gemeenlyk van 't hoofd van den
wortel bedient, om de soort voort te kweeken. Dit wordt in verscheidene stukken
gesneeden, die in den

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

137
grond gestoken worden, op den afstand van drie voeten, en, na verloop van zes
maanden, kan men de vrucht inzamelen, 't welk zo schielyk niet gebeurt wanneer
men het zaad zaeit.
Deze wortel laat zich gemakkelyk kooken, en is echter een sterk voedzel, schoon
luchtig, en zeer ligt om te verteeren. Men eet denzelven gekookt met vleesch, of op
heete koolen gebraaden, doende daar citroen, gestampte piment en zout by. Ook
maakt men 'er een heerlyk braf van, welk op de volgende wyze klaar gemaakt wordt.
Men kiest de kleinsten dezer wortelen, om dat zy smaakelyker zyn; men kookt ze
in water en men doedt 'er een stuk van best gezouten vleesch, gerookte visch, en
meer andere dingen by, waar door deze ragout heerlyk van smaak wordt. Ik spreek
'er van by ondervindinge, als hebbende regelmaatig eens in de week, daar van
gegeeten. Ik zeg zelfs, dat, al hadt men niets anders dan deze plant, en de pataten
of aardappels, die ik beschreeven heb, men het brood gemakkelyk, ten allen tyde,
zou kunnen missen.
+
Daar zyn twee soorten van Pistaches, de eene wast aan eenen boom Pistache
hoom genoemd, en de andere aan eene plant; men vindt ze beiden te Suriname. +Van de Pistaches of
Pinda.
De Creolen geeven ze den naam van Pinda.
De eerstgenoemden zyn rosachtig, behelzende een groen hart, ten naasten by
naar pynappels kernen smaakende. Zy hangen
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aan trossen aan het einde der takken van den boom. Indien men wil kan men 'er
konfituuren en zuiker-goed van maaken.
De laastgenoemden zyn ronde, ongelyke en bruinachtige vruchten, zo dik als een
vinger en zo lang als een duim, bevattende ieder een of twee kernen, die zo groot
zyn als onze haazenooten, en denzelfden smaak, hebben, doch de kleur is
aschgraeuw: droog zynde rammelen en raazen zy. Zy komen voort van eene plant,
die veele takken draagt, welken zich over den grond verspreiden, en voorzien zyn
met geele, moesachtige en ronde bladen, waarvan 'er vier aan eenen steel zitten,
uit wiens bovenste doppen komen, die niet ryp worden, dan wanneer ze met aarde
overdekt zyn, zo dat deze vruchten 'er onder begraaven zyn. De smaak is zeer
aangenaam; zy zyn goed voor de maag, geevende, in eenen genoegzaamen
overvloed, een goed, schoon eenigzins bezwaarlyk voedzel.
+
Van het voedzel der Negers gesproken hebbende, zo laat ons tot derzelver
+
ziekten overgaan. Schoon ik boven zeide, dat zy niet aan veele en doodelyke
Van de ziekten der
Negers
.
ziekten onderworpen zyn, had ik echter alleen het oog op scherpe en kortduurende
ziekten; want de Negers zyn dikwyls onderhevig aan langduurige en verouderde
kwaalen, waar aan zy lang kwynen, en van welker geneezing men den tyd niet kan
bepaalen. Om dezelven wel te kennen kan men myne verhandeling over de ziekten
te Suriname nazien, welke
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in 't jaar 1764 gedrukt is, alwaar men, 'er eene wydloopige beschryving van zal
vinden, met de beste hulpmiddelen, om dezelven te geneezen.
Nu schiet 'er niets meer over, met betrekkinge tot dit onderwerp, dan gewag te
maaken van de buitenspoorigheden, waar door de Negers zo veel tot hun verderf
toebrengen; het zy, dat de luiheid hen bekruipt, of dat zy in eene zwaare
droefgeestigheid vervallen, welke hun het leeven tot een last doet zyn. In zulke
gevallen hebben zy zulk eenen afkeer van hun gewoon voedzel, dat zy gestampte
koolen, stukken pypen, aarde, kryt, asch, tabak en andere diergelyke dingen eeten,
welk hun het aangezicht bol maakt, de oogleden doet opzwellen, en gemeenlyk
eindigt in eene waterzucht, waar door zy hun verlangen vervuld zien, eindigende
hunnen leevensloop, zonder dat men daar eenig hulpmiddel tegen aanwenden kan.
+
Zo ras een Neger of Negerin sterft, geeven alle de vrienden alleryslykste
+
schreeuwen, en doen het doode lighaam verscheidene vraagen, waarschynlyk
Van hunne Lykstatien.
om deszelfs overlyden te bevestigen; want wat zouden zy daar anders mede
bedoelen? En na eenig ander misbaar, zeggen zy eindelyk, dat hy dood is.
Denzelfden dag wordt hy nog begraaven, en men geeft hem aan ieder zyde eene
kallabas, waarvan de eene gevuld is met water, en de andere met allerlei vleesch,
om hem tot voedzel te dienen, in geval hy
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lust mogt krygen om te eeten of te drinken. De nabestaanden van den overleedenen
draagen, geduurende zekeren tyd, rouw, en schynen zeer bedroefd over het verlies;
welk zy geleeden hebben. Is het een slaaf, die eenigzins by zynen Meester in gunst
was, dan wordt hy in een kist gelegd, zo niet, dan werpt men hem onder den grond,
zo als hy gestorven is.
Ik wil dit Hoofdstuk niet eindigen, zonder een byzonder geval, ten opzichte van
eenen blanken Neger, te verhaalen.
+
In de Plantagie Vossemburg was, in 't jaar 1760, een geheel blanke Neger, die
Jan Wit genoemd werdt, en gebooren was van zeer swarte ouders, beide Creolen. +Beschryving van een
blanken Neger.
Ik heb hem zelf naeuwkeurig genoeg beschouwd, om hier niets te berde te
brengen, dan het geene volkomen met de waarheid overeenkomt.
Deze Neger was ter waereld gekomen op den twaalfden Maart 1738; hy hadt de
weezenlyke gedaante van eenen Neger, den neus zeer breed en plat, dikke lippen;
de twee voorste tanden van het bovenste kaakebeen waren veel langer en breeder
dan de anderen. Zyne oogen, vooral, waren zeer byzonder. Het maaksel van den
oogbal hadt niets merkwaardigs; maar het zamenvoegsel was doorzaeid met kleine
roodachtige vezeltjes; de boog was gemarmerd, grys en wit, en de oogappel, die
in helderheid de schoonste diamant evenaarde, was vuurkleurig, doch men zag de
straa-
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len, welken hy schoot, niet op den helderen dag, maar zeer klaar en duidelyk by
nacht in de duisternisse. Hoewel de Neger de voorwerpen, die men hem voor oogen
stelde, altyd wel kon zien, kon hy dezelven echter niet wel onderscheiden dan in
de duisternisse. Als hy zyn gezicht ergens op wilde vestigen, of lust hadt om te
gaan, draeide hy altyd den boog als de krabben. Zyn hoofd, het bovenste gedeelte
van de borst, en de teeldeelen waren sterk bedekt met een soort van zeer fyn
geiten-hair, welk zeer wit was, in plaats van de zwarte wol, daar de Negers
gemeenlyk van voorzien zyn.
De Neger was een onnozele hals; hy verzekerde my, dat hy tot op dat uur, wanneer
ik hem onderzogt, nog geen vrouwspersoon bekend hadde, om dat geen eene
Negerin hem ooit wilde vergunnen, haar te genaaken, om het onderscheid van zyn
kleur. Zo dat ik twyfel, of hy wel ooit nakomelingen zal krygen, schoon hy anderszins
zeer wel gemaakt was.
Doch het aanmerkelykste, ten zynen opzichte, was, dat zyne moeder my
verzekerde, dat zy acht kinderen gehad hadt, van welken het eerste een Mulater
(c)
was, het tweede een zwarte, het derde eene blanke Negerin, die in 't jaar 1734
naar Parys gezonden werdt, het vierde weder een Mu-

(c)

Zie l'Historie de l'Academie des Sciences van het zelfde jaar.
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later, het vyfde gemelde Jan de Wit, en dat de drie laatsten zeer zwart waren.
Ik zal niet onderneemen een zo buiten gemeen verschynzel te verklaaren. Men
kan daar omtrent te raade gaan met de Venus physique van den vermaarden Heer
de Maupertuis, waarin men eene omstandige verklaaring aangaande den oorsprong
der blanke Negers vinden zal. Ik zal maar alleen verhaalen wat de Heer Voltaire op
dit onderwerp gezegd heeft.
‘Het heeft, zegt hy, de Voorzienigheid behaagd, om, in de gemaatigde
luchtstreeken, menschen met zwarte vliezen en wol op het hoofd, te scheppen;
onder de middellyn blanken; in Indie, en Brasilie zwarten te doen voortkomen; den
Chineesen andere oogen en gestalten, dan wy hebben te geeven; en digt by de
Zweeden Laplanders te plaatsen’.
Dewyl ik niets meene vergeeten te hebben aangaande de huishoudinge van dit
volk, zo heb ik 'er niets meer by te voegen, dan dat zy voortreffelyke jaagers, goede
visschers en bekwaame zwemmers zyn.
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Dertiende hoofdstuk.
Gewigtige aanmerkingen over de manier van de slaaven wel te
bestieren.
Het is niemand onbekend, dat de eerste pligt van een' mensch ten opzichte van
zyne medemenschen bestaat, in dezelven met menschlievendheid te behandelen,
in welken staat of ouderdom zy zich ook mogen bevinden, waarom iemand der
ouden gezegd heeft: Homo sum, nil humani a me alienum puto. ‘Ik ben een mensch,
en rekene niets, dat menschlyk is, vreemd van my.’
Die zyne broeders niet lief heeft is een blinde, die de natuur verzaakt; en hy die
dezelven zou kunnen haaten, zou een monster zyn, dat haar beledigde. In welke
gelegenheid kunnen wy ons beter gedraagen naar een zo waarachtig leerstuk, dan
onder een volk, welk, schoon gebooren in slaaverny, niet te min bestaat uit
menschen, gelyk wy zyn.
Indien men ze maar in eenige opzichten voor de zodaanigen erkent, moet men
hen niet alleen met menschlievendheid behandelen, maar zelfs geene verkiezing
hebben in den eenen, tot nadeel van den anderen, indien wy niet willen, dat die
geene, welken wy onze gunst ontzeggen, om een ander zo veel te meer te
begunstigen, veracht
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en mishandeld worde door zyne eigene makkers; want zulks gebeurt ongetwyfeld,
als wy zwak genoeg zyn om het minste onderscheid tusschen onderhoorige
persoonen te laaten blyken.
Een Planter of Bestierder moet echter zich niet te gemeen maaken met een'
derzelven, om dat zulks, gelyk het spreekwoord zegt, maar verachting zou baaren;
maar zy moeten beide zich bemind, gevreesd en gëeerd weeten te maaken.
Zy moeten ook zeer naauwkeurig vermyden, geen minnenhandel met hunne
getrouwde slaavinnen te hebben, zo om de wanorders, als de droevige gevolgen,
die daar door kunnen ontstaan, als voor eerst, de luiheid van de vrouw of van den
man; ten anderen de geest van trotschheid en onafhanklykheid; daarenboven blyft
een slaaf, welke mishandeld wordt van de geenen, die zich meester van hunne
vrouwen hebben gemaakt, niet in gebreke, om gelegenheid te zoeken tot wraake,
het zy met weg te loopen, en anderen met zich te neemen, of zynen Bestierder, of
den Planter te vergeeven, waarvan hy meent onregtvaardig mishandeld te worden,
zo ras die zyne vermaaken met hem deelt. Zie daar de ongelukkige gevolgen der
veelwyverye! Zo dat men, om diergelyke gevallen te verhoeden, zich volstrekt wagten
moet, om de minste jalouzy te geeven aan een volk, welk men streng handelen
moet, indien zy in hunnen pligt nalaatig beginnen te worden.
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Men moet de slaaven niets van het noodige laaten ontbreeken, noch van 't geene
tot onderhoud van het leeven strekt, noch van die dingen, welken men hun gewoon
is te geeven in de Plantagiën voor zekere kleine behoeftigheden.
Worden 'er eenigen ziek, dat, gelyk ik gezegd heb, zelden gebeurt, of overkomt
hun eenig ongeval, moet men zorgvuldig op hen passen, hen vooral tegen de
ongemakken van de lucht beveiligen, en nooit vergeeten om geneesmiddelen by
zich te hebben, die in de Plantagiën gebruikelyk zyn, om dezelven, in tyd van nood,
by de hand te hebben: hier op moet de Bestierder insgelyks een waakend oog
houden.
Naardien alle overmaat, zelfs in de beste zaaken berispelyk is, moet men hen,
van den eenen kant, niet overlaaden met werk, noch, van den anderen kant, door
te veel toegeevenheid, de minste misdaad ongestraft laaten; indien men over het
laatste wat te ligt heen stapte, zou zulks een gevaarlyk voorbeeld geeven; maar de
straffen moeten geschikt zyn naar de misdaaden, en men moet zich, vooral, onder
het straffen niet laaten vervoeren door drift, of ze al te sterk kastyden, om den
schuldigen niet te tergen en tot wanhoop te vervoeren, 't welk altyd nadeelig zou
zyn voor iemand die hem maar alleen meende te straffen, en zich zelven voldoening
zou verschaffen tot zyne eigene kosten.
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Wanneer men ze maar straft naar maate dat zy het verdiend hebben, en volgens
de wetten van billykheid, kan men zich verzekerd houden goede en getrouwe slaaven
te hebben; want, schoon zy slaaven zyn, bedenken en overweegen zy alles zo wel
als wy, en weeten het regte van het onregte wel te onderscheiden. Ten anderen
erkennen zy ligt hunne fouten, ten ware wanneer zy iemand vergeeven hebben;
want dan is niets in staat, om hen niet alleen hun eigen wanbedryf te doen bekennen,
maar zelfs niet om hunne makkers, welken zy weeten daar aan medepligtig geweest
te zyn, te ontdekken.
Het is ook goed, en zelfs noodig hun zekere dagen toe te staan, om zich met
elkanderen te verlustigen; want zy zyn, gelyk ik gezegd heb, zo verzot op het
danssen, dat zy groote dankbaarheid betoonen, wanneer men hun vergunt, zich
daar mede te vermaaken, en men kan verzekerd zyn, dat dit hunnen yver voor den
arbeid vernieuwt, waar toe zy zich daarna, met zo veel te meer lust en genegenheid
(a)
begeeven; doch dan moet men de Neger-Officieren beveelen, op hun gedrag te
letten, op dat 'er geen wanorde ge-

(a)

Men geeft den naam van Neger-officiers aan de geenen, welken onder hen uitgekoozen
worden, om op het gedrag der andere slaaven te letten; deze officiers hebben het gezag over
hen, en het regt van ze te straffen, als zy niet werken willen. of een' misdaad bedreeven
hebben. Ieder van hun heeft dertig Negers te bestieren, en draagt altyd een zweep in de
hand, om ze te gebruiken, als het de nood vereischt. Zy moeten, alle avonden aan den Meester
of Bestierder hun verslag doen, om nieuwe bevelen te krygen, raakende het werk van den
volgenden dag.
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schiede, zonder welke voorzorg deeze toelaating kwaade gevolgen kon hebben.
Ik eindig met te herhaalen, dat het van 't uiterste belang is, de slaaven met zagtheid
te behandelen, en niet te straffen op eene barbaarsche wyze, gelyk in byna alle de
Koloniën geschiedt, of men moet zich niet verwonderen, indien zy het harde juk,
welk men hun oplegt, zoeken af te schudden. En inderdaad, aan wien moet men
zulks wyten, als dat geschiedt, dan dikwyls aan de harde en wreede behandeling
der Bestierders? Het is derhalve de pligt der Planters zelven, en ook der Opzieners
daar zorg voor te draagen, en de Planters moeten tot deze bediening geene andere
lieden kiezen, dan de zulken die een braave inborst hebben, hunne belangen
behartigen, en een volk spaaren en ontzien, waarvan hun gansche welzyn afhangt;
want men behoeft niet te twyfelen, of de getrouwe en werkzaame slaaven zyn de
rykdom hunner meesteren. Wat zou 'er zonder hun van de landeryen en Plantagiën,
die den Eigenaaren al hun gemak verschaffen, worden, indien hunne armen niet
over sterk zyn, om dezelven te bebouwen? Ik wil niet eens spreeken van de
huishouding
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binnens huis, daar beiden, slaaven en slaavinnen zo wel in bedreeven zyn, gelyk
ik aangetoond heb.
Stervelingen zyt menschlievend, en voor hun en voor u zelven; want dit volk is
de bron van uw geluk en voorspoed!
De gelegenheid om gelukkige menschen te maaken is zeldzaamer, dan men
denkt; dezelve niet weder te kunnen krygen is de straf voor hun die zulks verzuimd
hebben. Ongelukkig is hy, die niet eenen dag van vermaak aan de pligten der
menschlievendheid weet op te offeren. Indien de reden den mensch maakt, zo moet
hy ook door goede gevoelens bestierd worden.
Hoe grooter dit volk in getal is, ho meer men ze ontzien moet. Laat men het oog
vestigen op de Atheners, welken hunne slaaven met veel zagtzinnigheid
behandelden, en die oneenigheden niet ondervonden, waar door Lacedemon met
den uitersten ondergang gedreigd werdt.
De Romeinen werden nimmer van hunne slaaven ontrust, zo lang zy dezelven
handelden als menschen; maar na dat zy de gevoelens van menschlievendheid
jegens hen verbanden, zag men eerst de burgerlyke oorlogen ontstaan, welken met
de Purischen vergeleeken werden.
By de Grieken was eene wet, door welke de slaaven, die al te zeer van hunne
meesters mishandeld werden, verzoeken mogten, om aan anderen verkogt te
worden.
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Ik beken, dat zodaanig eene wet in de Kolonie van Suriname geen plaats zou kunnen
hebben, en dat om verscheidene goede redenen; doch ik heb dezelve aangehaald,
om te bewyzen, dat men van alle tyden herwaarts eenige inschikkelykheid gehad
heeft voor menschen van dezen staat. Het was in veele gelegenheden te wenschen,
dat men deze wet in gebruik kon brengen, tot het algemeene wel zyn, om dat dikwyls
de harde behandeling van een' in 't byzonder, het verderf zyner Landgenooten
veroorzaakt heeft, en nog dagelyks veroorzaakt; zonder dat zou het getal der Marrons
niet zo aanzienlyk geworden zyn, als het tegenwoordig is.
Dat dan de geenen die slaaven in eigendom of onder hun bestier hebben, zich
deze aanmerkingen ten nutte maaken, welken maar alleen strekken om hun
tegenwoordig en hier namaals de belooning daar voor te doen vinden.

Veertiende hoofdstuk.
Beschryving van de verscheidene soorten van Vruchten, en eenige
byzondere Boomen, welken men in 't land vindt.
Dewyl men weet, dat ieder land zyne byzondere voortbrengzels heeft, zo moet
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men zich niet verwonderen, dat men te Suriname, gelyk ik gezegd hebbe; juist
dezelfde vruchten niet vindt als in Europa, naardien men 'er daar en tegen eene
menigte anderen ontmoet, welken ik durve zeggen die van Europa te overtreffen.
Dit zal ik in dit Hoofdstuk zoeken te bewyzen, door alle de vruchten afzonderlyk, en
onder dezelfde naamen, daar ze by bekend zyn, zo van de Inboorlingen des lands,
als van de alhier woonende Europeaanen, op te geeven, op dat zy, die herwaarts
komen willen, zo veel kennis mogen erlangen, als noodig is om zich dezelven te
bezorgen.
+
Onder alle de vruchten van Europa, is 'er zekerlyk geene die by de Ananas in
+
voortreffelykheid haalen kan. Van deze vrucht zyn drie soorten, welken door
Van de Ananassen.
hunne figuur onderscheiden worden.
(a)
De eerste soort is zeer groot en wit, hebbende acht duimen middellyns, en vyftien
of achttien duimen hoogte; als de vrucht ryp wordt, wordt de schil geel, maar het
vleesch is wit en vezelachtig, en hoewel zy op het oog 'er wel uitziet, is zy echter
de beste niet van de drie soorten, om dat zy eenigzins scherp is.
(b)
De tweede soort heeft eene piramidaale en kegelachtige figuur, en smaakt
oneindig beter dan de voorgaande.

(a)
(b)

Ananas aculeatus, fructu ovato, carne albida.
Ananas aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea.
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(c)

De derde soort is rood, en overtreft de twee andere soorten in voortreffelykheid.
De vrucht van alle deze soorten draagt verscheidene bladen, gelykende naar die
van een' roozenboom; dezelven zyn twee of drie voeten lang, ligt groen van kleur,
als gooten uitgehold, en getand. Uit het middelpunt verheft zich een steel van twee
voeten hoog, zo dik als een vinger en met eenige bladen voorzien. Aan het boven
einde van dezen steel zit een roos, bestaande uit verscheidene zeer korte bladen,
die vuurkleurig zyn, en de vrucht bedekken, welke allengs grooter wordt, en de
gedaante krygt van een zuiker-brood. Haar hoofd is gedekt met eene kroon van
kleine bladen, zynde van dezelfde soorte als die van den steel, welke haar gedraagen
heeft; doch kleiner en tederder. Deze kroon afgesneeden en in de aarde gestoken
zynde, draagt binnen het jaar vrucht. De smaak en de reuk beantwoorden aan haare
fraeiheid. Zy smaakt veel naar persikken, en zekere peeren, Bon-Chretiens genoemd,
doch nog meer naar aardbezien, als men ze in stukjes snydt, en met rooden wyn
en zuiker eet. Ook confyt men wel de gansche vrucht met de kroon, om ze naar
Europa te zenden; doch dan moet zy zeer jong zyn. Van het sap, welk men 'er
uitdrukt, maakt men wyn, die naar Malvesie wyn smaakt, en schielyk dronken

(c)

Ananas aculeatus, maximo fructu conico.
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maakt. Deze Ananas wordt byna in alle plantagiën aangekweekt, om dat dezelve
zeer vervrisschende is; het aanmerkelykste is, dat zy schoon de voortkweeking niet
veel geld noch moeite kost, echter door de slaaven, die 'er grooten handel in dryven,
van vyf tot acht stuivers Hollandsch geld, op de markt, vekogt worden.
+
(d)
De Pompelmoes is een andere vrucht, die ook haare verdiensten heeft. Het is
+
een soort van Oranje appel, zo dik als een kinder-hoofd van acht of tien jaaren,
Van de Pompelmoes.
van smaak als aardbeziën, of liever druiven, hebbende een zeer bittere schil, zo
dik als een vinger, 't welk echter niet belet, dat de vrucht zeer verfrisschende en
gezond zy. Het vleesch is uitsteekend lekker om deszelfs aangenaame rinsheid.
Men kan 'er van eeten zo veel men wil, zonder te vreezen, dat zy kwaalyk bekomen
zal.
Van deze vrucht zyn twee soorten; de eene is wit van vleesch en de andere rood.
Zy wascht op eene soort van Oranje-boom, die byna in alle Plantagiën aangekweekt
wordt. De Negers verkoopen ze ook op de markt voor vyf stuivers het stuk.
+
Men behoeft niet te twyfelen, of de Oranje-boomen zyn uit Asie of China
+
oorsprongklyk, dewyl de Portugeesen of Spanjaarden dezelven te Suriname
Van de Oranjeappels.
gebragt hebben; maar

(d)

Aurantia, fructu rotundo, maximo, pallescente bumanum caput excedente.
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tegenwoordig vindt men 'er zo veel in de Kolonie dat ze 'er, om zo te spreeken als
genaturaliseerd schynen te zyn.
Men onderscheidt 'er drie soorten van: zuuren, zoeten en die van China, welken
(e)
men in 't land Chinaas appels noemt.
De eerste soort, naamlyk de zuuren, zyn het minst geacht. Men gebruikt ze
gemeenlyk, om 'er de spysen, die opgedischt worden, mede te vercieren, of om de
huisen schoon te maaken, dezelven eenen goeden reuk te geeven, frisch te houden
en voor ongedierte te beveiligen. Het sap wordt echter met zeer veel baat gebruikt,
om de Negers van oude zweeren te geneezen, als men ze daar mede wascht, 't
welk niet alleen het slymige vleesch, dat de zweeren omringt, wegneemt maar de
zweeren zodanig zuivert, dat men ze met het minst opdroogende middel kan
geneezen. Dit verband, welk tweemaal daags herhaald wordt, is inderdaad zeer
pynlyk, doch men is verzekerd van de geneezinge, hoe kwaadaartig de zweer ook
weezen mag.
De zoete Orange-appels maaken de tweede soort uit, en gelyken zeer veel naar
de eerste, behalve dat de schil dunner, en het sap zeer aangenaam en zoet is. Zy
zyn zeer verfrisschende en dorstlesschende; men kan 'er zyn genoegen van eeten,
zonder het minste ongemak te vreezen.

(e)

Aurantium.
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De Chinaas-appels maaken eindelyk de derde soort uit; om dat zy volkomen naar
Portugeesche Oranje-appels gelyken; der zelver smaak is onuitspreeklyk zoet en
ziukerachtig
De schil der twee laatstgenoemde soorten is zeer goed, om de maag en de
harssenen te versterken, als mede om kwaadaartige stoffen tegen te gaan. De
bloessem is enn goed middel voor het hoofd, de maag, de opstyging, en de wormen.
De Oranje-boomen zyn, gelyk ieder een weet, zeer fraeie boomen, die eenen
zeer aangenaam riekenden bloessem voortbrengen: de bladen, waar van ze nooit
ontbloot zyn, zyn van het allerschoonste groen.
+
(f)
Ik geloof, dat de Citroen-boomen zo min oorsprongklyk zyn van dit land als de
+
Oranje-boomen. Dewyl deze boom al te bekend is om 'er my lang mede op te
Van de Citroenen.
houden, zal ik my bepaalen met te zeggen, dat zy 'er in een' grooten overvloed
gevonden worden.
Echter vindt men 'er twee soorten van, waarvan de eene zeer zuur, en de andere
zoet is. De eerstgenoemde heeft eene dikke en eenigzins hobbelige schil; de andere
is dunner en effener. Men gebruikt de zuure citroenen veel in heete en kwaadaartige
koortsen, om dat het sap de kracht heeft om den dorst te stillen, en de kooking en

(f)

Citreum.
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gesting van de gal en het bloed te beteugelen, en eindelyk de verloorene krachten,
weder te geeven. Derzelver schil wordt om haare bitterheid ook met veel baat
gebruikt, tegen een' kwaaden adem, en om de maag te versterken. Zy worden tot
zes Hollandsche guldens het honderd verkogt, ondanks de menigte, welke het land
oplevert. De Negers dryven hier ook handel mede.
+
Tusschen de Limoen-en Citroen-boomen is byna geen onderscheid, hebbende
+
dezelfde hoogte en bladen; en de vruchten verschillen maar alleen hier in, dat
Van de Limoenen.
de limoenen kleiner en ronder zyn dan de citroenen, en dunner schil hebben: het
binnenste is insgelyks verdeeld in celletjes, daar het zaad in zit; maar het buitenste
heeft niet volkomen dezelfde kleur noch smaak. Men gebruikt ze zo veel als de
citroenen, en zelfs meer; want men bedient zich van het sap der limoenen om de
hitte der koortsen te temperen in de hevige ziekten, en met een de gal te stuiten.
Ook maakt men 'er gemeenlyk punch van, waarin zy zekerlyk boven het sap van
citroenen te verkiezen zyn, als zynde zuurder. De Apothekers maaken 'er een syroop
van; die in de geneeskunde van veel gebruik is.
+
(g)
De Kaneel-apppel is eene vrucht, niet grooter dan een gansen-ei; zy gelykt
+
schier naar een' Pyn-appel. Haare schil, ter dikte
Van de Kaneel-appelen.

(g)

Guanahanus.
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van een' halven vinger, is geheel doorzaeid met kleine zagte schubben, die eenigzins
uitsteeken, en in den beginne fraei groen zyn, doch die verwelken, naar maate de
vrucht ryper wordt.
De zelfstandigheid, welke deze appel bevat, is als zeer dikke room, hebbende,
om de waarheid te zeggen, eene laffe doch by uitstek verfrisschende smaak. Men
vindt 'er ook groot zwart zaad in. Zy wast aan boompjes, die in de hoven
voortgekweekt worden.
+
De Acajou-appel heeft eene langwerpige ronde gedaante, en is overtrokken met
een' zeer dunne en gladde schil. Hy is vier duimen lang, en omtrent twee duimen +Van den Acajou-appel en
deszelfs pit.
dik. De boom, die deze vrucht draagt, gelykt naar een' peereboom, schoon de
bladen met die van een' essen-boom, en de schors met de schors van een'
eiken-boom veel overeenkomst heeft. Hy groeit zo hoog, dat de Negers van den
stam, en dat wel uit een stuk, kanoo's of praeuwen maaken. De Indiaanen zyn de
eenigsten, die deze vrucht onder het getal der eetbaare dingen brengen. De noot,
welke zy bevat, heeft de gedaante van een nier uit een beest; en wordt de acajou
noot genoemd, wier hout zo hard en dik is, dat men het naeuwlyks met een hamer
aan stukken kan slaan. Zy bevat een schoon pit, van maakzel als de dop, dat weder
bedekt is met een bruin vliesje, zo dik als een blad papier. Dit pit is uitneemend wit,
vast in een gedrongen,
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olieachtig, en overtreft in smaak oneindig de amandels, haazenooten en meer
andere diergelyke vruchten. Versch zynde wordenze gegeeten met zout, gelyk
walnooten. Deze nooten kunnen overal vervoerd, en lang bewaard worden. Ik heb
'er in myn kabinet, die tegenwoordig by de tien jaaren oud zyn; zy hebben, is waar,
iets van hunne olie en geur verlooren, maar zy zyn evenwel nog eetbaar. De
inboorlingen van het land hebben haar den naam van Ingui-Nooten gegeeven, 't
welk betekent Indiaansche Nooten, om dat de Indiaan ons dezelven hebben leeren
kennen.
Uit den zelfden boom druipt een zekere Arabische gom, die, in water geweekt, in
plaats van 't sterkste lym dienen kan.
+
De boom, draagende eene vrucht, die Avoacat genoemd wordt, is niet zeer
+
gemeen in 't land; 't welk my wel zou doen gelooven dat hy 'er door de
Avoacat.
Spanjaarden is overgebragt, om dat hy by dat volk zeer gemeen is. Ik heb 'er
maar drie gezien, in al den tyd, welken ik in de Kolonie doorgebragt heb; te weeten,
twee in den tuin van den Heere Ladesma, te Paramaribo, en een in de Parakreek.
Het is een schoone boom, die veel naar onze nooteboomen gelykt. Deszelfs hout
en schors is grysachtig; de bladen zyn lang en puntig en niet zeer dik; de bloessem,
welken hy draagt, komt voort als ruikertjes, en wordt gevolgd van eene vrucht, die
'er uitziet als een Bon-Chretien peer; haar vleesch, welk ik, zonder my te
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bedriegen, by dat van een persik zou kunnen vergelyken, smelt van zelf in den
mond; zy is bleek groen van kleur, en hout schier geen stand als zy ryp is. Binnen
in de vrucht vindt men eenen steen, die omtrent rond, en iets hobbelig is, hebbende
geen pit. Deze steen is niet harder dan een geschilde kastanje.
Deze boom begint ten einde van drie jaaren vruchten te draagen; men heeft my
verzekerd, dat een afkookzel van zyne blaaden een uitsteekend middel is om den
gestremden loop der maanstonden te herstellen.
+
(h)
De Surinaamsche kerssen hebben niet minder haare verdiensten dan die van
Europa. Zy zyn vierkant hebbende inwendig een schillettje, gelyk de nooten, van +Van de Kerssen.
welken ieder gedeelte eenen steen heeft. De smaak dezer kerssen gelykt veel
naar dien van onze morellen; doch dan moeten zy zeer ryp zyn, want, als die
hoedaanigheid 'er aan ontbreekt, zyn zy by uitstek zuur. De kleur is zo fraei rood
als de onzen. Zy zyn heerlyk om te eeten; men konfyt ze met zuiker, en maakt 'er
ook marmelade van.
De boom, die deze kerssen draagt, brengt alle drie-maanden, nieuwe vruchten
voort, en gelykt ten naasten by naar den Granaat-boom.
+
De Avoira wast aan eene soort van Palm+

Van de Avoira.

(h)

Malpighia, mali punici facie.
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(i)

boom en heeft de gedaante van een hoender-ei. Haar schil is roodachtig en
eenigzins dik; het vleesch is zo geel als goud; doch zy heeft niet veel vleesch om
den grooten steen, dien ze bevat, welke hard en zwart is, en van de Negers tot
ringen gemaakt wordt. Men zegt, dat het pit van dezen steen eene stoppende en
zamentrekkende kracht heeft, en, by gevolg, goed is om den buikloop te stuiten.
Deze vrucht behelst ook veel olie, welke men 'er door afkooking van trekt; dit is
eigenlyk de Palm-olie, die het vee tot een heerlyk voedzel strekt, om dat hetzelve
daar zeer vet van wordt.
+
De Maripa gelykt veel naar Avoira, behalve dat zy grooter en zo geel niet is. Zy
+
wast op den Palm-boom, die gemeenlyk Chou-Palmist genoemd wordt. Haar
Van de Maripas.
steen is bruin, heeft dezelfde hoedaanigheden, en wordt op dezelfde wyze gebruikt
als de voorgaande.
+
(k)
De boom, die de Coumou draagt, is eene soort van Palm-boom maar die kleiner
+
is dan de twee anderen. Deze vrucht, die by trossen wast, gelyk de druiven, en
Van de Coumou.
een' steen bevat, is weinig grooter dan een haazenoot; de kleur is purperachtig
en eenigzins blaeuw. De smaak is niet van de aller-aangenaamsten; doch men
heeft een geheim om 'er eene soort van chokolade

(i)
(k)

Palma dactylifera, fructu globoso.
Palma coccifera, latifolia, fructu atro-purpureo, omnium mimino.
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van te maaken, die zeer goed is, en op de volgende wyze bereid wordt.
Men laat eene zekere hoeveelheid van deze kernen, een half uur lang, in kookend
water weeken; dan vermorzelt men ze, en men laat alles gezamenlyk door een zeef
druipen, waar na men 'er zuiker en kaneel by doet; deze vermenging heeft inderdaad
de kleur van chokolade.
+
(l)
De Mispelen van Suriname verschillen met de Europeaansche, om dat zy geene
+
steenen hebben, en van eene allerschoonste roode kleur zyn. Hun schil is zeer
Van de Mispelen.
dun, en hun vleesch vast, wit, en eenigzins zuur van smaak; doch ryp wordende,
worden ze zagt, en krygen eenen zoeten, wynachtigen en aangenaamen smaak.
De mispelen, en de bladen van den mispel-boom zyn in 't algemeen zeer
zamentrekkende; men bedient 'er zich veel van in gorgeldranken tegen de
ontsteekingen in de keel. De boom, die deze vruchten draagt is middelmaatig van
grootte, en wordt in verscheidene tuinen van de stad aangekweekt.
+
De Zuur-zak is eene vrucht ten naasten by zo groot als een meloen, hebbende
+
eene Piramidaale figuur, omtrent gelyk eene peer. De boom, welke dezelve
Van de Zuur-zak.
voortbrengt, gelykt ook naar een' peereboom, zo om de hoogte als om de bladen.
De schil is buitengemeen groen, en geheel be-

(l)

Mespilus, fructu rubro.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

161
zaeid met kleine steekels. De zelfstandigheid van deze zuur-zak is weezenlyk als
zeer dikke room, verfrischt zeer, en stilt den hevigen dorst door haare zuurheid.
+
De Kocos-noot is zo groot als een menschen hoofd, eenigzins eirond, en zomtyds
+
rond, hebbende drie ribben in de lengte, welke haar eenen driehoekingen vorm
Van de Kocosnooten.
geeven. De dop van de noot is zeer dik, hard, houtachtig, en gerimpeld. Hy dient
den Negeren, om water te scheppen, want zy booren 'er in 't midden een gat in,
hechten 'er een steel aan, en geeven hem dus de gedaante van een' punch-lepel.
(m)
De boom van deze vrucht is een Palmboom , die zeer regt en hoog wast; deszelfs
kruin eindigt in lange en breede bladen, die evenredig dik zyn: de bloessem is gelyk
aan dien van andere Palmboomen. Hy bloeit alle maanden, en is, het gansche jaar
door, voorzien van bloessems en vruchten, welken de eene na de andere ryp worden.
Als deze vrucht wel ryp is, heeft zy in haar midden zeven of acht duimen
middellyns, en tien of twaalf duimen hoogte. De noot is bedekt met een bast, die
zeer vast aan de vrucht gehecht en zamengesteld is uit grove vezels, gelykende
naar vlas. Onder dezen bast vindt men een' dunnen, gladden en harden bast, die
van zyne groe-

(m)

Palma coccifera, fructu maximo.
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ne kleur verliest, naar maate de vrucht ryper wordt. De noot, van dezen bast ontbloot
zynde, behoudt nog vyf of zes duimen hoogte, en is, in 't midden, van vier tot vyf,
en aan 't einde van zes tot zeven duimen dik. Zy is zeer hard, bruin van kleur, met
eenige draaden van een morssig graeuw, doormengd met kleine witte stippen. Het
einde waar mede de vrucht aan den tak vasthangt, heeft eene opening, door welke
de vrucht, naar alle waarschynlykheid, haar voedzel van den boom krygt. Wanneer
men deze noot drukt, komt 'er een melkachtig, zuiker zoet, doch teffens scherpachtig
vocht uit, in zulk een' overvloed, dat, als de noot nog jong is, dezelve daar van vol
schynt; doch dit vogt vermindert naar maate de noot ryper wordt, om dat het zich
verandert in eene zelfstandigheid, zo wit als sneeuw, en vaster dan een appel. De
noot heeft, in deze staat van volkomene rypheid een' bast van omtrent vier of vyf
linien, dikte, en wordt gezaagd om 'er de zelfstandigheid uit te haalen, welker smaak
naar haaze-nooten en sloelen van artichokken gelykt; ook wordt ze met zout
gegeeten, en is gemaklyk te verteeren. De Negers verkoopen ze tegen tien stuivers
het stuk.
+
De Vygeboomen komen in dit land meest van stekken voort, en draagen het
gansche jaar door, mits men zorge, den wortel met mest te bedekken. De vruchten +Van de Vygeboomen.
welken deze boom voortbrengt, zyn dezelfde
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als die van Europa, behalve, dat zy, van binnen en buiten, zo rood als bloed zyn.
Derzelver smaak is zeer aangenaam. Men vindt 'er, die buitengemeen groot zyn.
+
(n)
De boom, die de Goyava voortbrengt is middelmaatig van grootte, en bloeit
+
tweemaal 's jaars; hy is zo gemeen, dat men hem niet alleen in bebouwde
Van de Goyava.
landeryen, maar zelfs in weiden en bosschen vindt, om dat hy ligt overal opschiet,
daar zyn zaad valt, waarvan hy binnen drie jaaren eenen boom, voortbrengt, die by
de dertig jaaren vruchten draagt.
De Goyava gelykt naar eenen Renet-appel, uitgezonderd, dat zy op haar kruin
eene kroon heeft, ten naasten by gelyk de mispels. De schil of schors is ruuw en
vol van oneffenheden. In den beginne is zy groenachtig en wrang; maar ryp
wordende, krygt zy eene bleek-geele citroen kleur. Daar zyn twee soorten, waarvan
de eene, eene roode, en de andere eene witte zelfstandigheid bevat, doch in de
schil van beide de soorten is het minste onderscheid niet. Deze vrucht verdeelt zich,
inwendig, in vier deelen, welken ieder een klein en beenachtig zaad behelzen. Zy
is zo goed en gezond, dat men 'er altyd van eeten kan: indien men 'er, by voorbeeld
van nuttigt als zy doorryp is, dan ontbindt zy, doch niet ter dege ryp zynde, stopt zy.
Men maakt 'er goede korsten van, en ingemaakt zynde smaakt zy heerlyk. De wor-

(n)

Goyava.
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tel van den boom is zeer zamentrekkende, en wordt zeer gepreezen tegen den
rooden loop.
+
(o)
De boom, die de Granaaten voortbrengt, anderzins Granaat-boom genoemd,
is zeer klein, en heeft by gevolg redelyk dunne takken, welken hoekig, met eene +Van den Granaat-boom.
roode schil bedekt, en met styve steekels gewapend zyn. Derzelver bladen
wassen zonder order, en hebben eenige gelykenis met de bladen van den Grooten
Myrteboom; tusschen de vingers kort gewreeven, geeven zy eenen sterken en
onaangenaamen reuk. De bloessem, zo rood als scharlaken, wordt gevolgd door
den Granaat-appel, die byna zo groot is als een Renet-appel, en eene kroon heeft,
die aan weêrskanten eenigzins plat, is. De schil van deze vrucht is van buiten rood,
gerimpeld, zo dik als leer, en bros. De Granaatappel verdeelt zich, inwendig, in
kleine celletjes, vol kernen, welken digt op een geplakt, vleezig, en van eene schoon
roode kleur zyn, een aangenaam en smaaklyk sap hebben, en ieder een langwerpig
zaad bevatten, welk, meesten tyd, onregelmaatig en geelachtig is. Daar zyn 'er van
twee soorten; doch ik ken 'er geenen, dan die ik beschreeven heb, en die de
eenigsten zyn, welken men in de tuinen aankweekt.
+
De Sapadille-appel is eene vrucht, welke
+

Van den Sapadille-appel.

(o)

Punica nana, seu humillima.
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men houdt voor eene der besten van't land; maar die ik niet beminnen zou, om
haare al te groote zoetheid. Deze appel is niet grooter dan een hoender-ei, maar
zo rond als een bal. De schil is als fluweel, kaneel-kleurig en eenigzins dik. De
zelfstandigheid dezer vrucht gelykt naar marmelade, en heeft eenen hooningachtigen
en eenigzins laffen smaak. Zy verdeelt zich in huisjes, gelyk een oranje-appel,
waarvan ieder een zwarte eironde en zeer dikke kern bevat, welke het zaad dezer
vrucht is. De boom is zeer groot, en moet vyf of zes jaaren oud zyn eer hy vruchten
voortbrengt.
+
Ik zou wel haast gelooven, dat de Tamarinde-boom, door de Spanjaarden, in
+
Amerika is overgebragt, en zich daar ongevoelig als genaturaliseerd heeft. Hy
Van de Tamarinde.
is zo groot als een nooteboom, doch zwaarder van kruin. Deszelfs stam is zeer
regt en rond, bedekt met eene bruine, dikke en gespleetene schors. De takken zyn
lommerachtig, en spreiden zich, van alle kanten, evenredig uit. De bladen, die 'er
beurtelings, en altyd twee aan twee aangeplaatst zyn, zyn lang, smal, redelyk sterk,
en bleek-groen van kleur. Op den bloessem (die voortkomt als trossen, welken
gedraagen worden door dunne steelen, en zamengesteld zyn uit drie rooskleurige
kelken) volgen de vruchten, Syliques genoemd, welken by bosjes groeien, ter dikte
van den kleinen vinger, en ter lengte van vyf of zes duimen, en in den beginne
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groen zyn, doch bruin worden naar maate der rypheid. Dezelven zyn vervuld met
graeuw vleesch, welk kleine vruchten, bevat, ten naasten by als boonen, die in den
beginne redelyk malsch, en paars van kleur zyn, en eenen zeer aangenaamen
rynschen smaak hebben.
Deze vruchten worden geconfyt, in haar geheel, of zonder de doppen, wel voor
dat zy ryp, doch altyd voor dat zy droog zyn. Het vleesch dezer vrucht is niet alleen
zeer verkoelend, maar teffens eenigzins los maakend, en echter zamentrekkend.
Geconfyt zynde, is zy van groot gebruik, om dat zy, door haare aangenaame
zuurheid, de overtollige beweeging der vogten stilt. Ook doet zy de koorts bedaaren,
naardien zy verkoelt, en den dorst lescht, vooral in aanhoudende koortsen.
+
De wyngaard heeft veel werk om in dit land te aarden, om dat 'er de lucht, hoe
+
heet die anders ook zyn moge, te vogtig is, waar door de druiven te vroeg en
Van de wyngaarden.
ongelyk ryp worden; want de zelfde wynstok brengt te gelyk, volkomen rype, half
rype en gantsch onrype druiven voort. Het was niets, indien deze zelfde druiven,
die op den zelfden tyd niet ryp worden als de anderen, echter noch ryp wierden;
doch de tegenstrydige jaargetyden beletten zulks, en men verzamelt 'er weinig die
eetbaar zyn; te meer om dat men den meesten tyd, deze drieërleie soorten aan
denzelfden tros vindt, waarvan de rypsten
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evenwel niet zo vleezig, noch sappig zyn, en derhalven ook zo aangenaam niet om
te eeten, als de onzen. Het eenigste voordeel, dat men 'er by heeft, is, dat de wynstok
tweemaal 's jaars draagt. Daar zyn 'er evenwel, die zeer goede druiven voortbrengen,
naar de goede gesteldheid van den grond; doch dezen zyn zeldzaam, en men heeft
my verzekerd, dat de druiven beter werden, naar maate de wynstokken verouderden.
+
De Marcoujas is eene zeer vleezige vrucht, welke niet grooter is dan de
+
granaat-appel van dit land, hebbende eene eironde gedaante, en de kleur van
Van de Marcoujas.
een' Oranje-appel, wanneer zy volkomen ryp is. Haare zelfstandigheid is eene
soort van een gelei, of lil, welke eene aschgraeuwe kleur en eenen zuurachtigen of
wrangen smaak heeft. Zy bevat verscheidene zaaden, welken eirond, segrynachtig
en taamelyk goed van reuk zyn. Als men deze vrucht wil eeten, opent men dezelve
gelyk een ei, en men slorpt het sap, of de genoemde gelei, 'er met veel smaak uit.
Deze Marcoujas wast aan eenen boom Mangle genoemd.
+
De boom, daar de Papaye aan wast, is omtrent vyf en twintig voeten hoog. Hy
+
is zo dik als de dye van een' man, van binnen hol en sponsachtig, en zo week,
Van de Papaye.
dat men hem met éénen slag van een' sabel midden door kan hakken. Hy wast
gemeenlyk in de bosschen, en andere wilde plaatsen, en schiet in weinig tyds op.
De

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

168
boom is tot op de helft van zyne hoogte schier naakt, maar de andere helft, naar
boven toe, is bekleed met bladen, naar die van eenen vygeboom gelykende. Men
(p)
vindt 'er twee soorten van; de eerste is van het vrouwelyk, en de tweede van
(q)
mannelyk geslacht.
De eerste soort draagt, het geheele jaar door bloessem, en bygevolg, vruchten,
die ondersteund worden door lange steelen, en zeer digt aan den stam van den
boom uitkomen, alwaar de steelen van de bladen beginnen zich te laaten zien. Ieder
bloessem is zo groot als een kalmus bloem, en bestaat uit vyf geele bladen, riekende
als lelien van dalen.
De vrucht van deze soort is niet grooter dan een groote kwee-appel, hebbende
de gedaante van een' komkommer. In 't eerst is zy groenachtig, en vervolgens geel;
doch men moet met de vrucht noch bloessem niet wagten tot dat zy ryp zyn om ze
met zuiker te konfyten; de bloessem is een heerlyk middel, als bezittende de kragt
om de maag te versterken.
De tweede soort brengt eene vrucht voort zo groot als een meloen, welke men
volkomen ryp laat worden. Dan is haar vleesch zo geel als goud, en goed om te
eeten, maar 't moet gekookt zyn; anders is 't al

(p)
(q)

Papaya, fructu maximo, cucumeris effigie.
Papaya, fructu melopeponis effigie.
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te verkoelend en schadelyk voor de gezondheide.
Beide deze soorten behelzen zaad, welk zeer goed is tegen de scheurbuik.
+
(r)
De boom, daar de Mamis aan wassen, wordt zeer groot; men beweert, dat men
'er ook een mannelyk en vrouwelyk geslacht onder vindt, waarvan het onderscheid +Van de Mamis.
aan de vrucht moet gezien worden; om dat de vrucht, welke de boom van het
vrouwelyk geslacht voortbrengt, nooit meer dan eenen steen heeft, daar in tegendeel
de anderen 'er twee en zelfs drie hebben. Het hout van de eene en andere soort is
witachtig. Deszelfs vezels zyn dik en taei. De schors is graeuw en tamelyk glad. De
bladen hebben de lengte van zes tot acht duimen, langwerpig rond, iets puntig aan
het einde, redelyk dik, en van eene fraeie groene kleur; zo dat de takken, die 'er
zeer wel van voorzien zyn, eene verrukkende schaduwe maaken. De vrucht gelykt
niet kwaalyk naar een kanons-kogel, hebbende byna eene ronde figuur. Zy heeft
van zes tot acht duimen middelyns, en is overtoogen met eene roodachtige schil
ter dikte van een' halven vinger die zo buigzaam is als leêr, en weg gedaan wordt,
als of men de vrucht schilde, of gelyk men met een' perzik leeft, wanneer men 'er
het vel afdoet. Onder de-

(r)

Pekia, fructu maximo globoso.
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ze schil vindt men nog een geelachtig vliesje, zittende vast aan het vleesch, welk
ook geel en vast is, en een' aangenaamen balzem geur verspreidt. Men eet de
vrucht gesneeden in schyfjes. Binnen in zit een steen, zo groot als een duiven-ei,
die aan de eene zyde plat, hobbelig en hard is, en een wit en zeer bitter pit bevat.
Het is zekerlyk een der beste vruchten, welken ik kenne, hebbende eenen heerlyken
smaak, en eenen reuk zo aangenaam dat men denzelven in geen acht dagen kan
vergeeten. Men maakt 'er marmelades en taarten van, die wy, by geene mogelykheid,
van onze beste Europeaansche vruchten zo goed kunnen maaken.
+
De Marmeladedoos zyn niet grooter dan perzikken, hebbende eene eironde
+
figuur, en eene schil, welke ruuw en geel is, en naar die van tuinboonen gelykt.
Van de Marmeladedoos.
De zelfstandigheid dezer vrucht is eene soort van moes van eene roodachtige
kleur, welke men met een koffylepel eet, en goed smaakt voor de geenen, die 'er
van houden. Derzelver zaad heeft overeenkomst met dat der kleine linsen.
De boom dezer vrucht is eene soort van palm-boom, die niet hoog wast.
+
De Monpés zyn geele, langwerpige, niet zeer vleezige, en redelyk smaakelyke
vruchten. Zy maaken de tanden eggig, doch de reuk is verkwikkende. Men maakt +Van de Monpés.
'er ook marmelade van, welke in kleur veel gelykt naar die van de Mamisis
gemaakt wordt.
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(s)

De boom, die ze voortbrengt, is eene soort van grooten pruim boom.
+
De Water-meloen is in dit land zeer overvloedig, en wordt, in alle tuinen, zonder
+
moeite voortgekweekt. Men behoeft het zaad, dat zwart is, maar te zaeien, om
Van de Meloenen.
'er terstond vruchten van te hebben, welke vervaarlyk groot zyn. De Water-meloen
heeft deze goede hoedaanigheid, dat men 'er van eeten kan zo veel men wil, zonder
ongemak te vreezen. Hy verkoelt sterk. Ook maakt men geene zwaarigheid, om 'er
den zieken, in 't heetste van de koorts, van voor te schryven. Daar zyn 'er van
tweeërleie soorte waarvan de eene rood, en de andere wit vleesch heeft.
+
Men geeft den naam van Cantaloupen aan eene soort van Fransche Meloenen,
waarvan het vleesch rood en vast is, aangenaam riekt, en een' lekkeren en fynen +Van de Cantaloupen.
smaak heeft. In een woord, men kan niets heerlyker eeten. Ook maakt men geene
zwarigheid, om dezelven den zieken, in het heetste van de koorts, voor te schryven.
Deze Meloenen, die eirond zyn, worden verbaazend groot, hebbende zeer zwaare,
diepe en dikke ribben. Zy komen, zeer gemakkelyk, in allerleie soort van grond,
voort. Om 'er van te hebben behoeft men maar alleen een gaatje, met een' stok in
de aarde te maaken, en 'er drie of vier korrels van het zaad, welk geelachtig is, in
te doen, en zorg

(s)

Mombin, arber foliis fraxini, fructu luteo.
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te draagen van hetzelve, indien het droog weêr is, te begieten; zie daar de geheele
kunst.
+
De Meloenen van Europa worden, in dit land, met hetzelfde gemak voortgekweekt,
als de twee voorgaande soorten; doch het vleesch wordt 'er witachtig, trekkende +Van de gemeene
Meloenen.
een weinigje naar het groene, en heeft een' goeden smaak. Zy zyn rond, en
hebben kleine ribben; haar schil is ook zeer zagt en dun. Men kan 'er van eeten zo
veel men wil, zonder het minste ongemak te vreezen; vooral, wanneer men 'er een
weinigje peper en zout by gebruikt.
Het zaad dezer twee laatste soorten is een der vier groote koude zaaden, welken
dienen, om verkoelende dranken te maaken, en goed zyn om te gebruiken, als men
verhitte ingewanden heeft, en met moeite water loost.
+
(t)
De boom, die deze vrucht draagt is zo groot als een peere-boom. De schors is
+
wit en vol sap. De bladen zyn drie duimen lang, twee duimen breed, en altyd
Van de Ahouai.
groen. Op den bloessem, welke als een trechter wast, volgt eene vrucht, die
eenen steen heeft, van welken de Indiaanen eene soort van bellen maaken voor
hunne danssen, en de dagen, op welken zy zich opschiken. Ik weet niet, of deze
vrucht goed is om te eeten.

(t)

Arbor Americana, foliis Pomi, fructu triangule.
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+

Zie hier eene vrucht, welke wel verdient gekend te zyn, wegens het gevaar, dat 'er
in steekt dezelve te eeten; men heeft haar den naam van Borst-appel gegeeven, +Van den Borst-appel.
om dat ze waarlyk de gedaante heeft van eene borst. De boom, welke deze
(u)
vrucht draagt, is eene soort van Nacht-schade. Deze appel is zo geel als goud,
en heeft de gedaante van eenen grooten Renet appel, hebbende eene zeer
dikkeschil, zy wast in de heggen, langs de weiden. Deszelfs zelfstandigheid is
grysachtig van kleur, en bekwaam om iemand die 'er van eet, te vergeeven.
+
De boom, die deze vrucht draagt, is een Palm-boom, gelykende naar een'
+
Kokos-boom. Hy schiet zyne takken gelyk een koorn-schoof. De takken
Van de Dadels.
verspreiden zich als een Zonne-scherm, en neigen naar de aarde, naar maate
het middelpunt nieuwen schiet. Zy gelyken ook naar die van den kokos-boom,
behalve dat zy gewapend zyn met harde en redelyk lange steekels. De bloessem
komt voort in dikke doppen, Elate genoemd; welke doppen opengaan, wanneer de
bloessem zekere grootte bereikt heeft, brengende witte bloemen, als trossen
geschikt, te voorschyn. De bloessem wordt gevolgd door de dadels of vruchten,
waarvan ieder regime omtrent

(u)

Solanum molle, foliorum nervis et aculeis flavescentibus, fructu mammoso.
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honderd en vyftig bevat. De dadels zyn eenigzins langwerpig, zo groot als eene
kleine noot, redelyk vleezig, geel van kleur en wat laf van smaak. Zy hebben eenen
steen, die zeer hard, beenachtig, aschgraeuw van kleur is, en een' bitter pit behelst.
Men geeft voor, dat deze vrucht den Indiaanen tot voedzel dient; doch dit durf ik
niet verzekeren, en nog minder bepaalen, onder welken naam zy in het land bekend
is.
+
Schoon men drie soorten van Vanilla onderscheidt, zal ik echter maar alleen
+
spreeken van die, welke men vindt in de plantagie Casse-Vinica, op het hooge
Van de Vanilla.
land, zynde de eenigste die in 't land is.
De Vanilla is een kleine dop, nu eens rond dan eens plat, hebbende de lengte
van zes of zeven duimen, en de breedte van den kleinen vinger, eindigende in een
rimpelachtig punt, die ros, zagt, olieachtig, en uitwendig als eenigzins lederachtig
is. Het vleesch, welk deze dop bevat, is rosachtig, gevuld met eene oneindige
menigte zwarte en glimmende korreltjes; voor 't overige is het een weingje zuur, en
heeft eenen lieflyken en aangenaamen reuk, veel naar der balzem van Peru
gelykende.
De plant, die deze vrucht voortbrengt is eene soort van Volubilis siliquosa Mexica,
die tien of twaalf voeten hoog is, langs de boomen opklimt en zich daar om slingert.
Deszelfs bladen, ter lengte van omtrent tien
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duimen, gelyken naar die van de plant, weegblad genoemd, doch zy zyn grooter
en donkerder groen. Op den bloessem, die zwartachtig is, volgen de doppen, welken
in den beginne groen, vervolgens geelachtig zyn, en bruin worden naar maate zy
tot rypheid komen. Ter dege ryp zynde, worden zy geplukt, in de lommer gedroogd,
en uitwendig met olie gesmeerd, om ze daar door weeker te maaken, 't welk belet,
dat zy niet in stukken breeken.
De Vanilla behelst veele olieachtige, harsachtige en welriekende deelen, die men
'er door geest van wyn gemakkelyk uit kan trekken. Zy versterkt en verwarmt de
maag, zet af, verdryft de winden, en verdunt de lymachtige vogten; zy is ook goed
om de verandering der vrouwen te bevorderen, en het baaren gemakkelyk te maaken.
De Engelschen houden haar voor een bekwaam middel, om de zwaarmoedige
aandoeningen te verdryven; doch schoon zy daar toe goed is, moet men 'er echter
met maate van gebruiken, om dat zy het bloed te veel doet gesten, door haare
vlugge deelen. Iedereen weet, dat zy in de bereiding van chokolade gebezigd wordt.
+
(v)
De Kalbas is een boom, dien men in geene Plantagiën missen kan. Hy gelykt
+
niet kwaalyk naar onze grootste appel-boomen. Deszelfs bladen zyn dik, vyf of
Van de Kalbas-boom.
zes

(v)

Macha-mona.
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duimen lang, en eindigen puntig. De bloessem is blaeuwachtig, en van maakzel als
klokjes; en komt, even als de vrucht, die zomtyds den grond raakt, zo wel op den
stam van den boom, als op de takken. Na den bloessem, komt de vrucht, hebbende
de gedaante van onze kalabassen en pompoenen. Men vindt 'er ronden en eironden,
zommigen een', anderen twee voeten lang, van zes tot tien duimen middellyns. De
schil is houtachtig en zeer hard, en het bovenste van dezelve is groenachtig en als
fluweel. Het binnenste van de vrucht is verdeeld in ribben; gelyk de meloenen van
buiten. Het geene tusschen deze ribben zit, is vervuld met draaden, die het vleesch
aan het inwendige gedeelte van de schil vast hechten, en, een' aanvang neemende
uit den omtrek, in 't hart van de vrucht eindidigen, en zich vereenigen om den steel
te maaken, daar zy mede aan den boom hangt. Het vleesch is van dezelfde kleur
als dat der pompoenen, en bevat weinig zaad.
Als de steel verwelkt en zwart wordt, is 't een teken, dat de vrucht ryp is; dan plukt
men ze af, en men holt ze uit, gietende 'er kookend water in, om het merg of vleesch
zo veel te spoediger te doen week worden; waarna men 'er een stok in steekt om
de schil te breeken en het vleesch 'er uit te haalen. Dus uitgehold zynde, maaken
'er de Negers vlesschen, schotels, kommen, en in een woord, allerlei vaatwerk voor
hun huishouden van. Daar zyn Negers die op het
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buitenste van de Kalabassen, op hunne manier, loofwerk en andere aartigheden
snyden, vervullende de sneeden met kryt, 't welk gansch niet onaartig staat, en
schoon zy noch liniaal noch passer gebruiken, zyn deze tekeningen echter zeer
regelmaatig en fraei.
Zie daar het gewoone vaatwerk, en keukengereedschap, zo der Negers als der
Inboorlingen van 't land.
Men wil ook, dat het vleesch van deze vrucht, welk buitengemeen koel is, een
voortreffelyk middel zy, als men zich gebrand heeft: ook wordt 'er een drank van
gemaakt, daar men zich van bedient ter verkoelinge.
+
(w)
Deze boom is eene soort Van Palm-boom die zeer hoog opschiet, doch niet
zeer dik is. De bladen zyn plat, en gemaakt als een waeier, welken, als ze komen +Van den Lataan of
Dadel-boom.
te ontluiken, zich in verscheidene punten verdeelen, die eene star met
verscheidene straalen uitmaaken. Het hout van dezen boom is zeer hard, maar niet
dik; te meer dewyl het binnenste maar eene soort van vlas is, daar de Inboorlingen
hunne korven en ander mandewerk van maaken.
+
Dezen klimmen slangswyze rondom de boomen, welken zy ontmoeten, op, en
+
tot de hoogste takken gekomen zynde, schieten zy draaden, die lynregt
Van de Liaanen.
nedervallen, in de

(w)

Palma dactylifera, radiata major.
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aarde wortel vatten en wederom opschieten, klimmende, beurtelings op en neder.
Men vindt 'er verscheidene soorten van; zommigen derzelver dienen den
Inboorlingen des lands, om 'er touwerk van te maaken, en anderen om den dorst
te lesschen der geenen, die zich op plaatsen bevinden alwaar noch beeken noch
fonteinen zyn. Deze laatsten zyn zeer groot, hebbende malsche, dunne, zagte en
fraeie groene blaadjes. Hun hout is buigzaam, spongieus en zwaar; de schil is
redelyk dun.
Als men zich in de noodzaaklykheid bevindt om te moeten drinken, snydt men 'er
eenen, omtrent een voet van den grond af; men houdt 'er zyn hoed onder, en men
ziet 'er terstond water uitloopen, welk zo klaar en aangenaam is om te drinken, dat
'er geen regen- of fontein- water by haalen kan. Doch het verwonderlykste is, dat,
hoe of de tak zit, het zy in de zon of in de lommer, het zy men denzelven by dag of
by nacht afsnydt, het water altyd even frisch is.
Daar is nog een ander Liaan, waar van men zich bedient om hoepels te maaken.
Deze is ook zeer spongieus, en van binnen roodachtig: de schil is zwart en redelyk
dik, buigzaam en gemakkelyk te bewerken.
+
Deze wordt zeer groot; het is eene soort van den zo genoemden Mangle, welke
langs Rivieren, of den zeekant wast. Deszelfs hout is nergens goed voor dan om +Van de Paletuvier.
te branden; doch hy is pryzenswaardig, om dat
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hy twee schillen heeft, waarvan men voorgeeft, dat de eerste, zynde zwart, zeer
goed is om huiden te runnen, en de tweede, die donker rood en zeer bitter is, van
groot nut, gelyk men verzekert, in afgaande koortsen. Zelfs houdt men ze voor eene
soort van Quinquina; maar dewyl ik daar de ondervinding niet van gehad heb, zo
spreek ik 'er hier maar van om ze kenbaar te maaken, voor de geenen, die 'er de
krachten van mogten willen beproeven.

Vyftiende hoofdstuk.
Van de Moeskruiden.
Het is onbetwistbaar, dat men onder die oneindige verscheidenheid der planten,
welken de Natuur ons aanbiedt, veelen vindt, die den mensch noodzaakelyk en
overtollig voedzel verschaffen, zonder de minste aankweeking; zo dat deze boomen,
of planten, deszelfs aandagt, buiten twyfel al Vroeg, hebben moeten naar zich
trekken. Om deze reden zal 't hem, zekerlyk, in de gedagten gekomen zyn, om ze
te verplanten, het zy om ze zich toe te eigenen, of om zo veel te gemakkelyker op
derzelver behoudenis te kunnen letten. Om dit te doen, moest hy de verscheidene
gronden, welken bekwaam waren voor ieder plant of boom, onderzoeken; de be-
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hoorlyke beteringen voor de landeryen nagaan; acht geeven, welke zorg men 'er
voor te draagen hadt, het zy met ze, ten bekwaamen tyde, te begieten, min of meer
aan de lucht of zon bloot te stellen, of eindelyk zommigen daarvan in kasten op te
sluiten, om gedekt te zyn tegen de verscheidene drukkingen van de lucht, waar
door zy schade zouden kunnen lyden. Want de groeizaame lighaamen hebben niet
alleen hun gevoel, gelyk de dieren, maar zelfs ook hunne byzondere ziekten. De
koude lucht verstopt het sap, en belet de planten daar uit voordeel te trekken. Eene
al te warme lucht doet haar oneindig veel meer kwaad, om dat het wortelvogt daar
door dikwyls geheel opdroogt; voor zommigen is het regenachtig weer nadeelig;
anderen lyden schade door groote droogte; waar uit volgt, dat men de planten moet
oppassen en bezorgen, 't welk van alle tyden herwaarts gebruikelyk is geweest.
Te Suriname draagt men zorg om over nieuw bezaaide tuinbedden; of daar eenige
groenten op verplant zyn, vooral in groote hitte, kleine dakjes te maaken van twee
voeten hoog, welken men met struiken bedekt, om ze voor de heete zon te bewaaren,
zonder ze echter geheel de lucht te beneemen.
Indien men maar den minsten smaak heeft om tuinen aan te kweeken, kan men
'er zekerlyk het geheele jaar door groenten in overvloed hebben, dewyl alle jaargety-
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den daar geschikt toe zyn. Men behoeft maar alleen zorg te draagen van de aarde
wel te behandelen, en van koe-mest te voorzien, welke beter is voor zandige
gronden, dan paarde-mest. En dewyl schier alle Neger hoveniers zyn, kan men
gemakkelyk bezeffen, dat het weinig moeite kost, om zich, hier omtrent, niet alleen
van het nuttige, maar ook van het aangenaame te voorzien.
Na deze korte voorafspraak, ga ik over tot de beschryving der groenten, welken
men 'er aankweeken kan.
+
Om met de Kool te beginnen, zo zeg ik, dat van alle de soorten, die men in Europa
vindt, te Suriname maar alleen de sluitkoolen, de witte en groene krulkoolen, en +Van de Koolen.
roode koolen wel voortkomen.
Daarenboven weet men, dat het al te groot gebruik dezer groente niet zeer gezond
is, dewyl zy in slappe maagen veel winden veroorzaakt, derhalve is ze maar alleen
goed voor de geenen, die sterk werken.
+
De wortels komen 'er ook zeer wel voort, doch worden zo groot niet als in Europa,
+
schoon zy van 't zelfde zaad aangekweekt worden; maar daarentegen zyn zy
Van de wortels.
aangenaamer en beter van smaak.
+
Dus is het ook gesteld met de Pinksternakels, die 'er zeer wel en schielyk
+
voortkomen.
Van de Pinksternakels.
+
De Pimpernel, Kervel, en Peterceli wassen 'er onverbeterlyk; men moet maar
+
alleen zorg
Van de Pimpernel,
Kervel, en Peterceli.
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draagen van ze dikwyls af te snyden, op dat zy niet in 't zaad schieten.
+
Dewyl 'er de Porcelein van zelve wast, voornaamlyk in de bosschen, zo vindt
men 'er deze groente in overvloed, doch zy verschilt van de Porcelein, die in de +Van de Porcelein.
hoven aangekweekt wordt, ten aanzien der bladen, welken kleiner zyn. Men eet
ze veel als salaade, zynde zeer verkoelende, en goed tegen de scheurbuik.
Daar is nog eene andere soort van Porcelein welke men Zee-Porcelein kan
noemen, om dat zy langs de oevers der zee wast. 't Is een boompje, welk steelen
schiet van eenen voet lang, die rank en buigzaam zyn, en op den grond liggen;
derzelver bladen zyn langwerpig, een weinigje hard en zout van smaak. Men maakt
ze in, in azyn, gelyk agurken. Zy is zeer goed om by allerlei vleesch, en byzonder
by gekookt vleesch gegeten te worden.
+
Daar is tweeërleie soort van Zuuring, de eene soort wordt in de hoven
+
aangekweekt, en de andere noemt men Guineesche Zuuring. De laatste wast
Van de Zuuring.
als een boompje, ter hoogte van vyf of zes voeten. Deszelfs takken zyn los en
zeer groot in getal. De bladen verdeelen zich in drie ongelyke deelen, door twee
sneeden, welken byna tot de voornaamste of groote Spier toe gaan; zynde getand,
en hunne voornaamste Spieren vleesch-kleurig. Dit boompje draagt tweemaal 's
jaars-bloessem, daar, op denzelfden tyd, vruchten en zaad van komen. Deze
bloessem gelykt naar
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tulpen, die nog niet ter dege open zyn, doch zy zyn kleiner. De bladen, daar zy uit
bestaan, zyn zo dik als een zestehalf, styf, en hoogrood, bevattende in het hart
eenen groenen knop, daar eenige kleine bruine korrels in zitten, en deze knop in
de aarde gestoken brengt, de soort voort. Wanneer deze tulpjes ryp zyn, 't welk
men verneemt aan eenige zwartigheid, die zich aan 't einde der bladen vertoont,
dan plukt men ze om in te leggen. Men maakt 'er gelei van, die in plaats van
aalbessengelei gebruikt wordt, en al zo verkoelende is; ook wordt zy in alle scherpe
ziekten gegeeven, om dat zy de kracht bezit van de drift en gisting, en de al te groote
vloeibaarheid van 't bloed te verminderen, en de kooking van de gal te maatigen,
naardemaal zy de gal verdikt als die te dun, en verzagt als dezelve te scherp is: in
galkoortsen, het zy besmettelyke of niet, wordt ze mede voor goed gehouden.
+
De Surinaamsche Uien zyn op zyn best, maar bieslook, schoon zy van
Europeaansch zaad voortkomen; want men heeft 'er in 't land nooit van kunnen +Van de Uien.
inzamelen; zo dat men niet verwonderd moet zyn, indien de Engelschen, gelyk
ik in 't achtste Hoofdstuk gezegd heb, uit hun land uien mede brengen, dewyl zy in
de Kolonie zodanig veraarden en 'er onmogelyk zaad kunnen voortbrengen.
+
De Chalotten komen 'er ook voort, doch
+

Van de Chalotten.
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niet zonder moeite, en echter worden zy nooit zo groot als de onzen.
+
Het patientie-kruid, zynde eene soort van zuuring, wordt, in 't land als spinagie
gebruikt; 't is 'er zelfs zeer groot en een weinigje zuur. Men bedient 'er zich veel +Van 't Patientie-kruid.
van in de geneeskunde, om dat het opent en loslyvig maakt.
+
Men vindt 'er twee soorten van Kers; de eene soort is tuinkers, wassende in de
hoven; de andere wast overvloedig van zelfs langs de oevers der zee. De bladen +Van de Kers.
van de laatste soorte zyn ronder, grooter, en altyd groener dan van de eerste.
Men maakt 'er veel gebruik van als een goed middel tegen de scheurbuik, en
bygevolg bekwaam om het bloed te zuiveren.
+
De Komkommers worden 'er gemakkelyk voortgekweekt, om dat zy overal
+
voortkomen, daar zy gezaeid worden. Derzelver zaad is een der vier koude
Van de Komkommers.
zaaden, en wordt gewoonlyk gebruikt in koeldranken, die ingenomen worden in
ziekten, uit eene groote inwendige hitte ontstaande.
+
Van alle de soorten van Salaade, welken men in Europa heeft, komen 'er geenen
+
wel voort, dan de krop-Salaade, andivie en wilde andivie. De Sellery is 'er ook
Van de Salaade.
zeer gemeen, maar zo groot niet als de onze. De aspergien slaagen 'er volmaakt
wel, en zyp zelfs beter van smaak dan die van Europa.
Alle de soorten van erwten komen 'er,
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insgelyks, wel voort, gelyk mede snyboonen, radys, pryen en pompoenen.
+
Alle de landeryen zyn ook vruchtbaar in verscheidene soorten van Peper, of
+
Piment, als de zoete en langwerpige peper; de piment bouc, of bokpeper, die
Van de peper of piment.
klein en rond is; de roode piment, en die rotte-keutel genoemd wordt, om dat zy
'er de gedaante van heeft, en eindelyk een andere kleine soort, welke zeer heet is.
Alle deze soorten komen van boompjes van twee of drie voeten hoogte, draagende
lange breede en puntige bladen, die redelyk vleezig en donker-bruin zyn, en aan
steeltjes, hangen. De bloessem vertoont zig als kleine puntige roosjes, van dezelfde
kleur als de vrucht, en wordt gevolgd door lange, dikke, ronde of eironde, blinkende
en gladde huisjes, of celletjes, welken in den beginne, groen zyn, en vervolgens de
zelfde kleur krygen als de vrucht moet hebben. Alle deze huisjes zyn inwendig in
verscheidene vakken verdeeld, waar in plat zaad besloten is.
De Inboorlingen van 't land, en de Negers, eeten allerleie soorten van piment,
geheel raeuw, zynde van hunne eerste kindsche jaaren daar aan aangewend,
schoon dezelve den mond van binnen doorbyt en als vuur zo heet maakt. Ik heb
my 't meest verwonderd, hoe het mogelyk is, dat de blanke Creolen 'er by ieder
maaltyd zo veel van kunnen gebruiken. Zy wordt ook ingemaakt en naar Europa
verzonden.
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Ik wil wel gelooven, met de liefhebbers van deze pimenten, dat zy den eetlust
verwekken kunnen, en de verteering der spysen bevorderen, maar ik houd ook
staande, dat men den mond wel diende te laaten bevloeren, om zo te spreeken,
om de hitte, welke zy veroorzaaken, te kunnen verdraagen, want toen ik 'er het eerst
van gegeeten had, was my de mond als vuur en vlam, zo dat ik geen lust had om
'er andermaal van te proeven.
+
De Champignons wassen 'er in overvloed in de savaanen of weiden, vooral
+
wanneer de kleine regens beginnen te vallen; maar dewyl deze plant, dikwyls,
Van de Champignons, of
schaadelyker is, dan aangenaam, hoewel 't haar aan aangenaamheid in geenen paddestoelen.
deele ontbreekt, is het niet alleen dienstig, dat men met voorzigtigheid, de besten
gebruikt, maar dat men dezelven ook regt leert kennen; om dat men 'er vindt die zo
vergiftig zyn, dat 'er droevige uitwerkingen van ontstaan, als men het ongeluk heeft
daar van te eeten, by voorbeeld, braaking, drukking of spanning van de maag en
den onder-buik, benauwdheden, hevige pynen in de ingewanden, flaeuwten, eene
beeving van 't gansche lighaam en zelfs dikwyls de dood. Moest men, zulke
doodelyke toevallen weetende, niet yzen, zo menigmaal men zyne lusten voldoet,
door eene zo gevaarlyke spyze, hoe verlokkend die ons ook schyne? Maar, dewyl
dezelve voor een voedzel gehouden, en op de beste tafels
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opgedischt wordt, zal ik de geenen, die 'er te veel van gegeeten, of uit onkunde of
reukeloosheid eene kwaade soort geproefd mogten hebben, een heilzaam middel
aanwyzen, naamelyk, dat zy terstond een braakmiddel inneemen om de maag
schielyk van dit vergif te verlossen. Men verzekert ook, dat wanneer men den zieken,
na deze eerste braaking, een gedeelte azyn met viermaal zo veel water ingeeft,
zulks voortreffelyk werkt op de minste deelen van 't vergift, deszelfs werkzaamheid
vernietigt, en al 't vermogen beneemt om nadeelig te kunnen zyn; doch ik herhaal
het nog eens, het beste van alle de middelen is, daar weinig van te eeten, en ze
wel te leeren onderscheiden; ten dien einde behoeft men maar te letten op de
volgende beschryving.
Iedereen weet, dat de Champignons, die in eenen nacht opkomen de besten zyn;
dat ze middelmaatig van grootte, vleezig, wel doorvoed, van boven wit, roodachtig
van onder, van binnen wit en sappig, van eene taamelyke vaste stof, en aangenaam
van reuk moeten zyn.
Nu is de vraag, hoe men de vergiftigen kan kennen? Dezen hebben, gemeenlyk,
zwarte hoofden, en rieken meest slegt, of hebben geenen geur; zommigen zelfs,
afgesneeden zynde, worden, terstond zwart of groen, 't welk den goeden, die haare
witheid behouden, niet gebeurt.
+
De Oker is een bol, die aan een boompje groeit, wiens bladen langwerpig zyn,
+
en
Van de Oker.
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zomtyds enkel en zomtyds by paaren geschikt zitten. Deze bollen zyn zo groot als
een duiven-ei, hangen aan de stammen door middel van steeltjes, en eindigen
puntig. Ze zyn, van buiten, gegroefd gelyk de Kantaloupen, en ieder heeft
verscheidene ronde zaadjes.
De blanke en zwarte Creolen gebruiken veel oker, welken zy kooken, en met
eene saus, daar veel piment in komt, eeten. Deze spys, dus toegemaakt, is zo
kleevende dat zy aan de vork blyft hangen gelyk lym. Men geeft voor, dat dezelve
zeer lekker en verkoelende is; doch haare groote slymachtigheid heeft my zulken
tegenzin daar in doen krygen, dat ik nooit heb kunnen besluiten, om 'er van in mynen
mond te steeken.
+
De Aubergines zyn langwerpige vruchten, zo groot als komkommers, vast, glad,
purperachtig van kleur, zeer zagt om aan te raaken, gevuld met wit vleesch, welk +Van de Aubergine.
sappig, en doorboord is met veel witachtig, plat zaad, dat meestentyd de gedaante
heeft van een nier.
Deze vrucht komt van eene plant, die maar eenen steel schiet, ter hoogte van
twee voeten en zo dik als een duim zynde, voor 't overige, rond, roodachtig, getakt,
en bedekt met een weinigje wol, die zich gemakkelyk laat scheiden. De bladen,
zittende aan lange en dikke steelen, zyn langer en breder dan eene hand, rondom
gebogen of gevouwd, groen, maar oppervlakkig met een zeker stof, of fyn katoen
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bedekt welk zo wit is als meel. Deszelfs bloessem bestaat in kleine roosjes, welken
verscheidene punten hebben, wit en purperverwig zyn, wordende ondersteund door
kelken, die vol kleine roode steekeltjes zyn, en ieder in vyf puntige deelen verdeeld
worden. Op dezen bloessem volgt eene vrucht, welke men in de hoven aankweekt.
Daar zyn twee soorten van, naamelyk de eene, welke ik beschreeven heb, en
eene andere, die van de eerste verschilt omtrent de vrucht, die bultig, krom en
scheef wast. Men eet ze als salaad, gelyk komkommers, of wel, men snydt ze in
schyfjes, en men braadt ze in de pan met goede Provence-olie, en een weinigje
peper. Ik durf verzekeren, dat 'er geen beter ragout, in de waereld is, dan deze
vrucht dus toebereid; doch zy is niet ligt te verteeren, vooral indien men 'er veel van
eet.
Men geeft voor, dat deze vrucht, versch geplukt, en gelegd op eene plaats, daar
men zich gebrand heeft, in staat is de pyn te stillen.

Zestiende hoofdstuk.
Van de Geneeskruiden, welken in 't land wassen, en derzelver
eigenschappen.
Men kan niet in twyfel trekken, of de menschen hebben, van onheuglyke tyden af,
allereerst zorg moeten draagen voor
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hunne behoudenisse. Van hunne Geboorte af aan duizenden van zwakheden
onderworpen, hebben zy, zekerlyk, al vroeg, alle middelen moeten zoeken, om zich
tegen dezelven te beveiligen, of om 'er van geholpen te worden; doch ons blyft nog
overig te weeten, op welke wyze zy allengskens, gekomen zyn tot de kennis der
middelen, die bekwaam zyn om de verschreidene ziekten te geneezen, en om te
bepaalen welken men, naar den aart of de omstandigheden van den zieken, by de
hand moest neemen.
Het ontbreekt ons niet aan eene menigte van schryvers, welken over de uitvindinge
der geneeskunde handelen; maar hoe veel duisterheden, hoeveel strydigheden, en
bygevolg hoe veele fabelen! Ieder volk heeft zich dezelve willen toeëigenen,
noemende dezen of geenen hunner medeburgeren, welken zy voor de uitvinders
dezer konst erkenden. Maar wat waarschynlykheid is 'er dat niet alle menschen,
om zo te spreeken, gezamenlyk, zouden onderzocht hebben, wat tot hun eigen
welzyn dienstig was, en dat zulks maar voor een enkel mensch, of eene enkele
Natie zou bewaard zyn? Laaten wy liever gelooven, dat, wanneer het menschelyk
geslacht in alle deelen der waereld verspreid was, een ieder in den hoek, dien hy
bewoonde, niet alleen de wezenlyke voortbrengzels opgezocht heeft, maar ook die
geenen, welken konden te pas komen, om zyn eigen lighaam te behoeden voor alle
de zwakheden,
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daar hy aan onderworpen is, of hetzelve te herstellen als het 'er van aangedaan
wordt.
Het verwonderlykste is, dat, hoe ouder de waereld geworden is, hoe minder men
zich bevlytigd heeft, om nieuwe ontdekkingen te doen, als men van de eene Kolonie
naar de andere overging. Men heeft maar alleen op bekende middelen gedacht,
zonder te bedenken, dat 'er anderen konden zyn, en men heeft de reeds bekenden
mede gebragt, of, met groote kosten, laaten komen, zonder te overweegen, dat de
schepper van dit Heelal, aan alle de deelen der waereld mede gedeeld heeft, al wat
noodig was voor de schepselen, die geschikt waren om dezelve te bewoonen,
zonder dat zy, ter zaake van hunne behoudenis, de toevlugt behoefden te neemen
tot uitlandsch voedzel, of vreemde geneesmiddelen. Indien de Waereld het algemeen
Vaderland van den mensch is, moet hy overal vinden het geene hem noodig is,
door de zorg van het Opperweezen. Geene plant, geen dier, en, in één woord, niets
moet 'er zyn, welk niet tot zyn nut geschikt is, en overeenkomstig met de luchtstreek,
welke hy bewoont; daar al wat men derwaarts laat brengen, door het overvoeren,
drie vierde van zyne kracht verliest, en het overige nog niet eens overeenkomt met
den aart der geenen, voor welke men hetzelve schikt.
Deze gansche redeneering strekt maar alleen, om te bewyzen, hoe kwaalyk men
gedaan heeft van de Kruidkunde, in dit land, te verwaarloozen, welk overvloeit
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van allerleie planten, de eene heilzaamer dan de andere. Welk geluk zou het
tegenwoordig voor de ingezetenen van Suriname zyn, indien een ervaaren
Kruidkenner zich de moeite wilde geeven, om de planten in de uitgestrekte en fraeie
velden van dezen oort te onderzoeken? Ik kan in waarheid, niet ontveinzen, dat
zodaanig eene onderneeming hem oneindig veel werks zou kosten; doch, indien
de belanghebbers maar eenigzins de handen in een sloegen, om hem de
zwaarigheden, die hy ontmoeten zou in het doorkruissen der brandende landen,
als die van dit Gewest, gemakkelyk te maaken, zo is het zeker, dat hy hetzelve,
door zyne gewigtige ontdekkingen, verryken zoude.
Hoe dikwyls heb ik my niet beklaagd, dat ik my niet toegelegd hebbe op dit
gedeelte der weetenschappen, waar door de Egiptenaars, onder welken de kennis
der kruiden haaren oorsprong genomen heeft, zo veel eere behaald hebben.
Ik heb my, menigmaal, by verscheidene zwarte slaaven vervoegd, welken
bedreeven zyn in de kennis van een groot aantal dezer planten; maar dit volk is zo
jalours op hunne kundigheden dat ik niets van hun heb kunnen leeren, noch voor
geld, noch voor goede woorden, en 'er nooit eenen heb kunnen overhaalen, op
welke voorwaarde het ook weezen mogt, om my eenige onderrichting te geeven.
Dit doet my, uit liefde voor de inwooners van Suriname, aan-
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dringen op de noodzaakelykheid, die 'er is, om een' ervaaren' man te verzoeken,
dat hy het werk daar ter plaatse op zich neeme, ten einde men niet meer
genoodzaakt moge zyn, vreemde geneeskruiden te laaten komen, om redenen
boven vermeld, of zyn leeven te waagen gelyk dikwyls geschiedt, aan slaaven, die
juist niet altyd welgezind zyn, en een misbruik kunnen maaken van 't vertrouwen,
welk pen in hun stellen moet.
Tot bewys van 't geene ik gezegd hebbe, zal strekken het klein getal der planten,
waarvan ik kennis heb, en welker beschryving ik alhier laat volgen. Hoe veele
anderen zou men niet ontdekken!
+
De eerste, welke my te binnen komt, is de wortel, of het hout, Kwassihout
geheeten, welken naam het verschuldigd is aan eenen Neger, Kwassi genoemd, +Van het Kwassehout.
die 'er de eerste ontdekking van gedaan heeft.
Ik zou den Leezer verzenden tot de geleerde beschryving, die de groote
Zweedsche Natuurkenner 'er van gegeeven heeft, (op het verslag van den Heere
van Halberg, welke deze plant in den jaare 1761 in Europa gebragt heeft) indien ik
my niet voorgesteld hadde, in dit Boek niets over te slaan van al wat ik 'er buiten
dat van weete. Zonder den Heere van Halberg over onwaarheden te willen
beschuldigen, zo dunkt my, dat de Zweedsche Natuurkundige en hy zich wat te veel
vertrouwd hebben op het verhaal van anderen; dit denk ik, gedeelte-
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lyk, om dat de Heer van Halberg, volgens het zeggen van den Natuurkundigen, de
eerste is, aan wien de Neger Kwassi dit hout heeft leeren kennen; doch dit komt my
niet waarschynlyk voor, dewyl het reeds, omtrent veertig jaaren lang, byna onder
alle de inwooners van Suriname bekend was, die gebruik maakten van den bloessem
dezes booms, en denzelven hielden zeer goed voor de maag te zyn; dit was op
myne komst in 1754.
Ik ontken echter niet, dat ik groote wonderen van dit hout heb hooren vertellen,
doch om niet in 't geval te komen van zelf berispt te worden, by gebrek van
waarneemingen, zal ik 'er hier maar eenvoudig van zeggen, wat ik 'er zeer wel van
weet, en daar men staat op kan maaken.
Deze wortel wordt gehouden voor een der beste maag-middelen, hebbende de
kracht van dezelve te versterken, den eetlust te verwekken, en de kooking der
spysen te bevorderen. By zommige zieken doodt hy ook de wormen. Maar hy wordt
wel 't meest geroemd, om dat hy allerleie afgaande koortsen, en zelfs die reeds
verouderd zyn, in den grond geneest, werkende sterker op de vogten, dan de
Quinquina, om dat hy meer zoute deelen heeft. Zo dat men denzelven, afgekookt
zynde, met volkomene gerustheid kan laaten gebruiken, in alle soorten van afgaande
en aanhoudende koortsen, door persoonen van allerleie jaaren, door mannen en
vrouwen; door jon-
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ge kinderen en volwassene menschen, door oude mannen, jonge dochters,
zwangere, en zelfs door in 't kraambed liggende vrouwen. Doch men moet in acht
neemen, dat men den zieken zonder verzuim, eens of tweemaal, indien hy zulks
maar eenigzins lyden kan, moet laaten purgeeren, eer men hem dit onfeilbaar middel
geeft. Ik zou hem zelfs liever een braakmiddel van Ipecacuanha doen inneemen,
om de slymerigheid van de maag zo veel te beter los te maaken, en daar door de
uitwerking van dit geneesmiddel te verhaasten. De manier, om het als een drank
te gebruiken, is beter dan in zelfstandigheid, dat is te zeggen, als een poeder, om
dat het, op de laatste wyze gebruikt wordende, niet alleen traager werkt, maar ook
verstopping veroorzaakt.
Zie hier dan hoe men doen moet: Men neemt eene halve once van de schors van
den wortel dezes booms, welke men op zes ponden water tot op de helft laat
afkooken, oppassende, dat de pot wel toegedekt zy; vervolgens doet men dit
afkooksel door een linnen doek, en men laat 'er den zieken, alle twee uuren, zo lang
tot dat de koorts geheel weg is, een kopje vol van inneemen: vyf of zes dagen daar
na moet men den herstellenden lyder weder eene purgatie voorschryven. Zie daar
alle de hoedaanigheden, of deugden, welken ik in dezen wortel kenne.
+
De Simarouba is eigenlyk de schors van
+

Van de Simarouba.
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(a)

eenen boom, die, wat de bladen en de hoogte betreft, niet kwaalyk naar eenen
Appelboom gelykt. Deszelfs bloessem, die 'er uitziet als witte viooltjes, heeft een'
onaangenaamen reuk; de vrucht, welke daar op volgt, is rood en in vieren verdeeld:
men zegt dat ze van onder en van boven zuivert.
De schors van dezen boom, of de Simarouba, is bleek geel, digt in een geslooten,
zonder reuk, maar zeer bitter van smaak. Zy bestaat uit buigzaame vezels, en zit
vast gehegt aan het witte, ligte en smaakelooze hout der wortels, struiken en
stammen, daar men ze gemakkelyk afscheiden kan.
Deze schors behelst veele harstachtige deelen, van eenen aangenaamen smaak,
en is by uitstek goed, om de maag te versterken, door haare bitterheid. Ook stilt zy,
door haare balzemachtige deelen, de hevige pynen, en snydingen in de ingewanden.
Het is in 't algemeen bekend, dat een afkooksel van deze Simarouba een goed
middel is tegen den rooden loop, en allerleie buikloopen. Schoon het beter is dezelve
in een drank dan in een poeder te gebruiken, kan men 'er echter den zieken, indien
hy ze liever op de laatste manier inneemt, tot vyf en dertig greinen, te gelyk van
ingeeven, na dat men zorg gedraagen heeft, de eerste wegen te ontlasten. Deze
gewigtige ontdekking is men verschuldigt aan de

(a)

Evonnynius, fructu nigro, tetragono.
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Inboorlingen van het land, een volk dat anders zeer onweetend is in de
Geneeskunde.
+
De boom, die de Kassia voortbrengt, wordt zeer groot en wast in alle heete landen
van Oost-Indie. Deszelfs bladen zyn lang, smal en van eene bleek groene kleur; +Van de Kassia.
hy draagt bloessem als dikke ruikertjes, die eenen aangenaamen reuk hebben.
Op den bloessem volgen peulen, welken hard, rolrond, omtrent een' voet lang, en
een' duim dik, en van eene houtachtige en dunne zelfstandigheid zyn, die bedekt
is met een vliesje, waarvan de kleur in 't eerst, groenachtig is, en vervolgens naar
het zwarte trekt, waar aan men derzelver rypheid gewaar wordt. Het binnenste wordt
weder verdeeld in verscheidene huisjes of celletjes, daar het zaad in begreepen is,
welk in 't midden van het merg zit, dat zoet is, eerst witachtig, vervolgens geel en
eindelyk zwart wordt. De peul, die dit merg bevat, komt nooit alleen te voorschyn;
men telt 'er van twaalf tot vyftien, en zelfs tot twintig aan elkanderen gehecht, en
hangende, afzonderlyk aan den tak, door middel van een klein steeltje, welk haar
toelaat zich te beweegen als het waeit, door welke beweeging zy min of meer geraas
maaken, zich stooten en afvallen. Deze peulen doorryp zynde, welk men, gelyk ik
gezegd heb, aan derzelver zwartheid gewaar wordt, moet men de zwaarste, jongste
en volste kiezen, die geen geluid geeven,
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dat is, wier zaad geen geraas maakt, als men ze schudt; om dat zulks dan een
bewys is dat de zelfstandigheid vet en schoon zwart is.
Zy zuivert de galachtige vogten zeer zagt, en laat geen indruksel van brandigheid
na in 't lighaam der geenen, die 'er van gebruiken.
+
De Sarssaparilla van dit land is eene getakte plant, welke zich slingert en vasthegt
aan de nabuurige boompjes en heggen. Zy bestaat uit een oneindig getal takken +Van de Sarssaparilla.
of wortels, die zeer lang, zo dik als ganseveeren, buigzaam en in de lengte
gegroefd zyn, hebbende eene dunne schors, die uitwendig van eene rosachtige, of
aschgraeuwe kleur, en inwendig wit is. Deze wortels draagen, van plaats tot plaats,
bladen, gelykende naar die van de klimop.
Deze soort van Sarssaparilla is niet zo groot als die van Spanje, waarom ik dezelve
eerder zoude houden voor eene soort van Smilax aspera dan voor de waare
Sarssaparilla. Dit belet echter niet, dat dezelve goed zy om het bloed te zuiveren.
+
Het blad van Malabatrum, dus genoemd om dat het zynen oorsprong heeft van
+
Malabar, wordt ook te Suriname gevonden. In 't Hollandsch noemt men het
Van het blad van
Malabatrum.
Indiaansch blad.
Dit blad is zo groot als eene hand, bleek groen, en gelykende niet kwaalyk naar
een citroen blad. Het is langwerpig, puntig,
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vast in een gedrongen, glimmende, onderscheiden door drie peesen, of zenuwen,
welken van den steel naar de punt loopen, en heeft eenen lieflyken reuk volkomen
als de kruidnagels.
De boom, die dit blad draagt, brengt eene vrucht voort, welke eene soort van
bezie is, die eirond en zo groot is als een klein erwtje, en beslooten in een
donker-bruin kelkje, dat gerimpeld en hard is, en aan een klein steeltje vast zit. Deze
vrucht is zuur en geurig van smaak.
Die my dit blad en de bezie leerde kennen, heeft my verzekerd, dat het blad,
inwendig gebruikt, eene overvloedige doorstraaling veroorzaakte, en alle vogten,
door middel van de waterloozing, verdreef; doch naardien ik 'er de proef niet van
gezien hebbe, kan ik my maar alleen op deszelfs getuigenis beroepen.
+
(c)
Het schynt dat de Gember oorsprongklyk van 't land is, naardemaal zy 'er
+
gemakkelyk voortkomt. Het is eigenlyk de wortel van eene vry digt groeiende
Van de Gember.
plant, welker blad lang smal, en eenigzins zagt is, gelykende naar het blad van
een' rooseboom.
De steel wast nooit hooger dan twee voeten, en draagt aan de beide zyden,
bladen, welken twee aan twee zitten, ligt groen zyn, als zy jong zyn, eene geele

(c)

Zingiher.
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kleur krygen, wanneer zy ryp worden, en geheel verdroogen, als de wortel zyne
volkomene rypheid ontvangen heeft.
Deze wortels zyn plat, breed, en van verscheidene figuuren. Zy zyn niet zeer diep
in den grond, ja zomtyds daar boven, en dikwyls geheel bloot. Men vindt 'er, die
zeer breed, en een' duim dik zyn. Hun schil is dun, vleesch-kleurig, als zy groen,
en grys, wanneer zy droog zyn. De binnenste zelfstandigheid is wit en vast, en zelfs
redelyk in een gedrongen en zwaar. Zy is doorsneeden door peesen, of zenuwen,
ontstaande ter plaatse daar zy aan den steel vast gehegt is, en zich in de geheele
lengte en breedte uitstrekkende, even gelyk de aderen in de leden van 's menschen
lighaam.
Deze zenuwen zyn vervuld met een scherp vogt, sterker dan het overige vleesch,
dat zoeter is naar maate het verder van de zenuwen af zit, of minder ryp is.
De gekonfyte Gember is voortreflyk 'om de verteering der spysen te verhaasten;
zy verteert de slym in de maag; zuivert de toegangen derwaarts, verwekt honger,
bevordert de waterloozing, en veroorzaakt eenen zoeten en aangenaamen adem;
doch, gelyk men alles met maate moet gebruiken, dus moet men zich van deze
plant ook met veel omzichtigheid bedienen, om dat zy zeer heet is, en men haare
scherpte niet weg kan neemen, nog haare hitte verminderen, men doe ook wat men
wil.
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+

Zommigen zeggen, dat de Jalapa wortel oorsprongklyk is van Peru; anderen dat
hy uit de Madera-Eilanden komt: wat 'er van zy, het is zeker dat men denzelven +Van den Jalapa wortel.
'er niet te minder om in Suriname vindt, vooral op de hooge landen.
Het is een langwerpige wortel, van maaksel als een knol, groot in een gedrongen,
schuins doorsneeden, en zwaar; van buiten zwartachtig, van binnen bruin;
harstachtig, moeilyk om te breeken, en zeer wrang van smaak.
Volgens de beschryving, welke my de Eigenaar van de Plantagie Knopomoribo
van het blad van deze plant gedaan heeft, zou men hetzelve, zonder zich te
bedriegen, kunnen houden voor eene soort van Belle de Nuit (of Merveille de Peru)
welke vader Plumier, en de Heer Tournefort Jalap officinarum, fructu rugoso noemen.
Schoon dit blad zo zuiverend niet is als dat van Peru, welk de kracht heeft van alle
scherpe vogten geheel en al te verdryven; maaken 'er de Negers echter gebruik
van.
+
Indien 'er weinige menschen zyn, die het Zoethout niet kennen, daar zyn 'er ook
+
weinigen, die weeten, dat de Scyten de eerste uitvinders waren van de
Van het Zoethout.
hoedanigheden dezer plante, en dezelve in gebruik bragten.
Deze plant, of wortel is groot, lang, en verdeelt zich in verscheidene takken,
waarvan zommigen dikker zyn dan een duim, anderen zo dik als een vinger: Zy
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wast laag by den grond, en verspreidt zich, van alle kanten, in de aarde; de uit
wendige kleur is grys of roodachtig, de in wendige geel; de smaak is zeer zoet en
aangenaam; zy is zeer goed voor de borst, verzagt de scherpe verkoudheden, maakt
de fluimen los, en bevogtigt de borst en longen. Deze plant wordt, voornaamlyk, in
moerassige plaatsen gevonden.
+
De Rozemaryn is gemeen genoeg in alle warme landen; dit is de reden, dat men
+
dezelve te Suriname ook in menigte vindt, alwaar dit boompje in alle hoven
Van de Rozemaryn.
aangekweekt wordt. Ingenomen zynde, versterkt zy de harssenen, tegen de
vallende ziekte, en de opstygingen van de lyfmoeder. Men maakt Rozemaryn wyn,
laatende dezelve aftrekken, die uitsteekend goed is, ter bevordering van de
vruchtbaarheid, en voor de zwakheid der zenuwen; uitwendig wordt hy ook gebruikt
om de gewrichten en zenuwen te versterken, en de koude vogten te ontbinden.
+
De Wynruit is eene plant, die byna in alle hoven aangekweekt wordt, en in warme
landen gemaklyk voort komt. Zy is zeer goed om de kinder-stuipjes te stillen, als +Van de Wynruit.
men ze met een weinigje zuurdeeg mengt, en op den pols legt. Ingenomen zynde,
is zy zeer bekwaam om het vergif tegen te staan, de maandstonden der vrouwen
te verwekken, en de dampen te verdryven; in winderige kolyken, en tegens de beete
van dolle honden, wordt zy met geen minder vrucht gebruikt. Een aftreksel van
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haare bladen is een voortreflyke gorgeldrank voor de geenen die met scheurbuik
aan het tandvleesch gekweld zyn, of de kinderziekte hebben.
+
Schoon 'er verscheidene soorten van Jasmyn zyn, zal ik echter maar alleen
+
spreeken van die in Suriname aangekweekt wordt. Het is een struikgewasch,
Van de Jasmyn.
welk eene menigte van stammen of takken schiet, welken allen regt zyn, zich in
malkanderen vlegten, sterker worden, en buitengemeen vermenigvuldigen, indien
men zorg draagt dezelven, eens of tweemaal in 't jaar, naamelyk in 't begin en 't
einde der regens, te snoeien. De bloessem begint zich te vertoonen met een'
langachtigen en purperverwigen knop, die zich opent, en verdeelt in vyf witte bladen,
waarvan de grond een kelk uitmaakt, uit wiens midden zich een klein zuiltje of steeltje
verheft, dat ryp zynde, een' dop voortbrengt, daar twee korrels, digt by elkanderen
in besloten zyn; deze korrels zyn plat aan den kant, daar zy elkander raaken, en
rond aan den anderen kant, maakende eigenlyk het zaad dezer plante uit. De reuk
van dezen bloessem, schoon zeer zagt, verspreidt zich echter zeer ver; men geeft
voor dat hy goed is om het kraamen der vrouwen voorspoedig te maaken, als mede
om de koude vogten te ontbinden.
+
(d)
De Munt is eene plant, die looten
+

Van Munt.

(d)

Mentha hortensis.
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schiet ter hoogte van drie voeten. Men kweekt ze in de tuinen aan, om dat ze eene
windverdryvende kracht heeft, en tegen de opstygingen werkt. Zy versterkt de
harssenen, het hart, en de maag; verdryft de winden, verwekt eet-lust, en bevordert
de maanstonden der vrouwen. Daarenboven is zy wondheelend, ontbindend, en
tegen de wormen werkende; en byna onfeilbaar om het braaken te doen ophouden,
vooral, indien men het water gebruikt dat van deze plant overgehaald is.
+
De Marjolein is eene al te bekende plant om 'er eene lange beschryving van te
+
doen. Men kweekt dezelve in alle hoven aan, om den aangenaamen reuk. Men
Van de Marjolein.
gebruikt 'er van in de spyzen, of om die aangenaamer te maaken, of om de
winderigheid te beneemen, en derzelver verteering te bevorderen. Deze plant is
ook goed voor zenuw ziekten, voor de maag, en om de winden, en andere koude
ongemakken uit de lyfmoeder te verdryven, als mede om alle waterachtige vogten,
door de waterloozing, af te zetten.
+
Schoon men vyf soorten van Maluwe onderscheidt, heb ik 'er nogthans in
+
Suriname maar eene van dezelven gezien, welke men in de tuinen aankweekt,
Van de Maluwe.
om de fraeiheid van haare bloemen, die eenigzins naar ontlookene roosen
gelyken: ook wordt ze Malva-rosea genoemd.
Deze plant is goed om te verkoelen en te verzagten, en pynen te stillen, de scherp-
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heid van de pis te beneemen, en eene zagte loslyvigheid te veroorzaaken Haare
bloemen, gekookt in melk, zyn uitsteekend goed om te gorgelen, als men ongemak
in de amandelen of keel heeft.
+
De Honds-wortel, of Honds-tand, is in de Savaanen, of weiden van Suriname,
niet minder gemeen dan in Europa. Deszelfs wortels zyn wit, laag by den grond, +Van de Honds-wortel.
hier en daar knoestig, twee linien dik, hebbende weinig smaak, en, als zy droog
zyn, eene kleur als stroo. De looten zyn twee of drie voeten lang, en voorzien met
vier of vyf lange bladen, die ieder uit een knoest schieten en de loot omwinden.
Deze plant is gesteld onder het getal der vyf openende wortels, (waarvan de vier
anderen zyn de venkel, de peterceli, de mêkrap, en de kleine hulst) om dat zy de
pis afdryft en de verstoppingen wegneemt.
+
De Fenkel komt gemaklyk in alle hoven voort. Deze wortel is zo dik als een vinder,
regt, wit, welriekend, en heeft eenen zoeten en geurigen smaak. Hy schiet eene +Van de Fenkel.
loot, die vier voeten hoog, regt, gegroefd, knoestig, glad, en overtogen is met
eene dunne donkerbruine schors. De Fenkel, gelyk ik gezegd heb, zeer afzettende
zynde, is, by gevolg ook goed om het bloed te zuiveren. De bladen zyn zeer goed
voor ongemakken aan de oogen, en verzagten ook de scherpheden van de borst.
Het zaad is goed om de winden te verdry-
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ven, de maag te versterken, en de kooking te bevorderen.
+
Het Vrouwen-hair, welk te Suriname wast, gelykt veel naar 't Varen-kruid. Deze
plant schiet een loot, die iets roodachtig, en tien of twaalf duimen lang is, zynde +Van het Vrouwen-hair of
voorzien met groenachtige, lange bladen, wier eene zyde getand, doch de andere Capilaire.
zonder tanden is; de reuk en smaak dezer bladen is zeer aangenaam. Men vindt
dezelve in zekere Savaanen, alwaar veele kruiden zyn, en in moerassige en vogtige
gronden. Zy is grooter dan die van Europa.
Dit kruid is goed voor de borst, om dat het de taeie slym, die zich aldaar vastgezet
heeft los maakt; het geneest den hoest, verdunt de dikke vogten, aan de ingewanden
kleevende, en daar verstoppingen veroorzaakende. In de geelzugt en in nierkwaalen
gebruikt men het ook met veel vrucht.
+
Het Basilicum is, om deszelfs aangenaamen reuk, in alle hoven zeer gemeen.
Dit kruid wast zo hoog als een voet, en verdeelt zich in veele takken, wier bladen +Van 't Basilicum.
naar glas-kruid gelyken.
Men wil dat een treksel van deze plant zeer heilzaam is voor hoofd-pynen. Ook
is zy goed om de winden te verdryven, en het hart en de harssenen te versterken
naardien zy veel vlug zout behelst.
+
(e)
Schoon 'er twee soorten van Saly zyn,
+

Van de Saly.

(e)

Salvia.
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zal ik echter maar van de kleine spreeken, die in alle de tuinen van Suriname zeer
zorgvuldig aangekweekt wordt, om het groot gebruik, welk men 'er van maakt;
naardien zy goed voor 't hoofd, hartsterkende en losmaakende is. Men schryft ze
voor, getrokken als thee, wanneer zy de slym verdunt, en de harssens versterkt. In
melk gekookt, wordt ze ook veel gebruikt als een gorgeldrank, als men eene kwaade
keel heeft.
+
De kleine Santorie is eene der bitterste planten, en wordt gevonden in de
moerassige Savaanen. Zy schiet hoekige en gladde looten, die zich omtrent over +Van de Santorie.
den grond spreiden. De wortel is zeer klein, wit en smaakeloos, de bladen zyn
(f)
ten naasten by gelyk die van het St. Janskruid , en zeer bitter.
Met deze plant, daar een drank van gekookt wordt, geneezen de Negers de
afgaande koortsen; en wanneer dezelve niet helpt, neemen zy hun toevlugt tot het
groot koortsverdryvend middel van den Neger Kwassi.
+
De Bastaard-kaneel is de schors van een' boom, wiens stam zo dik als een mans
dye, en met twee schorssen overtoogen is, waarvan de buitenste redelyk dik, en +Van de bastaard-Kaneel.
aschgraeuw van kleur en doorzaeid is met eenige witachtige en hobbelige vlakken,
hebbende eenen geurigen en eenigzins

(f)

Hypericum.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

208
scherpen smaak. De bladen van dezen boom, welken naar die van eenen
laeuwrier-boom gelyken, hebben den regten smaak en geur van de kaneel. Men
kent maar eenen boom van deze soorte, in de gansche Kolonie, staande op het
hoogste der landeryen, in eene Plantagie in de Kreek Cassi-vinica.
+
De Aloë is redelyk gemeen in Suriname; maar deszelfs gebruik in de geneeskunde
is 'er nog onbekend. Men bedient zich van de bladen, die zeer dik zyn, en steekels +Van de Aloë.
van eene schoone groene kleur hebben, om het tinnen vaatwerk schoon te
maaken, of liever, te schuuren. De steel van deze plant is buiten gemeen sterk en
hard, en behelst eene soort van harst, of olieachtig sap. Men braakt het pit ook gelyk
hennip, en de Indiaanen maaken 'er touwen van voor hunne hamacs.
+
De Roozeboom wordt in alle de hoven zeer aangekweekt, niet alleen om den
+
reuk en de fraeiheid der bloemen, maar ook om dat men 'er een water van
Van de Roozen.
overhaalt, welk in alle Apothekers winkels gevonden, en tot een huismiddel voor
oneindig veele zaaken gebruikt wordt.
+
De Nicotiana, of tabak, welke eene algemeen bekende plant is, naardien een
ieder 'er gebruik van maakt, komt in Suriname, hoe zeer men zich ook toegelegd +Van de Nicotiana.
heeft op derzelver aankweeking, zo wel niet voort, als in andere landen, schoon
zy oorsprongklyk is uit Amerika, zo dat men

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

209
verpligt is geweest die moeite te staaken; omdat de Negers nooit de scherpheid,
uit te veel olieachtige deelen ontstaande, hebben kunnen verdraagen, en om die
reden de tabak, welke daar gebragt wordt door de Engelschen, liever hebben.
Daarenboven weet men, dat de Nicotiana, met zeer veel hevigheid, van onder
en boven, doet ontlasten. Men gebruikt ze met veel baat, in beroerten, lammigheden,
en byzonder in klisteeren.
+
Dezen naam geeft men aan den bloessem van den wilden granaat-boom, die in
+
't land gevonden wordt. Een afkooksel van denzelven is zeer goed voor den
Van de Balausten.
rooden loop, de loslyvigheid, den sterken afgang, en de bloedspuwing.
+
Men onderscheid twee soorten van Brandnetels, naamelyk, de mannelyke en
+
de vrouwelyke. De eerste soort draagt, op voeten die niet bloeien, celletjes,
Van de brandnetels.
gemaakt als de yzeren punt van eene lans, die, als men ze aanraakt, branden,
en ieder een eirond en glimmend zaad behelzen.. De tweede soort draagt alleenlyk
bloemen zonder vruchten. Men bedient 'er zich van in de Geneeskonst, om dat ze
openen, en de verstopte maanstonden spoedig doen wederkomen. Ook doen zy,
in 't byzonder, het bloeden van den neus ophouden, en men wil dat zy den kanker,
of het koude vuur beletten verder door te dringen, al ze kort gewreeven, en op het
geraakte deel gelegd worden.
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+

Dit is eene plant, die in de aarde niet wast, en haar voedzel krygt van andere
boomen, 't welk maakt, dat zy geen zigtbaaren wortel heeft. Men heeft my doen +Van de Gui.
opmerken dat ze, in Suriname, maar alleen op de Oranje, Mispel- en de
Goyava-boomen voortkomt.
Men zegt, dat zy uitsteekend goed is voor de stuipen, lammigheid en wormen.
+
(g)
De soort van Gouden Roede welke in dit land voortkomt, wast in de bosschen.
+
Het is eene plant, die looten schiet ter hoogte van twee of drie voeten, welken
Van de Gouden Roede.
rond, gegroefd en vol zyn van een sponsachtig merg. De bladen zyn langwerpig,
puntig en eenigzins getand aan de kanten. De bloemen, hebbende een goud geele
kleur, zyn straalswyze geschikt, en worden ondersteund door eenen kelk van
verscheidene bladen, als schubben. Deze plant is goed om in vleeschnat en
garstenwater gebruikt te worden, om dat zy wat bitter is; ook is zy heilzaam in
nierzuchtige kolyken, en in staat, om den steen in de nieren en de blaas te verkleinen.
+
Men kent in dit land maar een soort van de Veronica, welke in de bosschen wast.
+
Haare wortel is zeer dun, vezelig, en kruipende; hy schiet verscheidene looten,
Van de Veronica, of 't
eeren prys.
welken een voet hoog, dun, rond en voorzien zyn met bladen, die tegen over
elkanderen zitten, en aan de kanten eenig-

(g)

Virga aurea.
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zins getand, groen, gerimpeld en rond zyn.
Deze plant is zeer goed om het bloed te zuiveren, en voor verzweeringen in de
borst of de longen. Men gebruikt ze ook als thee, om het graveel uit de nieren te
verdryven. Een afkooksel van dezelve wordt ook met baat gebruikt, in de geelzucht
en verstoppingen, zo dat men haar gebruik, in alle deeze kwaalen, niet genoeg kan
aanpryzen.
+
Het Yzerkruid wordt ook gevonden in de Savaanen en bosschen. Deszelfs wortel
+
is langwerpig, naeuwlyks zo dik als een vinger, een weinigje wit, en bitter van
Van de Verbena, of het
Yzerkruid.
smaak, schietende scheuten van twee of drie voeten hoog. De bladen zyn
langwerpig, diep in gesneeden, groenachtig, en zeer bitter van smaak. Men zegt,
dat deze plant en haare bladen zeer ontbindende, en een goed middel zyn om hoofd
kwaalen en wonden te geneezen; tot poeder gemaakt, en vervolgens als thee
gedronken, is zy ook goed in eene eerst beginnende waterzugt.
+
De Waterroos is eene waterplant, die vry gemeen is in alle moerassige gronden.
+
Schoon men 'er geen gebruik van maakt, is zy echter wel bekend in de
Van de Waterroos.
geneeskunde. Zy schiet zeer groote, breede en byna ronde bladen, die dik en
vleezig zyn, op het water dryven, veele aders en eene groene kleur hebben, op den
rug witachtig, van onder donker groen zyn, en ondersteund worden door lange,
tedere en
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sponsachtige steelen, zo dik als een vinger, wier kleur roodachtig is.
Men gebruikt dezen wortel, gemeenlyk, in verkoelende dranken voor ontsteekingen
in de nieren en de blaas, als mede in heete koortsen, slaapeloosheid, en, in een
woord, in alle gevallen daar men den drift, van 't bloed noodzaakelyk temperen
moet.
+
(h)
De Milisse wordt in eenige tuinen aangekweekt. Men noemt ze ook citronelle,
+
om dat haare bladen inderdaad den reuk van citroenen hebben.
Van de Milisse.
Deze plant schiet looten van twee voeten hoog, zommigen meer, anderen
minder. De bladen zyn langwerpig, puntig en redelyk breed, donker groen van kleur,
blinkende, en eenigzins scherp van smaak. De bloemen, die klein, wit of bleek rood
zyn, brengen, als zy afvallen, vier zaadjes, in eenen kelk, voort.
De plant is goed in beroerten, en wordt ook, met veel baat, in droefgeestigheid
en kwaadaartige koortsen gebruikt. Zy versterkt de maag en de harssenen, en
bevordert de maanstonden by de vrouwen.
+
Het Moederkruid wast gemakkelyk in de hoven, zo ras het 'er aangekweekt wordt.
Deszelfs wortel is wit, en schiet verscheidene scheuten; de bladen die talryk zyn, +Van 't Moederkruid.
hebben eenen sterken reuk, en zeer bitteren smaak. Na dat men deze plant,
eenen tyd lang, in zommige hoven aangekweekt hadt, heeft men ondervonden, dat
zy een

(h)

Melissa hortensis.
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onfeilbaar middel is voor alle ziekten, ontstaande uit opstygingen; en, heden ten
dage, wordt zy nog van alle Artsen, gehouden, als zeer goed, om alle hardigheden
in de baarmoeder te verdryven, de maanstonden der vrouwen te bevorderen, en
om verstoppingen en opstygingen weg te neemen.
+
(i)
De Linaria, of het Vlaskruid, wast in poelen, moerassen en stilstaande wateren.
+
Het is maar twee duimen hoog. De bladen gelyken naar vlaskruid, en zyn zeer
Van de Linaria, of het
Vlaskruid.
bitter van smaak: Deszelfs wortel is zeer dun, vol bogten, een weinig hard, en
wit.
Men zegt, dat dezelve goed is voor de waterzucht, en de geelziekte.
+
Men heeft my den stam van eene roode Lelie, bygenaamd St. Jan, laaten zien,
+
over welker uitsteekende schoone vuurkleur men zich niet genoeg kan
Van de roode Lelie.
verwonderen. Naardien het de eenigste is, die ik gezien heb, en men my niet
onderricht heeft, of zy eenige hoedaanigheid bezit, kan ik 'er niets van melden:
+
De Herniola is eene kruipende plant, welke eenige gelykenis heeft met het
Serpyllum, of de wilde tym, en zich, in de rondte, over den grond verspreidt. Men +Van de Herniola.
vindt ze niet dan in zekere Savaanen. Deze plant is zeer afdryvende, en bygevolg
zeer goed voor de geenen, die met het graveel gekweld zyn.

(i)

Linaria palustris, pumila tenui folio.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

214
+

Het Varen-kruid is, in Suriname, eene waterplant wassende in moerasgronden.
Deszelfs wortel bestaat in eene verzameling van lange en zwartachtige vezelen. +Vau het Varen-kruid.
Deszelfs scheuten zyn, omtrent, twee of drie voeten hoog, groen en getakt; de
bladen lang en smal. Ik weet geene hoedaanigheid van deze soorte van Varen-kruid;
indien 'er van de twee andere soorten, die by alle Artsen bekend zyn, gehandeld
moest worden, zou ik 'er met meer kundigheid over kunnen spreeken,
+
(k)
Daar zyn twee soorten van Bryonie, kwartelbezien of wilde wyngaard, waarvan
de eene roode, en de andere zwarte bezien draagt. Deze plant schiet klimmende +Van de Bryonie, of
ranken, voorzien met lange draaden, door welken zy zich aan de naastbygelegene Kwartelbezien.
planten vast hechten. Haare bladen gelyken naar wyngaards bladen; doch zy zyn
iets kleiner, wit, en zitten als trossen by elkanderen, daar naderhand beziën,
gelykende naar vlier-beziën, van komen, die groen in den beginne zyn, maar rood
of zwart worden, naar maate zy tot rypheid komen. Deze beziën zyn vol van een
ondeugend sap, en eenige eironde en puntige zaadjes. De wortel van de eene en
andere soorte is van maakzel als een groote knol, voor 't overige wit, vol sap, en
van eenen scherpen en bitteren smaak.

(k)

Bryonia, seu vitis alba.
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Men zegt, dat deze zelfde wortel, gansch versch zynde, en tot een drank gemaakt,
de verstoppingen wegneemt, en van de scherpheden zuivert.
+
Het Bastard leverkruid is eene waterplant, die in de moerassen wast. Haare
+
bladen gelyken naar die van hennip, en de wortel is vezelig.
Van het bastard
leverkruid
.
Men verzekert, dat zy goed is tegens de beet van slangen, en dat men 'er een
nieskruid van maakt, om te gebruiken in hoofd-kwaalen.
+
Daar zyn twee soorten van Mouron, of Guichenheil, waarvan de eene in het water
+
en de andere op het land wast. Het is eene plant, die verscheidene dunne en
Van de Mouron, of het
Guichenheil.
kruipende steelen schiet; de bladen zyn klein, langwerpig, en zitten twee aan
twee tegen over elkanderen aan de steelen, en hebben eenen grasachtigen smaak.
Deze plant, schoon goed om de vogels mede te voeden, wordt echter ook, in de
geneeskunde gebruikt, om dat zy verfrischt, verkoelt, en verzagt, gelyk de porcelein.
Men wil, dat een afkookzel van dit kruid den vloed der ambeien stuit, en derzelver
smert verzagt.
+
De Braak-Noot van Suriname is eigenlyk de steen van eene vrucht, die my
+
onbekend is. Deze steen is plat, bolrond en omtrent zo groot als een boon,
Van de Braak-noot.
geelachtig, en zomtyds wit van kleur; hy scheidt zich in twee deelen, en heeft in
ieder zyde een pit, welk met een vliesje overtoogen is, dat eene
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slegte hoedaanigheid bezit, gelyk men uit het volgende zien zal.
Wanneer men zich in Suriname wil vermaaken, ten koste van eenen vreemdeling,
die daar pas aankomt, of van iemand anders, die deze vrucht niet kent, geeft men
hem eerst van deze geschilde pitten, welken zeer aangenaam smaaken, vervolgens
geeft men hem stil, zonder dat hy zulks merke, drie of vier andere ongeschilden,
daar men hem een glas water op laat drinken. Zo ras hy dit in 't lighaam heeft, voelt
hy buitengemeene benaeuwdheden, die door mislykheid en braakingen gevolgd
worden, in welken staat hy meer dan twee uuren blyft; deze poets schynt den
aanschouweren zeer vermaaklyk toe, doch my geenszins. Die de vrucht kennen,
of daar van gewaarschuwd zyn, ligten 'er het vlies, met de punt van een mes af, en
eeten het pit, zonder het minste ongemak te gevoelen; betrekkende dus de geenen,
die zich met hun dagten te vermaaken.
Ik wil dit Hoofdstuk niet eindigen zonder te spreeken van eene plant, die ik in
verscheidene tuinen gezien hebbe, en die aanmerkenswaardig is om haare
byzonderheid, als men ze aanraakt, te weeten het Kruidtje roer me niet.
+
De Heer Tournefort onderscheidt 'er, in zyne Institutiones Rei herbariae bladz.
605, verscheidene soorten van; doch ik zal maar alleen gewag maaken, van de +Van de plant genaamd
Kruidtje roer me niet.
plant die ik
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gezien hebbe, zynde de anderen my onbekend.
Zy wast als een boompje ter hoogte van vier voeten; men zou dezelve gemakkelyk
den naam van eene levendige of levende plant kunnen geeven, om dat haare bladen
die lang en als linzen gemaakt zyn, zo ras men haar aan raakt, het zy met een stok
of met de hand, al is het nog zo zagtjes, zo digt in een krimpen, dat zy zich sluiten,
en eenige minuuten onbeweeglyk blyven, waarna zy zich weder openen, en hunnen
gewoonen stand herneemen.
Als de zon ondergaat, schynt de plant te verwelken, als of zy dood was; doch als
dit groote Hemellicht weder opkomt, herneemt zy haare leevendigheid; en hoe
klaarer de lucht is, en hoe minder wolken daar in zyn, hoe groener zy weder schynt
te worden.
Ik kan dit wonder nergens aan toe schryven, dan aan eene soort van stuipen van
de plant zelve, welke, zonder twyfel, veroorzaakt wordt, door de werkende beginzels,
waar uit zy moet zamengesteld zyn, en die, waarschynlyk, zo gevoelig moeten zyn,
dat de minste schudding, of aanraaking der bladen, dezelven doet opzwellen, zo
dat daar door de vezels of vaaten, welken zy behelzen, uitgezet worden of inkrimpen.
Men heeft my verzekerd dat de bladen van deeze plant, gekaeuwd wordende,
de fluimen doen opgeeven, den hoest bedaaren, de stem helder maaken, en de
pyn in de nieren
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verzagten; maar dewyl ik daar geen blyken van gezien heb, zal ik my houden by
het geene men 'er my van gezegd heeft, zonder hetzelve voor eene vaste zaak te
willen opgeeven.
Zie daar al wat ik by een heb kunnen verzamelen raakende de Kruidkunde, zo
door my zelven, als door hen, die 'er my de onderrichtingen van bezorgd hebben.
Ik wensche, dat zy, die hunne behoudenis lief hebben, al wat ik hier omtrent gezegd
heb, met bedaardheid overweegen; dewyl ik geenszins twyfele, of zy zullen my den
een of anderen tyd eenigen dank weeten, dat ik hun de middelen onder het oog
gebragt hebbe, waar door zy van zo veele ziekten, die hen maar al te dikwyls
plaagen, kunnen geneezen worden. Mogten de beweegredenen, die my bestieren,
indruk maaken op alle de geenen, die de menschelykheid tot hun deel hebben, en
hen aanzetten, om overeenkomstig met myne oogmerken te handelen, en dus
mynen arbeid tot nut der inwooners van deze Kolonie te doen gedyen.

Zeventiende hoofdstuk.
Beschryving van het bekwaame Timmerhout, en de gommen, die
'er uit druipen.
Een ieder weet, dat het hout eene stof is, welke ons het binnenste der boomen of
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boomgewassen verschaft, die niet alleen, in de verscheidene soorten van boomen,
in zwaarte, dikte, en hardigheid verschilt, maar zelfs ook in de geenen, die van een
en de zelfde soorte zyn, maar in onderscheidene gronden of luchtstreeken
voortkomen.
De digtheid van het hout heeft altyd overeenkomst met den tyd van deszelfs groei;
want hoe langzaamer het hout wast, hoe harder, het wordt. De verschillende natuur
der houtgewassen, waarvan zommigen zich beter houden onder het water, en
anderen wederom langer duuren in drooge landen, maakt, dat men dezelven tot
veele zaaken kan gebruiken, hoe harder zy derhalve zyn, hoe beter tot allerleie
soorten van werk. In Suriname ontbreekt het aan geen bekwaam timmerhout, en
daar men zich zonder onderscheid van kan bedienen; maar het is buitenspoorig
duur, om dat het grootste gedeelte, en wel voornaamlyk dat men 't meeste van
nooden zou hebben, zo hard is om te bewerken, dat de Negers, die uit de natuur
lui zyn, zich door de zwaarigheden laaten afschrikken, en 'er niet veel werk van
maaken. Zie hier eene lyst van alle die soorten van hout.
+
Het Boltri-hout is niet alleen hard en vast, maar kan ook de ongemakken van de
+
lucht verduuren; de kleur is donker bruin. Men gebruikt het gemeenlyk om 'er
Van het Boltri-hout.
balken en ribben van te maaken, en de huisen 'er mede te dekken; want het land
brengt geene pannen, noch leien voort;
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ook zouden die te zwaar zyn om huisen te timmeren, en te warm voor de luchtstreek.
Ten dien einde hakt men dit hout vierkant, men zaagt het in stukken van twintig
of twee en twintig duimen lang, welken men, vervolgens tot plankjes van eenen
halven duim dikte klieft; met deze kleine plankjes worden in 't algemeen de gebouwen
van de Kolonie overdekt. Zy kunnen zelfs vyf en twintig jaaren duuren, zonder dat
men ze hoeft te vernieuwen. Het duizend dezer plankjes, die in 't land gemeenlyk
Cingels genoemd worden, wordt van dertig tot veertig Hollandsche guldens verkogt.
Men maakt 'er ook van eene andere soorte van hout, die maar twintig guldens het
duizend kosten, doch verre na zo lang niet duuren.
+
Het Lokus-hout is zekerlyk het puik van alle houtgewassen, zo om deszelfs
+
fraeiheid, als grootte; het is, in een woord, de hoogste en zwaarste boom van
Van het Lokus-hout.
allen, die tot timmerhout kunnen gebruikt worden. Het is zeer vast, hard, schoon
van korl, en kaneel kleurig. Dit hout is zo geacht, dat men 'er maar alleen rollen voor
de zuikermolens, en buffetten, kabinetten, kasten, en meer andere diergelyke
meubelen van maakt. Naardien het zeer zwaar is om te bewerken, is het ook het
duurste van allen.
Uit dezen boom druipt eene soort
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van harst, welke de Drogisten gemeenlyk onder den naam van Copal-gom
verkoopen.
+
Daar zyn twee soorten van Letter-hout anders Koninglyk-Hout genoemd. De
+
eene, zegt men, is van het mannelyk, de andere van het vrouwelyk geslacht.
Van het Letter-hout.
De eerste is zwart gespikkeld, op een grond-kleur als Armenisch hout, en gelykt
naar het fraeiste marmer; de laatste heeft maar alleen hier en daar verspreide zwarte
vlakken op een grond-kleur, die wat ligter is dan de eerste soort. Dit hout wordt zeer
gezogt om dat het, in 't land zeer schaars is, en zich zeer ongemakkelyk laat
bewerken, naardien het zeer ras splyt. Men gebruikt maar alleen het hart van deeze
boomen, die zeer dik zyn; maar het hart is zelden dikker dan twaalf of vyftien duimen.
Men maakt 'er veel schrynwerkers werk, en rottingen van, die, door langheid van
tyd, zo zwart worden als Ebbenhout; voor 't overige is het onbedenklyk glad en effen.
+
Het Yzer-hout is vry gemeen in 't land. Men vindt 'er twee soorten van; de eene
roodachtig en de andere wit; gezaagd wordende schynt het zelfs van verscheidene +Van 't Yzer-hout.
kleuren gewaterd te zyn. De boom, daar dit hout van komt, is groot, regt en dik;
doch deszelfs schors is niet dik, van buiten grys, van binnen roodachtig, en een
weinig zamentrekkende van smaak. Men zegt, dat de Indiaanen zich van 't schraapsel
van
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deze schors bedienen, om verscheidene ziekten te geneezen.
Dit hout wordt te regt aldus genoemd; want het is zeer zwaar, en zo hard, dat de
bylen, die gebruikt worden om hetzelve te hakken, van eene uitsteekend goede
soort moeten zyn, om niet te rug te stooten, of in stukken te springen. Als de Negers
verdriet krygen om 'er langer in te werken, slaan zy den regten slag niet, waar door
de byl altyd springt: Indien men derhalve niets anders zoekt in hout, dan hardigheid,
kan men zich verzekerd houden, zulks in dit hout te vinden; Daar wordt alleen maar
schrynwerkers werk van gemaakt, om dat het bedekt wil zyn, en in den regen noch
in het water, niet deugt.
+
Het Purper of Paars hout, heeft zynen naam van deszelfs kleur, die zeer fraei
en gemarmerd is. Daarenboven heeft het eenen zoeten en aangenaamen reuk; +Het Paars of Purper hout.
als men het maar een weinigje polyst, gelykt het naar yvoor; ook is dit hout zeer
geacht, Het wordt maar alleen voor buffetten, tafels, lessenaars, en meer andere
diergelyke huis-meubelen gebruikt. Dit hout komt van eenen vry grooten en dikken
boom, die zeer zwaar is, doch gemakkelyk om te bewerken.
+
Het Kanavatepi hout heeft ten naasten by dezelfde kleur als het mannetjes
+
Letterhout, maar zonder vlakken en ongemarmerd. Nogthans wordt het door
Kanavatepi hout.
twee zaaken, van verscheidene andere soorten van hout onder-
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scheiden: voor eerst, als men hetzelve hakt en schaaft, komt 'er een reuk uit byna
als die van kruidnagels; ten tweeden, verleppen de bladen van deszelfs boom, in 't
begin van de droogte; maar komen korten tyd daarna wederom te voorschyn; hier
op volgt een bloem of soort van purperverwige kroon, hebbende zeer donkere
groene bladen.
Men gebruikt dit hout, welk niet ongemakkelyk is om te bewerken, tot raamen en
ribben.
+
De boom daar wy het Ceder-hout van krygen is zeer groot; het hout zelf is hard,
+
ligt, dan wit, dan roodachtig, zynde, om deszelfs groote bitterheid, noch aan
Ceder hout.
wormen, noch aan eenig ander ongedierte onderworpen, Behalve deze goede
hoedaanigheid, heeft het eenen alleraangenaamsten reuk. Uit dezen boom druipt
een gom of heldere harst, die zo doorschynend en welriekend is als de Arabische
gom, en eene verteerenrende, verzagtende, versterkende en vast hegtende kracht
heeft. Dit hout wordt zeer gezogt, om beschotten, en deuren in de vertrekken te
maaken, en om sloepen, en booten te timmeren, daar ik in 't vervolg van zal
handelen. Ook maakt men 'er kabinetten, koffers, en kasten van, om dat al wat men
'er in bergt, bewaard wordt tegen alle soorten van ongedierte en wormen.
+
Het Kopie-hout komt, zegt men, van eene soort van wilde Kasstanje boom, maar
+

Het Kopie-hout.
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ik zou eer denken, dat het van eene soort van bastard-Ceder-boomen komt, om dat
deszelfs kleur, zwaarte, en korl met den voorgaanden net overeenkomen,
uitgezonderd dat hy dien reuk niet heeft. Men zaagt 'er planken van, van vyftien tot
twintig voeten, welken dienen om de huisen te omringen, in plaats van muuren.
+
Het Groen hard-hout is groenachtig van kleur, waarom men het, te regt, groen
hout zou kunnen noemen. Daar benevens heeft het dezelfde hoedaanigheid als +Van het Groen hard hout.
het Purperhout; doch het byzonderste van den boom, welke dit hout voortbrengt,
is, dat hy tweemaal 's jaars van blad verandert, en in plaats van bloem eene soort
van kroon vertoont, die de kleur heeft van een' Oranje-appel
Als men dit hout op het vuur legt, vat het vlam als eene toorts, verspreidt eenen
zwavel reuk, tot een bewys dat het veele zwavelachtige deelen in zich bevat. Men
gebruikt het tot balken of ribben, in 't bouwen van huisen.
+
Het Bruin hard-hout is ten naasten by als het voorgaande, de kleur uitgezonderd,
+
die naar het bruine trekt. De korl en de zwaarte zyn gelyk; maar het heeft geen
Van 't Bruin hard hout.
zwavelachtigen reuk, als men het brandt.
+
Het Byl-hout is ten naasten by van dezelfde hoedaanigheid als het Boltri hout,
+
uitgenoomen dat het eenige keepen of zwarte streepen meer heeft. In gebruik
Van 't Byl hout.
en hardigheid zyn ze volstrekt dezelfden, en de bosschen verschaffen 'er
overvloedig van.
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+

Het Kraphout gelykt in kleur, korl en ligtheid naar het Cederhout, behalve dat het
+
geen' reuk heeft. Men zaagt 'er planken van om beschotten, deuren, kleine
Van het Kraphout.
vaartuigjes of booten, en verscheidene meubelen te maaken; doch het is niet
bevryd van wormen en ongedierte, gelyk het Cederhout.
+
Het Sassafras-hout komt van eenen grooten boom, hebbende de gedaante van
+
een' pynboom; deszelfs bladen gelyken naar vygebladen; de kleur is eenigzins
Van het Sassafras-hout.
geelachtig. Het riekt als Venkel; doch aangaande deszelfs gebruik kan ik niets
bepaalen.
+
Het Tapouripa-hout is zeer gemeen; ook gebruikt men hetzelve maar alleen om
+
kleine gebouwen, van korten duur te maaken. Dit hout is witachtig, en zeer ligt,
Van het Tapouripa-hout.
echter redelyk vast, maar weinig geacht.
+
Het Kwari-hout is weinig meer in achting dan het voorgaande, om dat het zo ligt
is, en in geenen deele tegen de ongemakken van de lucht kan, en daarenboven +Van het Kwari-hout.
zo wel aan wormen onderhevig is als het Tapouripa-hout.
+
Het Goyave-hout is, ten naasten by van dezelfde soort als de twee voorgaanden;
ik weet 'er geene eigenschappen van. Ik heb den boom, daar dit hout van komt, +Van het Goyave-hout.
als ook deszelfs vrucht, in het twaalfde Hoofdstuk beschreeven.
+
Het Nooten-boomen-hout is te wel bekend om 'er hier eene beschryving van te
+
doen; ik moet echter zeggen dat het in 't land zeer
Van het
Nooten-boomen-hout.
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schaars is, en dat deze boom aldaar eene andere byzonderheid heeft, naamelyk,
dat hy, schoon hy zeer fraei wordt, en op zynen tyd bloeit, gelyk in Europa, echter
nooit vruchten draagt,'t welk vreemd voorkomt, zonder dat men 'er reden van kan
geeven; dus ziet men dat dit hout nergens nut toe is dan om te timmeren.
+
Het Kuttentrie-hout komt van eenen wilden katoenboom, die zo hoog wast als
+
de hoogste Eikelboom, en wiens schil meer dan zes duimen dik is. Deze boom
Van het Kuttentrie-hout.
is zo vervaarlyk dik, dat hy zyns gelyken niet heeft in de gansche Kolonie. Hy
verandert alle jaaren van blad, welk zeer breed is, waarop alle drie jaaren een
bloessem volgt, die eene vrucht, of eenen bolster voortbrengt, daar het katoen in
besloten is. Dit katoen is grysachtig van kleur; de Kolombyntjes maaken 'er hunne
nesten van.
Dit hout, zynde van kleur als eikel-hout, is redelyk vast en hard. Men maakt 'er
meubelen, doch byzonder tafels van.
+
Het Palm-hout komt van verscheidene soorten van Palmboomen; van welke
soort hetzelve kome, het is altyd goed voor timmerhout, maar niet voor meubelen; +Van het Palm-hout.
om dat men het zo effen niet kan maaken als ander hout, om de menigte van
kwasten, die 'er in gevonden worden.
+
Men geeft het Guiaba-hout den naam van verf-hout, om dat het beter is dan al
+
het ander hout, om zwarte verf te maaken. Deszelfs schil is grys van kleur,
Van het Guiaba-hout.
doormengd met
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eenige zwarte vlakken. De bladen zyn zeer groot en dik. Of dit hout van eenig ander
gebruik is, weet ik niet.
+
De Janipabas-gom druipt uit eenen boom, die zeer naar eenen Palmboom gelykt.
+
De bladen zyn lang, en vallen, alle jaaren, in Wintermaand, af, doch komen,
Van de Janipabas-gom.
korten tyd daarna, wederom. Deze boom draagt, in Lente-en Grasmaand,
bloessem, die van eene geele vrucht gevolgd wordt, welke zo groot is als een kolf
bal, en eenen aangenaamen reuk heeft; uit den stam van dezen boom druipt de
genoemde gom, welke graeuw, en week is, en eenen goeden en lieflyken reuk heeft.
Men geeft voor, dat deze gom de slymachtige stoffen krachtiglyk losmaakt, de
zenuwen versterkt, en de pyn in de leden stilt.
Ik geloof dat deze gom dezelfde is als die men Caranna, in 't Fransch Caregne,
noemt.
+
De boom, daar het Mabouja-hout van komt, is niet zeer gemeen in 't land; echter
+
vindt men 'er op de hooge landen. Deszelfs wortel is zwart, lang, redelyk dik,
Van het Mabouja-hout.
vast, en noestig, harder en zwaarder dan het Yzer-hout. Van dit hout, of dezen
wortel, maaken de Indiaanen knodsen of stokken.
Indien de inwooners van Suriname klaagen over gebrek van hout, zal men uit al
het geene ik dien aangaande gezegd hebbe, zien, dat zy zulks te onregt doen; want
de duurte van hetzelve ontstaat niet uit het
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gebrek, welk men daar aan heeft, maar de arbeidsloonen maaken, dat men het niet
goedkoop kan hebben; te meer, dewyl de boomen eerst in de bosschen moeten
gekapt, en vervolgens door de slaaven geschaafd worden, die in diergelyken arbeid
zeer traag zyn; zonder te rekenen, dat alle de planken met de hand moeten gezaagd
worden, 't welk, zekerlyk, meer tyds wegneemt, dan wanneer zulks met zaagmolens
geschiedt, gelyk in Europa. Indien men derhalve de vervaarlyke duurte van het
meeste hout overweegt, moet men niet meer verwonderd zyn, dat de huisen zo
duur in koop of huur zyn.
Dit alles zo omstandig verhandeld hebbende, als mogelyk was, zal ik overgaan
tot de Plantagiën, daar ik zo breedvoerig over handelen zal, als een onderwerp,
welk de zenuw van den handel in dit land is, vereischt.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL

.
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Bericht van den uitgeever.
De Heer F E R M I N heeft, ten bewyze van zyne pryswaardige getrouwheid, de
goedheid gehad my te onderrichten aangaande eenige weinige misslagen, welke
in het Eerste Deel, van bladz. 4 tot 11, waren ingesloopen. Ik vond my derhalve
verpligt den Leezer hiervan kennis te geeven, en meende dezelve in dit voorbericht
te moeten plaatzen. 't Zyn de volgende:
Pag. 4 reg. 29 van boven, staat, Karel Emilius Henrik de Cheusses, Lees, Karel
Emilius de Cheusses.
Pag. 5 reg. 1 van boven, staat, den elfden van Herfstmaand werdt enz. Lees,
den elfden van Herfstmaand 1737 werdt enz.
Pag. 6 reg. 14 enz. van boven, staat, de Rivier Marawyne ligt op den afstand
van vier en twintig mylen van 't eiland Cayenne naar den kant van Suriname,
Lees, de Rivier Marawyne ligt op den afstand van vier en twintig mylen ten
Noord Westen van 't eiland Cayenne.
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Pag. 10 reg. 3 en 4 van boven, staat, waarvan de een naar 't Zuiden, de andere
naar 't Noorden loopt, Lees, waarvan de een naar 't Oosten, de ander naar 't
Westen loopt.
Pag. 11 reg. 8,9 en 10 van boven, staat, Deze Rivier eindigt in de Cottica, in
welke zy haaren naam verliest, laatende regts en links enz. Lees, Deze Rivier
vervolgt, na de Cottica in haaren boezem ontvangen te hebben, haaren loop,
en behoudt haaren naam tot aan de zee, laatende regts en links enz.
Ik twyffel geenzins of de Leezer zal voldaan zyn van de naeuwkeurigheid, die omtrent
al het overige in acht genomen is, en vertrouwe aldus dat dit tweede of laatste Deel
met geen minder genoegen, dan het Eerste, zal ontvangen en geleezen worden,
door alle waare Liefhebbers van zodanige kundigheden, die door zich zelve nuttig
zyn, en te gelyk betrekking hebben tot de belangen van ons Vaderland.
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N i e u w e algemeene, historische,
geographische en natuurkundige beschryving
v a n d e C o l o n i e v a n Suriname. [Deel 2]
Eerste hoofdstuk.
Van den Landbouw, en al wat betrekking heeft tot den aanleg eener
nieuwe Plantagie.
Was 'er ooit eene Natie bekwaam, om zulke moerassige landen, als men in de
Kolonie van Suriname vindt, te bebouwen, men kan, met waarheid, zeggen, dat het
de Hollandsche is, een volk, uit den aart zeer arbeidzaam en naarstig. Derhalve,
behoeft men zich niet te verwonderen, dat zy, door hun geduld, en eenen gestadigen
arbeid, het zo ver gebragt hebben, dat deze landen thans zo vruchtbaar zyn, als zy
voor dezen onvruchtbaar waren; noch veel minder, dat zy daar groote schatten
vergaderd hebben door hunnen koophandel.
Dit land was voorheen zo vol van moerassen, en zo ongenaakbaar, dat deszelfs
Inboorlingen genoodzaakt waren, zich ge-
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zamenlykter woon neder te zetten ter plaatse, daar men thans de Stad Paramaribo
ziet, gelyk ik, in een voorig Hoofdstuk, dat hen betreft, te kennen heb gegeeven. Dit
moesten zy doen, naardien zy zich geene woonplaatsen konden verkiezen in de
bosschen, welken zy noch droog noch bewoonbaar wisten te maaken. Dus hebben
de Hollanders, ongetwyfeld, door hunne vernuftigheid, middelen bedagt, om een
land vruchtbaar te maaken, welk bewoond werdt door eene Natie, die, toen ten tyde,
niet alleen vadzig en traag, maar ook zeer onweetende was; en om hetzelve zo ryk
te doen worden, als het tegenwoordig is, door de menigte van Plantagiën, die zy
'er aangelegd hebben, en nog jaarlyks aanleggen, en die, eigenlyk, de Zenuw van
den Koophandel dier Natie uitmaaken. Doch het gelukte hun niet, deze landen droog
te maaken, zonder zich aan duizend ongemakken bloot te stellen, en niet alleen
hun eigen leeven te waagen, maar zelfs dat der slaaven, die, in dien tyd, zeer
schaars, en bygevolg duur waren; naardien de landen (gelyk ze thans nog doen,
als men eene nieuwe Plantagie aanlegt) zeer schadelyke dampen opwerpen, welken
de oorsprong zyn van veele ziekten, waar door niet alleen veele slaaven weggesleept
werden, maar zelfs dikwyls hunne Meesters, wier natuur zwakker zynde dan die
der Negers, ook minder deze ongemakken kon verduuren.
Hoe veel moeite heeft het den eersten bevolkeren niet gekost, om de bosschen
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om ver te hakken, al het overtollig hout van de omgehakte boomen te verbranden,
en te maaken, dat 'er graften genoeg gegraaven werden, door welker middel het
water kon afloopen, welk de landeryen, die zy verkreegen hadden om te bebouwen,
overstroomde.
Doch, op dat men zich een volledig denkbeeld moge maaken van de wyze, waarop
het werk tot stand gebragt is, zal ik een omstandig verhaal geeven van 't aanleggen
eener nieuwe Plantagie, en ontvouwen, hoe men dezelve toebereidt; zullende
vervolgens spreeken van al 't geen tot haare voltooijing vereischt wordt.
Zo ras men een stuk lands, het zy groot of klein, verkreegen heeft, maakt men
een begin met eene plaats uit te kiezen, die eenigzins verheven is, om daar eene
hut of een huisje te bouwen voor den Meester, of Eigenaar; men kiest eene hoogte,
ten einde de hut eenig aanzien hebbe, en men den arbeid der slaaven zo veel te
gemakkelyker zien moge. Deze hut wordt gemeenlyk, op eenen kleinen afstand van
de Rivier geplaatst om water te kunnen krygen, zo tot gebruik van 't huisgezin, en
vee, als der slaaven, die hetzelve gaarne drinken, schoon het een weinig zout is.
Doch, tot gebruik der Blanken, verzamelt men, in 't algemeen, door de gansche
Kolonie, regenwater, welk in Indiaansche potten bewaard wordt, waarin het zich
zui-
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vert, en zo goed wordt als het beste fontein-water.
De hut van den Eigenaar opgeslaagen zynde, maakt men vervolgens hutten, om
de slaaven te huisvesten. Dezen worden gemaakt van paalwerk, en overdekt met
takken van Palmito-of andere by de hand zynde boomen, na dat men de boomen
van de plaats, welke men tot eene Plantagie wil bekwaam maaken, heeft laaten
vallen.
(a)
Zo ras men de boomen van een plek van vier of vyf akkers omgehouwen heeft,
kiest men al het bekwaame timmerhout uit, en men legt het aan eene zyde; het
overige stapelt men op malkander, en men laat het leggen tot het drooge jaargetyde,
om 'er dan de vlam in te steeken en het te verbranden. Maar als men dit doen wil,
moet men oppassen, dat de wind de vlam niet naar den kant der wooningen dryve,
maar wel naar de over-zyde; en dat het vuur daarenboven ver van den grond zy,
op dat hetzelve zich daar niet mede vereenige. Deze manier naeuwkeurig in 't oog
houdende, zal men, vooreerst, meester zyn van den brand, hoe hevig die ook
weezen moge, en dezelve zal, ten anderen, tyds genoeg

(a)

Een akker lands bedraagt tien kettingen in de lengte, en een' in de breedte; een ketting is vyf
Rhynlandsche roeden; zo dat eene Plantagie van vyf honderd akkers eene uitgestrektheid
heeft van honderd een en vyftig duizend, twee honderd en vyftig vierkante roeden.
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hebben, om niet alleen het hout, maar ook de struiken of wortels te verteeren.
De grond wel gezuiverd zynde, zaeit men, in het regen-saeisoen, de mahis, of
geerst, en men plant banaan-boomen, en ignamen of teien, zynde het voornaamste
voedzel der slaaven, en daar zy geen gebrek aan moeten hebben; want anders
loopt men gevaar hen te verliezen, het zy door sterven, of door wegloopen; want
men kan zich naeuwlyks verbeelden, hoe hongerig zy zyn, door den zwaaren arbeid,
en zo veel andere verrigtingen, als zy dagelyks doen; waarom het van groot belang
is, hun niets te laaten ontbeeren, tot dat de leevensmiddelen, die men gezaeid en
geplant heeft, ryp zyn, en gebruikt kunnen worden.
In de eerste tyden gaf de Maatschappy den nieuwen Volkplanteren bezittingen
van duizend tot over de twee duizend Akkers land; doch tegenwoordig zyn zy
gewoonlyk maar van vyf honderd; en nog is men niet in staat, om de gansche
uitgestrektheid van diergelyken grond, in den tyd van honderd jaaren, wel te
bebouwen; dus is dezelve meer dan genoeg, om twee of drie, ja meer geslachten
te verryken.
Het geen ik tot nog toe gezegd heb, raakt allerleien grond, het zy groot of klein,
welken men voorneemt te bebouwen, zo met zuiker, als koffy, kakao, katoen en
indigo, van alle welke zaaken ik breedvoerig en afzonderlyk zal handelen; en hier
door zal
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men een volmaakt denkbeeld kunnen krygen van de voortkweekinge van alle deze
verscheidene voortbrengzelen. Maar ik moet nog aanmerken, dat men eene
byzondere zorge moet draagen, dat de reeds bebouwde landeryen niet aan
overstrooming en ondervig zyn; het zy, door zwaaren regen, of andere onverwagte
toevallen; 't welk men gemakkelyk kan voorkomen door het maaken van eenige
goede houten of steenen sluisen, welken ieder Plantagie moet hebben om 'er het
water af te doen loopen.
Al dezen arbeid gedaan zynde moet men verscheidene gebouwen, en wel de
volgenden, oprigten; vooreerst, een fraei huis, voorzien met alle gemakken, voor
den Eigenaar; welk huis op eenen grond van klinkersteenen van twee of drie voeten
hoogte moet gezet worden, op dat de paalen, in de aarde niet verrotten; vyftien of
twintig treden van hetzelve, plaatst men, ten tweeden, de keuken, welke voorzien
moet zyn met eenen oven, om het huisbrood te bakken; tegen over de keuken
worden de voorraadschuuren, zo om den voorraad van den Eigenaar als der slaaven,
en al het noodige gereedschap tot den landbouw, te bergen.
Op eenigen afstand van deze voorraadschuuren, plaatst men nog andere
gebouwen voor het groote en kleine vee, als ossen, koeien, kalveren, schaapen,
geiten, varkens, groote en kleine kalkoenen, hoenders, endvogels, duiven enz. daar
ieder
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Plantagie min of meer van voorzien moet zyn, zo tot onderhoud van het leeven van
den Eigenaar, en van de blanke huisbedienden, als om de vreemdelingen, en goede
vrienden te onthaalen, en om dat de Planters den vleeschhouweren van de stad
het groote vee, tot onderhoud der burgeren verschaffen.
Honderd schreeden, of daar omtrent, van het huis van den Eigenaar, zet men de
huisen voor de slaaven, die allen van goed hout opgetimmerd, met planken omringd,
met cingels overdekt, en van binnen met hout gevloerd worden. Deze wooningen
maaken zomtyds eene rye van tagtig tot honderd voeten lengte; en wanneer het
getal der slaaven dat van vier honderd te boven gaat, maakt men regt tegen over
dezelve eene andere diergelyke rye; 't welk ongetwyfeld, een zeer fraei gezicht
geeft.
Alle deze gebouwen kunnen omtrent op dertig duizend Hollandsche guldens
beloopen, zonder daar onder te rekenen het stookhuis in eene zuiker Plantagie,
noch een ander gebouw van zestig en tachtig voeten lengte, in de koffy Plantagiën,
daar ik naderhand van zal spreeken.
Behalve de gemelde kosten, die niet gering zyn, moet ieder Plantagie ook een
klein vaartuig hebben, welk in 't land een Tent-boot genoemd wordt; dit kost van
duizend tot vyftien honderd Hollandsche guldens, zynde drie duizend Fransche
livres. Op de nevensgaande Plaat kan men het
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maakzel dezer vaartuigen, welk ik heb laaten aftekenen, zien. Deze Tentboot die
door zes of acht Negers geroeid wordt, dient, om den Eigenaar van zyne Plantagie
naar de stad te brengen, om dat men zulks te land niet doen kan, dewyl alle de
woonhuisen langs de boorden van de Rivier liggen. Dit vaartuig maar alleen voor
den Eigenaar of den Bestierder, wanneer die reizen willen, gehouden wordende,
zo moet men nog een minder hebben van vier of vyf honderd guldens, tot andere
noodwendigheden der Plantagie, zonder eenige kleine praeuwen voor de slaaven
te rekenen, als zy gaan visschen, of, om byzondere bevelen te volvoeren, naar de
nabuurige Plantagiën gezonden worden.
Het geen ik gezegd heb, dunkt my voldoende te zyn, om een regt denkbeeld te
geeven van den aanleg eener nieuwe Plantagie. Nu ga ik over tot een omstandig
verhaal van ieder voortbrengzel. By de gegeevene kundigheden heeft men maar
de ondervinding te voegen, om overtuigd te zyn, dat het aanleggen van eene nieuwe
Plantagie geene geringe zaak is, gelyk veele lieden zich verbeelden; doch ik kan
ook niet loochenen, dat, indien men het geluk heeft, om 'er wel in te slaagen, men,
na aftrek van alle onkosten eene interest van vyftien tot achtien ten honderd trekken
kan van de Hoofdsom, welke men 'er aan ten koste gelegd, heeft; dat is te zeggen,
wanneer de Plantagie niet alleen voltooid, maar wan-
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TENT-BOOT.
V.v.d. Plaats junior, excud. 1770.
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neer ook haare voortbrengzels aanzienlyk beginnen te worden.
Ondanks dit alles, zou ik nooit besluiten, om 'er zelf eene aan te leggen, om het
gevaar, welk de gezondheid daar by loopt, en de schade die het verlies der slaaven
veroorzaakt. Ik zou 'er altyd liever eene koopen die volkomen in order was, en my
in staat stellen kon, om myne inkomsten gerust te trekken, zonder oneindig veel
verdriet uit te staan, daar men dagelyks voor bloot staat, eer de gemelde Plantagiën
bekwaam zyn, om alleen de renten van de hoofdsomme te betaalen, die men daar
toe gebruikt heeft. Die het echter onderneemen wil, moet wel van geld voorzien zyn,
en op groote uitgaaven staat maaken, eer hy met regt zeggen kan: Nu geniet ik de
vruchten van mynen arbeid.

Tweede hoofdstuk.
Beschryving van het Zuiker-riet, en deszelfs hoedanigheid.
Het Zuiker-riet is eene soort van riet, daar men een zoet smaakend vogt uitdrukt,
welk, door het kooken, de zelfstandigheid verkrygt van Zuiker, als dezelve by ons
bekend is.
Maar dewyl dit Zuiker-riet verschilt met het gewoone riet, welk men langs de
boorden
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van de vyvers, of op andere moerassige plaatsen vindt, zo denk ik, dat het niet
ongerymd zal zyn den aart van beiden te beschryven, om ze wel te kunnen
onderscheiden.
Het riet, eenvoudig onder dezen naam bekend, schiet, gemeenlyk, verscheidene
houtachtige, harde en knoestige halmen, welken, zelden, eene mans lengte
overtreffen, naeuwlyks zo dik zyn als een vinger, en van binnen geen sap hebben.
De bladen, uit ieder knoest voortschietende, zyn anderhalven voet lang, redelyk
breed, styf, en ruuw in 't aanraaken, omringende, gedeeltelyk, den halm. Deszelfs
bloemen wassen by bosjes, aan den top, zyn klein, dun, zagt, en zamengesteld uit
draaden die voortkomen uit een' geschubden kelk, zynde, in den beginne,
purperverwig, doch die allengskens verlengen, en zich verspreiden, als het hoofdhair,
en in 't vervolg, eene aschgraeuwe kleur aanneemen. De wortels zyn talryk, lang,
knoestig, en kronkelende.
Het Zuiker-riet wast tot de hoogte van acht tot negen voeten; de dikte is van twaalf
tot vyftien linien. Het is eerst vol knoesten, doch die verdwynen, naar maate het riet
groeit; uit deszelfs uiterste einde schieten de bladen, welken lang, smal, spits,
scherp, en groen van kleur zyn, en maar een rib of zenuw hebben, waar door ze,
in 't midden, en in de gansche lengte, gescheiden worden. Uit het midden dezer
bladen verheft zich eene soort van pyl, die, aan
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den top, eenen bloem draagt op de wyze van een vederbosch, hebbende eene kleur
als zilver. De schors van 't Zuiker-riet, zynde zeer teer, en dus ver van houtachtig
en hard, gelyk die van 't ander riet, is vol van een zoet vogt, wiens overvloed en
zuiverheid van den aard van den grond, daar het geplant is, als mede van de mindere
of meerdere Zonne, en van de oplettendheid in het riet te snyden, dan wanneer het
van pas ryp is, afhangen; alle welke zaaken men noodwendig in acht moet neemen,
zo ten opzichte van deszelfs hoogte, als dikte, en goede hoedanigheid.
Het dunne riet, is, gewoonlyk, voorzien met dikke knoesten, die onregelmaatig
geplaatst zyn, hoe minder knoesten 'er in zyn, hoe beter het sap is, welk daar in
beslooten is; 't geene gelyk ik gezegd heb, van den grond af hangt.
De bekwaamste grond, om met voordeel, Zuiker-riet voort te kweeken moet
sponsachtig lugtig, en hoog zyn, en zodanig gelegen, dat 'er geen water op kan
blyven, maar dat hetzelve een' afloop hebbe, en dat 'er de Zon van 's morgens tot
's avonds op kan schynen.
Een al te vaste en vette grond brengt, inderdaad, lang en dik Riet voort, welk
echter zelden tot volkomene rypheid geraakt, en daarenboven meer water dan
Zuiker behelst.
Indien de aarde niet diep is, zo dat de wortel van het Zuiker-riet geprangd wordt,
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zonder zich vryelyk te kunnen verspreiden, kan men niet dan zeer mager en knoestig
Riet verwagten, welk terstont verdort. Wanneer nogthans deze grond veel regen
krygt, levert hy, waarlyk, zuiker in overvloed, doch die zich zeer bezwaarlyk laat
zuiveren. Is de grond laag en moerassig, zo zal hy lang, dik en zwaar riet
voortbrengen. En dewyl deze soorten van gronden daarenboven bestaan uit
zoutachtige en salpeterige deelen, zo kan de Zuiker, die 'er op gewonnen wordt,
nooit volkomen wit noch helder worden.
Het Riet, welk op hooge bergen geplant en door bosschen omringd en
overschaduwd wordt, is niet alleen zeer onderhevig aan regen, maar ook aan de
koude der nachten, waar door het zeer dik, doch waterig en groen wordt, en de
Zuiker, die men 'er van bekomt, kan nooit wit nog zuiver gemaakt worden.
Indien men dan goed Riet wil inzamelen, moet men den grond, daar men hetzelve
wil planten, wel zuiveren, en 'er alle de struiken en wortels, daar het schade door
zou kunnen lyden, uithaalen, welk men zeer zorgvuldig in acht moet neemen, op
dat de wortel van het Riet nergens geprangd of belet worde om ongehinderd voort
te schieten, gelyk ik in 't volgende Hoofdstuk zal aantoonen.
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Derde hoofdstuk.
Van het Planten van 't Zuiker-riet.
De aarde wel gezuiverd, gespit en effen gemaakt zynde, verdeelt men dezelve in
verscheidene Vierkanten van tachtig, negentig, of honderd schreeden, en men spant
een touw of koorde over de lengte van het geheele terrein, om door dit middel, een
regt spoor te maaken, welk men met het punt van een' stok aftekent, om het Riet
in eene regte lyn te planten. Hoe bekwaamer nu de aarde schynt, hoe verder men
het eene spoor van het andere maaken kan, zo dat men in dien gevalle, ten minste,
drie en een' halven voet tusschen ieder spoor laaten kan; maar is de grond, in
tegendeel, schraal en dor, en men daarom verpligt, alle twee jaaren op nieuws te
planten, moet men tusschen ieder spoor maar twee voeten ruimte laaten.
De eerste manier van planten, vereischt, ongetwyfeld, meer tyds, vooral in den
beginne, en eer men 'er aangewend zy; maar, aan den anderen kant, wint men 'er
rykelyk by, om het gemak, welk de Negers hebben van het onkruid tusschen de
ryen uit te harken, en het Riet te zuiveren van 't ongedierte, welk 'er schade aan
zou kunnen doen; en om dat de Eigenaar of zyn
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Bestierder daar door, van 't een einde van zulk een stuk land, tot het ander zien
kan, wat 'er te doen is, hoe de Negers hun werk verrigten, en of zy hetzelve ook
staaken, om den luiaard te speelen; al 't welk niet geschieden kan, als het Riet in 't
wilde en buiten order staat, om dat het een het ander bedekt, en te gelyk de luiheid
der slaaven in 't arbeiden verbergt.
De beste tyd van 't jaar tot de Plantinge is het regen saisoen, van den beginne
af, tot dat het op een derde na verstreeken is; de reden is wel te begrypen, want de
aarde dan week, en wel met water doortrokken zynde, dringen 'er de wortels en
scheuten, welken het plantsoen schiet, gemakkelyk door heên, en krygen hun
wasdom en voedzel van de vogtigheid zo veel als zy noodig hebben; in tegendeel,
als men by droog weer plant, verdroogt en verteert de aarde, die als verzengd is,
al het sap in 't plantsoen, welk, in weinig tyds, zo droog wordt als of men het in den
oven gelegd hadt. Zo dat de goede of kwaade hoedanigheid van 't Riet niet alleen
afhangt van den goeden grond, gelyk ik in 't voorgaande Hoofdstuk gezegd heb,
maar ook van den tyd van 't jaar, daar men hetzelve in geplant heeft, en van de
veelvuldige zorge, die men 'er noodwendiglyk voor draagen moet.
Wanneer het terrein nu afgeperkt is, plaatst men by elk, of by ieder linie een'
Neger of eene Negerinne; men tekent op
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den steel hunner spaaden de tusschenruimte, welke zy tusschen ieder spoor moeten
laaten; of men geeft hun eene kleine maat, die van vyftien tot twintig duimen lang,
en vier of vyf duimen breed moet zyn; zy moeten het spoor zeven of acht duimen
diep graaven.
Naar maate de Negers, die de spooren maaken, ieder op zyne linie vorderen,
werpen eenige jonge Negers, tot zwaarder werk onbekwaam, in ieder spoor twee
stukken Riet, die, ten minste, vyftien duimen lang zyn. Op dezen volgen wederom
andere Negers, voorzien met spaaden, om het ingeworpen Riet zodanig in orde te
schikken, dat het met zyn boven-einde, niet meer dan drie duimen boven den grond
uitsteeke; waar na zy de spooren wederom vullen met de aarde, die 'er uitgegraaven
is.
Deze einden worden, gemeenlyk, genomen van het bovenste der heele stukken
Riet, een weinig beneden de plaats van de uitbottinge der bladen. Hoe meer knoesten
of knoppen zy hebben, hoe meer uitspruitzels men te verwagten heeft; want ieder
knop geeft 'er een, met deszelfs wortel. Naeuwlyks zes dagen na dat zy geplant
zyn, ziet men de jonge spruitjes opkomen, en als de grond goed is, brengen dezelven
ook ras bladeren en lootjes voort.
Dan is het de tyd, om een begin te maaken met het onkruid te wieden, welk, zon-
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der dat, den grond, geweldig zou vermageren, vooral indien men het zaad liet
schieten, om dat hetzelve een gedeelte der sappen naar zig zou trekken, welk het
Riet tot den wasdom van nooden heeft. Hier in bestaat voornaamelyk de
aankweeking van hetzelve. Hier moet men, byzonder, zorg voor draagen, terwyl
het Riet nog jong is, en dien arbeid, ten minste twee of drie reisen, naar de
omstandigheden het vereischen, herhaalen, waarna men het vyf of zes maanden
laat rusten, om 'er de laatste hand aan te slaan, en dan raakt men 'er niet meer aan
voor dat het volkomen ryp is.
Alhoewel men verzekert, dat het Riet een jaar werk heeft, om volkomen ryp te
worden, wordt zulks echter niet geheel door den tyd beslist; maar het staat aan den
Eigenaar, of deszelfs Opziener, indien hy de belangen van zyn' Meester ter harte
neemt, te letten op den tyd wanneer de inzameling moet geschieden, en 'er zich
zodanig van te doen onderrigten, dat hy 'er zich niet in kan vergissen, zonder eens
den tyd, dat het Riet geplant is, of eenige andere byzondere redenen, in aanmerkinge
te neemen.
Als het Riet bekwaam is om gesneeden te worden, (welk men aan de kleur, die
zeer geel moet zyn, zien kan) plaatst men de slaaven langs het geheele Rietveld,
om de snyding gelykerhand te beginnen. Men maakt een aanvang, met de toppen
der spruiten van eene geheele struik, den eenen
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na den anderen, op drie of vier duimen beneden de uitbotting van 't laagste blad,
af te neemen. Vervolgens snydt men de kroonen van ieder stuk Riet af, 't welk
onthoofden of van de kroonen berooven genoemd wordt. Dan snydt men het Riet
nog eens in twee of drie deelen, en men laat het zelden langer dan vier voeten,
maar men snydt het nooit korter dan twee en een' halven voet.
Terwyl men het Riet dus kort maakt, werpen andere slaaven het achter zich op
hoopen, op dat de geenen, die bestemt zyn om het te verzamelen, of tot bosjes te
binden, zulks met meer gemak en spoed mogen verrichten. Hier toe worden meest
altyd jonge slaaven gebruikt, die nog niet sterk genoeg zyn om zwaarder werk te
doen.
De Bosjes nu gemaakt, en wel ter dege met den afval van het Riet vast gebonden
zynde, brengt men dezelven in eene schuit, om naar den molen gevoerd te worden.
Ik zeg in eene schuit, om dat men aanmerken moet, dat alle de zuiker Plantagiën
graften moeten hebben, van tien tot vyftien voeten breedte, zo om den afloop van
't water, als de vervoering van het Riet naar de Molens, wegens derzelver grooten
afstand, gemakkelyk te maaken.
Ten laatsten moet men in acht neemen, dat men nooit meer Riet snydt, dan men
in den tyd van vier en twintig uuren gebruiken kan, want zo het langer ongemaalen
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blyft raakt het aan 't gisten, wordt brandig en zuur, en bygevolg onnut.

Vierde hoofdstuk.
Van de Zuiker-Molens.
De manier van het Zuiker-riet te planten en te snyden omstandig afgehandeld
hebbende, oordeel ik het noodig te zyn, de Molens, die geschikt zyn, en gebruikt
worden om 'er het sap uit te perssen, te leeren kennen; maar dewyl my alle de
kunstwoorden van dit werktuig niet bekend zyn, zal ik my vergenoegen met deze
Molens in plaaten te vertoonen, op dat men derzelver maakzel moge zien.
Daar zyn twee soorten van Molens, die men gebruikt om het Riet te maalen, en
te verbryzelen, ten einde het sap 'er uit te perssen. Sommigen maalen door de
kracht van 't water, anderen door middel van paarden, ezels, of ossen. Eenige jaaren
geleeden heeft iemand 'er een Wind-Molen laaten maaken, doch ik weet niet of het
wel uitgevallen zy.
De Water Molens verschillen, ten opzichte van hun maakzel, zeer weinig van de
geenen, die door de beesten bewogen worden; doch in prys veel; want de
eerstgenoemden, het werkhuis, en al wat van 't Zuiker maaken afhangt, daar onder
begreepen zynde, kos-
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ten gemeenlyk, van vyftig tot zestig duizend Hollandsche guldens, daar de laatsten
slegts op zes of zeven duizend guldens te staan komen; ten ware men het verlies,
welk men jaarlyks lydt door de sterfte van de beesten, die daar toe gebruikt worden
ook rekent, en welk op zyn minst eene som van twee duizend vyf honderd guldens
bedraagt; waarom ik denk, dat dezen door langheid van tyd duurder komen te staan,
dan de anderen.
Het maakzel van beide soorten dezer Molens kan men op de volgende twee
Plaaten zien.
Om een regt denkbeeld te krygen van de wyze, op welke het Zuiker-riet gemaalen
wordt, moet men zich verbeelden, dat de Molen van de linker naar de regter zyde
draeit, en dat men het Riet tusschen de eerste As of Rol A en de tweede B legt, om
dat de eerste de oorzaak is van de beweeging der twee anderen.
Deeze Assen, of Rollen, zyn van gegoten yzer, zynde omtrent twee duimen dik,
en zestien of achttien duimen hoog. Van binnen zyn ze zestien duimen middellyns,
en derzelver ledige plaats is gevuld met een' rol van Locus-hout.
Zy zyn allen zo glad als een spiegel, en sluiten zo naeuw aan elkander, dat men
'er naeuwlyks een' dukaton tusschen kan steeken, zonder dien plat te knypen. Zo
ras het einde van 't Zuiker-riet in 't punt
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hunner vereeniging is, haalen de twee Rollen het naar zich, en knellen en drukken
het zodanig, dat zy 'er al het sap uitperssen met eene gezwindheid, die overeenkomt
met de beweeginge der Rollen.
Ten dien einde staan 'er aan ieder zyde twee Negers, waarvan de een zyn post
is om het Riet tusschen de assen of rollen A. en B. te leggen, terwyl hy, die aan de
over zyde staat, het Riet ontvangt, om aan een' derden over te geeven, die hetzelve
weder tusschen de Rol C. steekt, terwyl de ander, die tegen hem over staat, het
weder ontvangt om 't aan eene zyde te werpen.
Het vogt of sap, welk dus uit het Riet geperst wordt, loopt langs de rollen in diepe
bakken, op de plaat door letter D. aangeweezen; van waar het wederom, door middel
van een goot gebragt wordt in den grootsten ketel van het werkhuis, welke ter zyde
van den Molen staat.
De Negers moeten wel op hunne hoede zyn, van met de vingers niet te digt by
de rollen te komen; want het zou onmogelyk zyn, iemand, die zulk een ongeluk
overkwam, te behouden, gelyk men meer dan eens gezien heeft, inzonderheit by
nacht, als de Negers van den slaap overvallen worden, door het zwaare werk, welk
zy by dag gedaan hebben. Om diergelyke ongevallen, gedeeltelyk, voor te komen,
is het volstrekt noodzaaklyk, altyd op de tafel van den Molen eene bloote en scherpe
sabel gereed te hebben, ten einde de Ne-
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ger, die naast den geenen staat, welke tusschen de rollen mogt gevat zyn, hem
terstont den arm af kan hakken, om hem in het leeven te spaaren; want het is, myns
bedunkens, beter één lid te verliezen, dan geheel en al tusschen de rollen te
geraaken, 't welk onfeilbaar gebeuren zoude; zo groot is derzelver trekkende kragt,
vooral in de Water-Molens, wier beweeging zo ras niet tegen gehouden kan worden,
als van de andere Molens, gelyk men ligtelyk kan denken.
Alhoewel diergelyke toevallen niet dikwyls gebeuren, houde ik echter staande,
dat men zyn best niet genoeg kan doen, om dezelven voor te komen, door, by
voorbeeld, de Neger-Officieren te beveelen, dat zy de geenen, die het Riet in de
Molens leggen, zullen hebben aan te spooren, en zelfs te verpligten om te rooken
of te zingen, om hen het slaapen te beletten.
Het Riet tweemaal uitgeperst zynde, legt men het aan eene zyde, om het
(a)
vervolgens in een groote Case te brengen, alwaar men 'er stapels van maakt en
het bewaart; men gebruikt het, naderhand, om vuur te stooken onder de eerste
ketels. De tweede ketels worden, gemeenlyk, met groot hout gestookt, om heeter
en gestaadiger vuur te hebben, welk de kooking van de zuiker kan volbrengen.

(a)

Een Case is een gebouw, overdekt met bladen en riet, wordende ondersteund door
verscheidene paalen, om het geene 'er in besloten wordt, tegen de zon en den regen te
beveiligen.
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Ten laatsten moet men, ten opzichte der Zuiker-Molens aanmerken, dat men niet
te veel zorg kan draagen, om ze zeer zindelyk te houden, met ze dikwyls te
wasschen, welk men omtrent het werk-huis, ook in acht moet neemen; want indien
een van beiden vuil of morsig is, zal het sap, dat uit het Riet geperst wordt, dezelfde
gebreken hebben.

Vyfde hoofdstuk.
Van het Kookhuis en deszelfs gereedschappen.
Het Kookhuis is een groot gebouw, gelyk vloers, overdekt met een dak, gelyk eene
schuur, en staande naast aan den Molen. In dit gebouw zyn de ketels gemetzeld,
om het sap van 't Riet te ontvangen, te zuiveren, en tot Zuiker te maaken, door
kooking. In ieder Kookhuis zyn vyf diergelyke ketels.
Daar zyn onder deze gebouwen, die van dertig tot vyf en veertig voeten breed,
en van zestig tot zeventig voeten lang zyn; Doch een Kookhuis van vyf ketels, welk
met een gevel opgetrokken is, moet altoos, voor 't minste, van binnen veertig voeten
breed, en vyf en vyftig voeten lang zyn, om 'er alle noodige gemakken te hebben.
Na dat men 'er de vyf ketels in gemetzeld heeft, laat men eenen weg van acht
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of negen voeten breedte open, tot eenen doorgang voor de slaaven, en ook om 'er
de vaten te leggen, daar men de Zuiker die uit den laatsten ketel komt in doet, om
te verkoelen eer zy in de oxhoofden gedaan wordt. Een gedeelte van de overige
tegen-overgestelde ruimte wordt vyf of zes voeten diep in den grond gegraaven, en
op den grond en aan beide zyden met metzelwerk voorzien; dit wordt de bak
genoemd, welke geschikt is om de syroop te ontvangen, die uit de oxhoofden in
den bak lekt, en 'er weder uitgehaald wordt, door eene opening, op de wyze van
eene deur. Boven op dezen bak legt men ribben van drie of vier duimen in 't vierkant,
op den afstand van drie of vier duimen van elkander, welke ribben ondersteund
worden door twee zwaare balken, die op het metzelwerk rusten, en een' halven voet
boven de vlakte van den grond van den bak uitsteeken.
Op deze ribben legt men de vaten met de ruuwe Zuiker, terwyl die zich zuivert,
dat is, terwyl de syroop, die aan de Zuiker-korrels gehegt is, zich daar afzondert,
en in den bak valt. Deze syroop wordt door de Planters aan de Engelschen verkogt,
welken 'er Rum van maaken.
De monden van de ovens, voor de ketels, zyn buiten het Kookhuis, en men draagt
zorg, dat zy altyd beneden den wind zyn. Zy moeten hoog en zeer luchtig zyn, op
dat de rook en damp, die uit de ketels opgaat, 'er vry door trekke, door be-
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hulp van de lucht, welke door de deuren en vensters van het Kookhuis komt. Dit
alles is van metzelwerk.
+
De Ketels verschillen van elkanderen in grootte, dat is, dat zy in wydte en diepte
+
verminderen naar maate zy naderen tot den ketel, daar de Zuiker voor de
Van de Ketels.
laatstemaal in gekookt wordt.
De eerste Ketel, zynde de grootste, heeft ten minste, vier voeten middellyns; en
dit gaat al verminderende tot den laatsten, die de kleinste is, en maar derdehalven
voet heeft. Alle de ketels worden waterpas gemetzeld.
Men moet nog aanmerken, dat men in ieder werkhuis een paar ketels in voorraad
moet hebben, om terstond te kunnen gebruiken in plaats der geenen, die onbruikbaar
worden. Zy zyn allen van rood koper; de grootste weegt omtrent drie honderd pond,
de anderen, by gevolg, naar maate.
Een voet of twee van de Ketels is eene doorgaande goot, van steenen gemaakt,
daar men het schuim van de Ketels in doet, naar maate dat met de schuimspaanen
afgeschuimd wordt, op dat hetzelve in een daar toe geschikten bak afloope.
De gereedschappen van het Kookhuis bestaan in koelvaten, lepels,
schuimspaanen, lekbakken, witte lappen, loogvaatjes, stampers, zuikermessen,
vormen, potten, en kanoos.
+
De Koelvaten, met kromme bekken, zyn van rood koper, en rond; zy worden
+

Van de Koelvaten.
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gebruikt om de syroop te laaten verkoelen.
+
De Lepels, die van 't zelfde metaal zyn, zyn ten naasten by zo rond als de bol
+
van een' hoed. Zy zyn acht duimen breed, en zes of zeven duimen diep; van
Van de Lepels.
buiten om den rand zyn zy voorzien met een yzeren hoepel, welke in een pyp
eindigt, daar men een' steel insteekt van buigzaam hout en vyf voeten lengte. Zy
dienen om de Zuiker van den eenen ketel, in den anderen over te gieten.
+
De Schuimspaanen dienen om het schuim, en andere vuiligheid af te schuimen,
die in de zuiker gevonden wordt, en door het kooken boven komt dryven. Ze zyn +Van de Schuimspaanen.
van negen tot twaalf voeten dik, en hun steel is vyf voeten lang.
+
De Lekbak is vier voeten lang, derdehalf voet breed, en vyftien of achttien duimen
+
lang. Hy moet van hout gemaakt worden dat niet afverwt. In den bodem boort
Van den Lekbak.
men zo veel gaten als men kan, over welken men een stuk grof wit laken spant,
om de Zuiker op te werpen, die in den tweeden ketel overgaat, als ze in den eersten
geschuimd is, op dat zy daar haare smeerigheid en andere vuiligheden verlieze.
+
De Lappen zyn stukken grof wit laken van een el lang.
+
Daarenboven moet men altyd vaten met loog hebben, om in de zuiker te
Van de Lappen.
werpen, en dezelve van haare grove deelen te zuiveren.
+
De Stampers, waarvan men gebruik maakt
+

Van de Stampers.
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om de Zuiker, die in de vormen is, te stampen, zyn van yzer of hard hout. Derzelver
lengte is tien of twaalf duimen; de kop die rond en als een knop gemaakt is, is
omtrent eenen duim lang.
+
De Messen zyn een soort van houte spatels, welken derdehalven voet lang, en
+
over de geheele lengte, twee duimen dik zyn, zy dienen om de Zuiker in de
Van de Messen.
vormen om te roeren.
+
De Vormen met welken de zuiker gefatsoeneerd wordt, zo als wy die zien, zyn
+
van roodachtige aarde.
Van de Vormen.
+
De Potten, die men van dezelfde aarde maakt, dienen om de syroop te
+
ontvangen, die uit de zuiker, welke in de vormen is, lekt.
Van de Potten.
+
De Kanoo's zyn houten bakken van verschillende grootte, om de Zuiker in te
+
laaten verkoelen, en daarna in de vaten te doen.
Van de Kanoo's.
Hebbende nu alles beschreeven wat tot het Kookhuis behoort, zal ik overgaan
tot eene beschryving van de wyze, op welke de ruuwe zuiker, die men naar Europa
zendt, toebereid wordt.

Zesde hoofdstuk.
Van de toebereiding van de ruuwe Zuiker, die naar Europa
gezonden wordt.
Korten tyd voor dat het Riet in de Molens verbryzeld wordt, moeten de ovens
branden, om dat het sap, welk reeds uit-
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geperst is, binnen een' dag zuur zou worden.
In het voorgaande Hoofdstuk heb ik gezegd, dat het sap van 't Riet, welk in den
Molen gekneusd is, door middel van een goot, in den grooten Ketel gebragt wordt;
In dezen ketel begint hetzelve te kooken, om zich van de vettigheid en de grofste
deelen te ontlasten. Ten dien einde werpt men met den lepel, twee of drie pond kalk
in den ketel, en men roert het alles ter dege om, op dat het smelte; doch men moet
weeten, dat het vuur van den oven gemaatigd moet zyn, op dat het sap zich zuivere
van de voornaamste vuiligheid, welke men met de schuimspaan afschuimt, en
vervolgens de beesten tot voedzel geeft. Dan giet men het over in den tweeden
ketel, in welken het, met behulp van een heeter vuur en loog van kalk en aluin, die
men 'er by voegt, op nieuws en nog beter geschuimd wordt, 't welk redelyk spoedig
gedaan moet worden. Uit dezen ketel wordt het sap in den derden overgebragt om
het wederom te laaten kooken en te schuimen. Dit schuim Lika genoemd, is geschikt
voor de slaaven, die 'er water onder mengen, en 'er eenen aangenaamen drank
van maaken. Men moet opmerken, dat het vuur van dezen ketel heeter moet zyn
dan van den voorgaanden, en dat men, daarenboven, byzondere zorg moet draagen,
om de Zuiker wel om te roeren, terwyl ze kookt, tot dat ze bekwaam is om in den
vierden ketel gedaan te worden, of wel tot dat ze vast genoeg is van
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lighaam om in de vormen te kunnen gedaan worden.
Om te weeten, of het gekookte sap de vastigheid heeft, die de syroop vereischt,
steekt men 'er het mes in, welk ik beschreeven heb, en hetzelve daar geheel met
het sap overdekt uittrekkende, raakt men het aan met den duim van de regter hand,
en een oogenblik daar na legt men den middelsten vinger op den duim, om te zien,
of de zuiker tusschen beiden spint; spint ze, en breekt de draad digt by den vinger
af, dan is het tot zyn trap van volmaaktheid.
Daar is nog een ander byna zeker teken, om dezen graad van kooking te bepaalen.
Indien het sap, onder het omroeren, veel kleine paarlen op de lepel maakt, en die
dezelfde kleur hebben als de syroop, vermoedt men, dat het sap de vereischte
hoedanigheid heeft.
Als men oordeelt, dat de syroop byna gekookt is, doet men 'er eenige druppelen
olyf-olie, of een klompje boter in, om te beletten, dat het sap niet overloope.
Zo ras het sap wel gekookt is, giet men het in de koelvaten; dan roert men het
een oogenblik om, op dat het overal en te gelyk korle, waarna men het 'er in laat,
tot dat 'er eene korst opgekomen is. De korst 'er op zynde, roert men het nog eens,
om het hard te doen worden; ter dege hard zynde, breekt men het in stukken, en
men doet het in de vaten, welken men vervolgens op de ribben van den bak legt,
op dat 'er de
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syroop uit lekke. Het bovenste van dezen bak wordt in het land Barbekot genoemd.
+
De Duigen van de vaten, die men gebruikt om de Zuiker in te doen, komen voor
+
't meeste gedeelte, by bossen uit Europa, en men kuipt ze op ieder Plantagie,
Van de Duigen van de
met de hoepels van 't land, om dat 'er altyd een paar Negers zyn, die het kuipen vaten.
wel verstaan, en nergers anders toe gebruikt worden; en schoon zy de Duigen niet
zeer digt aan een slaan, op dat de Zuiker zich door de spleeten zuivere, maaken
zy daarenboven nog gaten in den bodem om de syroop zo veel te rasser te doen
scheiden.
Men rekent, dat ieder vat met ruuwe Zuiker gemaakt en gevat, zynde droog en
wel gezuiverd, van zeven tot acht honderd pond kan weegen, zonder de tarra van
't vat te rekenen.
Al wat ik gezegd heb over het bereiden van de Zuiker, zal, denk ik, genoeg zyn,
om 'er zich een regt denkbeeld van te maaken. Van het raffineeren van de zuiker
heb ik geen gewag gemaakt, om dat zulks in Europa genoeg bekend, en in Suriname
verboden is, en dat al de zuiker, die 'er gemaakt wordt, ruuw uit het land moet gaan.
My blyft nog over aan te merken, zo ten opzichte der Molens als der Kook huisen,
dat een Water-Molen, in zeer korten tyd veel meer riet verbryzeld, dan de Molens
daar men beesten toe gebruikt. Dus is het ook met de Kook-huisen, die vyf of zes
ketels, en de geenen die 'er dikwyls maar drie hebben; want men moet weeten, dat,
zo ras de eerste ke-
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tel leeg is, men denzelven terstont met nieuw sap van Riet vult, en dat dit aldus
beurtelings van den eersten tot den tweeden herhaalt wordt, zo dat hoe meer ketels
men heeft, hoe meer en spoediger men zuiker maakt, naardien 'er geen een ledig
blyft, terwyl men het Riet in den Molen steekt.
Wat aangaat de hoeveelheid van de Zuiker, die men uit een stuk Riet kan haalen,
dezelve kan men niet wel bepaalen, om dat, schoon zulks gedeeltelyk van de
deugdzaamheid van den grond afhangt, het jaargety daar nogthans veel toe doet;
want hoe drooger de tyd van 't jaar is, hoe zuiverer de zelfstandigheid van het Riet
is, en hoe gereeder het zich tot Zuiker verkeert. Wanneer het volkomen ryp is, geeft
het ook oneindig meer dan anders. Alle deze omstandigheden maaken zulk een
aanmerkelyk verschil, dat een Akker met Riet beplant, dikwyls maar twee vaten
opbrengt, terwyl 'er anderen zyn, die 'er van drie tot vyf opbrengen. Welk tot een
bewys strekt, dat een nieuwe Zuiker-Planter niet te veel acht kan geeven op alle de
aanmerkingen, welken ik, ten dien opzichte, gemaakt heb. Wel verstaande dat ik
hier meer voor de Europeaanen schryve, dan voor de Inwooners van 't land of de
Creolen, die zonder twyfel alle deze zaaken wel verstaan, doch hunne redenen
zouden kunnen hebben om 'er de vreemdelingen, welken 'er eerst aankomen niet
van te onderrichten.
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Tot hier toe niets overgeslagen hebbende van alle de werkingen, van 't planten van
't Riet tot de geringste zaaken van 't Kookhuis toe, zo ga ik nu over tot het Disstilleer
of Dramhuis, in welk men het vogt van al het schuim van de Zuiker tot gebruik der
slaaven bereidt.

Zevende hoofdstuk.
Van het Distilleer - of Dramhuis.
Naardien het schuim van den eersten en tweeden ketel geschikt is voor de beesten,
zo wordt dat van den derden en vierden ketel in de goot van 't kook-huis geworpen,
die hetzelve leidt in een bak van het Dramhuis, en als dezelve vol is, giet men 't
over in andere vaten, welken men bedekt met takken en bladen, om het wel te doen
gisten; 't welk altyd geschiedt binnen twee of drie dagen; dan kookt het, wordt helder
op den grond, en werpt alle vuiligheden, die het by zich heeft, naar boven. Acht of
negen dagen daarna, houdt de gisting op; men ontneemt het al den draf, en men
doet het vogt, dus gezuiverd, in een' distilleerketel, die op een fornuis gemetzeld is;
doch men past 'er den helm niet op, voor dat men het vogt eerst eens heeft laaten
kooken, om het op nieuws te schui-
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men; maar dan sluit men den ketel, en maakt hem digt toe met klei, en men laat het
einde van de pyp van 't Kapiteel, waarvan de lengte zestien of achtien duimen mag
zyn, in den mond van een slang komen, die in een ton ligt, welke yzeren hoepels
heeft, en naast aan den distilleerketel staat. Deze tweede keer moet men zo wel
digt toestoppen als de eerste; de ton daar de slang in is, moet altyd vol water zyn,
en men moet zorg draagen van altyd een maatig vuur, in 't fornuis te onderhouden.
Door deze werking verkrygt men een vogt, welk niet zeer sterk, maar aangenaam
is, en vervolgens in kruiken gedaan wordt:
Indien men het vogt wat sterker wil hebben, dat kan men krygen, met hetzelve
weder in denzelfden distilleerketel te doen, na dat men 'er het Caput mortuum
uitgenomen heeft, en dan begint men dezelfde werking, waar door men oprechten
brandewyn bekomt, die in 't land Kelduivel genoemd, en van de Hollandsche en
Engelsche Matroosen veel gebruikt wordt, zo om Punch te maaken, als om zuiver
te drinken. Het is ook de gewoonlykste drank van de Negers, die 'er zo opgesteld
zyn, dat de Eigenaar van eene Plantagie, die maar eenigzins wel geregeld is, 'er
van hebben moet, om 'er van tyd tot tyd zyne slaaven van te geeven, vooral by slegt
weder wanneer zy zwaar werk moeten verrichten. De kruik wordt, gemeenlyk, voor
vyf Hollandsche guldens verkogt.
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Om nu aan te toonen, dat het geen kleine zaak is, eene nieuwe Zuiker-Plantagie
aan te leggen, zie hier, ten naasten by, wat 'er eene kost die 's jaarlyks twee of drie
honderd vaten Zuiker opbrengt; zelfs eer men ze tot dien trap gebragt heeft.
In zulk eene Plantagie veronderstel ik ten minste tachtig slaaven te behooren,
welken ik, den eenen door den anderen, ten laagste op vier honderd guldens schatte.
Dit opgerekend wordende, zal men bevinden, eene somme te zyn van twee en
dertig duizend Hollandsche guldens. Voeg hier by nog vyftig duizend guldens voor
den Molen, het Kookhuis, en het Distilleerhuis, welk gezamenlyk eene somme
uitmaakt van twee en tachtig duizend guldens, of honderd vier en zestig duizend
Fransche livres. Indien men by deze somme nog voegt de andere gebouwen, die
ik beschreeven, en omtrent op dertig duizend guldens begroot hebbe, zal men niet
kunnen ontkennen, dat alle deze sommen by een getrokken meer dan genoeg zyn,
om veele fatsoenlyke lieden gelukkig te maaken, die niet meer zouden verlangen,
om hun leeven aangenaam door te brengen. En deze kosten moet zich, echter een
Zuiker Planter voorstellen te moeten maaken, zonder te rekenen het onderhoud
van alle zyne slaaven, en blanke huisbedienden, welken hy noodig heeft, om het
opzicht te houden over al den arbeid die 'er tot eene diergelyke onderneeming
vereischt wordt.
Doch ik kan eenen Eigenaar niet genoeg
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aanbeveelen, om alles, met eigene oogen, zo veel doenlyk is, na te gaan, en zich
niet altyd op zyne opzieners te verlaaten.
Ook moet hy niet te veel arbeids te gelyk onderneemen, maar alles op zyn tyd
doen, en het eene niet laaten staan om het ander te beginnen of te eindigen, 't welk
maar al te dikwyls geschiedt, om dat, in dien tusschen tyd, het eerste verlooren
gaat, en weder op nieuw moet begonnen worden. Diergelyk verlies van tyd is byna
altyd onherstelbaar, en sleept kwaade gevolgen na zich, daar hy, in tegendeel, als
hy goede order onder zyne slaaven houdt, op het einde van 't jaar, onfeilbaar, de
vruchten van zynen arbeid plukken moet, en de eendracht zien heerschen in zyn
huis, welke de voornaamste bron is van zyn Fortuin.

Achtste hoofdstuk.
Beschryving van den Koffy-boom.
Schoon de Koffy, op verre na, zo veel kosten noch zwaaren arbeid niet vereischt
als de Zuiker, oordeel ik het echter niet minder noodzaakelyk, 'er eene beschryving
van te geeven, zo om den weetgierigen te voldoen, en derzelver verwyt te ontgaan,
als tot onderrichtinge der geenen, die 'er eenigen handel mede willen onderneemen.
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De Koffy-boom, of Koffy-plant, kan tot de hoogte van vyftien tot twintig voeten
groeien; maar, dewyl het te moeilyk zou zyn, om 'er de vrucht af te plukken, laat
men hem niet hooger worden dan zes of zeven voeten, door hem van zyne kroon
te berooven, zo ras hy de bepaalde hoogte te boven gaat.
De takken van dezen boom zyn zeer buigzaam, en overdekt met eene witachtige
en zeer dunne schors; de middellyn van den stam gaat niet boven de vyf of zes
duimen, welk bewyst, hoe nuttig het is, deszelfs hoogte te bepaalen, zonder welke
voorzorge men gevaar zou loopen, den boom te vernielen, als men de vruchten
wilde plukken. De bladen staan tegen over elkanderen, en zyn twee aan twee
geschikt, zo dat de twee van den eenen kant een kruis maaken met de twee van
den anderen kant. Zy gelyken zeer naar die van den gemeenen Laeuwrier boom,
zynde van boven altyd groen, glad en glimmende, en van onder bleek, en zonder
reuk. Ze hebben maar eene rib die tusschen de twee zyden doorgaat, en zich over
de geheele lengte verspreidt; uit deze ribbe komen verscheidene kleine zenuwen,
en welken zich naar de zyden verspreiden.
De bloemen spruiten uit de oxels van de bladen, ten getale van vier of vyf,
wordende ieder ondersteund door een steeltje. Zy zyn wit, zomtyds bleekrood,
riekende, en bestaande uit één stuk, op de wyze
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van een' tregter; meesten tyd zyn ze verdeeld in vyf verdeelingen, gelyk de
Spaansche Jasmyn, doch korter. Hunne helmstyltjes zyn wit, en vyf in getal, waar
in ze van de Jasmyn-bloem verschilt, die 'er maar twee heeft. Derzelver kelk is
groen, zynde in vier ongelyke deelen gesneeden, daar zich een styltje uit verheft,
dat ook groen, gekloofd, en aan den grond geplaatst is, en welks benedenste deel
of vrucht-beginzel, dat de bloem ondersteunt, in eene vrucht of zagte bezie verandert,
welker kleur eerst groen, daarna rood, en eindelyk, als zy tot volkomene rypheid
komt, hoogrood wordt. Deze vrucht is zo groot als eene bonte kers, en heeft aan
haar einde een kuiltje of eene soort van navel, of liever een zagt tepeltje. Haar
vleesch is week, bleek en laf van smaak, doch droog wordende wordt het een weinig
scherp, en onaangenaam van smaak. Dit vleesch dient tot een bast voor twee
boonen, zynde het zaad, zo bekend onder den naam van Koffy. De vrucht kan,
gelyk men ziet, niet beter vergeleeken worden dan by eene kersse, die zeer vast
hangt aan den tak.
Men geeft voor dat een Koffy-boom, van vyf of zes jaaren, tien pond vruchten
voortbrengt, welken men tot de helft brengt, wanneer het vleesch of de bast 'er
afgenomen, en de boonen in staat zyn om in de vaten gedaan te worden. Dit schynt
niet veel te weezen; doch men moet 'er byvoegen, dat hy tweemaal in 't jaar draagt,
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en dat deszelfs vrucht voor de eerste maal, in de maand May of Juny, en, voor de
tweede maal, in de maand October of November ingezameld wordt.
Daarenboven is deze boom niet zeer teder; want hy wordt zonder moeite
voortgekweekt; zelfs is een' magere grond goed voor hem. Tot de hoogte van zes
of zeven voeten gekomen, maakt hy eene soort van Pyramide, welke een zeer
aangenaam gezicht geeft, maar schoon de bloessem, waar mede hy dikwyls zeer
beladen is, eenen ryken oogst beloofd, kan men daar echter geen vasten staat op
maaken, om dat de vruchten, al zyn zy reeds gezet, verdroogen, of niet ryp worden.

Negende hoofdstuk.
Van de Koffy-plantery.
Eenige oude Planters hebben my verzekerd, dat het in de eerste jaaren, wanneer
men de Koffy eerst begon te kweeken, allen den Inwooneren van Suriname op
lyfstraffe verboden was, een enkele boon daar van aan vreemdelingen te verkoopen,
of zelfs te vereeren, voor dat men dien in een' oven gedaan hadt, om 'er het zaad
van te doen sterven, en de vermenigvuldiging op andere plaatsen te beletten. Men
heeft 'er zelfs bygevoegd, dat de Vader van wylen den
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Heere Graave de Neale de eerste is geweest, die de Koffy heeft aangekweekt, en
dat men hem deze vrucht dank te weeten heeft, welke, tegenwoordig, voor een
gedeelte den rykdom der Kolonie uitmaakt, om de verbaazende menigte, die zy, tot
gebruik van een goed gedeelte van Europa, voortbrengt.
In de twaalf of vyftien eerste jaaren begon men met de boonen te zaeien, om 'er
planten van te fokken, welken men vervolgens verplantte: Zie hier hoe zulks
geschiedde. Voor eerst liet men de boonen, vier en twintig uuren lang, weeken in
water; dan zaeide men ze in bakken, gevuld met goede aarde, of op kleine toebereide
tuinbedden, dat is, daar de aarde wel gezuiverd moest zyn; hier werden ze plat
ingelegd, en lugtig met aarde overdekt, op dat zy haare scheuten zo veel te
gemakkelyker boven den grond konden schieten.
Deze boonen werden omtrent twee duimen van elkanderen af geplant, en men
droeg zorg, dezelven te begieten, by gebrek van regen. Ten einde van veertien
dagen zag men ze op komen, en een zeer tedere scheut, gelyk men zich wel kan
verbeelden, voortbrengen. Deze scheuten de hoogte van acht of tien duimen
bekomen hebbende, en bladen beginnende te krygen, wagtte men het regenachtig
weder af, om ze te verplanten in een terrein, dat men daar toe bereid hadt, met het
zelve redelyk diep om te spitten, en te zuiveren van allerleie soorten van wortels en
onkruid.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

39
Deze manier zou men, ongetwyfeld, nog zo wel volgen als in de voorgaande tyden,
indien het noodig was; maar ieder Plantagie is thans genoeg voorzien van
(a)
Plantsoenen om zelfs den geenen, die ze van nooden hebben, by te zetten; zo
dat men overvloedig jonge planten kan krygen, als men een stuk land met Koffy wil
beplanten.
Als men ze verplant, moet men, wil men wel doen tusschen ieder plant, eene
ruimte van tien of elf voeten, in 't vierkant, open laaten.
Deze boom wast zeer schielyk, mits men byzondere zorg draage, dat hy niet
verstikt worde, door het onkruid, welk de aarde in warme en moerassige landen
overvloedig voortbrengt. Om dit onkruid uit te roeien, moet men, in den omtrek der
nieuwe boomen, pataten planten, die hetzelve beletten voort te schieten; waaruit
een tweede voordeel ontstaat, naamelyk, dat men daar door eene groente bekomt,
welke tot voedzel van de slaaven verstrekt.
Echter moet een Koffy-boom drie jaaren wassen, eer hy vruchten genoeg draagt,
om de jaarlyksche onkosten goed te maaken; doch na dien tyd draagt hy, van jaar
tot jaar, al meer, en meer, en dat ten minste tot de zes jaaren toe, wanneer hy in
denzelfden staat blyft opbrengen; en op de

(a)

Dezen naam geeft men in 't algemeen aan de jonge planten, welken men bekomt van de
spruiten van oude boomen, die men plant, om 'er planten van te hebben, als men ze noodig
heeft.
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dertig of veertig jaaren vergaat hy van zelf.
Wanneer deze boomen nog jong zyn, en 'er eenigen van sterven, draagt men
zorg, derzelver plaats te vervullen door nieuwen, om geen grond te verliezen. Doch
indien een stuk lands van duizend of twee duizend vruchtdraagende Koffy-boomen
komt te verdroogen (gelyk men wel gezien heeft) is 'er geen ander hulpmiddel, dan
'er de doode boomen uit te rukken en te verbranden. Vervolgens laat men het
geheele stuk tien, twaalf, en zelfs vyftien jaaren stil liggen, en dan wordt het eene
soort van Savane, om de beesten op te weiden, waar door het, geduurende dien
tyd, voedzel krygt, en bekwaam wordt om weder op nieuw omgespit te worden, en
zeer goed, om met Kakau of Katoen beplant te worden.
Laaten we nu overgaan tot de Beschryving van het gebouw, waar in de Koffy
bereid moet worden, om in de vaten gedaan, en naar Europa gezonden te worden.

Tiende hoofdstuk.
Beschryving van de Loots, waar in de Koffy bereid wordt.
De Koffy-Loots is een gebouw van zeventig of tachtig voeten in de lengte, en dertig
of veertig in de breedte, staande op een' steenen voet, met twee zolders, zo lang
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als het gansche gebouw. Beneden in deze Loots vindt men aan ieder zyde, eene
soort van laaden, van vyf of zes voeten in de lengte, om de Koffy te droogen. Deze
laaden, of Schuif-bakken gelyk zy in 't land genoemd worden, staan op rollen, zo
dat men ze uit de Loots kan schuiven, als het mooi weder is, en ze wederom
inhaalen, als het begint te regenen.
Aan weêrskanten van ieder zolder zyn vyftien of twintig vensters, om 'er de lucht
in te doen komen, op dat de Koffy niet broeie of schiete.
Ieder Loots moet voorzien zyn met twee ryen vyzels, gemaakt van twee groote
stukken hout, die vyf en twintig of dertig voeten lang zyn, daar men redelyk breede,
en diepe gaten in boort, om de Koffy te stampen. Ook moet men 'er al het
gereedschap hebben, dat 'er noodig is, om de Koffy te bereiden; gelyk, by voorbeeld,
waeimolens om ze te wannen, houten schuppen om ze te keeren, terwyl ze op de
zolders ligt; verscheidene soorten van Manden; en eindelyk houten stampers voor
de genoemde vyzels, of stukken houts.
Ook moet 'er eene groote schaal en verscheidene gewigten zyn, om de tarra van
de vaten op te neemen, en dezelven vol zynde te weegen. Voor deze Loots moet
(a)
een of twee Droogeryen zyn, om zich,

(a)

Eene Droogery is een groot vierkant, van steen gemetzeld, van veertig of vyftig voeten, om
'er de Koffy op uit te spreiden en te droogen.
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ten tyde van den oogst, het fraeie weder ten nutte te maaken.
Daarenbove is 'er nog een ander klein gegebouw naast de Loots, daar men een
Molen houdt, door welken men eerst de versch geplukte Koffy laat gaan, om dezelve
te breeken en 'er het vleesch en de roode schil af te scheiden.
De Loots, en al wat 'er toe behoort om de Koffy te bereiden, kan omtrent vyftig
duizend Hollandsche guldens kosten.

Elfde hoofdstuk.
Van de Toebereiding der Koffy.
Om een regt denkbeeld te krygen van de toebereiding der Koffy, tegenwoordig zo
bekend in Europa, moet men weeten, dat men dezelve, wanneer men 'er door behulp
van den Molen, welken ik beschreeven heb, en die in 't land Breek-Molen genoemd
wordt, de roode schil of bast afgenomen heeft, dezelve, een' ganschen nacht, in
water laat weeken. Den volgenden dag wordt zy daar weder uitgenomen, en
uitgespreid op de Droogeryen, alwaar zy blyft liggen, tot dat zy door de lucht of den
wind gedroogd is. Indien het gebeurt, dat het begint te regenen, terwyl zy dus
uitgespreid is, dan haast men zich
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om ze op een' hoop te verzamelen, en men bedekt ze met gewascht linnen, om ze
voor de vogtigheid te bewaaren.
De Koffy zeer droog zynde, of ten minste zulks schynende, wordt zy wederom in
de schuif bakken gebragt, om aldaar nog meer te droogen, en vervolgens op de
zolders, indien zy 'er bekwaam toe is, alwaar ze blyft, tot dat de volkomene
inzameling, die wel twee maanden, en zelfs langer duurt, geschied is.
Geduurende al dien tyd, draagt men zorg, om ze alle dagen te keeren, uit vreeze,
dat ze anders mogt broeien, en wanneer de oogst ten einde loopt, brengt men ze
nog eens van de zolders in de schuif-bakken, daar men ze drie dagen in laat, om
volkomen droog te worden. Vervolgens wordt zy nog eens in de gemelde vierkantige
stukken hout, of vyzels gestooten, om derzelver laatste witte vliesje, of bast, welke
de twee boonen bedekt, los te maaken, die men daarna geheel afzondert, met ze
te wannen in den waeimolen.
Wanneer de Koffy gestampt wordt, staat 'er aan ieder kant van den vyzel een
Neger of Negerin, die van het eene einde van 't gebouw tot het andere zo gelyk
slaan, dat men onmogelyk iets beter op de maat kan hooren, zo dat, indien deze
slaaven zich maar het minste verlustigen mct zingen, zulks een lieflyk geraas maakt,
welk niet minder bevallig is dan het gezicht van alle deze werklieden.
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De gestampte Koffy gewand zynde, zondert men alle de gebrokene boonen van de
heelen af, om dat 'er altyd eenigen onder zyn die door de stampers aan stukken
geraakt zyn. Dit gedaan zynde, doet men de heele boonen weder eenen dag in de
schuif-bakken, en dit is de laatste keer; dan worden ze in grove linnen zakken, of
vaten gedaan, om naar Europa verzonden te worden.
Ieder vat weegt netto van drie tot vier honderd en vyftig pond, en de zakken van
honderd tot honderd en vyftig.
Ten laatste moet men weeten, dat het niemand der Planters vry staat, in 't land
de Koffy in haar geheel te verkoopen, maar alleen de gebrokene boonen, zo lang
zyne Plantagie beleend is; want hy moet ze den Korrespondenten, met welken hy
zich in Holland verbonden heeft, leveren, gelyk ze van natuure is. Het zelfde heeft
plaats omtrent de Zuiker, kunnende de Planters daar niets van afleveren in de
Kolonie zelve.
Uit al het geen ik gezegd heb, ziet men, dat ik het onderscheid der kosten tusschen
eene Zuiker en Koffy Plantagie niet te groot gesteld hebbe, waarom ook de meeste
verstandige lieden zedert de Zuiker zo laag in prys gedaald is, thans eerder overgaan
om Koffy Plantagiën aan te leggen, by welken zy beter hunne rekening vinden.
Men wil, dat de Koffy, door de zoute, vlugge en zwavelachtige deelen, welken
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zy bevat, in 't bloed eene gisting veroorzaakt, die nuttig is voor zwaarlyvige en
slymachtige lighaamen, als mede voor menschen, die onderhevig zyn aan scheele
hoofdpyn.
Derzelver gebruik is heilzaam, wanneer men zich in eeten of drinken heeft te
buiten gegaan. Ook gebruikt men dezelve, met veel baat, voor eene zwakke maag,
walging wind-kolyken, verstopping der maanstonden, dodderigheid, en slaapziekten,
dewyl zy de kragt heeft van de maag te versterken, de verteering der spysen te
bevorderen, en de dierlyke geesten op te wekken.
Zy scherpt het verstand, en verlevendigt hetzelve, als het stomp geworden is; zy
verdunt en ontbindt de dikke en lymige vogten, en is, in een woord, goed voor allen
wier te lymige vogten vast blyven zitten, of bezwaarlyk doorstraalen. Maar, aan den
anderen kant, is zy zeer schadelyk, zo wel voor magere en galachtige menschen,
wier vogten al te vloeibaar en vol zout zyn; als voor zulken, die aan melancholie
onderhevig zyn, wier al te zwaar bloed ontbloot is van werkende en geestige deelen,
en by gevolge vol van scherpe, vaste en zwaare zout deelen; want de Koffy ontbindt,
meer dan noodig is, de zwavelachtige deelen van het bloed, en veroorzaakt
onwederspreeklyk, de uitwaasseming der geestige deelen; zo dat de scherpe zouten
van 't bloed, in vryheid en beweeginge
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zynde, veele onregeldheden kunnen verwekken, gelyk eene te zwaare loslyvigheid,
en eene groote scherpheid, die gemeenlyk gevolgd worden van bloeden uit den
neus, aanbeiën, slaapeloosheid, roos, of andere ongemakken in het vel,
hardkloppingen, zenuwtrekkingen en andere ziekten, uit een zwartgallig en
zwaarmoedig gestel ontstaande.
Waaruit volgt, dat galachtige menschen, die buitengemeene heete ingewanden
hebben, 'er volstrekt geen gebruik van moeten maaken, noch de zodanigen, die
geplaagd zyn met aanbeiën, en aan het bloeden uit den neus, of andere langduurige
ongemakken onderhevig zyn.
Het gebruik van te veel Koffy is ook zeer schadelyk voor zwangere vrouwen, om
dat zy in staat is, eene miskraam te veroorzaaken; waar uit ik besluit, dat zy verderflyk
is voor alle menschen, die van eenen gevoeligen, heeten, droogen en galachtigen
aart zyn, en dat derzelver al te groot gebruik, in 't algemeen gevaarlyk is, vooral
wanneer men ze zonder melk neemt.
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Twaalfde hoofdstuk.
Beschryving van de Kakau.
De Kakau is de vrucht van eenen boom, gemeenlyk de Kakau boom genoemd, die
in Amerika zo gemeen is, als de Koffy in Arabie. Men geeft zelfs voor, dat dezelve
in zekere gedeelten van Amerika natuurlyk en zonder aankweeking wast, en dat
men 'er geheele bosschen van vindt.
Deze boom, byna zo hoog als een Kerseboom, verschilt zomtyds in groote en
dikte naar de hoedanigheid van den grond, in welke hy geplant is. Hy verdeelt zich
in takken, zo dik als een arm, die zich wederom in anderen verdeelen, doch hoe
langer hoe kleiner worden. De bladen, die by paaren, tegen elkanderen overgesteld,
voortkomen, zyn vliesachtig, glad, hangende, en eindigen puntig, hebbende de
lengte van negen of tien duimen, en gelykende niet kwaalyk naar citroen bladen;
hunne kleur is van onder ligt groen, en van boven donker groen; voor 't overige zyn
zy aan de twee zyden bol of dik, en hangen aan eenen steel van een' duim lang.
De boom is nooit zonder bladen, om dat, zo ras 'er eenigen afvallen 'er weder
anderen in de plaats komen. Ook is hy, ten allen tyde, beladen met eene menigte
van bloemen, die zeer klein zyn, en zo wel aan de groote takken, als den stam
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zelven zitten, doch men bespeurt ze meer tegen de zonnestanden in den winter en
zomer, dan in eenigen anderen tyd, 't welk my zou kunnen doen zeggen, dat hy het
gansche jaar door vruchten draagt, schoon men 'er maar tweemaal, op
onderscheidene tyden, van inzamelt.
Deze bloemen hebben een rank voetsteel. tje, welk een weinig ruig, en een halven
duim lang, en zelfs zomtyds langer is. Eer zy zich openen, hebben zy de gedaante
van een vyfhoekigen knop, die omtrent een vierde van een duim lang, en bleek van
kleur is; wanneer zy open gaan, bestaan zy uit vyf kleine bloembladen, geschikt als
eene roos, hebbende eene bleekgeele kleur, byna van maaksel als een hart, en
hebbende de breedte van nog geen twaalfde gedeelte van een duim. De voet van
ieder bloembladje is, uitwendig, gebogen, in zyn begin hol gelyk een klein schulpje,
en getekend met kleine donkerroode stippels. Hun kelk bestaat uit vyf smalle spitse
blaadjes, uit welken zich een styltje verheft, dat in een soort van koker beslooten
is; deze koker of buis is wederom in verscheidene deelen gesneeden en verzeld
van veele vezels die gebogen, bleek en voorzien zyn van toppen van dezelfde kleur.
Veelen dezer styltjes verdroogen en vallen af, en die blyven, veranderen in eene
vrucht van gedaante als een komkommer, zynde zeven of acht duimen lang, spits
aan het einde, en in de gansche lengte verdeeld gelyk
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de kantaloupen, of, om beter te zeggen, hebbende vyf of zes uitsteekende ribben,
gelyk zekere soorten van meloenen. Deze vrucht, die doorzaeid is met wratten, is
in den beginne bleek groen; geel wanneer zy ryp begint te worden, en volkomen
ryp zynde donker rood; doch teffens vol van geelachtige stippels; dan dit moet men
verstaan van de schil.
Zy is vast aan een voetsteeltje welk een' duim lang, en niet grooter is dan een
ganzeveertje. Zo dat men, indien men eenige acht geeft op de groote dezer vrucht,
reden heeft zich te verwonderen, hoe dezelve van zo klein eenen bloessem kan
voortkomen, dewyl men 'er vindt, die acht duimen lang en vier dik zyn. Ook heeft
de Natuur, welke altyd door de wysheid van 't Opperwezen bestierd wordt, dezelven
geplaatst op den stam en de dikke takken; want indien ze aan de kleine takken
kwamen, zo zouden dezelve onvermydelyk breeken, en drie vierde deelen van de
vrucht verlooren gaan.
Als men ze dwars doorsnydt, wordt men 'er twee schillen in gewaar, waarvan de
eerste, of buitenste, zynde drie vierde van een' duim dik, geelachtig is, en de
binnenste witachtig, doch zeer dun en teder.
Deze vrucht behelst een dertigtal van pitten, of zaaden die ieder iets grooter zyn
dan een olyf, en ten naasten by de gedaante van een half hart hebben.
Deze pitten zyn glimmende, effen en
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van eene zeer heldere purper kleur; zy verdeelen zich in verscheidene deelen, als
men ze tusschen de vingers drukt. Ieder pit is overdekt met eene dunne
zelfstandigheid, of liever met vleesch, welk wit, sappig, en zoetachtig is, en met
eene vliesige en rosse schil.
Deze pitten zyn olieachtig en eenigzins bitter; in den Koophandel onderscheidt
men 'er twee soorten van, naamelyk, de groote en kleine Karraka, en de groote en
kleine Kakau van de Eilanden, of van Suriname. De Karraka is de soort, welke te
Nicaragua wast, waarvan men zegt, dat de smaak aangenaamer is, dan die van de
Kakau der Eilanden, welke olieachtiger en vetter is. Het onderscheid dezer twee
soorten kan men hier aan zien; de Karraka is plat, groot, en gelykt naar
moeras-boonen; die van Suriname is klein, vast en zwaar. Laaten we nu overgaan
tot de aankweeking en toebereiding van de Kakau.

Dertiende hoofdstuk.
Van de Aankweeking van de Kakau.
Naardien de Kakau, eertyds, en nog tegenwoordig, een aanzienlyk voorwerp is
geweest van den Koophandel in verscheidene Kolonien van America, zo draagt
men ook
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veel zorg, om dezelve aan te kweeken, gelyk men uit de volgende beschryving zal
zien.
(a)
Om eene Kakauery aan te leggen, moet men eenen grond kiezen, die niet alleen
nooit gebruikt, maar die ook beschut is voor de winden, op dat de boomen, het zy
jong of oud, geen gevaar loopen, om door felle orkaanen ontworteld te worden; 't
welk, ongetwyffeld, geschieden zou, om dat ze maar eenige zwakke en oppervlakkige
wortels hebben.
De Kakau-planteryen beminnen vlakke en vogtige plaatsen; zy groeien wel in 't
midden van bosschen, die verbrand zyn, om het terrein te zuiveren; en, als ik zegge,
dat zy eenen grond vereischen, welke nooit gediend heeft, zulks is, om dat deze
boomen al het sap en de vettigheid van den grond noodig hebben; want indien men
ze zet op eenen grond, die reeds andere planten voortgebragt heeft, zo zullen
dezelven, buiten tegenspraak, nooit zo fraei worden, niet zo lang duuren, en nooit
zulke fraeie en zo veele vruchten voortbrengen, dan wanneer men ze plant in eene
aarde, die nooit gebruikt, lugtig, diep, vet, en zelfs eenigzins zandig is, welk
daarenboven nog steunt op hetgeene ik gezegd hebbe, naamelyk, dat ze zeer
zwakke wortels schie-

(a)

Dezen naam geeft men aan een stuk land, welk niets anders dan Kakau-boomen voortbrengt.
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ten, waarvan de hartwortel weinig dikker is dan de anderen, en dat zy niet dieper
in den grond booren, dan voor zo verre zy zulks met gemak kunnen doen, en genoeg
is, om hun noodig voedzel te verkrygen.
In de eerste tyden wanneer men deze vrucht, in Suriname, begon aan te kweeken,
moest men 'er mede handelen, als met de Koffy, dat is, zich bedienen van pitten,
of zaaden; waardoor de aankweeking zeer vertraagd werdt; maar tegenwoordig,
nu men zo ver gekomen is, dat men 'er eene groote menigte van in de Kolonie heeft,
is 'er geen Planter van Kakau die 'er geene Planten van bewaart, het zy voor zich
zelven, of om zyne goede vrienden, die eene Kakauery willen aanleggen, daar van
te voorzien.
De grond, geschikt tot deze boomen, wel gezuiverd en toebereid zynde, dat is,
als alle de wortels van 't omgehakte hout 'er wel uitgehaald, en de aarde omgespit
en gelyk gemaakt is, spant men een touw, in de lengte van den grond, om 'er eene
lyn te trekken, langs welke men de jonge planten, acht, negen of tien voeten van
elkanderen, in de aarde steekt; waarna men het touw opneemt om weder eene
diergelyke lyn te trekken, wel in acht neemende, dat dezelve evenwydig van de
andere zy, en dat de boomen, of jonge planten, by vierkante perken geplant worden,
welk, gelyk men voorgeest de beste wyze is om de Kakaueryen aan te leggen, en
de boomen voordeeliger te doen wassen.
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Vooreerst vereischen zy eene zeer sappige aarde, om dat zy tweemaal 's jaars
draagen; en ten tweeden, moeten ze een ruim terrein hebben, zo om hunne takken
vry te kunnen verspreiden, als om overvloedig voedzel te vinden. Men draagt zorg,
om de ryen zo regt te maaken, als immers mogelyk is, en op den afstand daar ik
van gesproken heb, om den arbeid der slaaven met meer gemak te zien, en in den
tyd van de inzamelinge minder vruchten aan de boomen te laaten om dat men al
plukkende de ryen een voor een kan volgen, zonder zich te vergissen.
Zyn de Kakauboomen zeer teder, gelyk ik boven aangemerkt heb, de jonge
planten, zyn het nog meer, gelyk men wel denken kan; daarom moet men vooral
zorg draagen, om ze buiten de zonne te zetten, om dat dezelve haar schadelyk zou
zyn en ze verzengen. Ten dien einde moet men in ieder ry maniok-wortelen of
kassave planten, om dat deze plant van zelve tot boompjes opschietende, schaduw
genoeg toebrengt, om ze tegen de hitte der zonne te dekken. Hier uit trekt men, op
denzelfden tyd een dubbeld voordeel, naamelyk om gewin te doen met den ledigen
grond, die tusschen de ryen gelaaten is, waarvan men eenen wortel bekomt, welken
men met geene mogelykheid kan missen, of te veel hebben; behalve dat hy het
onkruid belet te wassen, welk zeer schadelyk is zo voor de wortels als bladen van
de Kakauboomen; ik zeg voor de
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bladen, om dat zy vol ongedierte zyn, welk tegen de boomen opklimt, de bladen
afknaagt, en in weinige dagen doet sterven. Ondanks deze voorzorge, moet men
echter altyd wieden, tot dat de kassave groot genoeg geworden is om de aarde
geheel te bedekken, en het onkruid, welk 'er nog door zou willen breeken, te
verstikken.
Als de kassave ryp is, trekt men dezelve uit, om dat de Kakauboomen dan omtrent,
vier voeten hoog kunnen zyn, vooronderstellende, dat zy omtrent twee voeten hoog
waren, toen ze geplant werden, want een pit heeft byna veertien maanden werk,
om een boompje van twintig duimen hoog te worden. Na de kassave kan men ook
nog teieen of ignaanen planten; op deze wyze doet men zyn voordeel met den
tusschen beiden liggenden grond.
Naardien deze boom de eigenschap bezit om natuurlyk als eene kroon op te
schieten, zo beweert men, dat hy verscheidene ryen van kroonen boven elkanderen
zoude maaken, indien men 'er niet aanraakte; maar dewyl zy de eerste kroon, die
de voornaamste is zouden hinderen, draagt men zorg om de overtollige takken,
naar maate, af te snyden, om dus den boom tot éénen tak te brengen, waardoor hy
fraei en nuttig wordt. Die echter deze moeite niet willen neemen, wagten tot de boom
vruchten draagt, eer ze hem van zyne takken berooven; doch dan is het te vreezen
dat hy daar door schade zal lyden.
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Deze boomen beginnen te bloeien als ze derde half jaar oud zyn, en men geeft
voor, dat zy op hun vyfde of zesde jaar in volle kracht zyn, of de meeste vruchten
draagen; maar zy zyn zo veele toevallen onderhevig, dat men niet wel bepaalen
kan, wat zy opbrengen zullen. Als zy drie jaaren oud zyn, zyn de takken zo belaaden
met bladen, dat zy de gantsche ruimte, die tusschen dezelven is bedekken, en die
afvallen om ten eerste plaats te maaken voor anderen, zyn menigvuldig genoeg om
de gansche aarde te beslaan en te bedekken, en bygevolg te beletten, dat het
onkruid voortschiete. Daar zyn van deze boomen die van twee tot twee honderd en
vyftig peulen draagen, waarvan ieder tusschen de twintig en dertig pitten bevat;
dewyl 'er nu omtrent drie honderd drooge pitten in een pond gaan, zo kan men,
zonder moeite, ten naasten by uitrekenen, hoe veel ieder boom opbrengt.

Veertiende hoofdstuk.
Van de Inzameling van de Kakau, en derzelver toebereiding.
Als de Peulen, daar het zaad van de Kakau in beslooten is, geel of donker rood
worden, is het een vast teken, dat de vrucht ryp is, of ten minste ryp staat te worden,
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welk, gemeenlyk, vier maanden voor den afval van den bloessem geschiedt. Dan
zendt men de bekwaamste Negers, om alle de rype peulen af te plukken, om dat
zy, noch aan de onrypen, noch aan de bloemen, raaken moeten. Ten dien einde
neemen de Negers lange stokken met zich, of, om beter te doen, wringen zy den
steel van de vruchten, om ze af te breeken; en als zy 'er manden vol van hebben,
leggen zy ze op hoopen op de plaats, en laaten ze daar aldus eenige dagen liggen;
daarna opent men de peulen in de lengte, om 'er de pitten, of boonen uit te haalen,
die omringt zyn met vleesch, welk men 'er zonder veel moeite afdoet; dit gedaan
zynde legt men ze weder in de manden, om ze naar huis te brengen. Zo ras zy daar
gebragt zyn, ledigt men ze in de Schuif-bakken van de Koffy-Loots en men bedekt
(a)
ze met bladen van Banaanboomen, of Balesiers en met eenige matten, of, 't welk
nog beter is, met planken, om hun een soort van gisting te doen ondergaan.
Deze pitten laat men, geduurende drie of vier dagen, in dezen staat liggen, wel
zorg draagende, dat dezelven, al dien tyd, eens daags omgeroerd worden, op dat
zy beter te gelyk mogen uitzweeten, hier door

(a)

De bladen der Balesiers zyn omtrent vier voeten lang, en twintig duimen breed. Zy hebben
eene kleur als groen Satyn en kronkelen zich als een hoorn, maar ontwentelen en verspreiden
zich ook gemakkelyk.
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verliezen zy de witachtige kleur, die zy hadden, toen zy uit de peul kwamen, en
worden donker rood, aan welke kleur men gewaar wordt, dat ze genoeg uitgezweet
hebben. Hoe meer de Kakau uitzweet, hoe meer zy van haare zwaarte en bitterheid
verliest; maar zo zy ook niet genoeg zweet dan is zy bitterer, wordt onderhevig aan
wormen, en schiet zomtyds.
Als de Kakau ter dege gezweet heeft, laat men dezelve droogen in de zonne, op
matten, of wel in dezelfde schuif-bakken, daar zy te vooren in geweest is; dan draagt
men zorg, om ze alle dagen, gelykelyk, om te keeren, en te bewaaren voor de minste
nattigheid, waardoor zy ontfeilbaar zou bederven. Drie dagen zonne schyn, of wind
is genoeg om de Kakau geheel droog te maaken; waarna menze in linnen zakken,
of ook wel in vaten doet.
Deze boonen of pitten van de Kakau zyn het, die dus toebereid naar Europa
gezonden, en verkogt worden aan de Kruideniers of Drogisten, die 'er, gelyk ik in 't
voorgaande Hoofdstuk gezegd heb, twee soorten van onderscheiden, te weeten,
de groote en kleine Karraka, en de groote en kleine Kakau van de Eilanden; welk
onderscheid maar alleen ontstaat uit de verschillende toebereiding, en de grootte
der pitten; want tweeërleie soort van Kakau-boomen wordt 'er inderdaad niet
gevonden.
In Spanje en Frankryk kiest men de Kar-
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raka; doch in Duitschland en het gantsche Noorden is men van een' anderen smaak,
alwaar die van de Eilanden verkooren wordt, hoe weinig onderscheids 'er ook
tusschen beiden gevonden worde; want men heeft 'er maar alleen wat minder of
meerder zuiker in te doen, om de Kakau, naar maate dat zy bitter is, te temperen.
Wat aangaat het onderscheid der grootte, dat hangt maar alleen, gelyk ik meen
gezegd te hebben, van den aart van den grond af, en van de meerdere of mindere
zorge, die men draagt voor derzelver aankweeking.
Nogthans zou de wyze, op welke eenige Planters, zedert etlyke jaaren, te werk
gaan, de Karraka verkiesbaar maaken boven de Kakau; want zy bedekken dezelve
met eenige duimen aarde, terwyl ze uitzweet, welke nieuwe toebereiding haar zo
veel goede hoedanigheden geeft, als men zou kunnen verlangen, waarom ik
geoordeeld heb, deze byzonderheid alhier te moeten aantekenen.
Het voordeeligste in het voortkweeken van de Kacau is, dat men 'er veel minder
slaaven toe behoeft, dan tot de Zuiker of Koffy, en dat de overige onkosten naar
maate veel minder zyn, zo dat het zeker is, dat indien de Kakau maar een' tamelyk
goeden prys geldt, eene Plantagie van deze vrucht een goudmyn is, in vergelyking
van die der twee anderen.
Maar, het is niet genoeg gesproken te hebben van de bereiding eener vrucht,
welke
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overal zo hoog geschat wordt; om myn onderwerp te voltooien, moet ik, daarenboven,
een oneindig getal menschen van haare eigenschappen, die hun onbekend zyn,
onderrichten.
Het is bekend, dat de Kakau veel dikke olie bevat, of een soort van vet, vereenigd
met veel aarde, en een middelmaatig gedeelte zout, het zy zuur of scherp, waar uit
een zamenmengsel ontstaat, welk oli-en gomachtig, en vet en dik is, waar van de
deugdzaamheid dezer pitten af hangt.
Door deze ontleeding zal men gemaklyk kunnen besluiten, dat de Kakau een
zwaar voedzel is, als men ze raeuw eet; dat ze daar door het bloed en de vogten
verdikt, en te meer, dat ze, naardien zy veel vet bevat, de maag natuurlyk overlaadt,
en, ongetwyfeld, door een menigvuldig gebruik, verstoppingen veroorzaakt. Dit is
de reden, dat de Mexikaanen, welken 'er veel gebruik van maaken, dezelve
getemperd hebben met 'er verscheidene speceryen by te voegen, waar door de
zamenmenging, thans chokolade genoemd, tot ons overgekomen is; doch waarvan
ik geen omstandig verhaal zal doen, om dat zy byna overal bekend is. Ik zal my
maar slegts ophouden met haare kracht.
Wat de schryvers, die geen liefhebbers van dezen drank zyn, 'er ook van zeggen
mogen, kan ik echter niet ontkennen, zonder daar meer van te houden dan zy, dat
de Kakau, tot chokolade gemaakt, zo schade-

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

60
lyk niet is, als wanneer zy zuiver gebruikt wordt. De reden hier van is, dat de olie,
welke in de Kakau gevonden wordt, door het vuur verdund zynde, op de wyze van
olien, die eenen verbranden, of door het vuur toebereiden smaak hebben, de vogten
van 't lighaam aanmerkelyk ontbindt, en derzelver beweeging vermeerdert, welke
uitwerking men van de chokolade niet ondervindt; want hoewel de Kakau, hoe meer
zy gebrand is, hoe grooter kooking der vogten in 't menschelyk lighaam zy
veroorzaaken moet, wordt zy echter dunner door de branding, en getemperd door
de speceryen, die 'er nogthans niet te veel in gedaan moeten worden, en dus
heilzaamer in de volgende gevallen.
Men kan my, by voorbeeld, niet betwisten, dat de chokolade, met melk gemaakt,
zeer goed zy voor de teering, om dat zy een voedend, vet en zagt sap geeft, welk
de scherpheid der vogten kan verminderen; doch zwaarmoedige menschen moeten
'er zich, in tegendeel, voor wagten, om dat derzelver ingewanden byna altyd verhit
zyn.
Zy is, kortom, goed om de maag te versterken, de verteering der spysen te
bevorderen, en voor de borst; zy stilt den hoest en verwekt de waterloozing.
Om niets over te slaan van de deugden van de Kakau, zal ik nog zeggen, dat
men 'er een soort van vet van bekomt, welk zeer aangepreezen wordt om het
voornaam-
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ste gedeelte uit te maaken van de pommades tot blanketzel, en dat ze zeer nuttig
is voor spleeten in de lippen en tepels. Ook zegt men, dat ze goed is voor de
aanbeiën; doch dit is my onbekend.

Vyftiende hoofdstuk.
Van het Katoen, en den Katoenboom.
Het is te verwonderen, dat men, in Suriname, zo laat begonnen is met eene plant
te kweeken, welke door het menschelyk vernuft zo konstig wordt bewerkt, en waar
van hetzelve zo veel voordeels trekt. Ik spreek van den Katoenboom, welken eenige
byzondere Ingezetenen, zedert twintig jaaren tyds, of daaromtrent, goedgevonden
hebben, aan te kweeken. Ook ziet men, dat zedert het Katoen in Europa vermeerderd
is, het getal van deszelfs aankweekers meer en meer toegenomen heeft; en dat
veele inwooners 'er zich mede bemoeid hebben, om den aanlokkelyken winst, dien
zy 'er van te gemoet zagen. Doch van allen, die het ondernomen hebben, is 'er
niemand zo gelukkig in geweest, en die 'er aanmerkelyker winsten mede gedaan
heeft, dan de Heer Johan Felix oud-Raad van 't Hof van Civile Justitie. Deze Heer
wist, door eenen onvermoeiden arbeid, groot voordeel te doen met alle de
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slegte landeryen, die hy op zyne Plantagie hadt; om dat de Katoenboom zelfs in de
dorste en magerste gronden groeien wil.
Daar zyn verscheidene soorten van Katoenboomen; de twee voornaamsten zyn,
(a)
vooreerst die, welke tot eenen boom opschiet , volgens het getuigenis van Vader
du Tertro, tien of twaalf voeten hoog wordt, en in Suriname niet bekend is, dan onder
(b)
den naam van Wilden katoenboom; de tweede soort is het kruid-of heesterachtig
Katoen.
Doch, zonder een omstandig verhaal van alle de andere soorten, welken de
Natuur-kundigen beschryven te doen, zal ik my bepaalen by de beschryving van
de soorte, welke men in Suriname aankweekt.
De Katoenboom, waar van hier gesproken wordt, verheft zich niet hooger dan
vier of vyf voeten boven den grond, en wordt nooit dik. Deszelfs schors is zeer dun,
en grys, en het hout wit, mals en spongieus. De takken, die tamelyk regt wassen,
zyn met veele bladen beladen, welken iets kleiner zyn dan die van den Wilden
vygeboom, doch van gedaante als wyngaartsbladen; voor 't overige ruig, en gehegt
aan lange steelen, die met hairen voorzien zyn. Deze bladen zyn, als de boom nog
jong is, ligt groen; doch hunne kleur verandert naar maate de boom oud wordt. De
boom zelf draagt in overvloed, schoone, groote bloemen,

(a)
(b)

Xylon arboreum.
Xylon herbaceum.
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die de gedaante van een uitgebreide klok hebben, en tot den grond toe in vyf of zes
deelen verdeeld zyn. Derzelver geele kleur is gemengd met rood of purper. Hy bloeit
tweemaal 's jaars, en draagt, insgelyks, eene vrucht zo groot als een duiven-ei,
welke ryp geworden zynde, zich in vier deelen of huisjes verdeelt, en eene vlok
Katoen laat zien zo wit als sneeuw, welke, door de warmte, opzwelt tot de grootte
van een klein hoender-ei: binnen deze wol wordt men een langwerpig zaad gewaar,
welk zwart, en zo groot is als ertjes
In het gebruik van deze wolle, door de milde Natuur ons ruw geschonken, ziet
men eerst het menschelyk verstand uitblinken; want onder hoe veele onderscheidene
gedaanten ziet men dezelve niet verschynen? in neteldoek, tapyten, dekens, fluweel
enz. welke verscheidenheid afhangt van de keuse der wolle, en de manier, op welke
zy gebruikt wordt.
De vrouwen der Creolen en de Negerinnen, dit Katoen gesponnen hebbende,
breien of weeven 'er koussen en mutsen van, die, inderdaad, weergaloos schoon,
maar teffens duur zyn; want men betaalt voor een paar koussen van twaalf tot vyftien
Hollandsche guldens; voor eene muts van twee tot acht guldens, en voor een paar
handschoenen tot zeven guldens.
De Indiaanen, of Inboorlingen van 't land, maaken van dit zelfde Katoen de
bamacs, of hangmatten, welken zy aan de
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Blanken verkoopen, gelyk ik in het Hoofdstuk van hunnen Koophandel gezegd heb.

Zestiende hoofdstuk.
Van de aankweeking van het Katoen; van de Molens daar het mede
uitgepluisd wordt, en van de wyze op welke het ingepakt wordt.
Indien de Katoenboomen maar op eenen droogen grond staan, vereischen zy niet
veel moeite of kosten. Men verkrygt dit heestergewas van zaad pitten, welken men,
op eenen kleinen afstand, van elkanderen zaeit, wordende slegts in acht genomen,
dat zy by regenachtig weder in de aarde komen, op dat de plant zo veel te rasser
moge schieten. Na verloop van negen maanden, heeft de boom zyne volkome
grootte, en is dan beladen met vruchten. Men beweert, dat hy, als hy alle drie jaaren
met den grond gelyk afgekapt wordt, meer vruchten draagt, en het Katoen fraeier
wordt; doch dit kan ik niet vast verzekeren, om dat men, nog geen proeven genoeg
genomen heeft, aangaande de aankweekinge dezer vrucht.
Het Katoen ryp zynde, dat is, wanneer alle de doppen ter dege open zyn, dan
wordt het afgeplukt, en naar huis gebragt, om het te pluizen. De Molen, die tot dit
werk dient, is een langwerpig vierkant raam

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

65
bestaande uit vier houten stylen, van omtrent vier voeten hoog, welken
zamengevoegd zyn door acht karvielblokken, naamelyk vier boven en vier beneden.
Dwars over dezelve liggen twee spillen of spinstokken, die streepen hebben in de
geheele lengte, en tegen over elkanderen geplaatst worden, door schroefstokken,
welken van onder en bezyden het raam zitten. Aan deze schroefstokken zyn touwen
vast gemaakt, die op de treden voegen, waar op de werkman zyne voeten zet,
dezelven naar boven verheffende, en wederom naar beneden drukkende, om de
spillen na elkanderen in beweeging te brengen. Ten dien einde zit de werkman voor
het raam, hebbende voor zich een plankje van zeven of acht duimen breed, daar
hy het Katoen op legt. Dit plankje is zo lang als het raam, en vast aan deszelfs
houten stylen, zo dat het bewogen kan worden, tegen over en digt by de spillen.
Dan neemt de werkman het Katoen uit eene mand, die aan zyne linker hand staat;
hy spreidt het vervolgens uit op het plankje, en schikt het met de linker hand langs
de spinstokken, welken het door hunne draeien naar zich trekken, en ver genoeg
van elkanderen zyn, om het te laaten doorgaan, doch te digt, en te zeer geslooten
om het zaad den doortogt te geeven, welk, door dien weg genoodzaakt zynde, om
het Katoen, daar het in besloten, en door de ongelykheid van deszelfs oppervlakte
ingewikkeld was, te
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verlaaten, op den grond valt, tusschen, de beenen van den werkman, terwyl het
Katoen, door de spinstokken gevat naar de anderen zyde gaat, en in een' open zak
valt, die aan een plankje vast gemaakt is, welk evenwyd van het eerste, doch een
weinig afhellende gemaakt is, op dat het Katoen zou kunnen vallen.
Om hetzelve in te pakken, stopt men het in groote en sterke lyn waaten zakken,
welken men nat maakt, naar maate dat men 'er het Katoen in pakt, op dat het niet
aan het lynwaat blyve hangen, en door de nattigheid beter glyde. Op deze wyze
maakt men baalen van drie tot drie hondert en vyftig pond. Hier aan ziet men, ten
naasten by, waar in de aankweeking en bereiding van 't Katoen bestaat, daar zo
weinig moeite en kosten toe vereischt worden, dat men, met een getal van dertig
slaaven, een aanzienlyk stuk lands, met Katoen-boomen beplant, kan onderhouden,
en eene koopmanschap inzamelen die noch in deugdzaamheid, noch in fynheid en
witheid, voor de Levantsche behoeft te wyken, en een zekeren en eerlyken winst
aanbrengt.

Zeventiende hoofdstuk.
Van de Indigo en derzelver Toebereiding.
Naardien de Indigo in Suriname niet veel voortgekweekt wordt, zo moet men den-
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ken, dat dezelve daar zo wel niet gelukt is, als in de Fransche Kolonien, alwaar men
veel werk van Indigo maakt, hoe beswaarlyk en teder deze plant ook aangekweekt
worde. Ik zou 'er hier ook geen gewag van maaken, indien ik niet voorgenomen
had, om niets over te slaan van 't geene eenige betrekking heeft tot het bestek, dat
ik my voor gesteld heb.
Het geene men Indigo noemt, is eigenlyk niets anders dan een zamenstel van
moer of droessem, die men verkrygt van eene plant, waar van ik eene beschryving
zal doen, om dat dezelve niet zeer bekend is.
De plant, die de Indigo of de gemelde droessem voortbrengt, wast tot de hoogte
van twee voeten, en zou hooger groeien, indien men dezelve niet op die hoogte
afsneedt. Zy verdeelt zich, gemeenlyk, in verscheidene knoestige steelen, die
voorzien zyn met menigvuldige kleine takjes of spruiten, aan ieder van welken, van
acht tot tien paar bladen zitten, doch aan het einde lopen ze in één blad uit. Deze
bladen die vleezig en zagt zyn, wanneer men ze aanraakt, zyn ovaal, eenigzins
puntig, glad en sterk, van boven donker bruin, van onder wat bleeker en als
verzilverd. De takten zyn belaaden met roodachtige bloemen, hebbende omtrent
de gedaante van die der bremtakken; doch zy zyn kleiner; op dezelve volgen peulen
die de lengte van drie vierde duims hebben, doch niet zeer dik zyn; in deze peulen
is het zaad besloo-
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ten, welk bruin van kleur en ten naasten by zo groot is, als Radys zaad.
Deze plant vereischt eene goede vette, en vlakke, doch geen drooge aarde, om
dat zy den grond, waar in zy groeit, zeer uitmergelt; zelfs wil zy wel alleen staan.
Daarenboven moet men vooral zorg draagen, van al het onkruid, welk 'er om henen
groeit uit te roeien.
Voor het overige moet men oppassen van den grond wel te zuiveren, eer men
deze plant zaeit. Dit gedaan hebbende, maakt men gaten, die drie duimen diep, en
omtrent tien duimen van elkanderen af moeten zyn, wel oplettende van ieder ry in
eene regte lyn te zetten. In ieder gat legt men twaalf zaadjes, welken men met
dezelfde aarde weder bedekt. Deze manier van zaeien is de zwaarste arbeid, welk
in de geheele behandeling van de Indigo voorkomt, om dat men altyd bukkende het
werk verrichten moet.
Men moet eenige dagen voor den regen zaeien, ten ware de grond vogtig zy, om
dat men dan verzekerd is, de plant in vier of vyf dagen te zien op komen, na welken
tyd dezelve op zyn meest, maar twee maanden noodig heeft om tot volkomene
rypheid te geraaken, en in staat te zyn van te kunnen afgesneeden worden, eer de
bloemen zich vertonen; om dat men, na de eerste sneede, van zeven tot zeven
weeken kan voortgaan met de nieuwe takken af te sny-
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den, die de plant voort brengt; 't welk by regenachtig weder geschieden moet; want
men moet zich wel wagten, van zulks by droog weder te doen, naardien men dan
de plant, die anders eenige jaaren duuren kan, onfeilbaar zou verliezen; doch na
verloop van eenige jaaren trekt men ze uit, en men zaeit weder op nieuw.
Als de plant twee voeten hoog geworden is, snydt men dezelve eenige duimen
boven den grond af, 't welk geschiedt met kromme of snoeimessen, gelyk de
hoveniers gebruiken. Het afgesnedene wordt by elkander in een stuk lynwaat, of in
eene zak gedaan, die toegebonden en naar de week-of Rotkuip gebragt wordt, ter
bereidinge van de Indigo.
De week-of Rotkuip is eene groote vierkante kuip, gemaakt van zeer hard, en het
dikste hout, welk men vinden kan. Op den bodem van deze Kuip is eene opening,
of gat, den toe gang makende tot eene tweede kuip, en waar in insgelyks eene
opening, zo groot als de eerste, gevonden wordt, tot eene derde kuip; zo dat, naar
maate men die openingen, of gaten open doet, het vogt, welk in de eerste kuip was,
in de tweede, en van deze in de derde overgaat.
De eerste dezer kuipen is zeer groot; de tweede is een derde kleiner, en de derde
wederom naar maate van de tweede.
Met de eerste kuip begint men de droessem-deeltjes, die eigenlyk de Indigo
uitmaa-
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ken, van de plant te trekken. Ten dien einde maakt men groote bondels of bossen
van de planten, welken men gesneden heeft; men doet dezelve in de kuip, die vol
water gedaan wordt, en men legt 'er stukken hout op, om te maaken, dat zy onder
water blyven, gelyk men omtrent doet met de druiven, die in de pers gedaan worden;
daarna laat men het gezamenlyk gisten. De gisting geschiedt in twaalf of vyftien
uuren, min of meer, naar maate de hitte grooter of kleiner is; dan ziet men het water
van alle kanten kooken, dik worden en eene gansch blauwe kleur, die naar het
paarsch trekt, aanneemen.
Het water deze kleur aangenomen hebbende, oordeelt men, dat het genoeg
belaaden is met het zout en de zelfstandigheid der plante, of der droessem-deeltjes
daar ik van gesproken heb, en die door de gisting los geraakt zyn; dan opent men
de kraan van de kuip om het te laaten uitloopen in de tweede kuip, zonder de planten
aan te raaken, welken men daarna weg werpt, en die een' allerstinkendsten reuk
geeven.
Zo ras het water in de tweede kuip is, roert men hetzelve met houten plankjes,
of met emmers, tot dat de zouten zich vereenigen, en als 't ware genoegzaam
gestremd zyn om een lighaam te maaken. Op dit oogenblik komt het 'er op aan, om
de Indigo haare behoorlyke hoedanigheid te geeven; doch dit leert men niet, dan
door eene lange ondervinding, en welke lessen men
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daar omtrent ook geven mag, zou men echter nooit slaagen, zonder de oeffening
by de bespiegelende kennisse te voegen.
Wanneer de Indigo haare vereischte hoedanigheid verkreegen heeft, houdt men
op met dezelve te schudden en te roeren; men laat ze zakken op den bodem van
de Kuip, alwaar zy zich vergadert als drek, en het water, welk zich, door het gestaadig
roeren, ontlast heeft van alle de zouten, daar het mede vermengd was, komt boven
dryven, en wordt helder; dan giet men 't 'er uit met volle emmers; maar als men by
de oppervlakte van de Indigo komt, opent men de kraan, op dat het overige water
in de derde kuip loope, alwaar men het nog een weinig tyds laat rusten, waarna
men de Indigo in zakjes doet, in welken zy haare overige vogtigheid verliest.
Als 'er het water geheelenal uit gelopen is, spreidt men dezelve uit in kleine kistjes,
om ze volkomen droog te doen worden; maar men moet oppassen dat ze niet in de
zon gelegd worde, want dus droogende zou ze haare kleur verliezen; ook moet men
ze voor vogtigheid bewaaren, waardoor ze smelten zoude.
Men beweert, dat de beste en meest geachte Indigo ligt, zuiver, en eenigzins hard
moet zyn; dat ze op het water dryven, ligt vlam vatten, en schier geheel en al
verteeren moet. Haare kleur moet fraei donker blaeuw zyn, trekkende naar het violet,
voorts blinkende, leevendig en schitteren-
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de, en, als men ze op den nagel wryft, moet het geene daar op blyft zitten de kleur
hebben van oud metaal.
Ziedaar het aanmerklykste en het noodzaaklykste, welk ik aangaande den
landbouw, heb kunnen verzamelen, zo door myne eigene waarneemingen, als door
de berichten, die men my wel heeft willen geeven, en die ik geloof echt te zyn. Indien
ik iets vergeeten, of my ergens in vergist mogte hebben, gelyk den besten kan
gebeuren, dewyl niemand onfeilbaar is, zo verzoeke ik de geenen, die beter
onderricht meenen te zyn, my hun licht daar omtrent mede te willen deelen; het zal
my altyd tot vermaak zyn, daar nut uit te trekken, en regt te doen aan die het
verdienen zullen.
Laaten wy nu overgaan tot de beschryving der dieren.

Achttiende hoofdstuk.
Algemeene verdeeling van het Ryk der Dieren.
Schoon men in de Kolonie van Suriname een groot aantal van allerleie soorten van
dieren, en zelfs veelen, die zeldzaamer zyn dan in andere landen, vindt, kan ik my
echter hoe grooten lust ik daar ook toe hebben, niet verbinden, om den
Natuurkundigen
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hier omtrent volkomen genoegen te geeven, uit hoofde van de byna onoverkomelyke
zwaarigheden, welken men ontmoet in de naspeuringen, die men zou moeten doen,
om alle de dieren te kunnen aanwyzen, met hunne hoedanigheden, eigenschappen
en overeenkomsten.
Vooreerst, is het den Blanken, het zy Creoolen of Europeaanen, niet alleen
onmooglyk, alle de Plantagiën van ieder Rivier of Kreek, maar zelfs ook de oneindige
en ver afgelegenste bosschen af te loopen, om het gedierte te ontdekken, welk zich
daar in onthoudt; vooral in een land daar de ongeregeldheid van de lucht zulke
vervaarlyke wanordens in het menschelyk lighaam veroorzaakt. Niemand kan zich
verbeelden, hoe veel moeite en arbeid men zou moeten verduuren, om zodanig
eene onderneeming werkstellig te maaken, en welke zwaarigheden men zou
ontmoeten. Derhalven is 'er in de tweede plaats niemand, dan de Negers, of de
Inboorlingen van 't land, in staat, om de ongemakken te kunnen lyden, die
onafscheidbaar zyn van diergelyke togten, om dat alle tyden, het zy regen, of schoon
weder, hun onverschillig zyn, en dat de groote hitte der Zonne hun zo min lastig valt
als de koude van den nacht; doch het ontbreekt hun aan zodanige kundigheden,
welken iemand smaak doen hebben in deze soorte van waarneemingen. Dus zou
men moeten beginnen met hen te onderrichten in 't geene men van hun verlangde;
't welk geen
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kleine zwaarigheid zou zyn; en 'er hen, vervolgens, toe aanmoedigen door
belooningen overeenkomstig met het eigenbelang, waar door zy allen natuurlyk
geregeerd worden: want ik ken geen volk, welk baatzuchtiger is dan dit. Dit alles
strekt tot een bewys, dat het zeer veel moeite in zou hebben, om van deze zaaken
volkomen onderricht te worden. Wat my aangaat, ik zal my vergenoegen met te
beschryven het geene ik 'er van weet, en 'er byvoegen al wat ik heb kunnen
verzamelen, met behulp van myne goede vrienden, zedert het eerste werk, welk ik
over hetzelfde onderwerp heb uitgegeeven.
En om deze stof, die tegenwoordig zo verspreid is in de geleerde waereld, met
eenige orde te behandelen, zal ik het Dierlyk Ryk in zes Afdeelingen verdeelen.
In de eerste Afdeeling zal ik spreeken van de Dieren, die vier voeten hebben, en
met hair gedekt zyn, ten minste aan eenige deelen van 't lighaam, en van de
Natuurkundigen Viervoetige dieren genoemd worden.
In de tweede Afdeeling zal ik de Ornithologie verhandelen; welk woord, van 't
Grieksch af komstig, de dieren aanduidt, die het gansche lighaam met veeren bedekt,
en eenen bek hebben als hoorn, en voorzien zyn met twee vleugels en twee voeten;
bekend onder den naam van Vogelen.
De derde zal ten onderwerp hebben de dieren, die op het land en in 't water
leeven, en benevens die op den buik kruipen,
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wier lighaam gemeenlyk naakt, en met vier voeten voorzien is; of de zulken, die het
lighaam vol schubben, en geene voeten hebben; allen welken bekend zyn onder
den naam van Halfslachtige en Kruipende Dieren.
De Vierde Afdeeling zal de Ichthyologie betreffen; insgelyks een grieksch woord,
waar door te kennen gegeeven worden Dieren, welken kraakbeenige vinnen hebben,
en geen adem haalen dan door de kieuwen, tegen over welken men gaten vindt, of
wel, die vinnen hebben, bestaande uit beentjes, en op dezelfde wyze adem haalen
door de kieuwen, gelyk de voorgaanden, op welke kieuwen deksels zyn, welke
bestaan uit beenachtige deelen: Deze soorten zyn bekend onder den naam van
visschen, wier verblyfplaats in het water is.
De Vyfde Afdeeling zal handelen van de Insecten, of gekorvene diertjes, waarvan
het lot is, verscheidene gedaanteverwisselingen te ondergaan, eer dezelven hunnen
wasdom hebben. Dit zyn eigenlyk alle dieren, die voor hunne laatste
gedaanteverwisseling, slegts eenige tekenen, of werktuigen der ademhaalinge
hebben, maar, in 't vervolg, sprieten aan het hoofd krygen, en altyd zes voeten en
niet meer hebben.
In de zesde en laatste Afdeeling zal ik spreeken van de wormen, welken vatbaar
zyn voor beweeging, inkrimping en uitbreiding.
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Negentiende hoofdstuk.
Van de viervoetige Dieren.
+

(a)

De Os, een tam dier, voorzien met hoornen, is van eene groot nuttigheid, zo
+
tot voedzel voor den mensch, als tot den Landbouw. Men geeft hem den naam
Van den Os.
van Kalf, tot dat hy twee jaaren oud is; wordt hy oud zonder gesneeden te zyn,
verkrygt hy dien van Stier, doch gesneeden zynde, noemt men hem Os.
De Surinaamsche Ossen zyn op verre na zo groot, noch zo vet niet als de onzen;
schoon hun vleesch zeer goed is. Zy weegen op zyn meest, van vyf tot zeven
honderd pond. De Plantagiën, gelyk ik boven reeds aangemerkt heb, voorzien de
vleeschhallen van de stad, met dit gedierte, welk aldaar in groote menigte gefokt
wordt, en een gedeelte van den Koophandel voor de Planters uitmaakt. Zy worden
ook in de Zuiker-Molens gebruikt.
+
(b)
De Koeien zyn 'er ook in eenen vry grooten overvloed; doch zy geeven zo veel
+
melk niet als de Hollandschen, om dat 'er
Van de Koeien.

(a)
(b)

Bos domesticus in 't Hoogduitsch Ochs.
Vacca domestica in 't Hoogduitsch Kub.
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de weilanden schraaler zyn, en zy dus zo veel voedzel niet krygen, als zy daar toe
noodig zouden hebben; waaruit men besluiten kan, dat de melk duur is, en 'er weinig
boter in de Kolonie gekarnd wordt.
+
De Kalveren zyn 'er vry schaars, wordende dezelven vroeg gesneeden, om 'er
meer geld van te maaken, en ze den vleeschhouweren als Ossen te verkoopen. +Van de Kalvers.
+
(c)
Daar zyn ook Buffels, die niet grooter zyn dan kalveren van één jaar.
Derzelver huid is gespikkeld met zwarte bruine plekken. Hunne dyen en beenen +Van de Buffels.
zyn zeer kort; het hoofd en de borst zeer breed, en het agterste gedeelte van het
lighaam smal. De Staart, die niet zeer lang is, is kaal, uitgezonderd aan het einde,
daar een boschje lang hair aan zit. Het vleesch van deze dieren is oneindig beter,
dan het kalfsvleesch. Daar zyn 'er die tot zes honderd pond weegen.
Het aanmerklykste van dit dier is, dat hetzelve, wanneer het door groote honden
vervolgd wordt, geene andere toevlugt heeft, dan zyn' kop in eenig gat te steeken
of zich in eene Rivier of Kreek te werpen, waar door het ras gevangen is.
+
(d)
In eenige Plantagiën brengt men ook veele tamme Bokken op; maar zy zyn zo
+
groot niet als de onzen. Wilde bokken ken ik 'er niet.
Van de Bokken.

(c)
(d)

Buffelus in 't Hoogduitsch Buffel.
Hircus domesticus, in 't Hoogduitsch Boek.
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+

(e)

Het ontbreekt in 't land aan geen tamme Schaapen ; doch dezelven zyn zo groot,
+
en zo vet niet als de onzen; schoon het vleesch zeer goed is.
Van de Schaapen.
Hoewel 'er overal, daar men Schaapen ziet, ook noodzaakelyk Rammen moeten
zyn, zal ik ze echter niet beschryven, om dat zy in 't manlyke zo min van de onzen
verschillen als de Schaapen in 't vrouwlyke.
+
(f)
De Geiten , die in 't land Cabrits genoemd worden, zyn 'er in grooten overvloed,
om dat zy zeer goed zyn om te eeten. Dezelven zyn byna zo groot als de onzen; +Van de Geiten.
haare hoornen zyn rond, regt, en van boven tot beneden gekruld en uitgehold.
+
Daar zyn verscheidene soorten van Varkens in Suriname. De eerste soort is die
+
(g)
Van de verscheidene
der tammen , die in de Plantagiën opgebragt worden, om 'er handel mede te
soorten
van Varkens.
dryven, en ze den vleeschhouweren te verkoopen. Deze soort is klein; doch heeft
goed vleesch, om dat zy met teieens of ignaamen, gevoed worden, waar door het
vleesch vaster wordt en minder reuk heeft, dan dat van onze Varkens, die zich byna
niet dan met vuiligheden voeden. In kleur verschillen zy niet met de onzen.
(h)
De tweede soort is die der Marons, of zwarte varkens welken men wederom in

(e)
(f)
(g)
(h)

Ovis domestica in 't Hoogduitsch Schaff.
Capra in 't Hoogduitsch Geiss.
Sus domesticus in 't Hoogduitsch Schwein.
Sus Major Niger.
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twee soorten kan verdeelen, waarvan de eerste soort zeer kort is, hebbende een'
dikken kop, en de achterste pooten korter dan de voorsten; 't welk maakt, dat deze
dieren ligt om ver tuimelen onder het loopen. Zy zyn gewapend met groote
slagtanden, welken hem gevaarlyk maaken voor de jaagers. Dezen zyn geheel
zwart.
De tweede soort van de Marons-Varkens verschilt zeer weinig van de
tamme-Varkens, en het vleesch van beiden is niet alleen zeer blank, maar ook
uitsteekend lekker van smaak.
(i)
De derde soort van Varkens komt het allernaast by die der wilde zwynen. Dezen
worden in 't land voor wilde Varkens gehouden; ook draagen zy den naam van
Pingo, of Pinko. Zy hebben den navel op den rug, by de lendenen. Deze navel
bestaat in een zakje of luchtgaatje, van omtrent een of twee duimen diep, tusschen
de huit en de spieren, dienende tot een buis voor een vetachtig vogt, welk een zeer
onaangenaamen reuk heeft.
Het aanmerkelykste van deze soorte van wilde Varkens, is, dat zy zich gemeenlyk
by elkanderen houden, en altyd by hoopen, zomtyds wel van drie honderd sterk, in
de bosschen loopen, en dat zy, als zy iemand ontmoeten, hunne tanden zo knerssen,
dat 'er de onverzaagdste mensch een schrik van op 't lyf krygt, waarna zy zich
terstond

(i)

Sus Maximus, umbilico in dorso.
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op denzelven werpen; dit maakt dat zy zeer te duchten zyn. Om zulk een gevaar te
ontgaan, zyn maar twee middelen; het eerste is dat men op een' boom klimme, doch
het zekerste middel is, dat men hen onbeschroomd af wagte, en zyn water looze,
om dat zy zeer bevreesd zyn voor deszelfs reuk.
Indien het gebeurt, dat men een van den hoop doodt, zo sluiten zy zich terstond
weder in een, om de plaats van het afgemaakte Varken niet open te laaten. Deze
soort heeft hetzelfde vleesch als de tamme Varkens; doch het is beter van smaak.
De Negers zyn vry behendig in dezelven te dooden, en zelfs in zich meester te
maaken van hunne jongen, die men opbrengt als wilde zwynen.
(k)
De vierde soort van Varkens, is die der water-Varkens . Dezen zyn halfslagtige
dieren, welken meer in 't water, dan op het land leeven, werwaarts zy zich, van tyd
tot tyd, begeeven, om het tederste gras af te knabbelen. Derzelver hair is zeer kort,
gemengd met zwart en wit, op de wyze van streepen, die zich in de lengte, van het
hoofd tot den staart uitstrekken. Hunne pooten hebben maar drie klaeuwen, en
gelyken volmaakt wel naar die der Endvogels. Zy knorren niet, maar fluiten als
Isaaren. Hun vleesch is zeer goed.

(k)

Sus aquaticus musticulus.
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(l)

De Cabiai's , dus genoemd om dat zy ook halfslagtige dieren zyn, maaken de vyfde
soort uit. Dezen zyn omtrent zo groot als Varkens van twee jaaren. Hun hoofd is by
de acht duimen lang; de snuit is dik en stomp, en het benedenste kaakebeen korter
dan het bovenste. De oogen zyn groot en zwart, de ooren klein en spits. Zy hebben
kneevels, gelyk de katten, en schier geenen staart. Het geheele lighaam is bedekt
met zwartachtig, ruig en zeer kort hair. Derzelver smaak is heerlyk.
+
(m)
Schoon het Steekel-Varken zeer klein is, zal ik het echter hier plaatzen,
+
aangezien het van 't geslacht der Varkens is. Die men in de bosschen van
Van het Steekel Varken.
Suriname vindt, hebben eenen snuit gelyk de Varkens; kleine ooren, die byna
onder de steekels verborgen zyn, en groote glinsterende oogen. Derzelver gansche
lengte bedraagt omtrent derdehalven voet, dat is te zeggen, van het einde van den
snuit tot aan het einde van den staart. De beenen zyn kort, en gelyken veel naar
die der aapen.
Hun geheele lighaam, de beenen uitgezondert, is bedekt met steekels van
derdehalven duim lang, welker eene helft, gerekend van haaren aanvang af, geel,
en de andere zwart, of donker bruin is; de punten dezer steekels zyn wit en zeer
scherp;

(l)
(m)

Porcus fluviatilis of Sus maximus palustris.
Hystrix longus caudatus, brevioribus aculeis, in 't Hoogduitsch stachel-schwein.
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die het hoofd bedekken zyn zo lang niet, als de overigen.
Derzelver neusgaten zyn omringd met lange hairen, die een' baard vertoonen,
gelyk die der katten; de staart is maar tot op de helft met steekels bedekt, zynde de
andere helft bekleed met hair, welk naar Varkens hair gelykt. Dit dier weet de pylen,
daar het mede gewapend is, zo schielyk te beweegen, dat het schynt als of de huid
beweeglyk was. Zy zyn niet kwaad, en byten niemand; doch zo ras men ze tergt,
worden zy boos, en richten hunne steekels op, om zich tegen allen overlast te
beveiligen.
+
(n)
De Otter is een halfslachtig en land dier, ten naasten by zo groot als een Vos.
In 't land wordt hy Tovous genoemd. Dit dier, welk men met regt, een verslindend +Van den Otter.
dier kan noemen, is echter begeeriger naar visch dan naar vleesch; ook houdt
het zich meest op langs de oevers van de Zee, of Rivieren om op de visschen te
jaagen. Deszelfs huit is grysachtig, en met witte plekken voorzien. De lengte des
lighaams van 't hoofd tot den staart gerekend, kan naeuwlyks twee voeten haalen;
de oogen zyn zeer klein; de ooren kort en rond, en laager geplaatst dan de oogen.
Het heeft zeer korte beenen; en vyf vingers zyn aan ieder voet, die met gekloofde
nagels voorzien zyn; de vingers zyn aan een verknocht

(n)

Lutra, in 't Hoogduitsch Fischotter.
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door een sterk vliesch, gelyk dat der Endvogels. Naardien dit dier byna altyd zyn
verblyf in 't water houdt, zo heeft men nooit gehoord, dat het iemand aangedaan
heeft.
+
(o)
De Paarden , die in 't land gebooren worden, zyn zelden grooter dan Ezels;
+
schoon ze rond en ingedrongen zyn, zyn zy nogthans zeer evenredig. Hunne
Van de Paarden.
buitengemeene leevendigheid, en onvermoeidheid in allerlei werk, doet ze
aanpryzen. Men gebruikt dezelven in Zuiker-Molens; doch zy zyn zeer duur; want
men betaalt voor het stuk van twee tot drie honderd en vyftig Hollandsche guldens.
Men neemt veel moeite om de soort te vermenigvuldigen, dewyl het ook een tak
van Koophandel voor de Planters uitmaakt.
+
(p)
(q)
De Ezels en Muil-ezels zyn vry zeldzaam, in de Kolonie; en het klein getal,
+
welk men 'er van deze dieren ziet, komen nog van de Engelschen, die ze in de
Van de Ezels en
Muil-Ezels.
Zuiker-Molens gebruiken.
+
(r)
De Tygers zyn in gansch Amerika, zo verspreid, dat men zich niet moet
verwonderen, indien men 'er in Suriname ook vindt. Deze dieren zyn bloeddorstig, +Van de Tygers.
wreed,

(o)
(p)
(q)
(r)

Equus Surinamensis, in 't Hoogduitsch Pferd of Ross.
Asinus vel Equus, auriculis longis flaccidis, in 't Hoogduitsch Ezel.
Mulus vel Equus, aurlculis erectis, in 't Hoogduitsch Maul-Ezel.
Tigris Americana, in 't Hoogduitsch Tiger-dier.
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wild, woest, ongemakkelyk om te temmen; men moet ze niet vertrouwen, om dat
zy altyd genegen zyn tot kwaad doen; zy gelyken veel naar katten, maar zyn veel
grooter en sterker.
De Tyger is misschien het eenigste dier, wiens aart men niet verzagten kan; men
kan hetzelve noch door dwang, noch door geweld, veel min door zagtzinnigheid
temmen; want het vergramt zich zo wel over eene goede als kwaade behandeling;
niets, in een woord, is in staat om dezen yzeren aart te buigen. De honger, die de
allerwreedste dieren, op het gezicht van voedzel, tam maakt, maakt dit dier nog
doller en woedender; het verscheurt zo wel de voedende als slaande hand; het brult
op het gezicht van al wat leeven heeft; ieder voorwerp is een andere prooi, welke
het, met zyn roofzuchtig gelaat, reeds by voorraad verslindt, en met afgryslyke
gillingen, verzeld van knerssingen op de tanden, bedreigt, eer dezelve nog onder
zyn bereik is, stellende dikwyls alles in het werk, om 'er op aan te vallen, ondanks
de ketenen en banden, waar door deszelfs woede wel verhinderd, doch niet
beteugeld wordt. Dit is de aart van deze dieren, waar van het vel zo hoog by de
Europeaanen geacht wordt, zonder op derzelver vleesch verlekkerd te zyn, welkde
Indiaanen echter eeten, en niet kwaad vinden.
De zogenaamde Tygers, welken men in Suriname ziet, zyn niet grooter dan wind-
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honden, waarvan zy volkomen de gedaante hebben. Men vindt 'er nogthans, die
drie voeten lang zyn, gerekend van het einde van den muil, tot daar de staart begint.
Zy hebben eenen kop gelyk de Katten, eenen wyden muil, kneevels, sterke, lange
en scherpe tanden, geele en schitterende oogen, en breede voeten, die in vyf
vingeren verdeelt, en met lange en scherpe nagels gewapend zyn, welken zy
verbergen als het hun goeddunkt. Ook hebben zy, gelyk de Katten, redelyk lange
en met hair bedekte staarten. Men vindt 'er die geel zyn met zwarte plekken, en
dezen zyn van de grootste soorte; die van de kleine soorten hebben zwarte en witte
(s)
plekken. Daar is nog eene derde soort, zynde eigenlyk de Tyger-Kat, die ook zwart
en wit geplekt is, en zich zomtyds tam laat maaken, als ze acht dagen oud zynde
gevangen wordt. Alle deze drie soorten, hoe fraei dezelven ook zyn, zyn menigmaal
de geessel der Plantagiën; vooral de twee eerste soorten, om dat zy paarden en
ossen aantasten, en als zy die van kant gemaakt hebben, sleepen zy ze, hoe groot
ze ook zyn mogen, naar de bosschen, alwaar zy het ingewand 'er uithaalen, en de
lighaamen, op hun gemak, verslinden. Indien zy kunnen komen tot de voorplaatsen,
dan doen zy hetzelfde, zo dat dit gedierte op allerleie wyze te vreesen

(s)

Feles-fera Tigrina, in 't Hoogduitsch Tyger-Katz.
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is. Maar naardien de Negers voortreffelyke Jaagers zyn, zo passen zy 'er, zo ras
als zy derzelver voetstappen bespeuren, zodanig op, dat 'er hun weinigen
ontsnappen; en dit brengt hun eigenbelang mede, om dat de Negers van de
Plantagiën in 't byzonder voor zich zelven eenig gevogelte hebben, welk hunne
Meesters niet aangaat.
+
(t)
Men geeft den naam van Mieren-eeter aan een dier, welk eenigzints de gedaante
+
van een' vos heeft. In Suriname vindt men 'er drie soorten van.
Van den Mieren-eeter.
(u)
De eerste soort dezer dieren heeft ten minste de lengte van zeven voeten,
gerekend van het einde van den snuit tot aan het uiterste van den staart. De achterste
pooten zyn een' voet lang, en de voorste iets korter; het heeft vier vingers aan de
voorste, en vyf aan de achterste pooten, welken allen met sterke nagels gewapend
zyn; deszelfs snuit is zeer lang, doch de opening van den mond is zekerlyk niet
evenredig met de grootte van het dier, zynde die zeer klein; maar de ooren zyn, in
tegendeel, wederom zeer lang. De oogen zyn groot; de staart gelykende naar eenen
paarden-staart, is geheel met lang zwart hair voorzien; voorts plat, en zeven duimen
lang. Het lighaam is bedekt met lang zwart hair, welk vermengd is met wit;

(t)
(u)

Tamandua, vel Myrmecophaga, in 't Hoogduitsch Ameisen Fresser.
Tamandua-Guacu, sive major. Pison. Hist. Nat. figur. p. 320.
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en deszelfs tong is omtrent achttien duimen lang, van alle de drie soorten is deze
de grootste Mieren-eeter. Men ziet hem zelden, om dat hy de afgelegenste bosschen
bewoont. Ik heb nogthans het vel en de tong van eenen gehad, welken my van een'
Kustbewaarder geschonken werden; doch ik heb ze niet kunnen bewaaren, om
datze niet wel bereid waren. Dezelve verzekerde my, dat hy het dier zelf gedood
hadt, in de bosschen langs den Zeekant.
De tweede soort is de helft kleiner, doch komt, in alle haare deelen, met de eerste
overeen. De kleur is ros-bruin. Het lighaam is bedekt met zagt hair, en de staart
byna kaal.
De derde soort is nog kleiner, hebbende, op 't meest de lengte van achttien
duimen, gerekend van het einde van den snuit tot aan 't uiterste van den staart. Het
gantsche lighaam is bedekt met geelachtig hair, welk gemengd is met grys, en zo
zagt in 't aanraaken als zyde. De snuit, en ooren zyn zeer kort, en de oogen klein.
Deze drie soorten van dieren leeven alleen van mieren. Als een derzelven een
mieren-nest ontdekt, dan maakt het met de nagels eene opening, om in het midden
van het nest te komen; waarna het 'er de tong insteekt, welke daar geheel inboort;
en dewyl de tong natuurlyk vettig is, zo blyven 'er de mieren, die allen in wanorde
zyn, aan hangen, waarop de Mieren-eeter zyne tong te rug haalt, en deze diertjes
in-
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slokt, dit herhaalt hy zo lang als 'er mieren op die plaats zyn; en heeft hy dan nog
honger, dan begeeft hy zich naar eene andere plaats, om hetzelfde te doen. Dit
voedzel, welk zeer ligt schynt, is nogthans voldoende om deze dieren te voeden,
die nooit dan by nacht, te voorschyn komen, en by dag zich in hunne holen
verschuilen. De Mieren-eeters gaan zeer langzaam. De wyfjes, gelyk men my
verzekerd heeft, werpen zo veel jongen als zy tepels hebben, waarom men dezelven
voor zoggen zoude kunnen aanzien.
+
Ik zou wel haast gelooven, dat 'er byna in alle de deelen van de oude en nieuwe
+
(v)
Van de Harten.
waereld Harten gevonden worden, doch verschillende in groote, maakzel der
hoornen en soorten.
In Suriname vindt men twee soorten, die van de Europeaansche verschillen, en
eene tamelyke menigte uitmaaken.
(w)
Tot de eerste soort behoort de Bosch-Hinde , welke oorspronglyk is uit het land,
ten minste, zedert veele eeuwen, en zonder onderscheid het zy mannetje of wyfje,
dus genoemd wordt, schoon het mannetje hoornen heeft, en het wyfje niet.
Dit dier is zeer levendig, en vlug in 't loopen, bedekt met rosachtig kort, en dik
hair. Deszelfs hoofd is klein en mager; de ooren zyn dun, de hals lang en gebogen,

(v)
(w)

Cervus; het wyfje Cerva, in 't Hoogduitsch Hirsch, en 't wyfje Hinde.
Cervus major, corniculis brevissimis.
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en het gezicht doordringend. Het vleesch, schoon niet zeer vet, is lekker van smaak.
De hoornen zyn niet groot; het is zelfs iets zeldzaams als ze twee of drie takken
hebben.
(x)
Tot de tweede soorte behoort de Geit , die kleiner is dan de Hinde. Dit dier heeft
kleine ooren, en den staart kort en stomp. Het hair is ros uit den geelen, doorzaeid
met witte plekken, gelyk dat der Tygers. Zy houden zich, gemeenlyk, in moerassen
op, waar door de jagt op dezelven voor de Blanken bezwaarlyk valt; doch de
Neger-jaagers verschuilen zich, en wagten ze af in de voetpaden, daar zy derzelver
voetstappen vernomen hebben: Deze paden loopen, gemeenlyk, uit op eenige
kreeken, of beeken, of wel op zekere natuurlyke savaanen, werwaarts zy zich
begeeven om te graazen. Zo ras de dieren by deze plaatsen naderen, die den
meesten tyd, open liggen, dan blyven zy stil staan, luisteren scherp toe, kyken naar
alle kanten, en snellen, op het minste gerucht, welk zy hooren, weder naar de
bosschen. In deze gelegenheden oeffenen de Negers en Indiaanen veel gedulds,
om het oogenblik af te wagten dat zy 'er op los kunnen branden, 't welk een Blanke
niet zo lang zou kunnen uithouden, zo om de hitte van de luchtstreek, als andere
ongemakken, die hy niet zou kunnen verduuren.

(x)

Cervus minor, palustris; vel. Cervula Subrubra, albis maculis.
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Het vleesch van deze soorte is oneindig beter dan dat van de voorgaande. De
Indiaanen, of Inboorlingen van 't land, zyn ook zeer handig om zich meester te
maaken van de kleine Geitjes, die nog zuigen. Om dit te doen loeren zy het oogenblik
af, dat de moer gaat graazen, wanneer zy dezelven wegneemen, en dikwils
opbrengen, tot dat de hoornen te voorschyn komen, waarna zy ze slagten om te
eeten.
+
(y)
De Vos, zegt de Heer Buffon, is beroemd om zyne loosheid, en verdient, te
regt, den naam van het slimste der dieren te zyn. Het geene de wolf slegts door +Van den Vos.
geweld doet, doet de Vos met behendigheid, en slaagt gelukkiger. Zonder zich
op te houden met honden of Herders te bevechten, of kudden aan te tasten, en
lyken weg te sleepen, is hy meer verzekerd van den kost te vinden; hy gebruikt
meer verstand dan geweld; zyne vindingen zyn in zyn natuur, en daar ontbreekt het
hem zelden aan, gelyk bekend is. Zynde zo doorsleepen, als vernuftig, oplettend,
en zelfs tot het uiterste geduldig, en voorzichtig weet hy zyn gedrag te veranderen,
hebbende altyd middelen over, die hy, als het te pas komt, werkstellig maakt: Hy
waakt van naby op zyne behoudenis, en schoon hy onvermoeid, en zelfs vlugger
is dan de wolf, vertrouwt hy echter niet op de snelheid van zynen loop. Hy weet zich
in veiligheid te stellen, en Schuilplaatsen te verzinnen, werwaarts hy zich, in
dringenden nood, begeeft, en alwaar hy zyn verblyf houdt, en zyne jon-

(y)

Vulpes, in 't Hoogduitsch Fuchs.
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gen opbrengt; want hy zwerft niet om, maar heeft altyd eene vaste verblyfplaats.
De Vossen, welken in Suriname gevonden worden, zyn aldaar onder den naam
van Quassi bekend. Men ziet 'er verscheidene soorten van, die, ten opzichte der
grootte, met de Europeaanschen verschillen. Hunne gedaante gelykt niet kwaalyk
naar die van eenen hond, uitgezondert, den snuit, die langer is. Daar zyn 'er, die
eenen kalkoen van twaalf of vyftien pond kunnen wegvoeren.
Die van de tweede soorte gelyken volmaakt naar een' hond, zo om hunnen staart,
die geheel met hair bedekt is, als om dat zy blaffen gelyk de honden.
De Vossen van de derde soort hebben zeer korte beenen.
De kleur der eersten is grysachtig; die van de tweede soorte geelachtig, en de
laatste soort heeft, in den beginne eene bruine, doch in 't vervolg, omtrent eene
zwarte kleur, en dan hebben zy eenen spierwitten halsband om den hals.
Deze dieren houden zich gemeenlyk op, by de zoomen of ingangen der bosschen,
alwaar zy luisteren naar het haanen gekraei, en het geschreeuw der vogelen, welken
zy, van verre, beloeren; zy weeten hunnen tyd wel waar te neemen; verbergende
hunne oogmerken, en gang, en sluipen stil in de voorhoven, daar zy zelden
vergeefsche aanslagen doen om dezelven te verwoesten, en 'er alles om te brengen;
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dit gedaan hebbende, keeren zy allengskens te rug, neemende een gedeelte van
hunne prooi met zich, die zy zorgvuldig verbergen; eenige oogenblikken daarna
komen zy weder om wat anders te haalen, en hier mede houden zy aan tot dat zy
zich meester zien van den ganschen buit, of dat de dageraad of eenige andere
beweegingen in de nabuurige huizen, hen waarschuuwen de vlugt te neemen.
De Negers, gezwooren vyanden dezer dieren, draagen zorg dezelven te vervolgen,
Zo ras zy de minste vernieling in hunner voorpleinen gewaar worden, of 'er
verneemen, die zulks zoeken te doen; en dan mist het hun zelden deze roofdieren
te vangen of te dooden.
+
(z)
Daar is nog een dier, welk vry wel naar den vos gelykt, en Agouti genoemd
+
wordt. Het is zo groot als een windhond, en zeer snel. Het hoofd gelykt wel wat
Van de Agouti.
naar dat van bunsing; de ooren zyn kort en rond, het lighaam is bedekt met
rosachtig doch ruig hair, de staart is kort en zonder hair, 't welk my zou doen
gelooven, dat het inderdaad een soort van bunsing is, om dat het een' spitsen snuit
heeft. Het benedenste kaakebeen is korter dan het bovenste; de oogen zyn zwart;
de voorste beenen korter dan de agtersten; aan de voorste pooten zyn vier vingers,
en drie aan de agtersten, allen gewapend met scherpe nagels.

(z)

Cuniculus omnium vulgatissimus, Agouti vulgo.
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Men beweert, dat dit dier een zeer scherp gehoor heeft, en buitengemeen vreesachtig
is. Als het kwaad is, ryst het hair van zyn rug over einde, het slaat met de voorste
pooten tegen den grond, knort gelyk een varken, en byt van zich af; echter kan het
getemd worden. Deszelfs gewoone verblyfplaats is in verrotte holle boomen. Die
zich in de Plantagiën onthouden voeden zich met vruchten, patatten en Kassave,
en die van de bosschen met bladen en wortels.
Het vleesch van de vetten en wel gevoeden is niet kwaad om te eeten, schoon
het eenigzins hard is en een' wilden smaak heeft. De Indiaanen houden het voor
eene heerlyke spyse.
+
(a)
De naam, welken men den Luiaarden geeft, voegt deze dieren zo wel, dat men
+
geene windhonden noodig heeft om dezelven in den loop te vangen. Men vindt
Van den Luiaard.
'er twee soorten van in 't land, naamelyk, den grooten en den kleinen Luiaard.
De eerste soort is zo groot als een Vos, zynde het gansche lighaam over, bedekt
met zeer dik hair, welk met gryze en witte kleuren geschakeerd is. De tweede soort
is de helft kleiner, maar het hair is geheel grys. Het hoofd van dit dier zweemt
eenigzins naar dat van een' aap. Zyn muil is vry groot en gewapend met tanden,
de oogen staan treurig en verslagen, de voorste beenen

(a)

Ignavus, in 't Hoogduitsch der Faule.
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zyn langer dan de agtersten; de pooten zeer plat, en gewapend met lange en scherpe
nagels; het heeft byna geen staart. Deszelfs verblyf is op de boomen, daar het de
bladen, knoppen en vruchten van eet. Dit dier heeft een' oneindigen tyd noodig, om
op de boomen te klimmen; ieder beweeging, welke de Luiaard maaken moet, kost
hem veel geschreeuw, en ieder oogenblik rust hy. Eens op een' boom geklommen
zynde, klimt hy 'er niet weder af dan wanneer 'er geene bladen meer aan zyn; doch
door den honger gedrukt wordende, begint hy eerst te denken om zich naar een'
anderen te begeeven; hy gebruikt echter zo veel tyds om af te klimmen, en eenen
anderen boom tot zyne verblyfplaats te zoeken, dat hy zeer mager wordt, eer hy
nieuw voedzel bekomt. Hy heeft ten minste tee dagen noodig om op een hoogen
boom te klimmen, en niet minder om 'er af te klimmen. Naeuwlyks gaat hy vyftig
schreeden daags. De daeuw, die op de bladen ligt, verstrekt hem tot drank, Zyne
stem is zo helder als van eene jonge kat.
Men zegt, dat het vleesch van den Luiaard malsch, smaakelyk, en zeer goed is
om te eeten. Men kan ze gemakkelyk dooden, om derzelver traagheid in 't gaan;
zo dat men geene zeer ervaarene jaagers van nooden heeft, om 'er op te jaagen;
doch het is zeker, dat men ze dooden moet, om ze eenen tak, dien ze tusschen
hunne klaeuwen gevat hebben, te doen los laa-
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ten; insgelyks moet men hun den poot afhakken, indien zy, op den grond zynde, by
ongeluk iemands vinger of hand gevat hebben, want zonder dat kan men die niet
los krygen.
+
(b)
De Schild-varkens , of Tatou, zyn vry gemeen in 't land. Men vindt 'er twee
+
soorten van, een groote en een kleine.
Van het Schild-varken.
(c)
Tot de eerste soort behoort de groote Tatou, hebbende eenen honds kop Tot
(d)
de tweede de kleine Tatou.
De eerste soort is omtrent zo groot als een speenvarken van zes weeken. Deszelfs
kop, die vry groot is, gelykt volmaakt wel naar die van een' windhond, de muil is wel
gewapend met tanden; de oogen zyn klein maar de ooren groot; de staart is lang,
en zonder hair; de beenen zyn kort en dik; aan ieder poot zitten vier lange en sterke
klaeuwen. Het dier is bedekt met een beenachtig bekkeneel, op de wyze van twee
schilden, een voor en een agter, zynde van boven bol, en van onder hol, tusschen
welken verscheidene smalle banden zyn, die zamengevoegd zyn door een vliezig
vel, welk hun de vryheid laat om zich te beweegen en op elkanderen te schuiven,
waar door het dier het gemak heeft van zich in een te kunnen rollen als een Egel.
Deze schilden, gelyk ook de staart, zyn bedekt met schubben.

(b)
(c)
(d)

Armadilla.
Tatus caninus major.
Tatus minor.
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Het vel onder den buik is grys, zonder hair, en schynt zelfs vry teer te zyn. Zo ras
het dier bang wordt, trekt het zyn hoofd tusschen de schilden in, en laat niets zien
dan het end van zyn snuit, dan vouwt het de beenen onder den buik, en den staart
daar boven op; en de schubben sluiten zich toe en verbergen hetzelve, zo dat als
de twee einden van de Tatou zich vereenigen, dit dier volkomen een bal wordt, die
aan de twee assen plat is.
Het voedzel van dit dier bestaat in bladen, vruchten en wortels, welken het met
de klaeuwen ontdekt, en met de tanden afbyt, het klimt of kruipt nooit in boomen,
ook is het niet vlug in 't loopen. Deszelfs vleesch, welk blank en vet is, is zeer lekker,
doch een weinig laf van smaak. Den naam van Tatou heeft het van de Inboorlingen
van 't land gekreegen.
De kleine Tatou is weinig langer dan anderhalven voet, gerekend van het begin
van den snuit tot het uiterste van den staart. Hun snuit is zeer spits, maar het hoofd
klein; de ooren zyn kort en met zeer kleine schubben bedekt; de staart, die aan zyn
oorsprong tamelyk dik is, en allengskens dunner wordt, is zamengesteld uit
schubachtige ringen.
Het vleesch van deze kleine Tatou is zo goed als dat van de eerstgenoemde
soorte, doch het moet wel met speceryen bereid zyn, wil men het aangenaam
maaken.
+
Schoon 'er verscheidene soorten van Rotten zyn, begrypt men dezelven nogthans
+
alVan de verscheidene
soorten van Rotten.
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len onder een geslacht, en men onderscheidt ze niet dan naar de lengte haarer
staarten, haare kleur, en verschillende grootte. In 't algemeen zyn de agterste pooten
dezer dieren langer dan de voorsten.
De Rot, zegt de Heer Buffon, is een bloeddorstig en zelfs alverslindend dier; zy
schynt alleen de hardste zaaken boven de zagtsten te te verkiezen; doorknaagt
wollen, stoffen, en meubelen; doorboort het hout, maakt gaten in de muuren, houdt
haar verblyf in dikke planken, daar zy niet uitkomt dan om haar bestaan te zoeken,
en dikwyls brengt zy derwaarts al wat zy met zich kan sleepen; zelfs maakt zy 'er
wel Magazynen, vooral als zy jongen heeft. Zy brengen, verscheidene maalen in
het jaar, jongen ter waereld, en haare gewoone dragten zyn van vyf tot zes te gelyk.
Zy zyn veel liever in warme landen, dan ergens anders; en ondanks de katten,
strikken, vallen en het vergif, vermenigvuldigen deze dieren zo sterk, dat zy dikwyls
groote verwoestingen aanrechten.
Men vindt dit gedierte zo wel in de wooningen der Planters, als in byzondere
huisen: in de bosschen vooral ziet men een groot getal van allerleie soorten.
(e)
De eerste soort, zynde de Huis-Rot is te wel bekend, om 'er hier eene
beschryving van te doen.
De tweede soort is die der Bosch Rot-

(e)

Mus domesticus major, sive Rattus: in 't Hoogduitsch Ratz.
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(f)

ten hebbende een zeer groot hoofd, zeer fraeie, regte, en gladde ooren, en een
klein baardje, gelyk de Katten. Derzelver hair is van eene bruinachtige eenigzins
met wit gemengde kleur. Ik geloof dat zy eene soort van Bergrotten zyn.
(g)
De derde soort is de Moeras-Rot die zich ook in de bosschen ophoudt. Het
gansche bovenste gedeelte van haar lighaam, en 't buitenste van de pooten, is
helder vaal van kleur, en het onderste en binnenste gedeelte der pooten is wit. De
staart is zeer lang, en hier en daar met eenige hairen bedekt; de ooren zyn gelyk
die van eene Huis-Rot.
(h)
Tot de vierde soorte behoort eene andere wilde Rot waarvan het mannetje de
ballen onder het vel van den onderbuik draagt. Haar kop gelykt naar dien van een
Varken. Het dier zelf is ongemeen ruig, en het hair, welk zeer lang is, rosachtig van
kleur; doch de pooten en de staart zyn geheel kaal.
(i)
De Water-Rot maakt de vyfde soort uit. Het gansche lighaam van deze Rot is,
op het bovenste gedeelte bedekt met zwart en ros hair, het overige is van eene
aschgraeuwe met geel gemengde kleur.

(f)
(g)
(h)
(i)

Mus major agrestis.
Mus palustris bispidus, cauda longissima, supra dilute fulvus, infra albicans.
Mus Scalopes.
Mus aquaticus.
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(k)

De zesde soort is de Witte Rot zynde niet grooter dan eene muis van de grootste
soorte. Haar hoofd is eenigzins langwerpig; zy heeft een knevel van eenige zwarte
hairen; en het gansche lighaam van dit dier, welk niet zeer gemeen is in 't land, is
bedekt met kort en wit hair.
(l)
De zevende soort is de Philander , door de Inboorlingen van 't land Avari genoemd.
Het wyfje van deze dieren is door de Natuur bevoorrecht met een' zak of beurs, om
haare jongen te bezorgen, die blind gebooren worden.
Naeuwlyks heeft zy haare jongen geworpen, die zomtyds vyf of zes in getal zyn,
of zy legt dezelven terstond in haar beurs, om ze te verwarmen. Zy voert ze overal
met zich in deze beurs, die van zo veel tepels voorzien is, als zy jongen kan krygen,
en zoogt ze aldaar. Als het warm weder, of de zon heet is, dan opent deze tedere
moeder haare beurs met zeer veel omzichtigheid, op dat 'er de jongen uitgaan, en
denzelfden graad van warmte mogen genieten, dien zy aldaar ondervonden; maar
dit is zomtyds maar voor een oogenblik, om dat zy de jongen, op het minste gerucht,
welk zy hoort, naloopt, en weder terstond in de beurs doet, om ze naar eene veiliger
plaats te brengen. Men beweert, dat zy de gemeenzaamheid met mannetjes vliedt,

(k)
(l)

Mus albus.
Mus marsupialis.
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zo lang de jongen nog niet gespeend worden, 't welk de byzondere liefde bewyst
die zy voor haar kroost heeft.
+
(m)
Naardien de Muisen van 't geslacht der Rotten zyn, zo laat ik dezelven hier
+
volgen.
Van de Muisen.
De Muis, zegt de Heer Buffon, is veel kleiner dan de Rot; ook veel talryker,
gemeener en doorgaans meer verstrooid. Zy heeft dezelfde neigingen, gesteldheid
en aart, en verschilt met de Rotten byna niet dan in zwakheid, en hebbelykheden,
welken haar verzellen.
De soort is door Europa, Asia, Afrika, en gansch Amerika verspreid.
De Huis-Muis, is zo bekend door zich zelve, en de wanorders, die zy bedryft, dat
ik 'er niets van zeggen zal, dan dat de onzen niets verschillen met die men in
(n)
Suriname vindt. Maar de Bosch-Muis heeft een zeer spits snuitje, en tamelyke
breede ooren, en het lighaam bedekt met eene helder kastanje roode kleur. De
oogen, die blaeuw, en ongemeen levendig en doordringende zyn, puilen haar uit
het hoofd. Zy werpen, doorgaans, tot acht jongen, welken zich, ten einde van vyf
of zes dagen, zodanig vast hegten aan den rug van de moer, dat zy dezelven overal
met zich draagt.
Daar is nog eene andere soort van Hout-

(m)
(n)

Mus: in 't Hoogduitsch Maus.
Sorex Sylvestris.
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(o)

Muisen welke met de voorgaande alleen in den staart verschilt, zynde die eens
zo lang, en in den snuit, welke zo spits niet is.
+
(p)
De Katten zyn zo noodzaaklyk om de twee beschreevene soorten van Muisen
te vernielen, dat men dezelven byna niet kan missen. Dit niet tegenstaande, moet +Van de Katten.
men echter dit dier voor eene ontrouwe huisbediende houden, om dat het eene
ingeboorene kwaadaartigheid, een valschen inborst, en eene verkeerde gesteldheid
heeft. De gestalte van het lighaam, en de hebbelykheden komen overeen met den
aart van dit dier; want het is fraei, slap, luchtig, leevendig, behendig, wellustig en
zindelyk, 't welk men zelden in de dieren vindt. Het wyfje schynt heeter te zyn dan
het mannetje; zy zoekt, roept en nodigt het, en geeft door een geschreeuw, by
onsmaeuwen genoemd, haaren brandenden lust te kennen; zy vervolgt, byt en
dwingt het, om zo te spreeken, om haar te voldoen, schoon zy, naar
waarschynlykheid, door de vermenging, hevige pyn moet lyden, gelyk zy zulks, door
haar vervaarlyk schreeuwen, schynt te kennen te geeven.
Dit dier wordt, zonder geleerd te zyn, van zelve een zeer bekwaam jaager; maar
deszelfs aart, vyand van allen dwang, maakt

(o)
(p)

Mus, cauda longissima.
Felis domestica in 't Hoogduitsch Katze.
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het onbekwaam om beteugeld te worden. Zyne groote kunst in 't jaagen, bestaat in
behendigheid en geduld; hoe leevendig het anders ook zy, kan het zich nogthans
eenen oneindigen tyd onbeweeglyk houden, om de dieren, daar 't opgemunt is, te
bespieden, en zelden ziet men, dat het zyne poogingen te vergeefsch in 't werk
stelt.
De Kat, die het leeven maar alleen by rotten, muisen, en ander vleesch
onderhoudt, moet gehouden worden voor een volstrekt noodzaakelyk dier, zo in de
huisen als in de Plantagiën. Ook ontbreeken 'er geenen in Suriname, en men draagt
wel zorg, dezelven uit Europa te ontbieden, als men 'er van nooden heeft. Maar het
verwonderlykste is, dat deze dieren de zagtheid van de luchtstreek gevoelen, daar
zy lui en vadzig door worden, en dat zy 'er die zelfde leevendigheid niet hebben als
in Europa.
Wat aangaat de Wilde Katten, die ken ik 'er niet.
+
(q)
De Egel is een klein diertje, zo groot als een Konyn, houdende zich, gemeenlyk,
in de bosschen op. Deszelfs lengte, van 't begin van den snuit tot aan den staart, +Van den Egel.
is omtrent acht duimen. Het hoofd en de hals, zyn kort en dik; de staart is ook
niet zeer lang, en met weinig hair bedekt. Het heeft geene ooren, maar slegts gaten
daar het

(q)

Erinaceus Surinamensis, in 't Hoogduitsch Igel.
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door hoort. Ider voet heeft vyf vingers, die met lange scherpe kromme nagels
gewapend zyn. Het gansche bovenste gedeelte van 't lighaam is bedekt met korte,
dikke en harde steekels, waarvan de kleur graauw is, en naar het bleek geele trekt.
Het voorste van het hoofd, de buik, en de voeten zyn bedekt met witachtig hair als
zyde. Het hair van den buik is langer, en zo hard niet als het geene den buik van
onze gemeene Egels bedekt. Boven de oogen heeft het kort, en donker bruin in de
zyden, by de slaapen, lang en zwartachtig hair.
Als het bang wordt, rolt het zich in een, verbergende, door dien weg, zyn hoofd
en voeten; het vertoont zich, alsdan, aan alle kanten, als een steekelige bal; doch
hierom moet men deze dieren niet vermengen met de Steekelvarkens, die van
dezelven verschillen in grootte en maakzel der steekels.
Het vleesch van dit dier is zeer blank, en men zegt dat de Indiaanen het met
smaak eeten 't welk my niet verwonderen zou, om dat hetzelve zich niet voedt dan
met vruchten, mieren-eieren, kruiden en wortels
+
(r)
De Hond , zegt de Heer Buffon, heeft behalve de schoonheidzyner gedaante,
+
zyne levendigheid, kracht en gezwindheid, by uitneemenheid alle inwendige
Van de Honden.
hoedanigheden, om de aandacht der menschen naar zich te trekken. Hy

(r)

Canis, in 't Hoogduitsch Hund.
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heeft een fyn en keurig gevoel, welk de opvoeding nog meer volmaakt. Hy weet
den mensch in zyne voorneemens te gemoet te komen, op deszelfs behoudenis te
waaken, hem te helpen, te beschermen en te streelen, alle welke hoedanigheden
dit dier den omgang met de menschen waardig maaken. Eindelyk hy weet, door
aanhoudende diensten, en herhaalde liefkoozingen, zynen meester aan zich te
verbinden, hem in te neemen, en van zynen dwingeland eenen beschermer te
maaken.
In Suriname zyn drieërleie soorten van Honden.
De eerste soort is de Huis-Hond, zynde kleiner dan die van Europa.
(s)
Tot de tweede soort behoort de wilde-Hond die zich in de bosschen onthoudt.
Deszelfs lengte is omtrent van drie voeten. De staart is zeer lang, en het hair graeuw
van kleur. In het Land is hy bekend onder den naam van Crabedago, welk betekent,
vogeleeter, om dat hy daar, inderdaad, zeer op verlekkerd, en een regte verwoester
der pleinen is. Maar de Negers, die belang hebben in zyn verderf, verschoonen hem
zelden.
(t)
De derde soort is die der Water-Honden . Dezen zyn kleiner, en doen zo veel
schade niet als de voorgaanden. Het is een halfslagtig dier, dat is, het houdt zich
zo wel op 't land op, als in 't water. Deszelfs kleur

(s)
(t)

Canis Americanus Sylvestris, cauda longissima.
Canis Aquaticus.
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is byna zwart, de staart lang en de kop zeer dik en breed.
+
(u)
De Eikhoorn is een aartig klein diertje; maar half wild, en gemakkelyk te temmen.
Het is noch verslindend, noch schadelyk, schoon het, zomtyds, op vogelen jaagt. +Van den Eikhoorn.
Zyn voedzel bestaat, gemeenlyk, in vruchten, welken hetzelve, het geheele jaar
door op de boomen vindt. Daarby is het zeer zindelyk, vlug, leevendig en zeer gaeuw
om van den eenen boom op den anderen te springen. Zyne oogen zyn vol vuurs;
het gelaat is fyn, het lighaam zenuwachtig, de leden wel geschikt. Het fraeie maakzel
van dit dier krygt nog meer luister door eenen schoonen staart, op de wyze van een'
vederbos gemaakt, welken het tot over het hoofd kan opbeuren, en daar 't gansche
lighaam mede beschaduwen.
Men vindt 'er, in Suriname, twee soorten van; de eerste, welke kleiner is dan de
Europeaansche Eikhoorns, is, op het bovenste gedeelte van 't lighaam, donker
graeuw en op het binnenste gedeelte ligt graeuw. Het hair van den staart is kort en
eenigzins ros.
De tweede soort is byna van kleur als gebrande Koffy, en redelyk wel voorzien
van hair. Dezen zyn een derde kleiner dan de voorgaanden, en hebben eenen
kleinen staart.

(u)

Sciurus; in 't Hoogduitsch Eychorn.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

106
+

(v)

Het Zeekalf of Phocas, is een half-slachtig dier, waarvan het wyfje, te lande, ten
+
getale van twee of op zyn hoogst, drie jongen werpt, doch zy kan 'er niet zeer
Van het Zee-kalf.
lang blyven, zonder weder naar het water te keeren en daar voedzel te gebruiken.
Zy zoogt haare jongen twaalf dagen op het land, waarna zy dezelven te water brengt,
om ze allengskens te gewennen, het voedzel te zoeken, welk hun eigen is. Dit dier
komt dikwyls op het land slaapen, en snorkt zo hard, dat het een geraas maakt gelyk
de Landkalveren, wanneer zy bulken. Deszelfs lengte van den snuit tot het begin
van den staart is van vier voeten. De snuit is langwerpig; de oogen zyn groot en
staan diep in 't hoofd. Het heeft geene ooren, maar in plaatse daar van gaten, daar
het door hoort. Zyn hals is langwerpig, en de borst breed. De beenen zyn gansch
bedekt onder den huid; men ziet niet dan de voeten; waarvan de voorsten vier of
vyf duimen en de agtersten acht of negen lang zyn. Alle de vingers zyn aan een
gevoegd door sterke vliesen, en gewapend met sterke nagels. De staart is omtrent
derdehalven duim lang, en waterpas plat. Het gansche lighaam, zynde bedekt met
zeer kort, styf hair, heeft eene glimmende graeuwe kleur, en is van boven met

(v)

Phoca seu vitulus marinus: in 't Hoogduitsch Meer-wolf of Meer-Hundt.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

107
eenige zwarte plekken getekend, en van onder vuil wit of geelachtig. Dus ziet 'er
het Zee-Kalf uit, welk oneigenlyk, in 't land, Zee-Hond, of Zee-Koe genoemd wordt.
Men vindt dit dier in de groote Kreeken, en zeer dikwyls op het land, wanneer het
wyfje daar haare jongen komt werpen. Als het te water gaat, en zich met de agterste
beenen tot zwemmen zet, dan kan men zien, dat het zyne leden in de lengte
vereenigt, zo dat dezelven slegts de gedaante aanneemen van een' gekronkelden,
doch loodrechten visschen-staart. Daarenboven is dit dier zo dik, en de beenen,
gelyk ik gezegd heb, zyn zo kort, dat, wanneer het ligt, dezelven, door de rondheid
van den buik, niet aan den grond kunnen komen, 't welk het gebruik der beenen
nogthans niet belet, niet om 'er mede te gaan, of te loopen, maar om 'er zich rasser,
dan men denken zou, mede voort te sleepen. Deszelfs klaeuwen zyn zeer gevaarlyk,
om dat zy verbaast scherp zyn.
+
(w)
De Paca , in 't land onder den naam van Pakiri bekend, is eene soort van Konyn,
van buitengemeene grootte. Daar zyn 'er van een tot drie voeten lengte. De kop +Van de Konyn.
van dit dier is zeer dik; het benedenste kaakebeen is korter dan het bovenste.
Het heeft een' baard gelyk de haazen; korte en puntige ooren, en een' puntigen

(w)

Cuniculus major, fasciis albis notatus, in 't Hoogduitsch Künigle.
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staart. De voorste beenen, zyn iets korter dan de agtersten; ieder voet heeft vyf
vingers Het lighaam is bedekt met zeer kort hair, welk hard is in 't aantasten; van
boven is het donker bruinrood, hebbende aan ieder zyde in de lengte smalle streepen
van eene witgeele kleur, en het overige van het lighaam, van onderen, is van dezelfde
kleur.
Dit dier onthoudt zich, gemeenlyk, in de verafgelegenste bosschen van de Stad,
en wroet in de aarde, gelyk de Varkens, om zyn bestaan te vinden. Deszelfs vleesch
is zeer goed om te eeten. De Indiaanen beoorloogen het altyd, doch zy hebben
moeite om het leevendig te vangen; want als men het in zyn hol verrascht, welk
men zo wel van vooren als van agteren ontdekt, dan verdedigt hetzelve zich met
de grootste verwoedheid en drift, en byt naar den geenen, die 'er zich meester van
zoekt te maaken. De huid, die kostelyk is, om deszelfs witte plekken, zou tot eene
schoone bonte voering kunnen dienen.
+
(x)
(y)
De Haasen, en Konynen zyn 'er in overvloed, en van allerleie soorten. Het
vleesch is van beiden zeer goed; zelfs heeft het in de drooge jaargetyden eenen +Van de Haasen en
Konynen.
geurigen smaak, die niet behoeft te wyken voor dien van de Europeaansche
haasen, omdat

(x)
(y)

Lepus: in 't Hoogduitsch Hase.
Cuniculus: in 't Hoogduitsch Koninchen.
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de bladen en vruchten, daar zich deze dieren mede voeden, in die tyden, veel beter
zyn, dan in de natte jaargetyden. Dit gedierte vermeenigvuldigt sterk.
De Haasen van dit land zyn van een andere soorte als de onzen. De grootste
derzelven, is, op zyn best, twintig duimen lang, gerekend van 't begin van den snuit
tot aan het einde van den staart. Hun lighaam is bedekt met lang, hard en rosachtig
hair, welk, zomtyds, met eenige gryze hairen vermengd is. De ooren zyn zeer lang,
en het vleesch is smaaklyk,
Daar zyn Konynen, die zich in de bosschen en moerassen onthouden; maar zy
zyn kleiner dan de onzen. Hunne ooren zyn kort en rond, het hoofd is dik, de hals
lang, en de staart zeer kort. Het lighaam is bedekt met zagt hair, zynde aschgraeuw
van kleur en met eenig wit vermengd.
+
Onder alle dieren, welken over den Aardbodem verspreid zyn, is 'er geen, welk,
+
door de zamenstelling der lighaams deelen, meer naar een'mensch gelykt, dan
Van de verscheidene
soorten van Aapen.
een aap, van welke soorte hy ook zy.
Hy heeft iets in 't gezicht, welk naar den mensch zweemt, hy heeft hair aan de
oogleden, gelyk een mensch, welk men zelden in andere dieren ziet, hy gebruikt
zyne vier pooten tot dezelfde einden, daar de mensch zyne twee handen, en twee
voeten toegebruikt, en deze vier ledemaaten zyn gemaakt, gelyk die der menschen,
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zelfs tot den middelsten vinger der twee voorste pooten die langer is dan de anderen,
zo dat het, inderdaad, handen zyn; ook bedient hy zich behendiger van zyne agterste
voeten, dan de mensch zou kunnen doen, en heeft geen hair aan de billen, of in de
werktuigen van 't gehoor.
De Aap heeft daarenboven nog iets, 't welk andere dieren niet hebben, te weeten
twee zakken, tusschen ieder wangen kaakebeen eenen, daar hy alles in doet wat
hy verbergen of bewaaren wil. De Natuurkundigen noemen deze zakken zaalen.
Dezelfde Natuurkundigen onderscheiden twee soorten van Aapen. Die eenen
langen staart hebben, noemen zy Cercopitheci, en die 'er geenen, maar een' langen
kop hebben, Cynocephali; maar deze twee soorten behelzen eene vervaarlyke
menigte van andere soorten, welken onder elkanderen verschillen in grootte, kleur
en veele andere manieren.
Indien men 'er nader van onderricht wil zyn, kan men de verdeeling van den Heere
Buffon tot behulp neemen; wat my betreft, ik zal maar alleen eene beschryving doen
van de geenen, die men in de Kolonie van Suriname vindt, het zy dezelven uit dat
land oorsprongklyk, of uit Afrika derwaarts gebragt zyn. Zie 'er hier de lyst van.
(z)
De eerste is de Baviaan , die byna zo groot is als een groote slagters hond. Des-

(z)

Papio: in 't Hoogduitsch Pavyon.
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zelfs snuit is lang, en stomp aan 't einde; de staart is zeer kort, hy draagt denzelven
altyd regt op; de billen zyn zonder hair, en bloed kleurig, als of zy gevild waren, de
beenen zyn klein en eenigzins krom, de ooren die naakt en bruin van kleur zyn, zyn,
in 't bovenste gedeelte iets spits, niet gezoomd, en hebben geen lelletje. Het gansche
lighaam is bedekt met lang hair, welk zeer fraei met drie kleuren, naamelyk, bruin,
zwart, en ros geschakeerd is.
Schoon dit dier wreed en boosaartig is, kan men het echter niet onder het
verslindend gedierte rekenen, naardemaal het niet dan vruchten, wortels en gierst
tot voedzel gebruikt.
(a)
De tweede is de Cercopithecus, of Meerkat van Angola . Deze heeft eelt op de
billen: Zyn staart is zo lang als het gansche lighaam, het hoofd daar onder begreepen,
't welk, op omtrent achttien of twintig duimen loopen kan; de kop en snuit zyn dik,
het aangezicht naakt, blaeuwachtig en gerimpeld; de ooren ruig; het lighaam kort
in een gedrongen, de beenen kort en dik. Het hair van de bovenste gedeelten is
graeuw, trekkende naar het groene, en dat van de borst en den buik geelachtig
grys. Boven op zyn hoofd draagt hy eene kuif. Deze soort laat zich het beste van
alle de aapen tam maaken.
De derde is de graeuwe Aap met een zwar-

(a)

Cercopithecus Angolensis, major.
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ten kop, in 't land onder den naam van Meer-koe bekend. Deze heeft insgelyks eelt
op de billen; deszelfs staart is langer dan het lighaam, de snuit breed en verheven;
het aangezicht is zwart, de ooren zyn klein en van dezelfde kleur. Al het hair van
zyn lighaam is donker graeuw, trekkende een weinig naar het rosse. De lengte,
gerekend van het einde van den snuit tot aan het begin van den staart, is omtrent
(b)
anderhalven voet.
Zie hier het aanmerkelykste van dit dier, vooreerst steelen zy de vruchten, en
vooral het Zuiker Riet; Ten tweeden, om zulks veiliger te doen, staat 'er altyd een
van hun in een' boom op schildwagt, terwyl de anderen zich met den buit belaaden;
wordt de schildwagt iemant gewaar, dan schreeuwt hy zo hard, dat alle de andere
aapen hem hooren kunnen, die dan het Riet, welk zy in de eene hand houden, weg
werpen, en indien zy sterk vervolgd worden, smyten zy het geene zy in de andere
hand nog hadden, ook weg om zich zo veel te rasser te kunnen bergen, en op de
boomen, hun gewoon verblyf, te klimmen. De wyfjes zelven, al zyn zy belaaden met
haare jongen, welken haar zeer vast houden en omarmen springen, zo wel als de
overigen, doch vallen zomtyds.
Deze soort wordt slegts ten deele tam ge-

(b)

Cercopithecus cinereus cirratus, capite nigro.
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maakt; men moet dezelven altyd aan een keten vast leggen, in welken staat zy nooit
voortteelen, moetende daar toe in vryheid, en in de bosschen zyn.
(c)
De vierde is de Cercopithecus variatus , of de geschakeerde Aap. Deze heeft
van de kruin van 't hoofd tot aan 't begin van den staart, twaalf duimen lengte, de
staart is wel zestien duimen lang. De beurs, of zak, welken deze aap aan ieder zyde
van het benedenste kaakebeen heeft, is groot genoeg om eene groote noot te
bevatten. Deszelfs ooren zyn rond. De kleur van het aangezicht is geel. Op het
voorhoofd heeft hy een' band van grys hair, en een vlok zwart hair, van de oogen
tot aan de ooren toe; en, van de ooren tot aan de schouders en armen eene soort
van gryzen baard, welken de hairen van zynen keel, en van het benedenste van
den hals, die langer zyn dan de anderen, uitmaaken. Het lighaam is van boven met
rosachtig en van onder aan den buik, met witachtig hair bedekt.
De vyfde is de Moustac van de Goud-Kust. Men noemt hem ook Wit-Neus, om
dat het onderste van zyn' neus en de bovenste lip schitterend wit is, terwyl het
overige van 't aangezicht zwartachtig blaeuw is. Op de billen heeft hy eelt gelyk
anderen, daar ik reeds van gesproken heb. Deszelfs lighaam is kort en in een
gedrongen. Onder de ooren draagt hy twee hair-

(c)

Cercopithecus variatus.
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lokken van eene leevendige geele kleur, en op de kruin van 't hoofd een andere lok
van hair, welke steil over einde staat. Het hair van het lighaam is graeuw trekkende
naar het groene. Zyne lengte, van den snuit tot aan 't begin van den staart, is, op
zyn hoogst, van eenen voet.
(d)
De zesde is de Cercopithecus, , welke meer dan alle de anderen naar een mensch
gelykt. In het land kent men hem onder den naam van Quata. Hy is ten naasten by
zo groot als een vos. Hy heeft een verheven gelaat, zwarte en vuurige oogen, en
ronde en zeer korte ooren. Deszelfs staart is lang, naakt aan het einde en in een
gekronkeld, waardoor hy zich zeer vast hegt aan al het geene hy bereiken kan. Zyn
gansche lighaam, uitgezonderd de agterste helft van den staart en de voeten die
bruin zyn, is bedekt met lang en als git glimmend hair, maar dat zo wel op malkander
ligt, dat het gansche dier daar door schynt te schitteren. Onder den keel en kin heeft
hy het langste hair, welk hem een soort van ronden baard geeft.
Zyne voorste voeten hebben maar vier vingers; de duim ontbreekt hem, waarvan
men niet het minste bewys kan zien, en nog minder iets onder het vel voelen, welk
daar eenig beginzel van te kennen geeft. De agterste voeten hebben ieder vyf
vingers,

(d)

Cercopithecus major, niger, faciem humanam referens.
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en zyn gemaakt gelyk die der andere dieren van dit geslacht. Het onderste van de
vier voeten is zwart, de nagels zyn plat, en van dezelfde kleur; de staart, zynde ten
naasten by als een cylinder gemaakt, is, ten minste, twintig duimen lang. Deze soort
brengt doorgaans maar een of twee jongen te gelyk voort. Hun voornaamste voedzel
bestaat in allerleie vruchten; en zy worden in den oogsttyd, en vooral als 'er veel
vruchten zyn, zo vet, dat men zegt, dat derzelver vleesch dan zeer goed is om te
eeten.
(e)
De zevende is de bruine Sarpajou . Deze heeft geen eelt op de billen. Deszelfs
grootte, van 't begin van den snuit tot aan 't begin van den staart is van eenen voet.
Zyn aangezicht en ooren zyn vleesch kleurig en met een weinig dons bedekt, het
middelschot der neusgaten is dik, en de neusgaten zyn open aan de zyden van den
neus, en niet daar onder. De oogen zyn bruin, en de ooren gelyken naar die der
menschen. De staart is van boven aan het einde naakt, en voor 't overige zeer ruig.
Eenigen hebben zwart en bruin hair rondom het gezicht, en op de bovenste deelen
van 't lighaam; anderen hebben rondom het gezicht grys, en op het lighaam bruin
vaal hair; doch zy hebben allen zwarte en naakte handen.
(f)
De achtste is de geele Sapajou . Deze

(e)
(f)

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro.
Cercopithecus luteus.
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is, van de kruin van 't hoofd tot aan 't begin van den staart, acht duimen lang, en
zyn staart heeft de lengte van tien duimen. Zyne ooren zyn groot, en bedekt met
redelyk lang hair, welk de kleur van bemorst wit heeft. De nagels zyn lang en stomp,
uitgezonderd die van den duim, welken korter en ronder zyn. Deszelfs hair is zeer
fyn, zagt in 't aanraaken, en witachtig op het benedenste gedeelte van 't lyf, en
gemengd met bruin, geel en wit, op het bovenste gedeelte. Zyne vier voeten zyn
ros geel, de staart is, in de gansche lengte van de zelfde kleur als het bovenste van
't lighaam, behalve het einde, welk eenigzins zwart is.
(g)
De negende soort is het Doods-hoofje , in 't land bekend onder den naam van
Monkie. Deszelfs neus is zeer kort, de oogen staan diep in 't hoofd, het hoofd is van
vooren rond en bedekt met ros hair. Het gezicht is witachtig; het einde van den neus
en de omtrek van den mond zwart, de ooren zyn ontbloot van hair, redelyk groot,
en gelyken naar die der menschen. Het dier is zeer gerimpeld; zyne nagels zyn lang
en plat, de staart die lang en dik is, gelykt naar dien van eene kat. Het hair, welk
den rug bedekt, is niet zo hoog ros als dat van 't hoofd. De huid is, van den kin tot
aan den buik, geheel kaal; het binnenste gedeelte der dyen, is ook zonder hair,
maar

(g)

Cebus, caput mortuum.
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het buitenste gedeelte, de voeten en lendeden zyn bedekt met eenige weinige hairen
van eene ligt geele kleur.
(h)
De tiende is de Zwarte Sagouin Deze is, van den snuit tot aan 't begin van den
staart acht, en de staart omtrent twaalf duimen lang. De ooren zyn lang en ontbloot
van hair, gelykende naar die van eenen Olifant. Zyn gansche lighaam is bedekt met
eene soort van zwart gekrulde wolle.
De elfde is de zwarte Sagouin met geele pooten. Deze Aap is van de zelfde soorte
als de bovengemelde, behalve dat de einden van de vier pooten eene geele Oranje
kleur hebben.
(i)
De twaalfde en laatste is de Meerkat met eenen hondskop. Deeze heeft niet
alleen een honden snuit, maar gelykt denzelven ook in allen deele. Deszelfs hair is
zeer kort, en van eene rosse met zwart gemengde kleur.
Men kan niet ontkennen, dat de Aapen, in 't algemeen, zeer lelyk zyn. Weinige
dieren hebben zulke sterke leden als zy. Zy zyn ongemeen geil van aart en allen
genegen tot steelen, scheuren en breeken, maar daarentegen zyn zy wederom zeer
vernuftig en behendig in al hun doen. Zy zyn zeer gevoelig met betrekkinge tot
hunnen welstand, weeten hunne verlegen-

(h)
(i)

Cercopithecus minimus, totus niger, Leontocephalus auribus elephantinis.
Cercopithecus rostro canino.
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heid te toonen, en geeven hunne hartstogten altyd op eene allernadrukkelykste
wyze, door voetstampingen, te kennen. Indien men ze slaat, kunnen zy zugten,
steenen, huilen, en, naar de omstandigheden, zodanig schreeuwen, dat men
derzelver schrik, smert, gramschap en verachting duidelyk bespeuren kan. Zy
weeten, zulke aardige grappen en postuuren te maaken, dat de koelste en staatigste
man zich niet kan onthouden daar over te lagchen.
Deze dieren hebben een byzonder instinct om de vyanden, die hen beoorloogen,
te kennen, en de middelen te zoeken, om zich, als zy overvallen worden, onderling
te verdedigen en by te staan. Hunne wapenen, vooral van de grootsten, bestaan in
takken van boomen, welken zy af breeken, en uit al hun magt op hunne vyanden
werpen, of wel in hunne vuiligheid, die zy in de handen doen, en ze hun, met eene
wonderbaare handigheid, naar 't hoofd smyten. Geene wegloopers of bloodaarts
vindt men onder hen; zy springen zeer kunstig van den eenen boom op den anderen,
en wordt 'er een van hun gekwetst, zulks schynt hen droevig te maaken. Indien zy
eene Rivier over moeten, dan vergaderen zy tot een zeker getal, om 'er, op het
eerste teken, in te schieten.
Men leert dit gedierte gemakkelyk dansen, en allerleie kunsten, zelfs om het
vaatwerk te waschen, te kruien, op de trommel te slaan, glasen te spoelen, drin-
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ken te geeven, het spit te draeien enz. waar uit men zou kunnen besluiten, dat zy
de taal der menschen begrypen, zonder die te kunnen herhaalen; maar zy zyn
voortreffelyk stomme poetsemaakers, en genegen om alles naar te doen, wat zich
voor hun gezicht vertoont. Zy antwoorden door tekens, met verstand; vraagen, of
knorren, neemen gebaarden, of eene houding aan, welke der menschen houdingen
nabootzen, en leeren, in een woord, alles wat men hun voor doet. Deze dieren
maaken veel werks van allerleie vruchten, en voeden zich, gemeenlyk, met gierst
of mahis, en wortelen, welk voedzel derzelver vleesch zo goed en lekker maakt, dat
'er de Negers en Indiaanen zeer graag naar zyn.
+
(k)
Schoon de Vleder-Muisen iets gemeens hebben met de Vogels, ten opzichte
van het vliegen, zyn zy nogthans, inderdaad viervoetige dieren, om verscheidene +Van de Vleder-Muisen.
inwendige en uitwendige eigenschappen. Derzelver longen, hart, werktuigen der
voortteelinge, en alle de andere ingewanden, zyn gelyk aan die der viervoetige
dieren, uitgezonderd de roede, die, volgens de aanmerking van den Heere Buffon,
los is, en hangt, 't welk den mensch, den aap, en dit gedierte byzonder eigen is.
Deze dieren teelen leevendige jongen voort, gelyk de viervoetigen. De wyf jes
hebben twee bors-

(k)

Vespertilio, in 't Hoogduitsch Fleder-Maus.
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ten, en krygen, gemeenlyk, maar twee jongen, die 'er zich, zo ras zy geworpen zyn,
aan vast hechten. Men zegt, dat zy de jongen zelfs al vliegende, en ze van de eene
naar de andere plaats vervoerende, zoogen.
De Vleder-Muisen zyn overal verspreid; in Suriname vindt men 'er zelfs die
vervaarlyk groot zyn. De gemeenen, die men 'er in overvloed ziet, zyn 'er ook grooter
dan de onzen, en hebben byna allen eenen ronden kop, en den snuit van een' haas.
Hun lyf is bedekt met lang ros hair.
De groote Vleder-Muisen onthouden zich in de bosschen. Daar zyn 'er van eene
(l)
afgryslyke grootte; die men Honds-Koppen noemt zyn nogthans van de grootste
soorte.
Als de vleugels van dit dier uitgespreid zyn, dan is ieder achttien of twintig duimen
groot. Deszelfs lighaam, welk met lang rosachtig hair bedekt is, is zo groot als een
middelmaatige rot. De neus, die van een' byzonder maaksel is, gelykt naar de yzeren
punt van eene lans, die twee takken aan het einde heeft. De snuit is zeer breed; de
ooren zyn groot, en in derzelver uitwendige zyde is eene vry groote ronde opening,
welke by den tip begint. Het heeft ook een spits oortje, en de oogen staan diep in
't hoofd.
Dit dier is zeer gevaarlyk, om de scha-

(l)

Vespertilio cynocephalus. Maximus auritus, facie canina.
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de, welke het doen kan, want het zuigt het bloed van de paarden en zelfs van de
menschen af, als het dezelven slaapende vindt; voor 't overige komen zy zelden uit
de bosschen.

Twintigste hoofdstuk.
Beschryving der Vogelen.
Alle Vogelen komen van eieren. Derzelver leevenswyze, verscheidenheid van soort,
verschillende grootte, en oneindige menigte van kleuren, verdienen de aandacht
van eenen Wysgeer, terwyl deze onderwerpen de nieuwsgierigheid der geenen
prikkelen, die 'er van onderricht zoeken te zyn.
Die van de tyden van Aristoteles en Plinius, tot aan de Heeren Linneus, Klein en
Brisson, over de natuur der Vogelen geschreeven hebben, hebben dezelven verdeeld
in land- en watervogels, in blyf en trekvogels, in bosch en rivier vogels, en eindelyk
in roofvogels, waarvan ik een gedeelte ga beschryven.
Men vindt in Suriname, langs de kusten, en in de bosschen, Arenden, die zeer
weinig verschillen van die men in Europa ziet.
(a)
De gehoornde Water-Arend is een roof-

(a)

Aquila aquatica cornuta: in 't Hoogduitsch Wasser-Adler.
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vogel, die byna altyd de andere vogels zonder onderscheid, beoorloogt. Doch, men
heeft geen bericht, dat hy ooit menschen aangerand heeft. Dit dier is geheel zwart,
en heeft op het hoofd een hoorntje, welk dun, los, en drie of vier duimen lang is. Het
bovenste gedeelte zyner vleugelen is ook, aan ieder zyde, met twee zeer kleine en
harde hoorntjes gewapend.
Deze verslindende Vogels voeden zich niet alleen met krabben, maar ook met
vogels, gelyk duiven, endvogels, en hoenders. Ook steelen zy haasen en andere
boschdieren, om zich te vergasten; zy overvallen, verscheuren en verslinden
schaapen, herten, geiten, en zelfs baviaanen. Zy nestelen in de hoogste boomen.
+
(b)
De Struis-Vogel is een roof dier, welk op zeer hooge beenen gaat. Die van
+
Suriname heeft, gelyk alle de anderen, een' langen hals, en een klein hoofd.
Van den Struis-Vogel.
Deszelfs hoogte is van vier of vyf voeten. Hy heeft aan ieder voet of poot maar
twee vingers, die door een vliesch zamengevoegd zyn. Het lighaam is eirond, en
de staart zeer kort. Aan het uiterste van ieder vleugel heeft hy twee kleine spooren,
zweemende, omtrent, naar de steekels van een steekel-Varken. Zommigen
beweeren, dat dezelven hem dienen tot slagpennen; anderen, tot spooren om zich
in den loop te prikken.

(b)

Struthio nothus Americanus, cauda fere nulla, in 't Hoogduitsch Strauss.
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De vederen van den rug zyn zwart, en gelyken, wegens haare zagtheid, naar wol;
de pennen van de vleugels zyn van dezelfde kleur, doch boven op zeer wit.
Dewyl ik dezen Vogel nooit gezien hebbe, kan ik 'er niets van melden, dan 't geene
anderen my daar van verhaald hebben. Zy verzekeren, dat hy zeer zeldzaam is,
en, volgens hunne beschryving, schynt hy my maar eene soort van den Struisvogel
te zyn, en niet de oprechte, welken men in Afrika vindt.
+
(c)
De Gier, of Koning der Wouwen , is een groote roofvogel, waarvan eenigen den
+
Arend in grootte overtreffen. Deze twee vogels worden dus van elkanderen
Van den Gier.
onderscheiden; De gier heeft het lighaam meer naar de aarde gebogen dan
opwaarts, in plaatse dat de Arend den hals en kop om hoog draagt, zo dat men van
den vinger van agteren, tot aan den kruin van 't hoofd eene recht opgaande lyn kan
trekken.
Deze Vogel heeft zeer korte beenen en voeten, en is bedekt met veel veeren,
uitgezonderd de vleugels en den staart. Onder de groote veeren vindt men kleinen,
als dons, en naar wol gelykende; die van den rug en buik zyn vleesch-kleurig; doch
die eigenlyk de vleugelen uitmaaken, benevens die van den staart, zyn geheel zwart.
Het gansche hoofd is kaal, gelyk ook een gedeelte van den hals, welken beiden
eene

(c)

Vultur: in 't Hoogduitsch Geijer.
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fraeie vermillioen kleur hebben. Aan zyn hals hangt een schoone krop van Oranje
kleur, op de wyze van een zak, welken hy gebruikt tot een' magazyn voor zyn
voedzel.
Dit dier, welk trotsch en stout is, gebruikt geen ander voedzel dan raeuw en verrot
vleesch. De Inboorlingen van 't land veilen en verkoopen dezelven in Suriname tot
vyftig Hollandsche guldens het paar. Ik geloof, dat deze vogel oorspronglyk is uit
het land der Amazoonen, of Brasilie.
+
(d)
De Phoenicoptherus is een groote vogel, berucht by de ouden, en by de
+
hedendaagsche Natuurkundigen bekend onder den naam van Flamingo, die
Van den
Phoenicoptherus.
nogthans verschilt van den geenen, welke in 't land, onder, den naam van
Flamingo, of Becharu, bekend staat. Deszelfs lighaam, welk niet zeer groot is, rust
op zeer hooge en dunne pooten, en het hoofd op eenen langen slappen hals, gelyk
de Oojevaars hebben, waarom hy wel vier voeten hoog is. De dyen, voeten, de
veeren van de vleugels, buik en rug, zyn vleeschkleurig. Het hoofd is niet groot,
doch met eenen grooten, gekromden en harden bek gewapend, die omtrent zes
duimen lang is, en hem dient, om krabbetjes, wormen en bloedeloofe diertjes, welken
hy in 't zand of in de moerassen vindt, op te zoeken.
Deze Vogel zou niet moeilyk te temmen

(d)

Phoenicoptherus.
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zyn, indien hy niet zo ongemaklyk op te brengen was. Ik heb 'er eenen gehad, en
dagt hem te kunnen opbrengen; doch hy stierf na verloop van drie maanden, in
welken tyd hy niets anders dan putswater gebruikt heeft. Na zyn dood heb ik hem
met stroo opgevuld, en tegenwoordig vervult hy eene plaats in 't beroemde Kabinet
van den Heere Sloan.
+
(e)
De oprechte Flamingo van 't land verschilt in maakzel, grootte en kleur van den
+
Phoenicoptherus, dien de Natuurkundigen beweeren den rechten te zyn: wat
Van den Flamingo.
hen tot dit gevoelen bewoogen heeft, weet ik niet, ik wil ook niet beslissen, of zy
gelyk of ongelyk hebben, maar zal my vergenoegen met de beschryving, welke de
geleerde Gesner 'er van geeft, aan te haalen.
Arquatam zegt hy, hanc avem latine vocare volui, quod rostrum ejus inflectatur
instar arcus Gesn. de Avibus Lib. III. 196.
Schoon deze Vogel, insgelyks, op twee hooge beenen gaat, zyn dezelven echter
de helft kleiner dan die van den Phoenicoptherus. Hy heeft een' langen hals, en een
kort hoofd, welk gewapend is met een' langen bek, op de wyze van een boog, zynde
omtrent tien of twaalf duimen lang, zyn lighaam is weinig grooter, dan dat van een
jong hoen. Deszelfs hoogte kan, ten naasten by, derdehalven voet bedraagen.

(e)

Arquata: in 't Hoogduitsch eine Art-Reiger, mit rothen frissen und Flamingen federn.
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Het aanmerkelyste van dit dier is, dat het in 't begin der geboorte gansch zwart is,
korten tyd daarna wit, en in 't vervolg zo rood als bloed wordt. De beenen krygen
dezelfde kleur, de bek alleen behoudt zyne hoornige kleur. De tanden daar hy mede
voorzien is, gelyken naar die van een' kam; door behulp van dezelven houdt hy
alles vast, wat hy eeten wil, en laat vallen al 't geen hy niet begeert.
Deze dieren leeven in eene volmaakte maatschappye. Als zy aan de kanten van
het strand zyn om hun voedzel te zoeken, zetten zy zich allen op eene rye, en dan
staat 'er altyd een op schildwagt, die, door eene zekere beweeging, zyne makkers
waarschuwt, zo ras hy het minste gewaar wordt, welk hem kwaad vermoeden geeft;
dit gedaan hebbende vliegt hy terstont weg, wordende van alle de anderen gevolgd.
Deze vogels laaten zich zeer bezwaarlyk naderen, en om ze te schieten, als zy
op den grond komen zitten, moet men zich in struiken verbergen. Zy maaken hunne
nesten in poelen of moerassen, en geeven die de gedaante van een' verminkten
kegel ter hoogte van anderhalven voet. Deze kegels zyn, tot de hoogte van 't water,
gevuld, en vervolgens ledig, gelyk een pot, met een gat van boven, daar het wyfje
haare eieren, die gemeenlyk maar twee in getal zyn, in legt, en wanneer zy broedt,
weet zy zich zo te zetten, dat zy maar alleen met den stuit op het nest zit. Het vleesch
van
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deze vogels is zeer goed om te eeten, vooral als zy jong zyn.
De jonge Flamingo's kan men zeer gemaklyk tam maaken; men brengt ze dikwyls
naar Europa. Van derzelver veeren maaken zich de Indiaanen halsbanden, mutsen
en andere cieraaden, waarmede zy zich dikwyls op schikken.
+
(f)
De Sperwer is een roof vogel van een' voet lang, in 't land onder den naam van
Valk bekend. Dit dier heeft een rond hoofd, eenen bek die van onderen krom is, +Van den Sperwer.
schitterende oogen, en voeten, welken met lange en sterke nagels gewapend
zyn. Zyn hals is wat lang. De bovenste veeren zyn donker bruin, met eenige zwarte
plekken gespikkeld; de borst en zyden ligt bruin; de dyen zeer vleezig, de beenen
dun, lang en een weinig geel.
Deze vogel, die vry snoepachtig is, leeft maar alleen van konynen, rotten,
kikvorschen, en kleine vogeltjes. Hy nestelt in de hoogste boomen. Men geeft voor,
dat deszelfs vleesch goed is om te eeten, maar dewyl ik 'er nooit van geproefd, en
het dier zelf niet gezien hebbe, zo verhaal ik maar het geene men my daar van
gezegd heeft.
+
De Natuurkundigen onderscheiden veele soorten van Raven; doch ik zal maar
+
alleen gewag maaken van de geenen, die men dus in 't land noemt.
Van de Rave.

(f)

Fringillarius sive Falco, in 't Hoogduitsch Sperber.
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(g)

De eerste is de Water-Rave welker Vederen zwartachtig blaeuw zyn, en die
dezelfde gedaante heeft als de onzen, doch kleiner is.
(h)
De tweede soort is de Rave van de Savaanen welke gansch zwart is, en een
onaangenaam geschreeuw maakt.
(i)
De derde soort is de Kraei die ook geheel zwart, en kleiner is dan de voorgaande.
De twee laastgenoemden vergaderen by een in de Savaanen of weiden; het is
verboden dezelven te schieten, om dat zy de krengen eeten, die anders de lucht
zouden kunnen besmetten.
+
De Faisanten zyn niet zeer overvloedig in de Kolonie, ten ware men dezelven in
de verst afgelegene bosschen ging zoeken. Nogthans zyn 'er twee soorten van. +Van de Faisanten.
(k)
De eerste soort is de gekuifde zwarte Faisant. Deze is zo groot als een
middelmaatige kalkoen: Deszelfs gansche lighaam is bedekt met de schoonste
vederen die men met oogen zien kan. Op het hoofd draagt hy eene fraeie kuif, welke
zich vertoont als eene gekrulde aigrette, en het dier nog meer deftigheids byzet als
het gaat. De bek, die niet klein is, en de beenen, welken niet lomp dik zyn, zyn
citroen kleurig.

(g)
(h)
(i)
(k)

Corvus aquaticus, in 't Hoogduitsch Rave.
Corvus Sylvaticus.
Cornix nigra.
Phasianus niger, in 't Hoogduitsch Phasan.
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De Inboorlingen van 't land, die deze vogels in de bosschen, of langs de nabuurige
kusten gaan opzoeken, kennen dezelven onder den naam van Pauwissen, en
verkoopen ze tot twaalf guldens het paar.
De tweede soort is kleiner dan de voorgaande, en de kuif, die hy insgelyks draagt,
bestaat uit zwarte en witte vederen, die boven elkanderen staan, en zich verheffen
of nederwaarts gaan, naar het welbehaagen van den vogel. Deszelfs gang is deftig
en fier. De vederen trekken een weinig naar 't zwart, en zyn met eenig wit vermengd.
In 't land is hy bekend onder den naam van Maray. Het vleesch van beide deze
soorten is zeer goed om te eeten. Maar dewyl deze vogels voor zeer zeldzaame
dieren gehouden worden, vermaakt men zich met dezelven te bewaaren, en, behalve
dat, zou het eene duure spys zyn.
+
Zie hier eenen vogel, welken ik waage te beschryven onder den naam van
+
(l)
Van den Kraan-vogel.
Kraan-Vogel om dat hy een trekvogel is, en denzelven zeer gelykt. In 't land
kent men hem onder den naam van Neger-kop. Ik heb 'er nooit meer dan een'
gezien, wiens kop ik in myn kabinet bewaar.
Deze vogel gaat op beenen van byna twee voeten lang, doch die zeer dun zyn,
bestaande maar alleen uit een dun been, welk slegts met een zwartachtig vel, zonder
dons of vederen, bedekt is; zyne

(l)

Grus: in 't Hoogduitsch Kranich.
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voeten zyn verdeeld in vier lange dunne vingers; de hals is lang en gebogen, gelyk
die van eenen Ooyevaar, en omtrent twee voeten lang. Hy heeft kleine ronde oogen,
die zwart zyn. Het hoofd, zynde aan de beide zyden een weinig plat, is gewapend
met een dikken, langen en zwarten bek, die spits eindigt, en aan wiens twee zyden
men een' grooten zak vindt, waarin de vogel zyn voedzel bergt, gelyk de aapen.
Het lighaam is overal bedekt met zwarte vederen.
Deze vogel is verslindend, en alles is hem goed.
+
(m)
De Reiger is een Water-Vogel, die niet dan van visch leeft; en waarvan men
+
verscheidene soorten vindt.
Van de Reigers.
(n)
De eerste soort is de Asch-graeuwe Reiger . Deze is kleiner dan een Ooyevaar;
en zyn bek, zynde een halven voet lang, is zeer regt, loopt spits af, en is bruin van
kleur. Het onderste van den bek, de keel, de borst, de buik, en 't binnenste van de
dyen zyn wit, de nagels zwart en de middelsten, van buiten, getand.
(o)
De tweede soort is de Witte Reiger dus genoemd, om dat hy agter het hoofd
eene soort van een wit aigretje heeft hangen. Deze vogel is geheel wit van lighaam,
en

(m)
(n)
(o)

Ardea.
Ardea cinerea.
Ardea alba maxima.
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heeft by de oogen eene plaats, die van vederen ontbloot is. De bek is zwartachtig,
en omtrent vier duimen lang; de pooten zyn groen, en, van plaats tot plaats, voorzien
met zwartachtig hoorn, welk men op kan ligten als schubben.
(p)
De derde soort is de Tyger-Vogel. Deze is van het einde van den bek tot aan
dat der nagels, by de drie voeten lang. Zyn hoofd is klein en smal; de kruin swart;
de keel en de zyden van den hals zyn ros met swarte regelmaatige plekken; de hals
is bedekt met lange vederen, waar door de Vogel kleiner schynt dan hy inderdaad
is. De overige vederen zyn uit den rossen of donker ros, met swart gespikkeld, op
dezelfde wyze als een Tygervel; de staart is kort en klein; de bek zeer regt en spits,
groen van kleur; en aan weêrskanten snydende; het bovenste kakebeen sluit in 't
benedenste; de boog der oogen is geel, de opening van den bek zeer groot, en
strekt zich zelfs verder uit dan de oogen, zo dat men zeggen zou dat dezelven in
den bek waren; zyne beenen zyn, onder de gewrichten zonder vederen. De voeten
zyn groen; derzelver vingers zeer lang; de nagels lang en sterk; de buitenste vinger,
die aan de middelste vast zit, heeft de buitenste zyde getand, gelyk men zulks in
alle de andere vogels van dit geslacht ziet.

(p)

Ardea tigrina.
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Van deze tanden of punten bedienen zy zich om de gladde visch vast te houden.
Men heeft my verzekerd, dat deze Vogel zeven of acht ronde, witte en met groen
gespikkelde eieren legt. Hy maakt zyn nest op de aarde, en verschuilt zich in de
biesen van de moerassen.
Naardien alle de Reigers zeer lange beenen hebben, zo hebben zy voor eene
gewoonte, zich by dag, in 't water te houden, alwaar zy veel kleine visschen vernielen.
Derzelver grootte en bek komt hun wel te pas om hun prooi, en zelfs viervoetige
dieren, daar zy zomtyds op loopen, te vervolgen en te bereiken. Hunne groote
vleugels, welken schynen hun te moeten verveelen, om de kleine lighaamen die zy
hebben, zyn hun, in tegendeel, tot een groot behulp, om groote beweegingen in de
lucht te maaken, en het gemak te hebben van zomtyds lompe vragten in hunne
nesten te sleepen, die dikwyls zeer ver af zyn van de plaats, daar zy gevischt hebben.
+
Zie hier nog een' Vogel, welken men onder het getal der Reigers heeft willen
+
brengen, doch die daar mede in gedaante geenszins overeenkomt. De naam,
Van den Lepelaar.
dien men hem gegeeven heeft om de gedaante van zyn' bek, voegt hem beter
dan eenige andere.
(q)
Deze Vogel is, tegenwoordig, bekend onder den naam van Lepelaar of Palette.

(q)

Platea Sanguinea tota.
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Zommigen noemen, hem ook Spatel, om dat deszelfs bek rond, breed, en plat is
aan het einde, en 't naaste gedeelte aan 't hoofd smal, en als de steel van een spatel
gemaakt is, daar de Apothekers zich van bedienen, om hunne kruiden te mengen.
Deze vogel, die op korte beenen staat, heeft vederen, welken van kleur veranderen,
als hy ouder wordt gelyk die van den Flamingo, en als dan eene schitterende roode
kleur krygen. Hy voedt zich niet dan met kleine visschen.
+
De Vogel, het Duiveltje genaamd, is een watervogel. Zommigen geeven hem
+
(r)
Van het Duiveltje.
den naam van Duikelaar; anderen dien van Meerkoet of Water-Hoen. Hy is
byna zo groot als een gemeene endvogel. Zyne vederen zyn zwart, met een weinig
wit gemengd; de beenen zyn kort; de voeten plat, doch voorzien met sterke lange
klaeuwen. De bek gelykt naar dien van een Rave. Hy heeft uitpuilende oogen, daar
hy by nacht zeer wel mede zien kan, doch die hem by dag onnut zyn.
Deze Vogels leeven van visch, dien zy in Zee vangen; waarna zy twee aan twee
wederkeeren, gelyk de Papegaeien. Zy onthouden zich gemeenlyk in hooge boomen,
en schreeuwen al vliegende als of ze elkanderen riepen.

(r)

Mergus longirostrus, cervice longiore; Fulica; in 't Hoogduitsch Wasser-Huhn.
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+

(s)

De Duiker is een Watervogel, daar verscheidene soorten van zyn.
De Zee-Duiker, dien men in 't land kent, is weinig grooter dan een Teeling. Zyn +Van den Duiker.
bek is zwart en scherp, gelyk die van een Lyster. Hy heeft een' zeer dunnen hals,
en geenen staart. Deszelfs beenen zyn eerder gemaakt om te zwemmen dan te
gaan. De bal van den voet is zwart, en de vingers zyn plat, of zamen vereenigd door
dubbele vliesen. De vederen van 't lighaam zyn als katoen en zeer zagt; die van 't
hoofd bruin, die van den buik donker; de borst is als verzilverd; de vleugels zwart
met witte punten; en de klaeuwen zwart en breed, gelyk de nagels van een' mensch.
Zo ras deze Vogel in 't water duikt, en zich weder opgeeft, steekt hy het hoofd
om hoog en kykt in de rondte, en duikt weder op nieuw, met eene verwonderlyke
gezwindheid; schoon hy zich niet veel boven het water kan opgeeven, kan hy echter,
zo ras hy de vlugt neemt, langen tyd vliegen.
De tweede soort is die der Savaanen, welke kleiner is dan de voorgaande. Deszelfs
geheele lighaam is met witte katoenachtige vederen bedekt; de bek is geel en klein,
en de beenen kort. Hy onthoudt zich in de Savaanen, om dat daar altyd kleine vyvers
zyn, die vol visch zyn, welke hem tot voedzel dient.

(s)

Mergus aquaticus.
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+

De tamme Endvogels zyn zeer overvloedig in de Kolonie; men onderscheidt 'er
+
drie soorten van.
Van de verscheidene
(t)
De eerste soort is de grootste. Derzelver lighaam is, van alle kanten, bedekt soorten. van Endvogels.
met zwart en wit gespikkelde vederen; de beenen, het bovenste van den bek en 't
uitzwelzel zyn van eene fraeie roode kleur.
(u)
De tweede soort is kleiner dan de voorgaande. Derzelver hoofd is wit, en 't
overige van 't lighaam bruin.
(x)
De derde soort is van de zelfde grootte; doch heeft het gansche lighaam bedekt
met witte vederen. Het hoofd is rood, en ontbloot van vederen, tot op de helft van
den hals; de oogen, die geel zyn, zyn omringd met een zwart kringetie.
Met dezen heeft men zo veel op, dat men dezelven den liefhebberen, in Europa
tot een geschenk zendt.
Buiten dezen zyn 'er nog andere soorten, die niet tam zyn.
(y)
De eerste soort is een Trek-Endvogel . Deze is aanmerkenswaardig om deszelfs
vederen, die vercierd zyn met glimmende plekken, niet kwaalyk gelykende naar de
oogen van een' paeuwen staart.
(z)
De tweede is een Wilde-Endvogel , die vry wel naar den tammen gelykt. Deze

(t)
(u)
(x)
(y)
(z)

Anas domestica major: in 't Hoogduitsch Endte.
Anas minor fusca.
Anas minor alba.
Anas fera.
Anas Sylvestris fera.
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vliegt, in kleine hoopen, over de rivieren en kreeken. Deszelfs bek is een weinig
geel, de voeten zyn Oranje kleurig, en de nagels bruin; hy heeft een' halven witten
halsband; de borst is bruinachtig of kastanje kleurig. Het hoofd en 't bovenste van
den hals van het mannetje is van eene fraeie groene kleur, die omtrent het midden
der vleugelen nog fraeier is, om dat zy aldaar een weinig naar het purper trekt. Het
wyfje is van alle deze cieraaden verstoken.
(a)
De derde is een Endvogel die zich maar alleen langs de oevers der zee onthoudt;
deze wordt gehouden voor eene soort van kleinen Duiker. Deszelfs lighaam is kort,
dik, breed en eenigzins plat. Zyn bek is breed en eenigzins plat. Zyn bek is breed
en bleek-blaeuw van kleur, doch aan het einde zwartachtig: de kruin van het hoofd
is van eene van purper en zwart gemengde kleur: achter aan 't hoofd ontdekt men
eene soort van kuif die een duim lang afhangt. Het overige van 't bovenlyf is donker
bruin.
(b)
De vierde is een bruine wilde Endvogel . Deszelfs grootte evenaart die van eenen
tammen; doch hy is eer kleiner dan grooter, Hy heeft eenen grooten wyden bek,
die, gelyk de beenen en pooten, lood kleurig is; zyne vederen zyn door doormengd
met witte en zwarte plekken: het gemeen verblyf dezer Vogels is in de rivieren en
aan de oevers der zee.

(a)
(b)

Anas cristata.
Anas fera fusca.
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(c)

De vyfde is de Teeling waarvan het vleesch keurlyk, en uitneemend lekker van
smaak is. Deze vogel is veel kleiner dan de Endvogel; het mannetje, welk zo groot
niet is als het wyfje, heeft eenen bek zo lang als een duim, een weinig krom, en
zwart aan het einde. Deszelfs hals is lang en dun; de oogappel zeer zwart, en het
overige van 't oog, gelyk ook de wenkbraeuwen, en de vederen rondom de oogen
zyn geel; de kruin van 't hoofd is een weinig plat en aschgraeuw; de keel, borst en
buik zyn geelachtig, en doormengd met zwarte plekken. Het overige van 't lighaam
is vol roestkleurige en met zwart gespikkelde vederen; die van den staart zyn, voor
't meeste gedeelte, graeuw, en als in tweeën verdeeld, om derzelver schaft, die
zwart is. De beenen zyn geel; de voeten voorzien met groote vingers, en sterke en
scherpe nagels, welken zwart en geel zyn.
Alle Endvogels zyn gulzig, en onverzaadelyk, eeten van alles, en vernielen, by
geluk, al het onkruid, en het meeste gedeelte der schaadelyke ongedierten; zy
zoeken al kwetterende, hun voedzel in den drek, alwaar zy wormen, spinnekoppen,
verrotte visch, en kleine kikvorschen vinden; in een woord, zy eeten alle de
vuiligheden van de pleinen. De Wyfjes, leggen, zo wel als die der gansen, groote
eieren.

(c)

Querquedula.
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+

(d)

De Gans is ook een Vogel, die op de pleinen gehouden wordt, en by een ieder
genoeg bekend is. Daar zyn 'er, die, als zy gemest zyn, tot twaalf pond weegen; +Van de Gansen.
doch die men in de Kolonie heeft, zyn zo groot niet, en weinig in getal. De
Engelschen verschaffen dezelven. Wilde gansen zyn 'er niet bekend.
+
(e)
De tamme Hoenders worden ook op de pleinen gehouden, en zyn niet minder
bekend dan de gansen; daarom zal ik dezelven niet beschryven, en alleen maar +Van de verscheidene
soorten van Hoenderen.
zeggen, dat zy in Suriname kleiner zyn dan in Europa; doch, daarentegen,
oneindig beter van smaak, om dat zy met Turksch koorn gevoed worden, waar door
hun vleesch vaster en vetter wordt.
(f)
Het Waterhoen is kleinder dan het tammehoen, en heeft byna het maakzel van
een kwakkel. Deszelfs bek is plat, smal en spits. De vederen van het hoofd zyn
bruin, met rood vermengd; het bovenste van den rug, hals, en vleugels is van
dezelfde kleur, hebbende hier en daar witte streepen, die over dwars gekorven zyn;
de vederen van de borst zyn geelachtig wit, het onderste van den buik is rood en
morsig, de staart klein, maar het merkwaardigste is, dat dezelve vereenigd zynde
een byzondere holligheid maakt.

(d)
(e)
(f)

Anser Vulgaris.
Gallina domestica: in 't Hoogduitsch Henne of Huhn.
Gallina aquatica.
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Het vleesch is zo lekker van smaak, als dat van een Teeling.
Daar is nog een andere soort, welke slegts in grootte verschilt met de voorgaande,
en daarom het groote water-hoen genoemd wordt.
+
(g)
De Poule-Pintaat is van het geslacht der Hoenders, en oorspronglyk uit Afrika,
+
van waar men dezelve in de Kolonie gebragt heeft. Men kan dezen Vogel geen
Van de Poule Pintaat.
beteren naam geeven, dewyl hy met witte en zwarte plekken geschilderd is, die
eene alleraangenaamste en regelmaatigste vermenging van kleuren uitleveren.
De Poule Pintaat is zo groot als een tam Hoen; het draagt den staart om laag,
gelyk de Patrys. Aan de beide zyden van de wangen zitten twee vliezige kwabben
van vleeschkleur. Alle de vederen bestaan slegts in twee kleuren, naamelyk zwart
en wit; de plekken, daar het dier mede vervuld is, zyn rond en regelmaatig, op de
wyze van linsen, uitgezondert op de vleugels daar zy lang zyn en zich als streepen
vertoonen. De beenen zyn bedekt met kleine gespikkelde veêrtjes. Het hoofd is
ontbloot van vederen; de bovenste oogleden zyn voorzien met lange zwarte hairen,
die naar boven uitsteeken. Op het hoofd draagt het eene kuif, welke veel
overeenkomst heeft met een droog, gerimpeld bruinrood vel. De bek is gelyk die
van een gemeen Hoen. Het vel van de oogleden der mannetjes is blaeuw;

(g)

Gullina Africana. Jonston Histoire Naturelle.
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dat der wyfjes rood. De voeten zyn bruin, en het derde gedeelte van de lengte der
vingers is vereenigd door een vliesje. Het mannetje heeft geene spooren agter aan
de voeten.
Men zegt, dat het vleesch van dezen Vogel zo lekker is als dat der Faisanten.
Men kan dezelven ook gemaklyk tam maaken, en zy worden zelfs zeer gemeenzaam.
Maar zy zyn buitengemeen yverzuchtig, en kunnen geen andere Hoenderen hoe
genaamd verdraagen. Zy bestryden dezelven met hunne bekken, willende alleen
zyn. De eieren, welken de wyfjes leggen, hebben dezelfde kleur als haare vederen.
+
(h)
De Vogel, die Trompetter genoemd wordt, behoort ook tot het geslacht der
+
Hoenders, en is oorsprongklyk uit het land der Amazoonen. Hy is byna van
Van den Vogel,
Trompetter genoemd.
gedaante als een Kalkoen, en geheel zwart. De vederen van den hals zyn
geschakeerd van goud kleur. Het is iets byzonders, dat dit dier een' dubbelen bek
heeft, of liever twee bekken op elkander, waarvan de bovenste naar een' hollen
neus gelykt, die mogelyk iets toebrengt tot het geluid, welk deze vogel maakt. Ik
zeg mogelyk, om dat men het niet eens is, waar het zelve van daan komt. In 't eerst
meende ik, dat het kwam uit den aarsdarm; doch ik heb myne dwaaling gezien, en
twyfele nu ook geenzins, of het komt voort uit een werktuig, welk on-

(h)

Gallina Sylvatica, crepitans, pectore columbine.
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derscheiden is van de keel. Eenigen houden dit geluid voor een gezang; maar ik
ben van meening, dat zy den bal geheel misslaan, gelyk de Heer de la Condamine
zegt. Wat 'er van zy, het is zeker, dat de geleerdste Natuurkundigen, tot nog toe
onkundig zyn, uit welk werktuig dat geluid komt, doch ik wanhoope niet, dat men
het den eenen of anderen tyd nog eens ontdekken zal.
Deze Vogel wordt zo gemeenzaam, dat hy eene byzondere tederheid bewyst
voor den geenen, die hem opgebragt heeft. Ik heb 'er een' zeer jong groot gebragt,
welke my overal, in huis, navolgde; doch het aanmerklykste was, dat, zo ras als ik
's morgens opstond, en zyne kooi opende om 'er hem uit te laaten, hy my terstont
op het lyf sprong, en het trompetje hooren liet; want het geluid, welk hy maakt, gelykt
inderdaad veel naar dat van een wyde trompet, en dit herhaalde hy telkens, als hy
my zag.
+
(i)
De Kalkoen is ook een tam dier van 't geslacht der Hoenders. Deze is
oorsprongklyk uit het land. Men vindt 'er in overvloed, en zy zyn veel grooter en +Van den Kalkoen.
vetter dan die van Europa, want men heeft 'er die tot vyf en twintig pond weegen.
Deze Vogels verschillen in kleur. Daar zyn 'er, wier vederen zwart en een weinig

(i)

Gallus Indicus: in 't Hoogduitsch Calecutischer Hahn of Puber-Hahn.
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wit aan het einde zyn; zommigen zyn grysachtig; anderen wederom roodachtig grys.
+
(k)
De Duiven zyn zo bekend, dat veele menschen 'er zich met allen yver op toe
leggen, om dezelven te vermenigvuldigen, zonder iets ten dien einde te spaaren. +Van de Duiven.
Men vindt op ieder Plantagie eene verbaazende menigte, die zich
vermenigvuldigen zonder dat men zich eenige moeite behoeft te geeven, om dat
de warmte van 't land haar goed doet, en nog driftiger tot de voortteeling maakt.
Men voedt dezelven met Turksch koorn, welk haar vleesch fyner en smaaklyker
maakt dan dat der Europeaanschen.
+
(l)
Daar zyn drie soorten van Wilde Duiven.
+
(m)
Van de Wilde Duiven.
De eerste soort wordt Ringel of Boom-duive genoemd, om dat zy altyd in de
boomen zitten. Deze soort vliegt, gemeenlyk, by troppen of hoopen, gelyk de
patrysen, en onthoudt zich altyd in de bosschen. De vederen van den hals glinsteren
als zyde, die van de borst, schouderen, en vleugelen hebben eene wyn kleur, het
middelste van den rug heeft de kleur van den donkeren esschenboom; het overige
gelykt naar de gemeene Duiven.
(n)
De tweede is een ander soort van

(k)
(l)
(m)
(n)

Columba: in 't Hoogduitsch Tauhe.
Columba Sylvestris.
Columba livia.
Columba Sylvestris cinerea.
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Ringelduif, maar kleiner, zynde aschgraeuw van kleur.
De derde soort is een kleine Wilde Duive waarvan de kleur ligt bruin is.
Het vleesch dezer drie soorten van Wilde Duiven is uitsteekend lekker van smaak;
om dat zy niets dan allerleie vruchten eeten, waar door zy zeer dik en vet worden.
+
(o)
De Tortelduif , zynde een vogel van 't geslacht der Duiven, wordt ook in Suriname
+
gevonden. Zy is mogelyk tien duimen lang, en achttien of twintig in den omtrek.
Van de Tortelduive.
Haar bek is lang en dun, van buiten donker bruin, en rood van binnen: de pooten
zyn van dezelfde kleur; doch de klaeuwen zwart, de kop en rug zyn aschgraeuw;
de borst en buik wit; de keel is groen met zwart gemengd. De buitenste vederen
van de vleugels zyn bruin, en de middelsten aschgraeuw.
De Tortelduive, is nog kleiner dan eene duive van de kleinste soorte. Haar krop
is groot, en zy heeft eene klaagende stem. Haare vleugels zyn zeer lang, zo dat zy
verbaazend snel, en een langen tyd vliegen kan. Men zegt, dat het mannetje zich
slegts met één wyfje vergenoegt, waarom men hetzelve voor een zinnebeeld van
de waare huwelyks liefde zou kunnen houden.
Deze vogel onthoudt zich altyd in de toppen der boomen, en maakt aldaar zyn
nest.

(o)

Turtur Sylvaticus: in 't Hoogduitsch Turtel Taube.
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Zyn vleesch is oneindig beter dan dat der Wilde Duiven, om dat het sappiger, en
dus smaakelyker is.
Men geeft voor, dat de Tortelduive, tweemaal 's jaars broeit, en zich, gemeenlyk,
in de verst afgelegene bosschen onthoudt.
+
(p)
De Exter is een Vogel, die in alle deszelfs deelen veel naar eene Rave gelykt.
+
Men onderscheidt 'er veele soorten van.
Van de verscheidene
(q)
soorten
van Exters.
De eerste soort is in 't land bekend onder den naam van Coyakee, welk
Toucan betekent.
Deze Vogel, zynde iets grooter dan een gemeene Exter, heeft bleek graeuwe
vleugels; het hoofd, de hals, het bovenste van den rug is van dezelfde kleur. De
borst is blinkend geel, of safraankleurig; de buik en de dyen zyn fraei vermillioen of
scharlaken rood, welke kleur zich byna tot de helft van den staart uitstrekt, en
vervolgens door eene breede zwarte streep vervangen wordt, die met dezelfde
roode kleur eindigt: deszelfs beenen, voeten, en klaeuwen zyn zwart, gelyk het
overige van 't lighaam.
Deze Vogel is zeer aanmerklyk om zyn grooten bek, die, by de acht duimen lang,
en aan den wortel derdehalven duim breed is. Het bovenste kakebeen is breed en
een weinig krom; in hetzelve is eene holligheid, welke volmaakt overeenkomt met
het benedenste kaakebeen: het een en het ander is

(p)
(q)

Pica: in 't Hoogduitsch Aelster, Atzel en Hetze.
Nasutus simpliciter, sive Tucana.
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getand en bedekt met een lymachtig vel. Deze twee kaakebeenen zyn van eene
dunne en beenachtige zelfstandigheid, en overtoogen met eene geele en roode
schulp, die naar hoorn gelykt. Boven deze zelfstandigheid, op den bek, en digt by
het hoofd, welk zeer groot en dik is, en den vogel daar door in staat stelt, van zo
een' vervaarlyken bek te kunnen draagen, zyn de neusgaten geplaatst. De tong is,
niet alleen van dezelfde lengte, maar gelykt ook volmaakt naar eene dunne pen.
Men vindt dezen vogel in de bosschen, alwaar hy in de boomen nestelt.
(r)
De tweede soort is de Zee Exter, die een' voet lang is. Deszelfs bek is kort,
breed, driehoekig en spits, en op zyde plat, doch op de tegengestelde wyze van de
end vogels. Zyne vederen zyn zwart, behalve op de borst, die met wit gespikkeld
is. De beenen en voeten zyn geelachtig rood, en staan achterwaarts, gelyk men in
de gemeene duikers ziet, zo dat deze vogel, lynregt op den staart steunende schynt
te gaan. De agterste vinger ontbreekt hem.
(s)
De derde soort is een kleine Exter wiens kleuren zeer fraei geschakeerd zyn;
Deszelfs onderste vederen zyn als katoen, en de kleur van het midden van den rug
tot den stuit is geelachtig.

(r)
(s)

Pica marina.
Pica minor.
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De Exter is bekend voor een Vogel,die men gemaklyk eene menigte van woorden
kan leeren spreeken. Hy maakt, gemeenlyk, zyn nest in de toppen der boomen,
alwaar hy, ieder broedzel, zes of acht zwart gespikkelde eieren legt. Zyn voedzel
bestaat in ongedierte, en vleesch van allerleie kleine vogeltjes, welken hy maar
krygen kan; zelfs eet hy derzelver eieren. Zyn gang bestaat slegts in huppelen, 't
welk altyd met het roeren van den staart verzeld gaat. Dit dier is stoutmoedig genoeg,
om roofvogels aan te tasten, en zelfs jonge haasen, of eenig ander wild.
+
De Specht is een Vogel, daar verscheidene soorten van zyn, hebbende allen
+
eenen bek, die bekwaam is om de hardste schors der boomen te doorbooren.
Van de verscheidene
soorten van Spechten.
Daarenboven is het een wilde vogel die in de bosschen woont, eene
middelmaatige gestalte heeft, verslindend is, en altyd eene vaste verblyfplaats houdt.
Deszelfs lengte, van het begin van den bek tot aan het einde van den staart, is
twaalf of veertien duimen. Hy leeft van mieren en wormen, die zich binnen in den
boom bevinden. Ten dien einde plaatst hy zich tegen den boom, en maakt al
pikkende nette ronde en diepe gaten, om daar zyn tong in te steeken, en de wormen
te bemagtigen, welken hun voedzel in het hout vinden. Insgelyks steekt hy zyne
tong in de mierenesten, en trekt 'er dezelven vol mieren weder uit, gelyk de Mieren
Eeters doen. Zie het geene wy van dien vogel gezegd hebben.
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Het wyfje maakt geen nest, om dat zy haare eieren, die, gemeenlyk, zes of zeven
in getal zyn, in gaten van boomen, op vermold hout, legt.
Zie hier de soorten, die men in Suriname vindt.
(t)
De eerste is de groene Specht die eenen harden, driekantigen bek heeft, waarvan
het einde in een gekloofde, zwarte en harde punt uitloopt. De boog van 't oog is ten
deele wit, en ten deele rood; het bovenste van 't hoofd is schoon vermillioen rood,
met zwarte plekken doorzaeid; de oogen zyn beslooten in eene zwarte driekantige
plaat, die tot den bek toeloopt, hebbende van onder een roodachtige streep; het
achterste van den hals, de rug, en 't bovenste der vleugels is groen; de keel, hals,
borst en buik zyn bleek; de slagveeren zyn doorzaeid met witte plekken; de stuit
bleek geel; de vederen van den staart zyn van boven, donker groen, gestreept met
eenige dwarsstreepen, en schynen als gekorven aan de punten, die zwartachtig
zyn: de pooten en vingers zyn loodkleurig; de klaeuwen bruinachtig graeuw; de
beenen zyn zeer kort.
De tong van dezen vogel is merkwaardig, zynde zo dik als gemeen bindgaaren,
rond, van het eene einde tot het andere gelyk, hard, beenachtig, schubbig, spits,
lymig,

(t)

Picus viridis: in 't Hoogduitsch Griinspecht.
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en drie of vier duimen lang, als de vogel ze uit den bek steekt, doch hy houdt haar
gemeenlyk in den gorgel, daar zy in de rondte gevouwd in zit.
(u)
De tweede is de zwarte Specht, of Timmerman, die zich genoeg onderscheidt,
door de kleur, welke maar alleen boven het hoofd een weinig vermillioen rood is.
(x)
De derde is de gekleurde Specht. Deze vogel is in grootte gelyk aan de Meerle;
deszelfs pluimaadje, welke zwart is, gelyk die van den voorgaanden, is echter, hier
en daar, met witte plekken gespikkeld.
(y)
De vierde is een andere gekleurde Specht, welke zo groot is als eene Tortelduif.
Deszelfs hoofd is gekuifd en vercierd met roode veeren; de hals is van onder en
van boven zwart met eenig wit vermengd. Hy heeft vleugels, welken van boven
zwart en van onder wit zyn, en een' zwarten staart; de buik en de dyen zyn wit en
zwart.
De vyfde is een kleine Specht, zo groot als een mannetjes musch. Deze vogel
heeft eene bleeke olyf-kleur. Alle de veeren, van de keel tot het gat, zyn zwart en
wit gespikkeld, die de vleugels bedekken zyn ligt gespikkeld, en geelachtig wit aan
het einde; de groote veeren van den staart zyn zwart. Het hoofd en bovenste van
den hals is vermillioen rood.

(u)
(x)
(y)

Picus niger.
Picus varius minor.
Picus varius major.
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(z)

De Zesde is de geele Timmerman. Deze is van de allergrootste soorte. Ook
onderscheidt hy zich van de anderen, door de harde slagen, welken hy met zyn'
bek op de boomen geeft, en die men zeer ver kan hooren. Daarenboven heeft hy
eene fraeie roode kuif boven op zyn hoofd; de bovenste veeren van de vleugels
zyn blaeuw-achtig die van den hals, borst, en buik citroen kleurig.
(a)
De Zevende is een Specht, die veel overeenkomst heeft met den Exter. Hy heeft
een klein hoofd, eenen regten, spitsen, zwarten bek van een vinger lang; deszelfs
voeten komen, uit hoofde van de gesteldheid hunner vingeren, overeen met de
voeten van de andere vogels; het hoofd, en bovenste gedeelte, tot aan 't begin van
den rug, is hemelschblaeuw; de staart geheel zwart; de vleugels insgelyks, doch
die hebben in 't midden, en in de gansche lengte, eene witte plek; het overige van
't lighaam is hemelschblaeuw, en de beenen zyn blaeuwachtig.
De kunstige wyze, op welke deze vogel zyn nest maakt, naamelyk met hetzelve
aan het einde der takken te hangen, maakt hem aanmerkenswaardig.
+
(b)
De Nacht-Uil , of Schreeuwende Kat,
+

Van den Nacht-Uil.

(z)
(a)
(b)

Picus citrinus.
Picus nidum Suspendens.
Ulula strix major: in 't Hoogduitsch braune Eule
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is een Nachtvogel, waarvan ik in Suriname twee soorten kenne.
De eerste, zo groot als een hoen, heeft eene kuif, of Veder bos boven de oogen,
welke hem tot om den hals, nederdaalt. Deszelfs oogen zyn zwart, en staan diep
in 't hoofd; zyn buik is wit, met zwarte plekken getekend; de bek wit; de nagels zyn
krom, en de beenen bedekt met veeren.
De tweede soort is een Steen-Uil, ook een nachtvogel, doch kleiner dan de
voorgaande; zyne veeren zyn aschgraeuw en zwart; de beenen ruig tot op de nagels,
die graeuw en krom zyn; zyn bek is krom en sterk blinkende; Hy sluit zyne oogen
slegts met de bovenste leden. De oogen zyn zwart en omringd met kleine witte
veertjes; het hoofd is afgryslyk lelyk, en wel voorzien van veeren.
Deze dieren geeven, 's nachts, een vervaarlyk geluid, waar door vrouwen en
kinderen verschrikt worden; by dag verschuilen zy zich in holle boomen, alwaar zy
hunne eieren leggen; hun voedzel bestaat in rotten en muisen.
+
De Papegaeien, welken eene soort van Indiaansche vogels zyn, hebben een
groot hoofd, een harden bek en hersenpan, fraeie veeren, en zeer kromme nagels. +Van de verscheidene
soorten van Papegaeien.
Zy hebben vier vingers aan de voeten, te weeten twee voor en twee agter. Zy
bedienen zich, al klimmende, van den bek als van een haak, om hun lighaam op te
geeven. Hunne tong is breed, en rond aan het einde.
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Men kan de Papegaeien in drie soorten verdeelen, naamelyk, in grooten, kleinen
en middelmaatigen.
(c)
Den Aras, of grooten Papegaei, breng ik onder de eerste soorte, om dat dezelve,
zonder tegenspreeken, de grootste van allen is. Hy is zo groot als een hoen, welk
nog niet gelegd heeft, of wel als eene Teeling; men vindt 'er twee soorten van.
Die van de eerste soorte hebben, op het hoofd, aan den hals en buik, vuurkleurige
vederen; de vleugels zyn geschakeerd met blaeuw, rood en geel; de staart, die
vyftien of twintig duimen lang is, is van 't fraeiste rood, welk men zien kan; Deszelfs
kop is dik, en de bek naar maate; het bovenste kaakebeen is wit, en het benedenste
zwart; de omtrek der oogen, en de slaapen zyn wit; de beenen kort, en de voeten
bruin. Hy gaat deftig, en spreekt duidelyk, als men hem van jongs af leert; doch hy
is van natuure een groote schreeuwer.
(d)
De tweede soort is de groene groote Papegaei . Deze heeft eenen zwarten bek,
die iets langer is dan die van den voorgaanden. Hy heeft ook rondom de oogen een
vel, welk gestreept is met zwarte veeren. De kruin van zyn hoofd is plat en groen;
rondom de keel heeft hy eenen zwarten halsband; het onderste van 't lighaam is
sa-

(c)
(d)

Psittacus maximus: in 't Hoogduitsch Papagay.
Psittacus viridis.
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fraankleurig, en het bovenste fraei blaeuw. De staart is van dezelfde grootte als die
van den rooden Aras. De beenen en voeten zyn bruin, en de nagels zwart.
De Papegaeien van de tweede verdeeling worden onderscheiden, naar de
verscheidenheid hunner vederen, of ook dikwyls naar de benaaaming der Eilanden,
van waar zy komen; want men moet zich niet verbeelden, dat alle de Papegaeien,
die men in Suriname vindt, uit dat land oorsprongklyk zyn. De Indiaanen brengen
dezelven derwaarts, om 'er handel mede te dryven. Deze vogels zyn een derde
kleiner dan de Aras of groote Papegaei.
(e)
De eerste dezer Papegaeien komt uit Orenoque. Dezelve is groot en groen.
Zyne vleugelen zyn roodachtig, het bovenste gedeelte van den bek is zwart aan het
einde vervolgens blaeuw, en 't overige rood; en het benedenste wit. De boog van
de oogen is safraankleurig; de kruin van 't hoofd geel, en 't overige van het lighaam
groen, doch van onder ligter dan van boven. Het bovenste der vleugelen is rood;
de staart eenigzins kort, de beenen en voeten aschgraeuw.
De tweede vogel van deze soorte is de graeuwe Papegaei van Guinéa. Deze
heeft een' zwarten bek; zyn gansche lighaam is donker graeuw; de staart zo rood
als vermillioen, maar zeer kort, komende naeuwlyks verder dan het einde der
vleugelen;

(e)

Psittacus cinereus.
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(f)

de oogen zyn omringd met een naakt wit vel. De Negreiers brengen deze vogels
in 't land, als zy weder komen van Guinéa
Zy worden van tien tot vyftien Hollandsche guldens het stuk verkogt.
(g)
De derde van deze soorte is een groens Papegaei uit het land der Amazoonen.
Deszelfs vederen zyn schitterend groen, en volmaakt schoon. Hy is zeer groot, en
heeft eenige geele veeren op het voorhoofd.
(h)
De vierde is een Paarsche Papegaei , wiens hoofd en gansche bovenste gedeelte
van 't lighaam eene fraeie karmozyn-roode kleur heeft, zynde de borst en buik van
het allerschoonste paarsch. Deszelfs hoofd schynt als afgescheiden te zyn van 't
lighaam door eene paarsche streep, die zich, van ter zyde, komt voegen aan het
paarsche van de borst, en den band van een schoenmaakers voorschoot schynt te
verbeelden. De veeren van de schouders zyn schoon blaeuw; de vleugels en staart
groen en rood van kleur; zyn bek is zwart en sterk, en de boog der oogen
goudkleurig.
Deze Papegaei wordt gevonden naar den kant der Amazoonen.

(f)
(g)
(h)

Dit woord wordt in 't land gebruikt om de schepen aan te duiden, die de Negers van Guinéa
naar Suriname vervoeren.
Psittacus viridis major.
Psittacus major violaceus.
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(i)

De vyfde is een geschakeerde Papegaei. Deze heeft op zyn borst, en hals bonte
veeren, die donker rood doch ook met bruin gemengd zyn, en in eene keurlyke
blaeuwe kleur eindigen; die van den rug, de groote veeren van de vleugels, en de
staart zyn geheel groen.
Men moet aanmerken, dat deze vogel als men hem kwaad maakt, de veeren van
zyn hoofd oprigt, zo dat dezelven eene schoone kuif schynen te zyn.
(k)
De zesde is een groene Papegaei die eenen geelen rug heeft, zynde de overige
vederen bleekgroen.
(l)
De zevende is een Papegaei wiens hoofd, schouderen en dyen geel, en de
overige vederen fraei groen zyn.
(m)
De achtste is een Papegaei met vederen van de schoonste groene kleur, die
men met oogen zien kan, doch wiens hoofd hemelsch-blaeuw of azuur, en met
eenen geelen halsband vercierd is.
(n)
De negende is een kleine groene Papegaei, met een' langen staart. Deze heeft
een' eenigzins rooden bek; de beenen en voeten zyn van dezelfde kleur; het overige
van 't lighaam is fraei groen.

(i)
(k)
(l)
(m)
(n)

Psittacus elegans, clusii exoticorum.
Psittacus viridis, dorso flavescente.
Psittacus viridis, capite, bumeris et femoribus luteis.
Psittacus capite cyaneo, collari luteo.
Psittacus totus viridis.
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+

Alle de Papegaeien van de derde soorte worden Parkitjes genoemd, om dat zy
zeer klein zyn, welke kleinte, gedeeltelyk derzelver schoonheid uitmaakt. Die het +Van de Parkitjes.
land oplevert, zyn byna zo groot als een Meerle, en geheel groen. Hier en daar
hebben zy eenige roode veeren op het hoofd; en hunne bek is wit. Zy gaan altyd
by troepen, en volgen de vruchten en geers, naar maate die ryp worden. Men heeft
het grootste werk van de waereld om ze op de boomen, daar zy zich ophouden, te
onderscheiden; doch men heeft minder moeite, om dikwyls gewaar te worden, dat
zy 'er in eene groote menigte zyn, om hun gekweel, welk de ooren der aanhoorderen
streelt. Ondertusschen zyn zy nergens goed toe dan om te eeten, om dat men ze
niet tam kan maaken gelyk de volgende.
(o)
De tweede soort van Parkitjes is zo groot als de voorgaande. De bek dezer
vogeltjes is zwart, de boog der oogen goudgeel; het bovenste van den bek
hemelschblaeuw, en het onderste lei-kleurig; het overige van hun hoofd is bruin, en
't onderste van den hals ook lei-kleurig; het gansche bovenste gedeelte van 't lighaam
en den staart is met helder groen gevlamd. De gansche keel is bruin, met een'
geelachtigen kant aan ieder pluim, waarom dezelve ge-

(o)

Psittacus minor, prolixa cauda, maculis flammeis Conspersus.
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heel geschubd schynt; de vouw der vleugels is vuur-kleurig, en 't overige blaeuw;
het bovenste van het lighaam is glinsterend groen, het middelste van den buik heeft
de kleur van eene Seringe, met bruine aderen doorzaeid: op het midden van den
staart ziet men in de lengte een' streep van dezelfde kleur, het onderste van den
staart (die korter is dan van de andere Parkitjes) is bruinrood, trekkende naar kastanje
bruin; de voeten en nagels zyn zwart.
(p)
De derde is een Parkitje van Guinée van een vry groote soorte. Dit vogeltje heeft
een grysbruin kopje; het bovenste van deszelfs lighaam, en de vleugels zyn gras
groen, en de veeren bruingroen, de vouw der vleugelen en de hals is ligt citroen
kleurig, de borst, buik, en dyen van eene fraeie Oranje-kleur.
(q)
De vierde is een ander Parkitje van Guinée zo groot als een Leeuwerik; de bek,
het voorhoofd, de wangen, en 't bovenste van de keel van het mannetje dezer
vogeltjes, is van eene leevendige Oranje kleur, en van de wyfjes bleek Oranje. Hun
geheele lighaam is van onder ligt, en van boven schoon donker groen. De stuit is
helder blaeuw; de vederen van zyn' staart die niet zeer lang is, zyn met rood en
zwart geschakeerd. De vouw van den vleugel

(p)
(q)

Psittacus major.
Psittacus minor.
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is zwart; met paarsch gemengd; de veeren van de vleugels zyn van buiten van een
fraei groen, en van binnen donker bruin. Deszelfs oogen zyn zwart, en de voeten
grys.
Byna alle de Natuurkundigen, die over de vogels geschreeven hebben, maaken
van een veel grooter getal van Papegaeien gewag; maar dewyl hier slegts gehandeld
wordt van de zulken, welken men in de Kolonie kan bekomen, zo zal ik 'er maar
alleen byvoegen, dat ieder landstreek van 't vaste land van deze dieren voortbrengt,
die alleenlyk door hun pluimaadje onderscheiden worden.
Vader Labat zegt, dat alle de kleine Papegaeien van Guadeloupe zo groot als
een Meerle, en geheel groen zyn, uitgezonderd eenige kleine veertjes, welken zy
op het hoofd hebben, en dat hun bek wit is. Voor 't overige zyn zy zagtzinnig, en lief
koozende, en leeren gemaklyk praaten.
Die van Brasilie zyn geheel groen; derzelver veeren schynen bedekt met eene
soort van klein dons, welk wit en zeer fyn is, waar door deze vogeltjes als verzilverd
voorkomen. Daarenboven zyn zy zeer leevendig, en schynen gaarne te willen
praaten met de menschen; want als zy hooren spree ken, het zy by dag, of by nacht,
mengen zy zich onder het gesprek, en schreeuwen altyd harder dan iemand van 't
gezelschap.
Alle Papegaeien, zo wel van de eerste als van de tweede soort, hebben veel
bekwaam-
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heid om te leeren spreeken, indien men zich maar eenige moeite wil geeven om
dezelven nog jong zynde, te onderwyzen. Zy maaken hunne nesten met veel overleg;
want zy vergaderen eene menigte van biezen, en takjes van boomen, waarvan zy
een zamenvoegzel maaken, welk zy, op eene kunstige wyze, aan het einde van de
zwakste takken der hoogste boomen weeten vast te hegten.
Deze dieren reizen nooit dan by troepen, en altyd twee aan twee. In zommige
tyden, van 't jaar, en voornaamelyk als de Koffy ingezameld wordt, komen zy by
duizenden op de Koffyboomen nedervallen, 't welk my het volgende geval te binnen
brengt.
My op een' zekeren dag in een goed en talryk gezelschap bevindende, op de
Plantagie van wylen den Heere Tourton, Oud-Raad van 't Hof van Crimineele Justitie,
werdt 'er eene Jagt party op Papegaeien voorgesteld, welke party wy met ons zeven
bywoonden.
Wy gingen dezelven, een uur voor zonnen ondergang, aan den oever eener
Riviere afwagten, om dat zich ieder troep, gemeenlyk, tegen den avond by een
vergadert, om vervolgens op de Koffyboomen te vallen. Naeuwlyks waren zy daar
gekomen, of wy begonnen 'er zodanig op los te branden, dat wy 'er in minder dan
een uur tyds, meer dan honderd doodden of kwetsten. Met deze jagt, in aanmer-
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king van ons klein getal, te vrede, keerden wy te rug; en men overlei, onder het
avondmaal, hoe men deze vogels tegen den volgenden dag, klaar zou maaken: het
besluit was, dat men beginnen zou met derzelver tongen uit te snyden, om 'er een
pastei van te maaken, die, om de waarheid te zeggen, niet van de allerbesten was;
doch wy konden ons echter beroemen, 'er eene van Papegaeis tongen gegeeten
te hebben; een lust, welken men in Europa bezwaarlyk zou konnen boeten, ten
waare men 'er onnoemelyke sommen om wilde verspillen; en dan weet ik niet, of
men nog zyn oogmerk wel zou bereiken. Twintig werden 'er gekookt om soep van
te hebben, die heerlyk was; anderen werden gestoofd, en malsch, lekker en volmaakt
goed bevonden; maar die gebraaden werden, waren zo droog, dat zy den minsten
smaak niet hadden. Doch dit niet tegenstaande, kan ik betuigen, dat ik, eens in myn
leeven, Papegaeien op vierderleie wyze toegemaakt, gegeeten hebbe.
+
(r)
De Ys-Vogel die zich meest in 't water ophoudt, is kleiner dan een Meerle.
Deszelfs bek is dik en zwart, zeer regt, spits, en twee duimen lang; de mond van +Van den Ysvogel.
binnen safraan- kleurig; de kin, en 't middelste van den buik wit, met eenig rood
vermengd,

(r)

Alcedo, muta cirrata subviridis: in 't Hoogduitsch Eis-Vogel.
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het onderste van den buik en 't bovenste der vleugelen rosachtig. De borst is ook
ros. De einden van de veeren zyn als verzilverd, helder en glinsterende, vooral die
van den rug, nogthans ziet men 'er zwart geschakeerde streepen in. De kruin van
't hoofd is groenachtig zwart, met eenige blaeuwe plekken 'er door. De groote veeren
zyn ook groenachtig blaeuw; de staart, die kort is, donker blaeuw. Zyne beenen zyn
klein en de voeten hebben een byzonder maakzel; want de buitenste vinger is door
drie gewrigten aan den middelsten verknogt, en de voorste maar door een, deze
nu is kleiner en de helft korter dan de middelste; de buitenste is byna zo groot als
de middelste, en de achterste iets grooter dan de voorste.
Hy zit, en maakt zyn nest in gaten by het water, alwaar hy vyf of zes eieren legt.
Men vindt hem, gemeenlyk, langs den kant van loopend water, als by Rivieren,
Kreeken, enz. Schoon deze Vogel zich met goeden visch voedt, is deszelfs vleesch
echter niet goed om te eeten.
+
(s)
De Meerle is een wilde boschvogel, van 't geslacht der Spreeuwen. Men
onderscheidt 'er veele soorten van. Die in Suriname gevonden worden, zyn van +Van de Meerle.
eene middelmaatige grootte, en van den bek, tot aan 't einde van den staart,
twaalf duimen lang. Het mannetje is gansch zwart, doch heeft een'

(s)

Merula: in 't Hoogduitsch Amsel.
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Oranje geelen bek; die van 't wyfje is zwart, en de vederen zwartachtig bruin.
Deze vogel voedt zich met alles wat hy in de bosschen vindt, als ongedierten,
vruchten enz. Zyn nest, welk hy in de struiken maakt, bestaat, uitwendig uit mosch,
dunne takjes, en wortels, al het welk aan een gehegt is door slyk in plaats van lym.
+
(t)
De Quikstaart is een trekvogel, die zich kenbaar maakt door de onophoudelyke
beweeging van zyn' staart, daarom beschryft hem Gesner (Hist. Animal) Motacillae +Van den Quikstaart.
caudam irrequiete motitant.
Daar zyn twee soorten van deze vogels, die zich by de rivieren onthouden; de
eene is zwart en wit, de andere geel en graeuw. Derzelver lengte, van den bek tot
aan 't einde van den staart is van acht duimen. Hun voedzel bestaat alleenlyk in
wormpjes en ander ongedierte.
+
(u)
De Specht is byna zo groot als de Meerle, maar van maakzel gelykt hy naar
+
eenen ysvogel.
Van den Specht.
De boog van de oogen dezer vogelen is bruinrood. Zyne vederen zyn, achter
het hoofd, rood, aan den hals groenachtig geel: die van de vleugels groen, met
zwart en blaeuw geschakeerd, de klaeuwen zwart. Men vindt 'er twee soorten van,
naamelyk, grooten en kleinen.

(t)
(u)

Motacilla: in 't Hoogduitsch Bachsteltze.
Merops major et minor, sive Apiastre: in 't Hoogduitsch Specht.
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Deze vogeltjes voeden zich met byën en ander vliegend gedierte.
+
(x)
De Mees is een vogeltje, welk zich in de Savaanen en bosschen onthoudt. Men
+
ziet 'er veelerleie soorten van; eenigen zyn grooter dan een vink, anderen van
Van de Mees.
den bek tot aan 't einde van den staart, niet langer dan vier duimen.
Alle de soorten, welke ik ga beschryven, hebben de veeren zo ver op den bek
zitten, dat zy daar door kuiven schynen te hebben.
(y)
De eerste is zo groot als een groote vink. Deszelfs hoofd en kin is zwart; het
overige van 't boven lyf geel groen, uitgezonderd den stuit, die blaeuw is; het onderste
van 't lighaam geel, en de voeten zyn loodkleurig.
(z)
De tweede is zo groot als de eerste, en bekend onder den naam van Koolmees,
om dat zy zwarte streepen en plekken op het lyf heeft. Men wil dat zy een roofvogel
zy, om dat zy vleesch eet, en op krengen aast.
(a)
De derde is een vogeltje met een' zwarten kop, en gansch witte borst.
(b)
De vierde heeft insgelyks een zwarten

(x)
(y)
(z)
(a)
(b)

Parus: in 't Hoogduitsch Meise.
Parus major.
Parus nigricans, seu Carbonarius.
Parus ater, pectore albo.
Parus capite nigro, temporibus albis, dorso cinereo.
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kop, doch witte kaaken, een' groenen rug, en loodkleurige voeten.
(c)
Die van de vyfde soorte zyn olyf-kleurig, en geel op den buik.
Alle de vyf soorten van Meesen hebben een' zwarten, regten, korten, en zeer
spitsen bek. Dezelven onthouden zich gemeenlyk rondom de boomen, en in de
Savaanen, en leeven, voornaamelyk, van ongedierte en doode krengen. Zy nestelen
in gaten van boomen, en leggen zeven of acht eieren te gelyk, die aschverwig wit,
en met rood gespikkeld zyn.
+
De Zwaluw (c) heeft een groot hoofd, eenen korten doch wyd gespleetenen bek,
+
om het klein gedierte al vliegende beter te kunnen bemagtigen; haare vleugels
Van de Zwaluwen.
zyn zeer lang, en haare vlugt is snel; de voeten zyn kort en klein; ook gaat deze
vogel zelden; zyn staart is lang en gespleeten, om het lighaam vaardiger te kunnen
buigen en keeren.
(d)
De Amerikaansche Zwaluwen gelyken veel naar onze muur Zwaluwen, die
weinig gebruik van haare voeten maaken. Haar bek is groot, en zy kunnen dezelven
tot de oogen toe openen. Het zyn trekvogels welken gemeenlyk, in holle boomen
nestelen.

(c)
(d)

Parus olivarius ventre flavescente.
Hirundo Americana, Seu Hirundo cauda vel Sexies divisa: in 't Hoogduitsch Scwhalbe.
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Die men in de Kolonie ziet, zyn boven aan de keel bruin wit, en derzelver staart is
in zes deelen verdeeld; het overige haarer vederen is purperkleurig.
(e)
De Zee-Zwaluw is een vogel geheel en al verschillende van den evengemelden.
Daar zyn twee soorten van, eene groot en eene klein. De vederen van de laatste
soorte zyn donker graeuw, het onderste van den buik is wit; en de rand der vleugels
zwart. Haar bek is lang, regt en rood; de voeten zyn van dezelfde kleur.
Het mannetje van de groote soorte heeft den bek, het hoofd, de hals en de borst
zwart; de vederen van den rug, vleugels en staart hebben de kleur van den
esschenboom; die van den buik, en de dyen zyn morfig wit; de beenen en voeten
rood en zonder veeren; de klaeuwen zwart.
Deze vogel gaat zo diep in zee, dat men zegt, dat hy meer dan twee honderd
mylen van de kusten wykt. Hy voedt zich, gemeenlyk, met visch, en, vervolgt veele
andere watervogeltjes, op dat zy den visch, dien zy genomen hadden, zouden laaten
vallen, en tot een buit voor hem overlaaten.
+
(f)
De Spreeuw is een vogel, die zeer bekend is om deszelfs fraeie vederen, welken
+
blaeuw, geel en rood zyn. Dezelve is zo groot als een Meerle. Zyn bek is gelyk
Van de Spreeuw.

(e)
(f)

Hirundo marina major.
Sturnus: in 't Hoogduitsch Staar.
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aan dien van een' Exter; op het hoofd draagt hy eene soort van kuif, vercierd met
zwarte vederen, die zo zagt zyn als fluweel.
+
Men onderscheidt veele soorten van Lysters, doch ik ken 'er in Suriname maar
+
twee, welken 't meest naar die van Europa zweemen.
Van de Lysters.
(g)
De eerste is zo groot als een leeuwerik; haare vederen zyn geel en graeuw,
uitgezondert eene soort van geelen streep, dien zy op den ruggraat heeft.
(h)
De tweede heeft byna dezelfde grootte, het onderste van 't lighaam wit, het
bovenste bruin, doch alles vermengd met zwarte en witte vederen, vooral omtrent
het hoofd en den staart.
Beide deze soorten voeden zich met wormen, en kleine diertjes, en zyn goed om
te eeten.
+
Het gaat in dit land met de Patrysen, gelyk met de Lysters; men kent 'er maar
+
twee soorten van.
Van de Patrysen.
(i)
De eerste is groot, onthoudt zich in de boomen, en legt hemelschblaeuwe
eieren. Deszelfs bek, die zeer lang is, is zwart; en alle de vederen zyn, van eene
donkere Olyf-kleur.

(g)
(h)
(i)

Turdus fluviatilis, ex griseo purpurascens, pinna dorsali flavescente: in 't Hoogduitsch Drossel.
Turdus minor.
Perdrix major olivaria: in 't Hoogduitsch Rebbun.
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(k)

De tweede is kleiner dan de eerste. Deszelfs vederen zyn, over het gansche
lighaam, donker vaal met bruine plekken.
+
(l)
De Goudvink, of de Grootbek is zo groot als een Leeuwerik; en heeft eenen
+
bek, die van boven bruin, en van onder wit is. Het onderste van zynen hals en
Van den Goudvink.
de rug zyn aschgraeuw en zeer lugtig, met eene rosse kleur beschilderd. De
keel, en het onderste en middelste gedeelte van den hals zyn bloedkleurig; de
gansche borst, en onderbuik wit, en de staart zwart.
+
(m)
De Pluvier is zo groot als een Duive. Deszelfs bek is zwart, en derdehalven
+
vinger lang; het bovenste van 't lighaam is bruin en grys door malkander, het
Van den Pluvier.
onderste van 't lighaam, en 't benedenste van den rug witachtig, de staart is
gestreept met zwarte en witte streepen, die om den anderen gewaterd zyn; de
beenen zyn zeer lang en loodverwig.
Daar zyn tyden in 't jaar, dat de Savaanen der Plantagiën krielen van deze vogels;
vooral indien dezelven wat moerassig zyn, om dat dit gedierte zich gaarne omtrent
de Rivieren onthoudt. Zy zyn altyd in beweeging, en voeden zich met wormen en
vliegen. Hun vlugt is zeer snel, en als zy vliegen, maaken zy een groot geraas; der-

(k)
(l)
(m)

Perdrix minor.
Rubicilla Americana.
Pluvialis cinereus.
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zelver vleesch is fyn en keurlyk van smaak, maar zomtyds al te vet.
+
(n)
De Snip is iets kleiner dan een Patrys. Het bovenste van haar lighaam is ros,
zwart en graeuw geschakeerd; de borst en buik zyn aschgraeuw. De bek is regt, +Van de Snip.
rond en langwerpig. De voeten zyn ook aschgraeuw. Haar gewoon verblyf is in
de moerassige Savaanen, en kleine beeken, daar zy haar voedzel vindt. Zo zwaar
als deze vogel vliegt, zo lugtig loopt hy over den grond. Het vleesch is uitsteekend
lekker van smaak.
+
(o)
De Water-Snippen zyn aanmerkenswaardig om derzelver bek, die by de drie
+
duimen lang is. Deze vogel, zynde een trekvogel, is iets kleiner dan een
Van de Water-Snippen.
Leeuwerik. De vederen zyn omtrent gelyk die van de Snippen, maar op den rug
cierlyker gekleurd; zynde die der schouderen zwart en ros, en met een weinig groen
vermengd. De borst en buik zyn byna geheel wit. Zy onthouden zich doorgaans
gezamenlyk, en by duizenden langs den zeekant, byzonder als het heet is, en dan
behoeft men geen groot jaager te zyn, om 'er, met fyne hagel vyftig of zestig te gelyk
te schieten; want zy houden zich zo digt by een, dat my voorstaat 'er eens vyf en
tachtig in eene schoot getroffen te hebben. Ten dien einde heeft

(n)
(o)

Scolopax: in 't Hoogduitsch Schnepffe.
Gallinago minor.
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men maar in 't zand te schieten, waar door zy terstont zo blind worden, dat men,
zonder de minste moeite eene groote menigte leevendig met de hand vangen kan.
Derzelver vleesch is zeer lekker, doch zy zyn zo klein, dat men 'er gemaklyk
twintig van eeten kan, zonder de maag te bezwaaren.
+
(p)
De Meeuw is een watervogel, die lange vleugels, en korte platte voeten heeft.
+
Haar bek is van kleur als bemorst wit, en aan 't einde geel; her hoofd en de
Van de Meeuw.
halszwart geplekt; de rug tot aan den staart aschgraeuw, de vederen, die het
lighaam bedekken, zyn wit, de vleugels zwart en wit geschakeerd, en de voeten
groen.
Deze vogel heeft niet veel vleesch; hy vliegt altyd, is nooit verzadigd, en voedt
zich niet dan met kleine vischjes. Den meesten tyd onthoudt hy zich langs het
zeestrand; zyn geschreeuw gelykt naar dat van een Choucas. Hy is zo groot als
een Exter, en men vindt 'er twee soorten van.
(q)
Die van de tweede soorte wordt, door eenigen, de Water-Snyder genoemd, om
dat hy een' bek heeft, die aan de kanten zeer plat, en ten naasten by gemaakt is
als een schaar, welk de reden is dat men hem dezen naam gegeeven heeft. Deszelfs
oogen zyn zwart, de boog wit, het hoofd, de hals,

(p)
(q)

Larus piscator cinereus.
Larus major, rostro inoequali: Hist-Natur Carol.
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de borst en buik wit geel; de rug en de vederen van den staart als geschubd; de
vleugels zwart met een weinig wit aan 't einde.
+
De Vogel, die in 't land de Zonne-Vogel genoemd wordt, is zo aanmerklyk om
+
zyne schoonheid en verscheidenheid van kleuren, dat hy wel verdient
Van den Zonne Vogel.
beschreeven te worden. Hy is zo groot als de gouden Pluvier. Deszelfs hoofd,
welk klein is, is vercierd met twee kleine zwarte streepen; zyn bek gelykt naar dien
van eene witte Snip; de boog der oogen is rood; de hals wat lang, en dun naar
maate van 't lyf; de vleugels zyn tamelyk groot, derzelver bovenste vederen zyn
lang, en de ondersten kort. De staart is lang, en als in tweeën verdeeld; zo dat hy,
als hy zyne vleugelen en staart te gelyk uitspreidt, inderdaad de gedaante van de
Zonne verbeelt, 't welk hem dien naam gegeeven heeft; zyne beenen zyn kort.
Deze keurlyke vogel is vercierd met veele roode, zwarte, witte en geele vederen,
welken allen zeer leevendig, en zo wel vermengd, en op elkanderen geschikt zyn,
dat zy een allerheerlykst tapyt uitleveren.
De boorden der Rivieren en Kreeken zyn de gewoone verblyfplaats van dezen
vogel, om dat hy zich met kleine visch en allerlei klein gedierte voedt. Maar hy is
buiten gemeen gaeuw om vliegen te vangen, weetende dezelven zo wel waar te
neemen, dat zy, met de eerste beweeging van zyn' bek, die zeer spits is, gevat zyn.
Want men kan
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geen pyl met zo veel vaardigheid afschieten, als hy bezit om zich meester te maaken
van 't geene hy hebben wil.
+
(r)
Het Kemp-haantje is een water-vogel, of een soort van Pluvier, zo groot als
eene Duive. Zyn lighaam staat op hooge beenen; zyn bek, die geel is, is omtrent +Van het Kemp-haantje.
twee duimen lang. Het bovenste van 't lighaam is bedekt met kaneel kleurige of
donker roode vederen. De borst en hals is zwartachtig, de vleugels zyn geel, en
aan ieder einde gewapend met eene soort van spooren, waarvan hy zich bedient
ter voldoeninge van de dolle drift, die hy bezit, om zyne makkers te bevegten. Zyn
gewoon verblyf is in moerassige Savaanen, Rivieren en Kreeken; zomtyds gaat hy
wel tot de dyen toe in 't water.
+
(s)
De Kievit is ook een water-vogel, zo groot als eene kleine Duive. Haar bek is
+
kort, regt, en zwart, het hoofd vercierd met een kuifje, het lighaam bedekt met
Van de Kievit.
fraeie vederen. Zyn hoofd, hals, rug, en vleugels zyn zwart, doch dit alles
verandert in donker-groen; de gansche buik, het onderste van 't lyf, en de dyen wit.
Daar de groote vederen van de vleugels beginnen heeft zy eenige wit rosse plekken.
Haare beenen en voeten zyn langer dan die van de Europeaansche Kievitten.

(r)
(s)

Callydris: in 't Hoogduitsch Roth-Beinlein.
Gavia: in 't Hoogduitsch Kiebitz.
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Deze vogels worden, gemeenlyk, in moerassige Savaanen gevonden, alwaar zy
van allerlei gedierte leeven.
+
(t)
De Surinaamsche Kanary of Putter of ten minste de vogel, die aldaar dus
+
genoemd wordt, is eene soort van Vink, die niets aangenaams in zyn gezang
Van de Kanary of Putter.
heeft, maar aanmerklyk is om zyne fraeie vederen, welken paarsch zyn en naar
de kleur van een Amathist zweemen, uitgezonderd die van 't hoofd, welken goud
geel zyn.
+
(u)
De Kwartel van dit land is maar eene soort van vogelen, die 'er slegts op zekere
+
tyden gevonden worden. Zy hebben schoone graeuwe vederen, welken met
Van den Kwartel.
geele, witte, bruine en andere plekken doorzaeid zyn.
(x)
Het Roodborstje is een zeer gemeene vogel in de Savaanen. Zyn rug is donker
bruin, trekkende naar 't zwarte. Zyn hals, borst, en buik zyn van eene schoone roode
kleur, 't welk hem dien naam heeft gegeeven; zo dat hy, door deze kleur die in het
wyfje ligter is dan in het mannetje; gemakkelyk te onderscheiden is.
Deze vogel is zo heerlyk van smaak als de Ortolans.
+
Men kan met waarheid zeggen dat het Kolombyntje een meesterstuk der Natuur
+
is, zo om deszelfs fraeiheid, als kleinheid
Van de Verscheidene
soorten van Kolombyntjes.

(t)
(u)
(x)

Acanthis: in 't Hoogduitsch Zeislein.
Coturnix: in 't Hoogduitsch Wachtel.
Eritbacus: in 't Hoogduitsch Roth-Brust.
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van lighaam, en leevenswyze; want zyn gansche voedzel bestaat slegts in 't sap
der bloemen, welk hy met zyne tong, die daar toe gemaakt is, uitzuigt; dit doet hy
met zich langen tyd in de lucht hangende te houden door het evenwigt zyner
vleugelen, waarvan de beweeging zo leevendig en gezwind is, dat men werk heeft
den vogel te onderscheiden, en het diertje als onbeweeglyk schynt.
Dit vogeltje vertoont niets, dan wanneer het met vederen bedekt is, want daar
van verstoken zynde, is het weinig grooter dan een zeer klein nootje.
Nogthans ziet men 'er verscheidene soorten van, de eene kleiner, de andere
grooter; zy worden daarenboven van elkanderen onderscheiden door de
verscheidenheid hunner bekjes, of door hunne verschillende kleuren, welken allen
zo leevendig zyn, dat men vergeefschen arbeid zou doen, in dien men dezelven
naar behooren wilde afschilderen.
(y)
De eerste is het groote Kolombyntje, of Jonkertje , welk zo groot is als het
Winter-Koninkje. Deszelfs keel is van eene groene glinsterende goudkleur,
zweemende naar de vereenigde kleuren van smaragden en topaazen: de borst en
buik zyn rood en glinsterende als leevendig goud; de rug

(y)

Mellisuga major, cocoineus, rostello longiori et arcuato.
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is rood; de vederen van 't middelste van den staart zyn lang, smal en van kleur als
glinsterend paarsch. Zyn bek is krom, en omtrent twee duimen lang; de tong naar
het einde, in tweeën verdeeld, en zeer dun en lang, om uit het onderste van den
kelk der bloemen, het sap, tot zyn voedzel verstrekkende, te kunnen zuigen. Zyne
beenen zyn kort, en met scherpe spooren gewapend.
(z)
De tweede soort is een derde kleiner dan de voorgaande; wier geheele boven
lyf groen en goudkleurig is, de keel groen als een smaragd, de borst blaeuw en
helder glinsterend goud, de bek regt, en een duim lang.
Eenige schryvers hebben dit vogeltje den Vlieg-Vogel genoemd, om het, daar
door, van de ander soorte, te onderscheiden, doch zy hebben zich zeer bedroegen.
(a)
De derde soort is nog kleiner dan de tweede, 't welk my zou doen gelooven, dat
men dezelve voor den regten Vlieg-Vogel kan houden. Het draagt eene soort van
kuifje op zyn hoofd, welk de kleur heeft van een' schoonen Robyn. De bek is zeer
klein en regt. De vederen van zyn' hals zyn leevendig, en glinsterende van goud
kleur, die van den buik, rug en vleugels hoog donker rood, en de staart Oranje.
Het is, naar myn gevoelen, de pragtigste, of de schoonste der vogelen, welken
de Natuur voortgebragt heeft, als mede de

(z)
(a)

Mellisuga minor, subviridis.
Mellisuga, omnium minima.
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kleinste, naardien het niet grooter is dan eene haazenoot.
Hunne nesten zyn, vooral, verwonderenswaardig, dezelven hangen in de lucht,
aan eenige kleine takjes, die eenigzins voor den regen gedekt zyn; zy zyn byna zo
groot als de helft van een hoender ei, bestaande uit kleine brokjes hout, welken als
een korf in een gevlogten, en met katoen en mosch op eene verwonderlyke nette
en cierlyke wyze voorzien zyn. Deze vogeltjes leggen nooit meer dan twee eieren,
zo groot als graeuwe of gemeene erwten, waarvan de kleur wit is met eenige geele
spikkelen. Het mannetje en het wyfje zitten 'er beurtlings op te broeden, doch het
wyfje blyft 'er langer op. Men kan zich wel verbeelden, dat de jongen, als zy eerst
uit den dop komen, niet zeer groot moeten zyn. Deze vogels, schoon gedroogd,
maaken met hunne nesten, het cieraad van een Natuurlyk Konst Kabinet.
Hun gezang is slegts eene soort van aangenaam gegons, welk helder, zwak en
overeenkomstig is met het werktuig welk het veroorzaakt.
Eenige Natuurkundigen beweeren, dat deze vogels, als de tyd der bloemen voorby
is, als leevenloos zyn, maar zy weeten zekerlyk niet, dat 'er in de warme landen het
gansche jaar door bloemen zyn, dan op deze dan op geene boomen; 't welk hun
gevoelen om ver werpt; want ik kan hun verzekeren, dat men 'er ten allen tyde, van
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deze diertjes, in overvloed vindt, het zy in de bosschen en op de vrucht boomen, of
in de stad, of op de Plantagiën.
+
(b)
De Vyg-eeter is een vogel byna zo groot als een Cysje. Hy heeft een kort
+
lighaam; het hoofd, den rug, de vleugels, en den staart graeuw; het bovenste
Van de Vyg-eeter.
van 't lyf is wit of als zilver; de borst alleen is wat donkerer, en heeft eenige geele
plekken; de bek is zwart, de voeten zyn blaeuw.
Dit vogeltje is niet aanmerkelyk om eenige verscheidenheid van kleuren, ook
heeft men aan alle de soorten, die men 'er van vindt, geen anderen naam gegeeven
dan dien van Vyg-eeter.
Daar zyn 'er, die niet kwaalyk naar den bastaard Nachtegaal, en anderen die naar
de onzen gelyken; maar het is niet waarschynlyk, dat zy een van beiden zyn.
Ik kan by derzelver beschryvinge niets byvoegen, dan dat zy groote vernielers
zyn van de papayen, goyaven, bacoven, banaanen, druiven en vygen, met welke
vruchten zy zich voeden, en dat men hen niet ziet verschynen, voor dat dezelven
ryp worden.
+
(c)
De Amerikaansche Leeuwerik is grooter dan die van Europa. Deszelfs bek is
grooter en langer, en 't hoofd een weinig gekuifd. De kleur der vederen is zo fraei +Van den Leeuwerik.
niet, en minder gespikkeld dan die van on-

(b)
(c)

Ficedula.
Alauda riparia major: in 't Hoogduitsch Lerche,
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ze gemeene Leeuwerikken; want dezelve is geheel grys; maar daarentegen heeft
hy een' fraeien halsband, die hem van de andere vogels van zyne soorte
onderscheidt. De oevers van de zee zyn deszelfs liefste verblyfplaatsen.
+
(d)
Het Cysje , welk men in Suriname vindt, is een vogel van de Savaanen, die
+
grooter is dan een musch. Deszelfs keel en bek zyn geelachtig; de overige
Van het Cysje.
vederen aschgraeuw; om hun gezang verdienen zy niet in eene kooi te zitten;
doch daarentegen houdt men ze voor eene soort van Ortolans, om dat zy zeer goed
zyn om te eeten.
+
(e)
De vogel, welken men in dit land Distel-vink noemt, is slegts eene soort van
+
deze vogels. Zyn voorhoofd en de omtrek der oogen is zwart; de vleugels zyn
Van den Distel-Vink.
aardkleurig; de einden der vederen een weinig geel en gemaakt als franjes: de
staart is zwart, en 't overige geel.
Men vindt hem ook in de Savaanen.
+
(f)
De Vinken of, ten minste, de vogels, die men 'er voor houden kan, zyn in
+
verscheidene soorten verdeeld.
Van de Vinken
Daar zyn 'er, wier lighaam bruin is, en die het bovenste van de keel, het
onderste van den hals, tot aan de dyen, en de

(d)
(e)
(f)

Linaria, pectore Subluteo, rostro flavicante
Fringilla carduelis Americana: in 't Hoogduitsch Distel-Fink, of stieglitz.
Fringilla.
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schouders van de vleugels rood, den bek wit, en de voeten bruin van kleur hebben.
Anderen hebben een' bek, die dik, bruin en van onderen wit is; het bovenste van
't hoofd, de keel, en 't onderste van van den hals, zyn bloedkleurig in het mannetje,
en geel in 't wyfje; doch het overige van 't bovenste des lighaams is van beiden
graeuw, en de veeren der vleugels en van den staart zyn bruin.
Deze twee soorten onthouden zich ook in de Savaanen, en zyn nergens goed
toe, dan om te eeten, want hun gezang wil niet veel zeggen.
+
(g)
De Graeuwe Vink is een vogel die, in kleur veel naar een Leeuwerik gelykt,
doch hy is grooter. Deszelfs kin, borst, en buik zyn wit geel, daarenbooven heeft +Van de Graeuwe Vinken.
hy langwerpige zwarte plekken aan de keel, eenen dikken bek, met een gezwel
aan 't bovenste kaakebeen; de zyden van zyn onderste kaakebeen zyn hooger dan
men in andere vogels gewoon is te zien, en van eene hoekige gedaante. Ik breng
dezen vogel onder de soort der Vinken, om dat hy veel overeenkomst met dezelven
heeft.
+
(h)
Het Winter-Koninkje welk men te Suriname voor den Nachtegaal houdt, is van
+
den bek tot aan 't einde van den staart maar vyf duimen lang. Deszelfs bekje is
Van het Winter-Koninkje.
van

(g)
(h)

Fringilla grisea, nigro maculata.
Regulus seu Passer troglodities.
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boven zwart en van onder wat bleeker; het hoofd, de hals, en rug zyn kastanje-bruin;
de vleugels, staart en rug zwart gestreept, en de borst wit. Dit vogeltje weet zyn
gezang zodanig te vermengen dat het zelve daar door zeer aangenaam wordt.

Het een en twintigste hoofdstuk.
Van de Halfslagtige en Kruipende Dieren.
Het woord Halfslagtig betekent eigenlyk alle dieren, welken zonder onderscheid, in
het water of op het land leeven; en dat van kruipende is toepasselyk op alle de
zulken, die op hun buik kruipen, of op een gedeelte van den buik rusten, terwyl zy
zich met het andere voortzetten, gelyk de meeste slangen enz.
Onder de Halfslagtigen houdt men den Krokodil en Kayman voor de afgryslyksten
en gevaarlyksten van deze soorte, uit hoofde van hunnen verslindenden aart, gemerkt
hunne vervaarlyke grootte, en de menigte hunner tanden.
+
(a)
De Krokodil , de grootste van alle de Hagedissen, heeft zeer lange, en scherpe
+
tanden, welken net geschikt zyn als die van een' kam; die van het bovenste
Van de Krokodillen.
kaakebeen

(a)

Crocodilus: in 't Hoogduitsch Crocodil.
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sluiten in de openingen, welken tusschen die van het benedenste zyn, en dezen
bygevolg in de bovensten: zyn tong is echter, naar maate, kleiner dan die der andere
Hagedissen. Deszelfs lighaam is bedekt met eene harde schubachtige huid, van
kleur als metaal, of bruin geel met wit en groen gespikkeld. Zyn kop is breed, zyn
snuit als van een Varken; de muil opent zich tot de ooren toe, en de keel is zeer
wyd. Het bovenste kaakebeen, welk in 't achterste van den hals sluit, is maar alleen
beweeglyk. In plaats van neusgaten heeft hy twee halvemaans wyze gaatjes. De
openingen der ooren zyn boven de oogen, die naar Varkens oogen gelyken, en
hem uit den kop puilen, schoon dezelven gansch veilig, in hunne beenige holligheid
staan, doch onbeweeglyk. Zyne voorste pooten zyn gewapend met vyf kromme
zeer scherpe klaeuwen; de achtersten met vier: de staart is rond en zo lang als het
geheele lighaam, en zomtyds langer.
Men vindt byna in alle de Rivieren van de Kolonie veele groote en kleine
Krokodillen; om dat zy lief hebbers van visch en slekken zyn: zyn ze des niet te min,
zeer op menschen vleesch gesteld. Men vindt 'er van drie tot vyftien voeten lengte,
den staart daar onder begreepen.
De grootste kragt van den Krokodil bestaat in zyn muil, klaeuwen en staart, en
met deze verschrikkelyke wapenen grypt, verscheurt, en verslindt hy zyne prooi. In

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

180
het water is hy nog gevaarlyker dan op het land.
De Negers zyn zeer behendig om dezelven, als zy op het land zyn, te verrassen,
en men heeft het hun dank te weeten, dat men dikwyls van deze Menschenvreeters
krygt, om de Kabinetten der Natuurkundigen te verçieren.
+
(b)
De Kayman , die onder het getal der Krokodillen geplaatst wordt, verschilt veel
van den geenen, welken ik zo beschreeven heb, en men zegt, dat hy veel meer +Van den Kayman.
te duchten is voor den mensch, dan de voorgaande, niet alleen om dat hy grooter,
maar ook om dat hy sterker is; en daarenboven zich altyd in 't water onthoudt.
De Kayman is meer in een gedrongen van lyf en leden dan de Krokodil, waar
door dezelven van elkanderen onderscheiden worden. Zyn hoofd en het bovenste
gedeelte van zyn lighaam zyn bedekt met sterke schubben, welken hem als
onkwetsbaar maaken; doch onder den buik is hy zo teder van vel, dat men hem
daar zeer gemaklyk met een yzeren pyl kan dooden. De geweldige kracht van dit
dier bestaat, inzonderheid, in eene dubbele rye tanden, die kruislings over elkanderen
staan, zo dat hy, zonder moeite, alles kan vermorzelen en verbryzelen, zelfs tot de
beenderen van de dieren, op welken hy zich werpt: gelukkig dat hy niet snel ter
been is, want

(b)

Crocodilus cataphractus.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

181
dan was hy nog gevaarlyker, en minder te ontvlugten. Hy heeft eene zo
doordringende muskus - reuk, dat 'er zyn vleesch en eieren geheel van doortrokken
zyn. Zyn vleesch is, behalve deze reuk zo hard en taei, dat het niet eetbaar is, dan
in dringenden hongersnood. Aan den onderbuik heeft hy twee blaasen, en, aan
ieder gewrigt der dyen, eene.
Hoe wreed en verslindend dit dier zyn moge, bezitten de Negers echter
stoutmoedigheids genoeg, om het aan te vallen en te vermeesteren.
Het is te verwonderen, dat de Krokodil en Kayman, die uit een ei komen, welk
niet grooter is dan een gansen ei, zulke gedugte en groote dieren kunnen worden,
dat men 'er van de vier tot achtien voeten lang vindt; hunne grootte verschilt echter
naar de verscheidene landstreeken. Derzelververscheidene verbeeldingen kan men
zien by Seba Taf. 104. 105. en 106.
+
(c)
De Hagedis is een dier, welk veel overeenkomst heeft met den Krokodil, en
+
daar men veele soorten van ziet, welken ik ieder afzonderlyk ga beschryven.
Van de verscheidene
soorten
van Hagedissen.
De eerste soort, welken de grootste der Haagedissen zyn, die in Suriname
(d)
gevonden worden, is de Sauve-garde van Seba p. 154. Taf. 99. N. 1.

(c)
(d)

Lacertus: in 't Hoogduitsch Eidechs.
Lacerta Tujuguacu, Americana maxima.
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Men kan 'er de figuur van zien in l'Histoire des Insectes van Mejuffrouw Merian fig.
69. alwaar zy zegt, dat zy, door dit dier, de eieren van veelerleie vogels heeft zien
verslinden, maar dat het nooit geene menschen aanrandt, gelyk de Krokodil, en dat
het wyfje, als zy haare eieren wil leggen, eerst het zand, aan den kant eener Riviere
opkrabt, daar zy dezelven dan legt om door de zon uitgebroed te worden. De
Indiaanen eeten deze eieren, die zo dik zyn als die van een Kalkoen, doch iets
langer.
Dit dier, behoorende onder de halfslagtigen, leeft zo wel op het land als in 't water,
zo dat hetzelve geene krengen vindende, de visschen beoorloogt. Zyn kleur, welke
zwart en witachtig is, gelykt, door haare cierlyke vermenging, naar het fraeiste
marmer; daarenboven zyn de schubben zeer dun en glad. Zyn verblyfplaats is in
de Rivieren en moerassige Savaanen. Daar zyn 'er van twee tot vier voeten lang.
(e)
De tweede is de Blaeuwe Hagedis van Seba p. 136. Taf. 85, N. 2. die hy Argus
noemt, welken naam dit dier draagt om zyne oogen, welken gelyk zyn aan die van
den Argus. Deszelfs gansche lighaam is zeer cierlyk met blaeuw, zwart en een
weinig graeuwachtig wit gespikkeld.
(f)
De derde is die, welke men by den-

(e)
(f)

Lacerta Americana minor, coerulea, Argus dicta.
Lacerta Surinamensis, dorso dilute coeruleo, cauda tenui longiore.
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zelfden Seba ziet p. 139. Taf. 88. fig. 1. Deze is heerlyk getekend; en heeft aan
ieder zyde van den rug, eenen breeden, met wit geboorden en gespikkelden band;
het overige van den rug, de borst en 't hoofd zyn helder blaeuw: de staart, die zeer
lang is, is gemarmerd met ronde zwarte schubbetjes.
(g)
De vierde is die, welke dezelfde Schryver Ameira noemt p. 140. Taf. 88. N. 2.
Deszelfs marmeling overtreft die der anderen zo ver, dat het byna onmooglyk is
daar een regt tafereel van te maaken. Het gansche hoofd is bedekt met zwarte,
roode en witte, onder een vermengde schubbetjes, die op eene onnavolgbaare
wyze geschikt zyn. Het lighaam heeft eenen ligt blaeuwen grond, die met zwart en
wit gemarmerd, en hier en daar met een weinig rood vermengd is; de beenen zyn
geel, en met zwarte klaeuwen gewapend; de staart die blaeuwachtig is, is ook, tot
aan het einde toe, met zwarte en witte plekjes gemarmeld.
(h)
De vyfde wordt van denzelfden Schryver afgebeeld op p. 136. Taf. 85. N. 2. Het
bovenste van deszelfs lighaam is geheel bedekt met fyne schubben, trekkende naar
het roode, en gespikkeld met zwarte plekjes, welken den grond, daar zy op zyn, de
gedaante van kleine blinkende paereltjes geeven. De tong, die vry lang is, hangt

(g)
(h)

Lacerta ejusdem major, Ameira dicta.
Lacerta Americana maculata.
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hem altyd uit de keel, en is gespleeten gelyk die der slangen.
(i)
De zesde is eene fraeie Hagedis met eenen langen staart. Deze heeft van 't
hoofd tot het einde van den staart dwarse heldergraeuwe, rosse en bruine streepen,
waar door dit dier volmaakt schoon is.
(k)
De Zevende is eene Hagedis die Krop-Leguaan genoemd, en door Seba, p.
149. Taf. 95. N. 2. afgebeeld wordt.
Deze groote Hagedis is in allen deele schoon. Zy is van de holligheid van den
nek af tot aan het einde van den staart, die zeer lang is, getand; welke tanden vry
wel gelyken naar die van een' kam, en al verminderende tot het einde van den staart
loopen. De kwab, welke aan haar onderste kaakebeen hangt, is ook ten deele
getand, loopt spits af, is blaeuwachtig geel, en voorzien met fyne en als gemarmerde
schubben. Deszelfs hoofd en onderste kaakebeen is bedekt met helder graeuwe
schubben, uitgezonderd dat het eerstgenoemde doorzaeid is met eenige groote
witte plekken. De muil is voorzien met kleine, doch zeer sterke, en scherpe tandjes;
de snuit loopt wat spits af; de tong, die breed is, is gespleeten, gekloofd, of verdeeld
in twee deelen, gelyk die der slangen: de oogen zyn groot, en derzelver boog is
rood. Het bovenste van 't lyf, en de zy-

(i)
(k)

Lacerta Americana, Tujuguacu dicta.
Lacerta, seu Legouana pectinata et strumosa coerulea femina.
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den van den buik zyn donker blaeuw met wat bruin gemengd. De hals is als met
zwarte plekken gespikkeld; de buik helder groen; alle welke kleuren slegts door zeer
fyne schubben veroorzaakt worden. Die den staart bedekken, zyn klein, maar blaeuw
gelyk de buik. De dyen, beenen en voeten zyn kastanje kleurig, en met scherpe en
kromme nagels gewapend.
Van deze soorte van Hagedissen vindt men in overvloed in de bosschen. Daar
zyn 'er die tot zes voeten lang zyn. De Negers eeten dezelven als eene keurlyke
spys. Het wyfje dezer dieren legt, zomtyds, tot zes dozynen eieren te gelyk, welken
zo dik als duive eieren, doch iets langer zyn; de schaalen dezer eieren zyn wit en
zo slap als nat parkement, het binnenste witachtig zonder wit of haanetred, de eieren
zelven worden nooit hard, al kooken zy nog zo lang. De Kreoolen, of inwoonders
van 't land, houden ze voor zeer lekker van smaak.
(l)
De achste is eene kleine Struik-Hagedis, welker gansche lighaam glimmend
groen, en fraei voor 't gezicht is.
(m)
De negende is ook een fraeie kleine Hagedis, welke eenen witten grond met
donker rosse plekken heeft, waar door dezelve het schoonste marmer evenaart.
(n)
De tiende is eene der fraeiste Hage-

(l)
(m)
(n)

Lacertus viridis.
Lacertus minor, Agama dicta.
Lacertus, cauda spinosa.
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dissen, die men ooit met oogen zag. Dit diertje, maar zes duimen lang, is volmaakt
schoon, zo om deszelfs maakzel, als om de dwars-streepen, welken het romdom
zyn lighaam heeft.
Deszelfs hoofd is groot en breed, en gelykt naar dat van den Salamander, de
tong zeer kort en dik, het hoofd voorzien met fyne zwart en groen gespikkelde
schubbetjes; de oogen staan met het hoofd gelyk, en puilen zelfs een weinig uit.
Het geheele boven lyf, beginnende met de holte van den nek, bestaat niet, dan uit
fraeie zwarte dwarsstreepen op een' groenen grond, welken ieder omtrent een derde
van een' duim van elkander af staan. Ieder poot heeft vyf vingers, voorzien met
kromme nagels. De buik is groenachtig, doormengd met eenige graeuwe plekken.
Doch het geen dit dier het meeste cieraad toebrengt, is deszelfs staart, die door
zwart en groen vermengde laagen, welken op de wyze van koorn - airen, op
elkanderen liggen, eene pyramide verbeelt.
(o)
De elfde is eene zeer fraeie Hagedis hebbende eenen langen staart, en een
graeuwe en naar 't roode trekkende huid. Haar hoofd is groot en breed; de kruin
bedekt met groote zwart en bruin gemengde schubben, die kunstig geschikt zyn op
een' graeuw witten grond. Dit dier heeft schitterende oogen, en roodachtige ooren.
Zyn geheele

(o)

Lacertus, cauda longissima.
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borst, buik. en beenen zyn helder graeuw; het bovenste van 't lighaam en de staart
is bedekt met donker gryze schubbetjes.
(p)
De twaalfde is een andere kleine en gemeene Hagedis, welke op zyn hoogst
een' voet lang is. Derzelver huid is geel, en getekend met eenige blaeuwe en groene
streepen. Dit diertje loopt, den geheelen dag door, om zyn voedzel te zoeken, en
verbergt zich 's nachts in de aarde. Het is goed om te eeten, wordende zyn vleesch
voor malsch en smaakelyk gehouden.
Alle deze soorten van Hagedissen zyn vry gemeen in 't land, en 'er ook nuttig,
om al het ongedierte te vernielen, welk zich anders te zeer vermenigvuldigen zou.
Alle de wyfjes leggen haare eieren op plaatsen, daar zy door de hitte van de Zon
kunnen uitgebroed worden. De tong dezer dieren is, gemeenlyk, gespleeten, en zy
weeten dezelve verwonderlyk gaeuw uit en in te haalen; als men ze, met aandacht,
door een vergrootglas beschouwt, zal men zien, dat zy getand is gelyk eene zaag,
't welk van groot nut is voor de Hagedissen, die, door dat middel, haar prooi, welke
gemeenlyk gevleugeld is, en zonder dat haar ras ontsnappen zou, kunnen
vasthouden.
+
Byna alle de Natuurkundigen stellen verscheidene soorten van Salamanders,
+
die met elkanderen zo wel in maakzel, als kleur
Van den Salamander.

(p)

Lacertus minimus, Anolis dicta.
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en grootte verschillen, doch ik ken 'er in Suriname maar twee.
(q)
De eerste is de Land-Salamander, zynde eene soort van ongeschubde Hagedis,
die met den staart daar onder begreepen, vyf of zes duimen lang wordt.
Dit dier heeft eenen breeden en platten kop, zwarte en uitpuilende oogen, gelyk
de padden, zynde het lighaam en staart dik. Aan deszelfs voorste pooten ziet men
vier breede vingers, die aan 't einde rond zyn, en aan de achtersten vyf: zyne
klaeuwen gegelyken naar den angel van eene wesp. Het dier is bedekt met een
donker bruin naar 't zwart trekkend vel, welk doorzaeid is met ligter bruine plekken
dan de grond, doch niet met geele, gelyk die van den Europeaanschen Salamander.
Daarenboven blinkt het vel, om het lymig vocht, daar hetzelve mede overtogen is.
Dit dier gaat langzaam, en is in geenen deele te duchten. Men heeft my vast
verzekerd, dat het zich allerliefst onthoudt op takken van boomen en in moerassige
plaatsen, die door de zon niet bescheenen worden.
(r)
De tweede soort van Salamander is die, welke Seba af beeldt op Taf. 107. fig.
3 p. 120.
Deze gelykt volmaakt naar de Hagedis, en zyn hoofd welk naar dat van den
Kameleon

(q)
(r)

Salamandra terrestris: in 't Hoogduitsch Salamander of ook wel Molch.
Salamandra Americana, Lacertoe oemula alter.
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gelykt, is, aan beide zyden, tot aan het einde van den snuit gewapend met stekels,
op de wyze van Starren, zonder te rekenen dat het hetzelve ook met steekelige
schubben bedekt is.
Zyn gansche lighaam is bedekt met geel graeuwe en steekelige schubben, daar
de borst en buik ook mede voorzien zyn; doch derzelver kleur, gelyk ook die der
dyen, beenen en staart, welke vry lang is, helder graeuw.
Indien men zommige Schryvers gelooven mag, zou de Salamander zo koud zyn,
dat hy, zonder gevaar, door het vuur kan gaan, en de heetste koolen, gelyk een
stuk ys, uitdooven; doch men heeft het tegendeel meer dan eens ondervonden. Ik
wil wel gelooven, dat dit dier mogelyk, voor eenige oogenblikken een klein vuur kan
verdooven, door middel van het lymig vogt, daar het mede overtoogen is; maar
dewyl 'er niets is, of het wordt door 't vuur verteerd, zo kunnen deze dieren daar
niet van uitgezonderd zyn.
De eerste proef, welke de Heer de Maupertuis van dit dier genomen, en zich niet
geschaamd heeft te herhaalen, bewyst de valschheid en belachlykheid van de
eigenschap, die hetzelve toegeschreeven wordt.
Hy wilde zich verzekeren van het denkbeeld, welk door het verhaal der Ouden
geheiligd is, en ten dien einde wierp hy eenige Salamanders in 't vuur, de meesten
ver-
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teerden op het oogenblik; eenigen kwamen 'er half verbrand uit, en ondergingen,
by de tweede herhaaling der proeve, hetzelfde lot als de eersten; zo dat, op hoe
veele getuigenissen deze overlevering der Ouden ook steunen mag, het echter,
een verdigtzel is, dat de Salamander in 't vuur leeft.
De vermaarde en geleerde Heer die de voorgaande proef genomen heeft, heeft
'er ook anderen genomen om het vergif te ontdekken welk men dit dier toeschryft.
Hy bepaalde zich tot twee proefneemingen, van welken ieder haare zwaarigheid
hadt, en daar de geenen, welken zo zeer vreezen voor den Salamander, weinig op
denken zouden.
De eerste was, om den Salamander door eenig dier te laaten opeeten, en de
tweede om te maaken dat 'er iemand van gebeeten werdt. Vooreerst voelden de
dieren, die 'er van aten, niet het minste ongemak, en ten tweede was 'er geen een
van allen, hoe zeer men ze ook tergde, die den bek wilde openen om de dieren,
welken men hun aanboodt, te byten, en als men hun dien zelfs opende, werdt men
gewaar, dat zy slegts kleine effene en geslootene tandjes hadden, die bekwaamer
waren om te snyden, dan om door te byten, indien 'er de Salamander de kracht toe
hadt; maar die ontbreekt hem. Toen zogt men andere dieren, wier huid dun genoeg
was, om zonder moeite doorgebeeten te kunnen worden, men opende den bek van
een' Salamander, welken men
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op een afgevilde hoender-bout hieldt, en men drukte deszelfs kaakebeenen op
elkander om hem tot byten te dwingen; ook deedt men hem, met geweld, eenige
beeten doen in de tong en lippen van een' hond en andere dieren, en schoon de
Salamander eindelyk boos werdt, was 'er echter niet een, daar men 't zogenaamde
vergif aan bespeurde.
Alle deze wel bevestigde proeven moeten het denkbeeld, welk men zich, op het
verhaal der Ouden, gemaakt heeft vernietigen, en hunne geschriften over dat
onderwerp, gelyk ook hunne spreuken en zinnebeelden, krachteloos maaken, en
zowel de vooroordeelen, welken veele menschen tegen dit dier hebben opgevat,
doen op houden, als de verbeelding weg neemen, dat als men Salamanders werpt
in huisen, die in brand staan, de brand daar door aanstonds gebluscht wordt.
+
(s)
De Kameleon is niet min berucht in de Geschiedenissen, dan de Salamander,
+
en geeft Natuurkundigen van onze eeuw niet minder werk.
Van den Kameleon.
Die men in Suriname ziet is omtrent van dezelfde gedaante als de Oostersche
Kameleon van Seba Taf. 82. N. 2. p. 133. Hy heeft veel overeenkomst met de
Hagedissen; maar zyne gestalte is niet zeer regelmaatig, en zeer afschuwelyk, zyn
rug is zelfs een weinig krom. Het hoofd, welk groot is, naar maate van zyn lighaam,
is vercierd met eene kuive, en wordt ondersteund met eene driehoekige beenige
kroon, waarvan de hoeken met kleine

(s)

Cameleo.
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bepaarelde knoppen geboord zyn, die zich ook tot op den neus en 't voorhoofd
uitstrekken. Zyne oogen zyn zeer fraei, met een' ring gezoomd, en zodanig geplaatst,
dat het eene naar boven en 't ander naar beneden kan zien, dat is te zeggen, van
verscheidene kanten. Zyn snuit heeft een stompe punt, en twee kleine openingen,
die hem tot neusgaten verstrekken. De bek is wyd, en de kaakebeenen zyn voorzien
met zeer kleine tandtjes; de tong is lang en lymig, de buik zeer dik; de hals en de
gansche lengte van 't lighaam is, van onder en van boven, gewapend met eene ry
tandtjes, op de wyze van eene zaag, welken tot het einde van den staart, die een
weinig krom is, toeloopen, en allengskens kleiner worden. Het geheele lighaam is
bedekt met schubbetjes van eene donkere aschgraeuwe kleur; de ruggraat en de
staart steeken boogswyze uit. De pooten hebben vyf vingers, ieder gewapend met
kleine spitse kromme nageltjes, die niet aan een gevoegd, maar afgescheiden en
los op zich zelven zyn, op dat dit dier zich beter vast zou kunnen houden, als het
noodig is.
Men zegt, dat hy zich maar alleen met vliegen, muggen, sprinkhaanen en mieren
voedt, en dat hy zelfs vier of vyf maanden kan leeven, zonder eenig schynbaar
voedzel te gebruiken. Want aangaat de verandering van kleuren, welke men dit dier
toeschryft; ik zou haast denken, dat die eer ontstondt uit den zin van 't dier, dan uit
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de mededeeling der voorwerpen, welken men hetzelve voorhoudt, gelyk eenigen
voorgegeeven hebben; doch, naardien ik nooit gelegenheid gehad heb, om 'er de
proeve van te neemen, zo laat ik mynen Leezeren de vryheid, om zich aan het
gevoelen, welk hun het waarschynlykste voorkomt, te houden.
+
De Leezer, het zy hy de Natuurkunde beoeffend heeft, of niet, moet in de
+
beschryving, welke ik geeven zal van de verscheidene soorten van Slangen,
Van de verscheidene
soorten van Slangen.
geene regelmaatige orde, gelyk aan die van den Heere Linneus, verwagten,
welke dit kruipend gedierte in zes onderscheidene geslagten heeft weeten te
schikken, om dat myne bezigheden my nooit toegelaaten hebben, dezelven by
geslagten te onderscheiden, gelyk die geleerde Natuurkundige, wiens verstand zo
vruchtbaar is; zo dat ik my alleenlyk zal bepaalen by de beschryving der geenen,
die in 't land bekend zyn, om de nieuwsgierigheid van 't gemeen te voldoen. Doch
om evenwel eenige orde in deze beschryving te houden, mag men aanmerken, dat
de Natuurkundigen een merkelyk onderscheid maaken tusschen de geslagten dezer
kruipende dieren.
Het gemeen, naamelyk, geeft, zonder onderscheid, aan al het kruipende gedierte
den naam van Slang; doch het weet niet dat ieder soort onderscheiden wordt door
eigene byzondere naamen, en dat men dus onderscheid maakt tusschen eene
Slang
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en een' Coluber, schoon zy beiden kruipen.
De Slang heeft, gemeenlyk, een zeer groot, plat en byna driehoekig hoofd, zonder
haare grootte en vervaarlyke dikte te rekenen.
De Coluber, in tegendeel, heeft een lang en byna rond hoofd, gelyk dat van een'
aal, en is zo groot noch zo dik niet.
(t)
Het is zeker, dat de Ratel Slang de eerste plaats onder de Slangen verdient, om
dat dezelve zich, zonder tegenspreeken, door haar Ratel van alle haar 's gelyken
onderscheidt. Deze Ratel bestaat, volgens het getuigenis van Margrave, uit zo veele
stukken, of ringen, als de Slang jaaren oud is: Quot annorum serpens, tot partes
habet crepitaculum hoc.
Deze Ratel versterkt zich alle jaaren met eenen ring; dus kan men aan 't getal
derzelven zien, hoe oud dit gevaarlyk dier is.
Daar zyn 'er van twee tot vyftien voeten lengte, en zo dik als de dye van een' der
zwaarste manspersoonen. De Ratel zit aan 't einde van den staart; het is eigenlyk
eene verzameling van holle digt aan een gevoegde en klinkende ringen, welke
eindigt in kleine en afneemende werwelbeentjes, in 't land bellen genaamd, welker
geleeding slap is, en welker wryving een geluid maakt, dat men zeer ver hooren
kan, dienende, bui-

(t)

Boiciningue.
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ten twyfel, ter waarschuwinge, om op zyne hoede te zyn, gelyk Pison wel aangemerkt
heeft, zeggende: ‘Dat de Natuur zorg heeft gedraagen voor de zulken, die dit
gevaarlyk dier mogten ontmoeten, en, door het geluid, welk hetzelve maakt, de
kwaadaartigheid van deze Slang heeft willen voorkomen’.
Dit dier wordt in de Essais sur l'Histoire naturelle de la Caroline, et de l'Ile Bahama
gebragt onder den naam van Vipera caudisona, Americana. By Joriston wordt
hetzelve zeer wel afgebeeld; maar de afbeelding, die men 'er by Margrave van ziet,
komt niet zeer over een met de beschryving, welke hy 'er van gegeeven heeft.
Men verzekert dat, zo dra deze Slang het minste gerucht hoort, zy driemaal
achtereen waarschuwt met het raatelen haarer klinkende bellen, die hetzelfde geraas
maaken als een klein klokkespel. Indien het geraas op de derde en laatste reis, niet
verdwynt, dan loopt zy naar de plaats, daar het van daan kwam, en zo zy iemand
onder weg ontmoet, dien valt zy aan, byt hem, en keert ylings weder te rug.
Niemand kan zich verbeelden, hoe gevaarlyk het zy, van dit dier gebeeten te
worden; want deszelfs vergif is zo vlug en geweldig, dat indien het, by ongeluk, in
een der groote vaten van 't lighaam komt, of dat 'er een pees of zenuw gekwetst
wordt, de lyder in eenen wanhoopigen staat vervalt, en de kwaal ongeneesbaar is.
Doch heeft
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de Slang in eenig vleezig gedeelte gebeeten, dan doet het vergif minder kwaad, en
de kwaal is gemaklyk te geneezen.
(*)
Laaten wy eens hooren wat Dr. Kearsly in zyn Verhaal van Philadelphia van den
10 November 1765, ten opzichte dezer Slange zegt. Zie hier zyne woorden:
‘Een kind van vyf jaaren, zich met zyn' Vader in een veld vol groote steenen
bevindende, werdt aan de knïe, een weinig boven de schyf, van eene Ratel-Slang
gebeeten. Dit ongeluk gebeurde in de maand Juny, dat is, in den heetsten tyd van
't jaar, en als deze dieren het verwoedste, sterkste en vegiftigste zyn. De Vader
bragt zyn zoontje naar huis, welk niet anders deedt, dan klaagen over onverdraaglyke
pyn aan 't gekwetste deel. In korten tyd zwollen het been en de dye vervaarlyk op,
welk lot het scrotum en de voorhuid ook spoedig ondergingen: in dit gansche gedeelte
zag men eene verbaazende menigte van onstookene, en met eene zeer leevendige
purperverwige stof gevulde puisten te voorschyn komen. Het kind viel in slaap; doch
dezelve was zeer onrustig en afgebroken, en telkens als het wakker werdt, scheen
het door schrik bevangen te zyn; zyn borst was ontsteld; het hoeste sterk, en bewoog
zich met veel ge-

(*)

Zie in 't Journal Encyclopedique Tom. IV. p. 118. het Uittreksel van eenen brief van den
eersten Juny 1766.
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weld; maar het ylde niet, dan wanneer het door de hevige pyn schielyk wakker werdt.
Alle hulp was vruchteloos, en 't kind stierf korten tyd na dat het gebeeten was.
‘De Indiaanen (vervolgt de Schryver) die veel van allerleie Slangen lyden moeten,
hebben, of meenen veele middelen te hebben tegen de Slange beeten, en vooral
tegen die der Ratel-Slangen. Eenigen maaken gebruik van 't kruid Dictam genoemd;
anderen van de gouden Roede; zommigen van het Slangekruid, veelen van
verhittende en welriekende planten, en 't grootste getal gebruikt hier niets anders
toe dan planten, die een leevendigen, doordringenden en prikkelenden smaak
hebben, schoon zy een ligt en vlug sap behelzen.
‘Het is eenige jaaren geleeden, dat eene jonge Dochter aan de kuit van 't been
door eene Ratel-Slange gebeeten werdt: zie hier (zegt dezelfde Schryver) een
omstandig verhaal der gevolgen van dit toeval, welk de Vader van dit meisje my
medegedeeld heeft:
‘Zy klaagde over eene verstyving of verdooving van 't gansche gebeeten been,
uitgezonderd de plaats, daar de wond was, die haar felle pyn veroorzaakte, weinige
oogenblikken na deze verdooving, zwol het been en de dy sterk op, het gansche
lighaam werdt insgelyks verdoofd en het meisje gevoelde niet meer dan eene on-
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verdraaglyke koude, welke tot het hart doordrong; zy begon bezwaarlyk adem te
haalen, een weinig daar na verloor zy de spraak, en bleef, ondanks alle aangewende
hulpmiddelen, vyf dagen in dien staat. Men hadt alle hoop van herstelling verlooren,
wanneer 'er by geval, eene Indiaansche vrouw voorby het huis kwam gaan, deze
gevraagd zynde, of zy niet eenig middel ter behoudenisse van dit kind wist, ging in
't nabuurig veld eene plant plukken, die zy tusschen twee steenen vermorzelde, en
vervolgens met een weinig water in een' ketel deedt. Van dezen drank liet zy het
kind, van tyd tot tyd, en op gelyke tusschen poozingen inneemen, en gebruikte het
kruid, welk op den grond van den ketel was blyven liggen, om het gekwetste been
te stooven, draagende wel zorg, van de beet zelve niet te wryven. Dit middel hadt
eene allergelukkigste uitwerking, en het meisje werdt in weinige dagen volkomen
geneezen. Zy zeide naderhand, dat zy, naar maate men haar van den drank deedt
inneemen, vryer begon adem te haalen, en 't lighaam warmer voelde worden.
‘Een jongman van dezelfde plaatse, werdt geduurende den Oogst, door eene
Ratel-Slang, aan het eerste gewrigt van den middelsten vinger, zo vinnig gebeeten,
dat de Slang aan den vinger bleef haaken en hangen, tot dat de jongman door zyne
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hand aanhoudend en sterk te schudden, dezelve deedt afvallen; het volk welk in 't
zelfde veld was, kwam toeschieten, bondt de hand van den jongman zeer sterk toe,
op dat het vergif zich niet met het overige van 't lighaam vermengen zou. De Vader
van 't meisje, welk door de Indiaansche vrouwe pas geneezen was, liep 'er naar
toe, en gaf den jongeling van denzelfden drank, waar door hy genas en byna geen
pyn gevoelde.’ Ik heb dit kruid onderzogt, en geloove, zonder daar echter voor in
te willen staan dat het eene soort van de gouden Roede is.
Doch, hoe heerlyk de uitwerking van dit middel, welk met zo veel baat gebruikt
wordt, tegen de Slangebeeten zy, twyfel ik nogthans geenzins, of het gebruik van
gloeiend yzer, zo als het onze Geneesheer van Philadelphia voorstelt, zal oneindig
alle de manieren overtressen, daar men zich tot nog toe van bediend heeft; vooral,
indien men 'er onmiddelyk na de beet, en eer het vergif tot de nabuurige deelen kan
doordringen, gebruik van maakt, dewyl men daar door de verspreiding van het vergif
door het bloed, onfeilbaar voorkomt, 't welk een krachtig bewys is, dat de raad van
onzen Engelschen schryver weezenlyk goed is.
De Ratel-Slang, die ik tegenwoordig in myn kabinet heb, en elf jaaren oud is, om
dat zy elf ringen heeft, werdt my leevendig gebragt in een tonnetje, daar ik ze by de
vier maanden in bewaard heb: dit tonnetje was
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wel toegedekt, op dat de Slang 'er niet uit mogt komen, en in de rondte met gatjes
doorboord, om lucht genoeg te geeven; doch zy wilde al dien tyd, niets eeten van
't geene ik haar kon geeven, waar door zy zo mager werdt, dat zy op het laatste
meer dan twee derde van haare dikte verlooren hadt. Toen ik dezelve kreeg, was
zy zo dik als myne dy. Dewyl zy begon te kwynen, nam ik het besluit, om ze in geest
van wyn te zetten, en door dien weg te doen smooren, vreezende, dat zy anders
sterven mogt. Want men moet weeten, dat alle dieren, het zy viervoetigen,
halfslagtigen, of kruipenden, welken hunnen natuurlyken dood sterven, in den geest
van wyn nooit lang goed blyven, gelyk ik dikwyls ondervonden heb; zo dat men
dezelven leevendig daarin moet zetten, om ze te doen stikken, en ze 'er acht dagen
in laaten, eer men ze ter dege schoon maakt, om ze vervolgens in een ander helder
vogt te zetten. Het geene ik hier zeg, is zo waar, dat men maar een dier, welk
natuurlyk gestorven is, in een sterk vogt heeft te zetten, wanneer men zien zal dat
hetzelve boven dryft, daar een ander, welk men in 't vogt gesmoord heeft, zal zinken
tot op den grond van 't vogt waarin men het, in 't vervolg zal over doen, en eeuwen
lang goed blyven, om dat het onder de doodssmerten, den tyd heeft om zich van
alle zyne onreinigheden te zuiveren, daar het ander, welk een' natuurlyken dood
ondergaan heeft alles by zich heeft gehouden.
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In de eerste acht dagen, dat ik dit dier, welk toen gezond en sterk was, in myne
magt had, kreeg ik lust om eenige proeven van deszelfs vergif te neemen. Ik tergde
het, van tyd tot tyd met een stokje, om het boos te maaken, waar door de Slang zo
vinnig uitschoot, dat ik, indien het tonnetje open gegaan was, berouw zou gehad
hebben over myne reukeloosheid. Zy bleef ook niet in gebreke, om my, door het
geluid der bellen, de gewoone waarschuwing te laaten hooren; en ik beken, dat ik
myn vermaak had in dit spel, welk doodelyk voor my had kunnen worden, indien
het dekzel van de ton zo sterk niet was geweest.
Op een' dag, dat ik de Slang verschriklyk boos hadt gemaakt, nam ik eene kat;
deedt haar een touw om het midden van 't lyf, en de ton voorzigtig geopend
hebbende, liet ik 'er haar langzaam inglyden; doch de kat was 'er naeuwelyks in, of
zy begon te maeuwen, en de opgeslooten Slang vloog haar in een oogenblik aan,
en beet haar zo, dat het arme dier nog sterker begon te schreeuwen, waarop ik het
'er ten eersten uithaalde, om het te onderzoeken, en bevond, dat hetzelve in de
linker dy gebeeten was, schoon het maar eene ligte kwetsuur hadt, daar slegts
eenige droppels bloed uitliepen; ik wilde het hair in de rondte wat weg snyden, om
ze zo veel te beter te kunnen onderzoeken, doch zy kreeg verwoede stuipen, en
gaf, in minder dan een kwartier uurs, den geest. Ik had gaarne eeni-
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ge nadere proeven, waar uit ik meer nuts hoopte te trekken, met andere dieren
genomen, en 't zou my zekerlyk gelukt zyn, het regte tegengif tegen het vervaarlyk
vergif van dit dier uit te vinden, indien men my niet onder het oog hadt gebragt, wat
ik waagde met my aan zulk een klaarblyklykge vaar bloot te stellen, zonder verzekerd
te zyn, of ik den tyd, of de vaardigheid van geest zou hebben, om hulpmiddelen aan
te wenden. Dit deedt my myne onderneeming staaken, overweegende, dat men
niet voor zich alleen in de waereld leeft, en dat men verpligt is, het oor te leenen
aan 't verzoek der geenen, daar men naeuw mede verbonden is.
Deze proef alleen is, ondertusschen, genoeg om het sterk vergif van dit dier te
bewyzen. Maar schoon deze Slang de gevaarlykste van haare soorte is, hebben
haare bellen echter nog iets nuttigs in zich: want in de zon gedroogd, en tot een
poeder gemaakt zynde, zyn zy een heerlyk middel om het kinderbaaren der
Negerinnen te bevorderen. Men geeft 'er een schrupel van in witten wyn, en dan
ziet men 'er, in een zeer korten tyd, eene allerspoedigste uitwerking van. Dit is de
reden, dat men tegenwoordig zo weinig Ratel-slangen in de Kolonie vindt, dewyl zy
van de Negers gedood worden, om de bellen.
(x)
De tweede is eene afgryslyke Slang,

(x)

Serpens, omnium maximus, Cynocephaelus sive Bougiacu.
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in 't land bekend onder den naam van Aboma. Deze is omtrent vyf en twintig voeten
lang, en zo dik als eene dye. Haar gansche lighaam is bedekt met dikke en cierlyk
gespikkelde schubben. Langs den geheelen rug loopt een keten van zwarte plekken,
die ieder zo groot zyn als een Dukaton, en aan elke zyde dezer plekken, welken
eene hand breed van elkanderen afstaan, en in 't midden, vertoont zich eene witte
plek. De buik is tot aan het einde van den staart, die vry spits is, bedekt met graeuwe
schubben. Het hoofd is zeer groot, en de bek niet minder, zynde gewapend met
sterke tanden. Ik heb 'er eene van deze soorte, welke my van vier Negers, die 'er
genoeg aan te draagen hadden, gebragt werdt, leevendig gevild, en bewaar 'er het
vel nog van in myn Kabinet. By de opening van de maag vond ik in dezelve een'
geheelen Luiaard, die onbeschadigd, en derdehalven voet lang was, een Legouane
of Hagedis van byna twee voeten, en eindelyk een' Mieren-Eeter van twee voeten
en acht duimen; deze drie dieren waren in denzelfden staat, als of men ze pas met
een Snaphaan geschooten hadt, 't welk bewyst dat deze vervaarlyke Slang zich
nog niet lang meester hadt gemaakt van dezen prooi. Ook was de maag omtrent
twee en twintig duimen breed; en daarenboven zo beladen met spek, dat ik 'er
zevende half pond vet uitgehaald heb, welk een uitsteekend middel is voor
verkoudheden.
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Men heeft my verzekerd, dat deze Slang noch vergiftig, noch, op eenige wyze, voor
de menschen te vreezen is, 't welk de manier, waarop de Negers dezelve vangen,
bewyst; doch dat men 't zelfde niet kan zeggen ten opzichte van allerleie soorten
van dieren, waarvan zy zich meester maaken kan, en eene doodvyandinne is.
(y)
De derde is eene andere groote Slang in 't land onder den naam van Papa
bekend. Deze wordt zeer gezogt, om dat 'er de Negers grooten eerbied voor hebben.
Haare staart is zeer hard, kort, stomp, en een weinig in een gedrongen; het hoofd
groot en breed; het gansche lighaam bedekt met fraeie zwart, wit en donker rood
gemengde schubben, welke kleuren allen zo wel geschikt en zo levendig zyn, dat
men zeggen kan, dat de Papa een der fraeiste kruipende dieren is, welken de Natuur
ooit voortbragt, en dat het onmooglyk is, een schildery, naar verdienste, van dezelve
te maaken.
Men vindt Slangen van deze soort van vier tot achttien voeten lengte, en die zelfs
zo dik zyn als een Ratel-Slang. Die niet grooter zyn dan een vuist, draagen
denzelfden naam, hebben byna dezelfde kleuren, en niet meer vergis; 't welk de
oorzaak is, dat zy in eene zo hooge achting by dit volk zyn, welk aan deze dieren,
eene afgodische eere bewyst.

(y)

Serpens Singularis, artificio picta, magni aestimata.
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(z)

De vierde is ook eene ongemeen fraeie Slang, die zeer zeldzaam is. De lengte
van dit dier is omtrent vyftien voeten, en de dikte als eene dy; haar hoofd is groot
en plat; het geheele lighaam bedekt met groote lange schuinsche schubben, van
eene zeegroene kleur; op den rug gemarmerd met lange en breede witte plekken;
de schubben van den buik zyn geel, groot, breed en zo glad als yvoor. Dit dier is
zo schoon, dat het onmooglyk is om 'er eene regte beschryving van te geeven.
(a)
De vyfde is de Blinde-Slang, dus genoemd, om dat zy voor en achterwaarts
gaat. Zy heeft de kaaken zo wyd, dat dezelven de oogen schier bedekken, 't welk
mede eene reden geweest is, om haar de blinde Slang te noemen. Haare staart is
byna zo groot als het hoofd. Het lighaam is rank, anderhalven of twee voeten op
zyn hoogst, lang, en bedekt met donker blaeuwe schubben.
(b)
De Zesde is eene Slang, die rondom het lighaam, en den staart witte ringen
heeft. Zy is bekend onder den naam van Amphisboena, of wel van de Slang met
twee hoofden, om de gelyke dikte haarer twee einden, en haare staart is, inderdaad,
aan 't einde zo stomp, en rond, en komt uit-

(z)
(a)
(b)

Serpens, Bojobi dicta.
Cecula.
Amphisboena.
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wendig zo wel met het hoofd overeen, dat men, in den eersten opslag, niet duidelyk
onderscheiden kan, welk gedeelte het hoofd of de staart is.
Deze overeenkomst nu tusschen het hoofd, en den staart van dit dier heeft
gemaakt dat de ouden hetzelve den naam van Slang met twee hoofden gaven;
maar naardien men thans van deze dwaaling te rug is gekomen, heeft men slegts
het oog te slaan op de afbeeldingen, welken 'er Seba van geeft in zyn Thes. II, Taf.
17. N. 2. et ibid. Tab. 21. N. 4 en Taf. 25. N. 2. om al 't wonderbaare welk de oudheid
ten opzichte van deze Slange gedroomd heeft, onder een gezichtpunt te brengen.
De sneeden van de ringen dezer Slange gelyken naar die der wormen; zy is
omtrent vierdehalven voet lang; ik geloof dat zy de Ibiara van Margrave is; Bras. p.
239.
(c)
De zevende is eene groote Coluber by Seba Thes. p. 89. Taf. 54. Fig. 4. bekend
onder den naam van Amerikaansche Slange. Haar hoofd is klein en lang; de staart
spits. Het gansche lighaam bedekt met schubbige streepen van eene donker bruine
kleur. Om den hals en staart heeft zy geele ringen, en rondom het lyf, hier en daar,
eenige streepen van dezelfde kleur.
De achtste is eene andere Coluber, die slegts in kleur met de voorgaande verschilt,
hebbende witte dwarsstreepen op

(c)

Serpens Americana, Petola dicta.
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eenen donker bruinen grond. Haar hoofd is als vuil wit, met kleine roode plekjes
gestippeld, en de schubben van den buik zyn geelachtig.
De negende is eene Coluber, die, uitgezonderd het hoofd, vry dik is, maar dunner
loopt naar den staart toe. Haar hals is wat lang, en 't geheele lighaam met rosse,
witte en zwarte plekken getekend. De staart is vry dun.
De tiende is eene andere Coluber, verschillende slegts met de voorgaande in
kleur, als zynde grys, bruin en wit gemarmerd.
De elfde is een kleine Coluber, met olyfkleur, wit en zwart gespikkeld.
De twaalfde is eene Coluber, welker kleur met blaeuw en wit vermengd is. Deze
is eene soort van Dipsas.
De dertiende is een hemelsch blaeuwe Coluber, van 't zelfde geslacht als de
voorgaande.
De veertiende is eene Coluber, met roode en witte dwarsstreepen, maar de eerste
dezer twee kleuren verdwynt ongevoelig in den geest van wyn.
De vyftiende is eene andere olyfachtige en zwart gespikkelde Coluber, welker
lighaam rank, en de staart spits is.
De zestiende is eene geele Coluber met ring streepen.
De Zeventiende is eene Coluber van eene schoone overzeesche blaeuwe kleur,
welke de gewoonte heeft van zich in een te kronkelen, en het hoofd midden in de
kronkels
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te leggen; daarenboven heeft dit dier het vervaarlykste en dreigendste uitzicht.
Alle de Colubers, welken ik dus ver beschreeven heb, zyn niet dikker dan een
vuist, en de grootste van den hoop kan omtrent derdehalven voet in de lengte haalen.
Daar zyn 'er onder, die zeer vergiftig zyn; maar dewyl ik niet kan zeggen, welken
men voor de vergiftigsten houdt, vergenoeg ik my met te verhaalen het geene men
'er my van gezegd heeft. Ook moet men weeten, dat zy allen bedekt zyn met fyne
schubben, waarvan zommigen grooter, anderen kleiner zyn.
(d)
De achttiende is eene keurlyke Slang van vyf voeten lang, met zwarte en witte
streepen. Men noemt dezelve Mieren-Eeter. Dit fraeie dier, daar de Negers grooten
eerbied voor hebben, wordt dus genoemd, zegt men, om dat het zich met mieren
voedt. Veele slaaven aanbidden het als hunnen God, en dat uit hoofde van deszelfs
groote goedaartigheid, want het laat zich genaaken en vangen als het allertamste
dier.
(e)
De negentiende is eene kostelyke Slang van drie voeten lang. Het gansche
lighaam van dit dier is bedekt met paarsche schubben, op de wyze van een' keten,
ieder van een vierde deel duims breed, die zich, van 't hoofd tot den staart, die puntig
en ruitswyze eindigt, uitstrekken, en tusschen welken men eenen witten grond

(d)
(e)

Serpens niger et albus.
Serpens violaceus et albus.
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ziet doorschynen. De schubben van den buik zyn groot en aschkleurig. Aan drie
vingers van 't einde van den staart ziet men twee ballen van eene eironde gedaante.
Het hoofd, welk niet zeer groot is, is donkerer van kleur dan 't overige van 't lighaam,
en men bespeurt 'er byna geen wit in. Voor 't overige is deze Slang zo schoon, dat
de beroemste kunstenaar de marmeling haarer schubben niet kan afmaalen.
(f)
De twintigste is eene fraeie Slang van tien of twaalf voeten lang, welke niet veel
dikker is dan een pink, dat is in 't midden van 't lighaam; want haar staart, die by de
vier voeten lang is, is nog dunner, zynde weinig dikker dan een pennetje. Dezelve
is bedekt met kleine fyne schubbetjes, hemelschblaeuw van kleur, en vermengd
met het helderste wit, welk men met oogen zien kan. Doch het geene deze Slang
wel 't meest van alle de anderen onderscheidt, is de beweeging, die zy aan haar
staart weet te geeven, als men haar naderen wil; veroorzaakende een geraas, als
het klappen van een' voermans zweep, en kan zelfs zeer ver gehoord worden;
waarom de Hollanders dit dier den naam van Zweep-slang gegeeven hebben.
De een en twintigste is eene tamelyk groote Water-slang, hebbende, van 't hoofd
tot aan 't einde van den staart, eene breede streep, op de wyze van een netje, waar-

(f)

Serpens Americana Glyvicapa dicta.
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van de kleur heerlyk bleek blaeuw is. Het midden van deeze streep is doorzaeid
met rosse stippeltjes, en aan ieder zyde met bruine schubben vercierd; die van den
buik zyn geel citroen-kleurig.
Alle Slangen voeden zich met kruiden, rupsen en stekken. Zy kunnen zelfs zeer
lang zonder eeten blyven, gelyk men heeft kunnen opmerken, in de beschryving
van de Ratel-slang, die vier maanden, zonder eenig voedzel te gebruiken, in leeven
gebleeven is.
Onder alle deze dieren, zyn 'er, die kleine, andere die groote koppen hebben;
zommigen zyn vergiftig, anderen, niet; doch het aanmerklykste voor menschen,
welken derzelver manier van voortteeling onbekend is, is, dat zy paaren gelyk andere
dieren, en hunne eieren in den grond begraaven, en dat ieder ei, in 't volgende jaar
eene Slang voortbrengt. Zo dat men geen geloof moet slaan aan alle de fabelen,
welken de Ouden ons ten opzichte van de voortteelinge dezer dieren, hebben zoeken
diets te maaken.
Ook wil men, dat zy gaarne by elkanderen zyn. Men vindt ze in alle Ptantagiën,
in de Savaanen, op de wegen, in de bosschen, en zelfs tot in de kelders der huizen,
en in de Tuinen. Zommigen stinken zo sterk uit den adem, dat men den stank
naeuwlyks verdraagen kan. Daarenboven ben ik vast verzekerd, dat 'er in de Kolonie
veel meer soorten zyn, dan die ik beschreeven heb; maar dewyl my die onbekend
zyn, heb ik 'er onmooglyk gewag van kunnen
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maaken. Dus is het ook met veele andere dieren gesteld, daar ik niets van kan
melden, hoe genegen ik ook ben, om dat de inwooners van 't land dezelven nog
niet eens kennen.
Schoon de Slangen, in 't algemeen den naam hebben van vergiftig te zyn, trekt
men 'er echter groot nut van; naardien dezelven van groot gebruik zyn in de
Geneeskunde, wordende het vet, dezer dieren gebruikt als een zalfje, om
kliergezwellen te verzagten, de roodheid der oogen te geneezen, plekken van 't vel
te verdryven, en alle pynen, door verkoudheid ontstaande, te stillen.
Men maakt een poeder van 't vleesch, de lever en het hart van de Slange, welke
ingenomen zynde doet zweeten, de kwaadaartige vochten tegenstaat, zeer bekwaam
is om verouderde ongeregelde koortsen te geneezen, en eindelyk het bloed, welk
bedorven is, te zuiveren.
+
(g)
De Adder is eene soort van Land-Slang, die leevendige jongen ter waereld
+
brengt. Het dier, welk in Suriname voor eene Adder bekend staat, verschilt van
Van de Adder.
die, welke in 't algemeen van een ieder daar voor gehouden wordt. Zy is
middelmaatig dik, maar van een tot twee voeten lang, en een halven duim breed.
Haar hoofd is eenigzins breed en plat, en stomp aan 't einde; de bek tamelyk wyd,

(g)

Vipera: in 't Hoogduitsch Otter.
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en gewapend met kleine zeer scherpe tanden, die krom zyn en naar den keel gekeerd
staan. De schubben van 't hoofd zyn breeder, en hooger van kleur, dan die van 't
overige des lighaams. De rug is donker bruin; het bovenste van 't lyf van den hals
tot aan den staart, welke scherp en geelachtig, of morsig wit is, met zwarte stippels
getekend. Aan ieder zyde van den buik, beginnende van den hals, tot aan 't uiterste
van den staart, loopt eene zwarte streep van byna een vierde gedeelte van een'
duim breed, in welker midden men witte vlakken ziet, die eene fraeie marmeling
uitmaaken. De oogen staan uitsteekend leevendig.
Men vindt 'er anderen, die maar alleen in kleur verschillen, schoon zy van dezelfde
soorte zyn. Daar zyn 'er ook, die in grootte met elkander verschillen; zy kruipen niet
ras, en voeden zich met kleine kikvorschen, ongedierten, en andere dergelyke
dingen. Men vindt ze op vochtige plaatsen, als Savaanen of doornhaagen.
Dit kruipende gedierte verschaft der Geneeskunde voortreffelyke hulpmiddelen.
Men bedient 'er zich van, om de kracht van 't vergif te stuiten, en 't bloed te zuiveren.
De voornaamste deugd van de Adder is, den omloop van 't bloed te verhaasten, de
vermenging te bevorderen, de waterige zamenstremmingen te verdunnen, en, door
middel van dien, de klieren dezer verdikte en verstoppende vochten te verdryven,
welken, als zy 'er blyven zitten
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en scherp worden, eene oneindige menigte van kwaalen in 't vel veroorzaaken,
waaraan men den naam van klierzweeren, of melaatschheid geeft. Het was te
wenschen, dat men 'er meer gebruik van maakte dan men doet, dewyl dit dier in 't
land zo overvloedig gevonden wordt.
+
Het is bekend, dat de Padden overal met elkander verschillen, zo in grootte, als
in kleur, en maakzel. Onder de verscheidene soorten, die men in Suriname vindt, +Van de verscheidene
(b)
soorten van Padden.
moet de Padde Pipa , zonder tegenspreeken, den voorrang hebben, zo om
haare grootte, en vervaarlyke dikte, als om de wyze, op welke het wyfje haare jongen
voortbrengt, die zo byzonder is, dat men dezelve als strydig houden kan met den
gewoonen loop der Natuure.
Zedert dit dier bekend is geworden, zo by de Ouden als Hedendaagschen, hebben
veelen van hun zich verbeeld, het geheim van deszelfs voortteelinge doorgrond te
hebben; doch zy hebben allen gedwaald; want, ondanks al het geene zy daar omtrent
waereldkundig hebben gemaakt, heeft echter geen van allen 'er eene behoorlyke
uitsluiting van kunnen geeven, dewyl zy nooit op de plaatsen zyn geweest om 'er
de konstige zamenstelling van na te gaan. Indien ik daar in geslaagd hebbe, gelyk
ik my durve vleien, het is evenwel de fraeiheid van 't

(b)

Pipa, ova quamplurima in dorso habens.
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voorwerp niet, welke my aangespoord heeft om zulke menigvuldig herhaalde
waarneemingen te doen, maar de lust om te leeren, en de nieuwsgierigheid van 't
algemeen te voldoen. Men kan in myne eerste verhandeling, te vinden in 't einde
van myn werk, Traité des Maladies de Surinam, en in 't jaar 1764 gedrukt, de
afbeelding en ontleeding van dit dier zien. Doch naardien eenige aanzienlyke
Geleerden, my, na dien tyd, hunne aanmerkingen hebben medegedeeld over den
twyfel, waar in ik de Natuurkundigen aangaande de werktuigkunde van de leden
der voortteelinge van de Pipa gelaaten had, zo ben ik verpligt geweest dezelfde stof
weder te hervatten, om ze omstandiger en gegronder te behandelen dan ik toen
gedaan had. Deze tweede verhandeling, welke men na kan zien, heb ik uitgegeeven
onder den titel van Developpement parfait du mystere de la generation du fameux
(*)
Crapaud de Surinam, nommé Pipa &c: A. Maastricht ches J. Leckens 1765. Zo
dat ik by deze twee Beschryvingen niets naders kan voegen, dan dat het onze Eeuw
aan geene bekwaame Onderzoekers, of geleerde wysgeeren ontbreekt, om alles
te bewaarheden, het geen ík 'er van gezegd hebbe, en dat ik de eerste zal zyn, om
nut te trekken uit het licht, welk

(*)

De Nederduitsche Leezer kan de vertaaling van dit en het eerstgemelde bericht wegens de
Pipa vinden in de Nieuwe Vaderl. Letteroef. D.I: pag. 72. en 251.
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zy verspreiden zullen over de ontdekking van eene wonderlyke zaak, die ik aan hun
onderzoek heb blootgesteld.
Ik voeg hier nog by, dat men geen geloof moet slaan aan de zogenaamde
waarneemingen der geenen, die ons willen diets maaken, dat dit dier zo vergiftig
is, dat een poeder van hetzelve, al is die nog zo klein, de doodelykste toevallen
veroorzaakt. Alle deze zo menigmaal herhaalde vertellingen der Natuurkundigen
zyn slegts zuivere vercieringen, die maar alleen steunen op hooren zeggen van
andere lieden, welken 'er kwaalyk van ondericht waren, of op wier getuigenis men
zich niet verlaaten kon; want ik heb verscheidene Pipa's gekalcineerd, na dat ik ze
allen leevendig in een' smeltkroes gestoten had, welke ik vervolgens op de wyze
der Scheikundigen toemaakte; hier een poeder van gemaakt hebbende, gaf ik 'er,
in groote en kleine hoeveelheden, van aan allerleie dieren, die geenen der toevallen
van 't zo genaamde vergif gevoeld hebben, en by gevolg 'er niet van gestorven zyn;
waar uit ik besluit, dat 'er, in de Natuurlyke Historie, dikwyls meer om ver te werpen
dan op te bouwen valt, en zelfs, zo ik het zeggen mag, in byna in alle onze kennisse,
welke wy met den grootschen titel van Weetenschappen vereeren. Die de menschen
uit eene dwaaling redt, is niet min hun weldoener, dan die hen eene waarheid leert.
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(i)

De tweede soort der Padden is een vervaarlyk dier, zo in grootte als breedte.
Dezelve heeft, boven op het hoofd, twee hoornen of uitwassen; is zeer kort, en heeft
groote, leevendige vuurige en uitpuilende oogen. Haar vel is van onder en boven
geelachtig, doorzaeid met oogjes, die byna gelyken naar de kleine lyfmoeder van
de Pipa, en in 't midden van welken men kleine zwarte plekjes ziet; daarenboven is
het zeer hard en dik. Deze Padde heeft vier vingers aan de voorste pooten, en vyf
aan de agterste, die door geen vlies aan een verbonden zyn, om dat zy zich maar
alleen op 't land onthoudt.
(k)
De derde soort , slegts eene verscheidenheid van de voorgaande is byna zo
rond als een bal. Het gansche vel van haar lighaam is ros, dik, en met gryze plekjes
gespikkeld; de oogen, die zeer zwart en leevendig zyn, puilen een weinig uit hunne
holligheid. Het hoofd is als tusschen de twee schouders ingetrokken. Zy heeft zo
veele vingers als de voorgaande; doch de achtersten zyn door een vlies aan een
verbonden, waar door zy het gemak bekomt, om zo wel in 't water als op het land
te leeven.
(l)
De vierde soort is eene kleine gemarmerde Padde welke graeuw van kleur is,
en ook in 't water en op het land leeft. Alle deze

(i)
(k)
(l)

Bufo cornutus et spinosus maximus.
Bufo orbiculatus.
Bufo minor.
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dieren houden het leeven maar alleen by kruiden en insecten. Men vindt ze dan op
het land, en dan in 't water.
De poeder, die men 'er van maakt, met ze te droogen, is afdryvende, en doet
zweeten, en de olie welke men 'er, door weeking van bekomt, is een zagt en
zuiverend geneesmiddel.
+
De Kikvorsch is een dier, welk meer in 't water, dan op het land leeft. Dezelve
+
verschilt merkelyk met de Padde; vooreerst is zy beter gemaakt en losser van
Van de verscheidene
soorten van Kikvorschen.
gedaante; en ten tweeden heeft zy de kop langer en digter by de borst dan de
Padde. De dyen en beenen zyn grooter en dunner. Als zy op het land is kan ze tot
drie voeten hoog springen, door haare groote dyen of beenen eensklaps geheel uit
te spreiden; 't welk dit dier van nut is, om, in zeer korten tyd, een lang stuk wegs al
zwemmende af te leggen.
Men onderscheidt 'er verscheidene soorten van.
(m)
De eerste is de Groene Kikvorsch die dezelfde is met die van Europa.
(n)
De tweede is eene Kikvorsch, welke aan ieder zyde van 't benedenste kaakebeen
eene blaas heeft, die, in de groote hitte, altyd vol van lucht is. Haar kleur is helder
ros met roode plekken of stippels. Zy heeft

(m)
(n)

Rana vulgaris: in 't Hoogduitsch Forsch.
Rana vesicaria.
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breede nagels. Haar gekwaak hoort men tegen Zonnen ondergang, en uit hetzelve
voortspelt men meesten tyd schoon of helder weder.
(o)
De derde is geheel gemarmerd, en verschilt van de voorgaande maar alleen
hier in, dat zy geene blaas heeft en op het geheele lighaam rood en graeuw
gemarmerd is; 't welk eene zeer fraeie marmeling uitmaakt; de dyen en beenen zy
byna wit.
(p)
De vierde is eene kleine Kikvorsch, die aan den buik wit is, het bovenste van 't
lyf loodkleurig en de zyden, wit en zwart geplekt, heeft, 't welk dit dier zeer fraei
maakt.
(q)
De vyfde is een andere kleine blaeuwachtige Kikvorsch.
(r)
De zesde is een geplekte Kikvorsch die zich niet dan met kleine slangen voedt.
(s)
De zevende is een Visch-Kikvorsch, in de Kolonie onder den naam van Jakies
bekend. Men wil dat dezelve in een' visch verandert; doch dit kan ik niet wel gelooven,
om dat zulks het tegendeel zou zyn van 't geen men gemeenlyk den Kikvorschen
ziet overkomen, die in 't eerst en voor dat zy hunnen volkomen waschdom hebben,
op eenigerleie wyze visschen zyn, gelyk Seba zeer

(o)
(p)
(q)
(r)
(s)

Rana marmorata.
Rana parva, ventre albido, dorso plumbei coloris, lateribus ex albo et nigro variegatis.
Rana cyanea.
Lemnia.
Rana piscatrix.
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wel aantoont Thes. 1. p. 123. Taf. 78; alwaar men de gansche verandering welke
de Kikvorschen ondergaan, zien kan.
De Kikvorsch, daar hier van gesproken wordt, en daar Mejuf: Merian de afbeelding
van geeft, heeft, aan de zyden, een geplekt vel, den buik gespikkeld, en de achterste
deelen plat.
Men vindt 'er byna in alle Kreeken en moerassige Savaanen. Zo ras deze
Kikvorsch tot haare natuurlyke grootte gekomen is, krygt zy allengskens eenen
staart, welken zy met de pooten, gelyk men verhaalt, verliest, om een visch te
worden, die in 't eerst graeuw is, vervolgens bruin wordt, en den naam van Jakies
krygt. Dit is eigenlyk de naam van dezen visch, die zeer goed is om te eeten, welke
deze Kikvorsch dus heeft doen noemen, doch hy heeft 'er geen de minste
overeenkomst mede. Zo dat deze geheele gedaante verwisseling voor verdicht
gehouden moet worden, en zedert ik daar omtrent op myn verzoek, de noodige
verlichtingen bekomen heb, zou ik de eerste zyn, om myne onkunde te bekennen,
indien deze verandering de minste waarschynlykheid hadt. Het is, in tegendeel,
zeer zeker, dat als het mannetje van de Kikvorsch de eieren, door het wyfje gelegd,
besproeid heeft 'er een zwart diertje uitkomt, welk in een kleevend en doorschynend
vogt, het zaad genoemd, besloten was. Dit diertje, daar men niet dan kop en staart
aan ziet, wordt Tetard geheeten. Het zwemt, ten eersten,
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met behulp van deszelfs staart, zeer snel, en wordt, weinig tyds daarna, zo groot
als eene kars, en vervolgens allengskens een volwassen Kikvorsch. De achterste
beenen verschynen het eerste, daarna de voorsten, de staart verdwynt en het dier
blyft geduurende zyn leeven een Kikvorsch. Zie over de voortteeling van de Kikvorsch
den geleerden Swammerdam, Needham, Roesel, en den Heer Gautier in zyne
Philosophische waarneemingen over de Natuurlyke Historie.
Men wil, dat het vleesch der Kikvorschen, vooral der groenen, zeer goed is om
de scherpheden op de borst te verzagten, dat het versterkende en goed om te
verteeren is. Men voegt 'er nog by; dat het zaad een uitsteekend middel is voor
versch gebrande wonden, de roos, en 't spring vuur in 't gezicht, door in hetzelve
een linnen doek te doopen, en die op de zieke deelen te leggen.
+
Naardien ik, in het negende Hoofdstuk, maar van twee soorten van
Zee-Schildpadden gesproken hebbe, zo moet ik hier niet vergeeten te beschryven +Van de Schild-Padden,
die zich op het land en in
die op 't land en in zoet water leeven, waarvan 'er verscheidene soorten zyn.
zoet water onthouden.
De eerste is eene groote Land-Schildpadde, die zeer byzonder is om haar
maakzel. Dezelve heeft een' langen en gerimpelden hals, daar gescheurde of
gekorvene vliezen aan hangen, ten naasten by gelyk eene franje. Het hoofd is plat,
driehoekig, en eindigt in eene soort van snuit, gelykende naar de
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schaft van eene schryfpenne; het bovenste van haar' schulp, die rond is, is als
beploegd met voorens en voorzien met groote punten, het onderste van den schulp
is plat.
(t)
Deze soort van Schildpadden vindt men in de Savaanen.
(u)
De tweede is eene fraeie Bosch-Schildpadde van eene middelmaatige grootte,
en bedekt met een' fraeien en van verscheidene kleuren gemarmerden schulp. Het
dier zelve is donkerbruin met geele en zwarte plekken; het hoofd, welk kort is, is
ros, gelyk ook de beenen en voeten, welken met dikke schubben voorzien zyn. De
voeten hebben vyf vingers gewapend met scherpe nagels.
Deze soort vindt men in de bosschen.
(x)
De derde is eene kleine Schildpadde van de Savaanen, welker bovenste schulp
veel grooter is dan de onderste. Zy is ros en wit gevlamd. Haare pooten zyn
gespikkeld met roode plekjes. Het hoofd is klein, maar de hals tamelyk lang.
Men vindt dezelven in de moerassige Savaanen.
(y)
De vierde is de gemeene Schildpadde, welke men ook in moerassige Savaanen,
of in kleine beekjes vindt.

(t)
(u)
(x)
(y)

Testudo terrestris major: in 't Hoogduitsch Schil-Krote.
Testudo palustris.
Testudo terrestris minor.
Testudo vulgaris.
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Omtrent de Schildpadde valt aan te merken, dat, wanneer zy haar hoofd wil
verbergen onder de vouwen van haaren hals, zy hetzelve, als mede de beenen en
staart zeer behendig en schielyk onder den schulp weet in te trekken. Zy gaat zeer
langzaam, en leeft maar alleen van insecten, kruiden, en schulpen, het zy te land
of te water, brengende haar leeven in beide deze hoofdstoffen door. Dit dier, welk
lang leeven kan, legt eieren, en verbergt dezelven onder een' hoop aarde, welke
zy 'er over krabt, op dat ze door de Zon uitgebroed worden.
Als de Negers Schildpadden vangen, sluiten zy dezelven op in een hok, en dryven
'er handel mede, wanneer zy 'er veelen hebben.
Zy zyn allen tamelyk vet, en zeer lekker, om dat de Negers groote zorg draagen
om ze wel te mesten; maar men moet zich evenwel niet verbeelden, dat zy zo fyn
van smaak zyn als die men in zee vangt.

Twee en twintigste hoofdstuk.
Beschryving der Visschen.
De oneindige verscheidenheid der Visschen, zo die men in Zee, als in de Rivieren
en Vyvers vindt, verschaft ons, het zy men de vorming hunner zintuigen, hun
onderscheiden maakzel, of de nuttigheid die zy, om
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nu niet van den smaak, waarmede zy onze tongen streelen, te spreeken, het dierlyk
leeven aanbrengen, in aanmerking neemt, eene zo overvloedige en gewigtige stoffe
ter beschouwinge, dat het geene geringe zwaarigheid in heeft, eene beschryving
van dezelven te onderneemen: derhalve zal ik maar alleen spreeken van de visschen,
die men in 't land bekomen kan.
+
(a)
Schoon de Haei niet zeer gemeen is in de Rivieren van de Kolonie, om dat het
een Zee-visch is, ziet men echter van tyd tot tyd van deze dieren; want op zekeren +Van de Haei.
dag dat een Matroos zich rondom zyn schip, welke op de rheede lag, wilde
baaden, hadt hy het ongeluk, dat een derzelven hem, met eene beet, het been
wegnam.
Deze Visch, die uit den aart verslindende is, heeft omtrent vyftien voeten langte.
Zyn kop loopt tot aan 't einde van den snuit spits af. Zyne Oogen zyn groot; het
onderste kaakebeen is kort en staat wat naar achter: onder het einde van den muil
ziet men twee neusgaten, en verscheidene spleeten, die hem tot kieuwen dienen;
deszelfs muil, of bek is gewapend met verscheidene ryen driehoekige, sterke en
scherpe tanden. Het geheele lighaam bedekt met een zeer ruw vel, als segryn, en
donker ros van kleur, doch onder aan den buik wat ligter. Het vleesch is slegt van
smaak, hard, taei en

(a)

Carcarias seu Galleus, omnium maximus: in 't Hoogduitsch Hay of Meerwolf en Meer-Hund.
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lymig; zyn gewoon verblyf is in Zee, alwaar hy zich voedt met al wat hy verslinden
kan; 't welk maakt, dat hy zo gevaarlyk is voor de menschen.
+
(b)
De Zwaard-Visch is de eenigste visch in zyne soorte. Zommigen noemen hem
+
Keizer, of Zwaard; anderen maaken 'er eene soort van Walvisch van: Ovidius,
Van den Zwaard-visch.
Plinius, en Jonston spreeken 'er van onder den naam Xiphias. Daar zyn 'er, die
van tien tot vyftien voeten lang zyn, de zaag daar onder begreepen, welke hy op
het bovenste kaakebeen draagt, en die ten minste, een el lang zal zyn. Deze zaag
is zeer hard, sterk, bedekt met een hard vel, en aan beide zyden gewapend met
pinnen, op de wyze van tanden, die plat, sterk, en scherp zyn. Men zegt, dat deze
visch een aarts-vyand is van den Walvisch, dat hy denzelven, zonder ophouden,
vervolgt, en aanvalt, tot dat hy hem overweldigd heeft, met hem gaten in 't lyf te
booren, daar hy al zyn bloed door verliest. Men verzekert, dat deszelfs vleesch
smaakelyk, en goed is om te eeten, zynde wit, vast en vet.
Deze Visch is moeilyk te vangen, om dat hy lang dreigt eer hy den visch angel,
daar een geheele visch aan moet zyn, aangrypt; en als hy dien reeds gevat heeft,
doet hy zulke verschriklyke poogingen om los te raaken, dat hy zomtyds het visschers
schuitje

(b)

Gladius sive Xiphias: in 't Hoogduitsch Schwerde-Fisch.
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met zich sleept. Echter vangt men 'er dikwyls op de kusten. Daar zyn 'er die van
honderd tot honderd en vyftig pond weegen.
+
(c)
De Bruin-Visch is een tamelyk groote Zee-Visch, die onder het geslacht der
+
Bakkeljaeuwen gebragt wordt. Men vindt hem op de kusten, of aan den mond
Van den Bruin-visch.
der Riviere van Suriname, als hy daar heen door onweder gesmeeten wordt.
Daar zyn 'er, die denzelven onder het geslacht der Walvisschen brengen, en hem
Blaaser noemen.
Deze Visch is van vyf tot acht voeten lang. Deszelfs hoofd heeft hetzelfde maakzel
als dat van een Varken, en boven op eene opening, daar hy het water door werpt;
zyne twee kaakebeenen zyn gewapend met zeer scherpe tanden; de staart ligt
waterpas, in de gedaante van een sikkel. Deze dieren zwemmen altyd by hoopen,
en zyn zeer vet. Men verzekert, dat het spek der jongen oneindig beter is dan dat
der ouden, en dat hun vleesch insgelyks beter smaakt.
+
De Inwooners van Suriname hebben den naam van Graeuw-Munnik gegeeven
+
(d)
Van den Kabbeljaeuw of
aan een' visch, die veel gelykt naar Kabbeljaeuw, een' Zee-Visch, welke echter
GraeuwMunnik.
ook in hooge Rivieren gevangen wordt. Men vindt Graeuw-Munniken van vier
voeten lang. Zy zyn zeer dik, en hebben een'

(c)
(d)

Tursio: in 't Hoogduitsch Meer-Schwein.
Molva, seu Morrhua: in 't Hoogduitsch Cabeljau of Stok-Fisch.
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overhangenden buik; den rug en zyden graeuw of bruin olyf kleurig, en den buik
wit. Hunne schubben zyn niet groot, maar vast aan 't vel. De oogen zyn groot, en
bedekt met een slap, en doorschynend vlies; derzelver boog is wit. Men ziet
Graeuw-Munniken, die van vyftien tot veertig pond weegen. Hun vleesch is zo lekker
van smaak dat men het voor eene keurlyke spyze houdt.
Schoon de Bakkeljaeuw een visch is, welken men noch langs de kusten, noch in
de Rivieren van Suriname vindt, ben ik nogthans genoodzaakt, om 'er van te
spreeken, uit hoofde van de groote menigte, die 'er in 't land van gebruikt wordt. Het
is eene soort van Labberdaan, die de Engelschen by Terra Nova, of Nieuw
Foundland, vangen, en gezouten in vaten overbrengen, om ze den Planters te
verkoopen, welken verpligt zyn, hunne slaaven, die 'er zeer op verzot zyn, van tyd
tot tyd op dezen visch te onthaalen, om hen te beter tot den arbeid aan te moedigen.
Veele inwooners zelfs eeten 'er ook met smaak van; doch, wat my aangaat, ik vond
deszelfs reuk zo sterk, dat men my nooit heeft kunnen bepraaten, om 'er van te
eeten, hoe sterk men my verzekerde, dat deze visch goed was.
+
(e)
De Schelvisch is een Zee-Visch, welke bedekt is met kleine witte ronde
+
schubbetjes. Daar zyn grooten en kleinen. Deszelfs hoofd
Van den Schelvisch.

(e)

Merlangius: in 't Hoogduitsch Schell-Fisch.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

227
is, van boven plat; de oogen zyn groot, de boog verzilverd; de appel blaeuw; de
beide kaakebeenen met tanden gewapend; het lighaam zo blank als zilver, en de
rug graeuwachtig. Dezen visch vindt men in overvloed op de kusten, en byna in alle
Rivieren. Deszelfs vleesch is lekker, ligt en vol goed sap, doch zeer duur.
+
(f)
De Elft is een Zee-Visch, die dikwyls, door den wind, in de Rivieren gedreeven
wordt. Zyne gedaante is langwerpig eirond, en bedekt met vry groote, doch dunne +Van den Elft.
schulpen. Als hy vet en versch is, is zyn vleesch uitsteekend lekker.
+
(g)
De inwooners van Suriname hebben den naam van Haymar gegeeven aan
een' schubbigen Zee visch, die dikwyls de Rivieren opkomt. Daar zyn 'er van drie +Van den Salm of
Haymar.
tot vyf voeten lang. Hy gelykt volmaakt naar een' Salm. Hy is bedekt met dikke
graeuwe schubben; deszelfs hoofd loopt een weinig spits af, zyne beide kaakebeenen
zyn voorzien met sterke tanden, welken naar die van eenen hond gelyken. Het
vleesch is zo lekker, dat men hetzelve niet naar waarde beschryven kan; men zout
ze in om ze zo veel te langer goed te houden; maar zy zyn zo duur, dat het slegts
den gegoede luiden gebeuren mag, 'er zich mede te onthaalen.

(f)
(g)

Clupea sive Alosa: in 't Hoogduitsch Alose, of Else.
Salmo, Cinerus: in 't Hoogduitsch Salm of Lachs.
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+

Men geeft den naam van Tyger of Spikkel-kat aan een' zekeren Visch, die twee of
+
drie voeten lang is, en geene schubben heeft. Hy gelykt veel naar den Snoek,
Van de Tyger of
Spikkel-Kat.
en zyne twee kaakebeenen zyn voorzien met sterke tanden. Als deze visch
gekookt wordt, wordt deszelfs vleesch zo geel als safraan; het is niet van de beste
soorte; want het is zeer droog.
(h)
De Snoek onthoudt zich maar alleen in de Rivieren en Kreeken, die 'er in
overvloed en van allerleie grootte verschaffen; want men vindt 'er van drie tot twintig
pond. Deze visch heeft niets aanmerkelyks dan zyn hoofd, welk lang en van een
byzonder maakzel is, zynde het voorste gedeelte plat, van de oogen tot het einde
van den snuit, vierkant, en met kleine gaatjes doorboord. Deszelfs onderste
kaakebeen is gewapend met kleine scherpe tandtjes; het bovenste heeft 'er geen;
maar op het verhemelte ziet men 'er twee ryen van. Het is een verslindende visch,
die andere visschen vernielt; maar zyn vleesch is zeer goed en by uitstek lekker
van smaak.
+
De Becune is eene soort van Zee-Snoek, die snel en gulfig is tot verslindens toe.
+
Daar zyn 'er, welken omtrent vyftien voeten lang zyn, en anderen van twee tot
Van de Becune.
veertig. Het kaakebeen van dezen visch is gewapend met twee ryen lange tanden,
die zo scherp zyn dat hy alles glad af byt, of stukken van 't geene hy al zwemmende
ontmoet wegvoert.

(h)

Lucius: in 't Hoogduitsch Hecht.
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Men zegt, dat zyn vleesch zeer goed, wit, vast, en redelyk vet is, en byna denzelfden
smaak heeft als dat van den Snoek; maar dat men 'er niet zonder voorzorge van
moet eeten, om dat deze visch, gelyk ik gezegd heb, zeer verslindend is, en zonder
onderscheid, alles inzwelgt, wat hem in 't water ontmoet, en het dus zomtyds gebeurt,
dat hy Mancenillie-appelen doorslokt, welken zeer vergiftig zyn, en hem geen kwaad
doen, doch zyn vleesch vergiftigen, en in staat stellen om den dood te veroorzaaken
aan den geenen, die 'er van eeten wil als deze visch in dien staat is.
Het zekerste middel om te weeten of de Becune vergiftigd is, is de lever te proeven,
want indien die maar het minste bitter is, behoeft men 'er niet aan te twyfelen, en
dan moet men wel oppassen van 'er niet aan te raaken; is de visch niet vergiftigd,
dan heeft men niets te vreezen.
De groote soort der Becunes is zeldzaam op de kusten. Nogthans heeft men ze
aldaar meer dan eens vernomen, gelyk men my gezegd heeft; maar wat my betreft,
ik heb nooit dien stoutmoedigen strooper gezien.
+
De Bonite is een Zee-Visch die het meeste naar Thonynen gelykt; ik heb 'er in
Suriname verscheidenen gezien. Het is een dikke ronde visch, wiens kleur zweemt +Van de Bonite.
naar die der Makreelen, daar hy ook veel naar smaakt: deszelfs vleesch is redelyk
vet en lekker, voornaamlyk dat van den buik, welk
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(*)

verwonderlyk wit en malsch is. Van den kop wordt een Peperpot gemaakt; het
overige van 't lighaam wordt in sneeden gesneeden, en op verscheidene wyzen
toebereid. Ook zout men ze wel in om ze langer te bewaaren, men eet dezen visch
met olie en azyn, gelyk Thonynen.
Deze visch leeft niet dan van roof, en aast altyd op de vliegende visschen, daar
hy 'er veelen van verslindt.
+
De Karangue (eene soort van Tarbot) is een Zee-visch, die dikwyls in de Rivieren
+
komt. Hy is wit en plat, twee voeten lang, en aan den buik een' voet breed,
Van de Karangue.
hebbende vier of vyf duimen dikte. Zyn mond, welke groot is, is gewapend met
goede tanden; de oogen zyn groot en rood. By gebrek van hals, heeft hy twee groote
vinnen en een' breeden en gekloofden staart. Zyn vleesch is zo wit als sneeuw, vet,
bygevolg malsch en lekker, en gevuld met voedzaam en smaakelyk sap.
+
(i)
De Goud Visch is een zeer fraeie Zee-visch, welke breed, plat, en van den kop
tot aan den staart bedekt is met groote gouden schubben, vooral als hy in 't water +Van den Goud-Visch.
is. Men vindt hem menigvuldig op de kust. Zy-

(*)

(i)

Men geeft dezen naam aan eene soort van soepe, welke men maakt van verscheidene soorten
van visch, en daar men meelkoeken, cassave en piment in doet, om 'er een' verhevenen
smaak aan te geeven. Dit is eene spys daar de Creolen zeer op verzot zyn.
Aurata marina: in 't Hoogduitsch Gold-Forelle.
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ne oogen zyn groot, rood, en vol vuurs. Hy is een geslagen vyand van de vliegende
visschen, schoon hy, uit den aart, zeer vreesachtig is. Zyn vleesch is wit en vast,
een weinig droog, doch inderdaad zeer goed van smaak.
+
De inwooners van Suriname geeven den naam van Passiessie aan een' visch,
+
(k)
Van den Harder.
die volstrekt naar onze Harders gelykt, uitgezonderd dat hy grooter is. Daar zyn
'er, die van vier tot achttien pond weegen; zy hebben geene schubben. De kop van
dezen visch is zeer dik en kort, en aan ieder zyde van 't kaakebeen heeft hy lange
baarden. De Rivieren leveren 'er, in overvloed en van allerleie soorten, van op: hun
vleesch is wit en zeer smaakelyk. Om ze te eeten maakt men 'er gemeenlyk een
Peperpot van.
+
(l)
De Orpheus, of Hoornvisch is een lange visch gelyk een Aal, doch dikker,
vleeziger en vierkanter; deszelfs vel is van eene blaeuwachtige kleur; het vleesch +Van den Orpheus.
wit, vast, een weinig droog, doch evenwel van eenen redelyk goeden smaak,
welke zweemt naar dien van een Makreel. Hy is goed om met allerleie saussen te
eeten; zelfs maakt men 'er goede soepen van. Deze visch heeft maar een
wervelbeen, welk groen is, en zich gemaklyk van 't vleesch laat afdoen. Op den
neus heeft hy een bek, die gemeenlyk een vyfde gedeelte der lengte van 't overige
zyns

(k)
(l)

Mugilis: in 't Hoogduitsch Harder.
Orpheus: in 't Hoogduitsch Horn-Fisch.
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lighaams heeft. In de Kreeken is hy zeer gemeen.
+
(m)
Men vindt in Suriname een' visch, welken men den naam van Maane geeft,
om dat hy geheel rond is, hebbende, in de plaats van een' staart, slegts een klein +Van de Maan of
stompje, en een' korten bek, welken hem beletten te rollen. Zyne lengte, gerekend Maan-visch.
van den kop tot aan 't uiterste van den staart, is omtrent achttien duimen, de breedte
twaalf, en de dikte twee. Zyn vel is zilverwit, en glinstert by nacht: het voorhoofd is
breed en gerimpeld; de oogen zyn groot; op den rug, en onder aan den buik, heeft
hy twee groote bosschen hair, die hem tot vinnen dienen. Het vleesch is wit, vast,
vet, voedzaam en goed van smaak.
+
De visch, Assiette, of schotelvisch genoemd, verschilt met den voorgaanden
maar alleen, om dat hy de twee gemelde bosschen hair niet heeft; voor 't overige, +Van den Sobotel-visch.
gelykt hy denzelven, zo ten opzichte van maakzel als in goeden smaak, volmaakt
wel. Beide deze soorten vindt men byna in alle de Rivieren, als ook langs de kusten.
+
Men onderscheidt, in Suriname twee soorten van Schollen, te weeten, de groote
+
en de kleine.
Van de Schol.
(n)
De eerste soort gelykt naar Tarbot,

(m)
(n)

Orbis marinus.
Passer levis, aut Plya: by ons Bot; in 't Hoogduitsch Platteis of Scholl.
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behalve dat zy smaller is, doch breeder dan de Tong.
De tweede soort is kleiner, platter, en van maakzel als een langwerpige ruit, gelyk
de Tarbot. De visschen van beide deze soorten hebben oogen op het bovenste
gedeelte, welk grys is; zynde het onderste gedeelte wit: zy hebben rondom het
lighaam vinnen; hun staart is breed, de mond gelyk die der Tongen, doch zonder
tanden, en van binnen als die van de Tarbot. Men vangt 'er veelen van langs de
kust. Derzelver vleesch is zeer wit, zagt, voedzaam, ligt om te verteeren, en goed
van sap. Schoon het een Zee-Visch is, vindt men hem nogthansook in de Rivieren
en Kreeken; maar de kleur der Rivierschollen is een weinig bruiner dan die der
Zee-schollen.
+
De Battagers worden gevonden in de Rivieren en Kreeken. Deze soort van visch
+
heeft veel van 't maakzel van een' Salm; doch is twee derde kleiner, eenigzins
Van de Battagers.
gebaard, en voorzien met steekels.
+
(o)
De Aal is een gladde visch, zonder schubben, die zich in de diepte van 't water
onthoudt. Men onderscheidt 'er, in Suriname, twee soorten van: die van de eerste +Van de Aalen.
soorte worden gevischt in de Rivieren; derzelver buik is witter en meer
glinsterende dan die van de tweede soorte, welken men in de moerassige Savaanen
vindt, die dikwyls vol kleine waterkommen zyn,

(o)

Anguilla: in 't Hoogduitsch Aal.
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waar in men ze met de hand vangen kan: de laatste soort is zeer klein, en gelykt in
maakzel, eer naar een Slang, dan naar Aal; te meer, om dat zy, den meesten tyd,
in 't zand kruipen, wanneer de kommen, door de groote hitte, byna uitgedroogd zyn.
Zy zyn allen zeer goed om te eeten, schoon zy zo vet niet zyn, als die wy in Europa
hebben; maar hoe aangenaam deze visch van smaak zy, is dezelve echter zwaar
om te verteeren, uit hoofde van de slymige en grove deelen, welken zy behelst, en
die naadeelig zyn voor tedere maagen. Men wil, dat hy gebraaden zynde gezonder
is, om dat hy dan zyne slymigheid verlooren heeft.
+
(p)
Men geeft den naam van Torpedo, Torpille (Zidderling of Krampvisch) aan een'
+
visch, die wezenlyk de gedaante van een' Aal heeft, waarom hy van zommigen
Van den Beef-Aal.
Beef-Aal genoemd wordt, om dat hy, als men hem met de hand, of met een' stok
aanraakt, eene onwillige of gedwonge beeving veroorzaakt, gelyk aan de trilling,
welke de echte Torpille veroorzaakt, die ten naasten by, de gedaante van een Roch
heeft. Wat my aangaat, ik twyfel geenzins, of deze visch is eene opregte Torpedo,
zo wel als de andere, schoon onderscheidenlyk gemaakt, en dat deze naam, in
weerwil van zyne gedaante, hem veel beter voegt, dan die van Beef-Aal: in welk
gevoelen ik beves-

(p)

Torpedo sive Auguilla lacustris, tremorens inferens.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

235
tigd worde door verscheidene proeven, die ik omtrent een dezer dieren, welk ik by
de zes weeken, in eene tobbe met water, in 't leeven gehouden heb, genomen heb.
De stootingen van de regte Torpedo komen zelfs niet by de geenen, die men van
dit dier gewaar wordt, ten minsten gelyk ik my verbeelde, en men zien zal.
Ik was eens nieuwsgierig om my te verzekeren wegens de kracht der electrique
beweeging van dit dier; ten dien einde riep ik alle myne slaaven, toen veertien in
getal, by een; ik liet hen elkanderen by de hand houden, en gebood den eersten
Neger, den zogenoemden Aal zo vast, als hy kon, aan te grypen, en om het midden
van 't lyf te houden. Doch naeuwlyks hadt hy denzelven omvat, of hy kreeg een' zo
geweldigen stoot in zynen arm, dat ik, die den laatsten Neger ook by de hand hield,
daar ook gevoel van had; dezen stoot kon ik vergelyken by de beweeging, welke
door eene ligte electriciteit veroorzaakt wordt, uit hoofde van de schielyke verdooving,
die ik gevoelde. Ik herhaalde dezelfde proeve, dat is, ik liet den Aal met eenen stok
aanraaken; doch toen was de slag minder gevoelig dan de eerste maal. Eene derde
proeve, op de eerste wyze ingericht, veroorzaakte de eigenste beweeging; de vierde
reis was de schok zo geweldig niet, doch evenwel sterk genoeg, om den Neger den
Aal los te doen laaten; zo dat het onmooglyk is, dezen visch aan te raaken, zonder
eene
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verschrikkelyke verdooving in de armen en tot de schouders toe te gevoelen; indien
men 'er zelfs maar even met den voet aanraakt, of optrapt, ondervindt men hetzelfde
in de beenen, kniën, en dyën. De groote hitte van 't land heeft my veel gehinderd,
om dit dier volkomen te ontleeden, 't welk my in staat zou hebben kunnen stellen,
om de eerste oorzaak van deze stootende beweeging te verklaaren. Al wat ik heb
kunnen waarneemen zyn twee sterke spieren, die op de wyze van sikkels, op den
rug en borst uitkomen; deze twee spieren, welken ik zeer duidelyk van de andere
spieren heb kunnen onderscheiden, kwamen my voor de voornaamste werktuigen
der beweeginge of trillinge te zyn; ik stel dit echter maar als eene gissing voor, om
dat het niet gemakkelyk valt te beslissen, of de stooting gelegen is in 't gansche
lighaam van den visch, of in een zeker gedeelte, en derhalve ook niet, of deze twee
spieren eigenlyk dat gedeelte zyn; vooral, dewyl ik zo bepaald was in myne
waarneemingen. Derhalve vergenoeg ik my met te verhaalen hetgeene ik gezien,
en welk denkbeeld ik 'er van gekreegen heb, zonder de waarheid te kort willen doen.
Nogthans wanhoop ik niet, dat de een of ander ervaren Natuurkundige zich de
moeite zal willen geeven, om, op de geringe kundigheid, door my gegeeven, de
waarheid van de zaak te ontdekken, en dat wonderstuk te doorgronden en te
ontvouwen.
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Deze Torpedo, of Krampvisch, dien men ook nog, ten opzichte van deszelfs maakzel,
by een Zee-Aal zou kunnen vergelyken, wordt in moerassige plaatsen gevonden,
daar men denzelven niet uit kan krygen, dan met hem dronken te maaken. Hy is zo
dik als een der zwaarste armen; zyn kleur trekt naar het zwarte, en heeft een' grooten
kop en zeer kleine oogen.
+
(q)
De Meer-Naald is een visch, die zyn naam ontleent van het byzonder maakzel
+
van zyn' kop, welke voorzien is met twee kaakebeenen van vier of vyf duimen
Van de Meer-Naald.
lang, die volkomen naar een' naald gelyken, behalve dat het onderste langer is
dan het bovenste. Deze naalden zyn gewapend met kleine scherpe, en digt by
elkanderen staande tandjes. Men vindt 'er twee soorten van; de eene wordt dikwyls
langs de kust, en de andere in de Kreeken gevangen; de eerste heeft een schubbig
vel; de tweede is zo glad als een Aal. Daar zyn 'er, die van zes duimen tot een'
elleboog lang zyn; en de dikte hebben van een' middelmaatigen Aal. Deze visschen
zyn redelyk goed om te eeten, schoon derzelver vleesch wat droog is.
+
(r)
De Zee-Wolf is een zeer verslindende Zee-Visch. Deszelfs vel is glad, byna
+
gelyk dat der Aalen, en blaeuw, en zwart geschaduwd. Het hoofd is groot, de
Van den Zee-Wolf.
wangen zeer opgeblaazen, de tanden groot, sterk

(q)
(r)

Acus.
Lupus marinus: in 't Hoogduitsch See-Hecht oder See-Wolf.
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en verschriklyk, het lighaam bedekt met groote schubben; het vleesch vast en zeer
lekker van smaak.
+
(s)
Langs de kust wordt een visch gevangen, wiens naam my onbekend is, maar
dien ik niet beter weet te noemen dan Karper, om dat hy denzelven zeer gelykt, +Van den Karper.
zelfs tot de schubben toe, behalve dat die zilverwit zyn. Deszelfs vleesch is zeer
goed.
+
(t)
Men geeft den naam van Jakies aan een kraakbeenigen visch, die veel gelykenis
heeft met de Water-Kikvorsch. Hy schynt niet dan kop en staart te zyn. Hy is plat, +Van de Jakies.
en grys naar het bruin trekkende van kleur. De kop is dik, en 't vleesch, gelyk
men my verzekerd heeft, vergiftig.
+
(u)
Men geeft den naam van Grondeling aan een klein vischje, welk niet kwaalyk
+
naar een' spiering gelykt, uitgezonderd dat deszelfs schubben helderer en
Van den Grondeling.
zilverachtiger zyn. Het heeft roode oogen, een' groenen rug, witten buik, een
kleinen kop, en een plat lyf; het vleesch is niet goed om te eeten.
+
(x)
De Dikbuik is een visch, dus genoemd, om dat hy geheel rond is. Hy is vercierd
+
met bruine en geele plekken. Veele menVan den Dikbuik.

(s)
(t)
(u)
(x)

Cyprinus argenteus, Squammis maximis, peltatis, pinna dorsali, appendice longissima Suffulta.
Rana piscatrix.
Gobius.
Orbis.
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schen houden hem voor vergiftig; dus zoude ik niemand raaden om 'er van te eeten.
+
(y)
De visch, Grootoog genoemd is vry aanmerkelyk om zyne gedaante; want zyne
oogen puilen meer dan een halven duim uit den kop. Hy onthoudt zich, gemeenlyk, +Van den Grootoog.
langs het Zeestrand, en ook dikwyls langs de boorden der Rivieren, doch
voornaamlyk voor de stad Paramaribo, werwaarts hy door den wind gedreeven
wordt Deze visch is bedekt met kleine roodachtige schubben; doch die van den buik
zyn wit; naardien hy leevendige jongen voortbrengt, is hy daar door onderscheiden
van de andere visschen; zyn vleesch is echter even goed, om te eeten, of laat ik
liever zeggen, uitsteekend lekker. Men kan deze soort gemakkelyk met pylen dooden.
+
De geele Coco wordt dus genoemd, om dat het bovenste van deszelfs lighaam
+
zo geel is als safraan-verw; doch zyn buik is wit. Hy heeft een' dikken kop, en
Van de geele Coco.
het overige van 't lyf zeer kort, en zonder schubben. Aan ieder zyde van den
mond is een witte baard. Deze visch is maar alleen goed voor de slaaven, om dat
hy zeer taei en smaakeloos is. Hy onthoudt zich altyd in plaatsen, daar veel vuiligheid
gevonden wordt.
+
Ik geef den naam van Makreel aan een' visch die 'er byna de geheele gedaante
+
van heeft, behalve dat zyn lighaam smalVan de Makreelers of
warappers.

(y)

Gobio littoralis, barbatus, oculis maximus protuherantibus.
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ler, en dikker is. Daar is maar een tyd in 't jaar, dat men denzelven vangen kan, om
dat hy zich, in zwaare regentyden, in de moerassige Savaanen onthoudt, alwaar
hy tyds genoeg heeft om zich te voeden en te mesten. Derhalve vischt men 'er op,
als het droog weder, en het water gezakt is, 't welk maakt dat men hem met de hand
of met water gevulde kalebassen vangen kan. Zyn vleesch is onuitspreeklyk lekker
en aangenaam van smaak, en daar zyn 'er, die grooter zyn dan de beste baarsen.
+
(z)
De Lamprei is een Rivier en Zee-Visch, lang, lymig, en gelykende niet kwaalyk
+
naar een' aal, uitgezonderd aan den kop, die eirond van gedaante is. Deszelfs
Van de Lamprei.
lyf is rond, de staart dun en eenigzins breed; de kleur geelachtig, trekkende een
weinig naar 't groene, en hier en daar met kleine zwarte spikkels getekend: de buik
is wit. Het vleesch is zeer goed om te eeten, en niet zo olieachtig als dat van den
Aal.
+
(a)
De Tarbot met steekels, onthoudt zich op de kust. Hy is anderhalven voet of
daaromtrent lang, rond, hebbende een' spitsen neus. Des-zelfs zwaarte bedraagt +Van den Tarbot.
by de drie pond; zyn vleesch is uitsteekend lekker; vooral in de pan gefruit.
+
(b)
Deze visch wordt dus genoemd om
+

Van den Trompetter.

(z)
(a)
(b)

Lampetra: in 't Hoogduitsch Lamprete of Bricke en Neunauge.
Rhombus minor: in 't Hoogduitsch Tornbütte.
Acus.
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dat hy in 't water, als de Zee stil en bedaard is, een zeker geluid maakt, en als dan
van zeer verre gemaklyk kan gehoord worden. Hy is geelachtig van kleur, hebbende
steekels op den rug, doch geene vinnen. Deszelfs kop is breed, en 't overige van 't
lyf eindigt puntig, gelyk de staart van eene Slange; de schubben zyn zeer groot, en
gelyken vry wel naar die van een Karper; maar zyn vleesch is niet van 't allerbeste;
ook wordt hy maar voor de Negers gehouden.
+
(c)
De Tong is een platte Zee-Visch, gelykende naar Schol, doch hy is langer en
+
smaller, zo dat hy een langwerpig eirond verbeeldt. Het bovenste van zyn lyf is
Van de Tong.
bedekt met kleine bruine schubbetjes. De kop heeft byna geene gedaante, en
kan haast van 't lighaam niet onderscheiden worden dan door de oogen, die in 't
midden van de schubben staan. De mond is scheef en zonder tanden. Het gansche
gedeelte van den buik is wit. Deze visch is, gebakken zynde, heerlyk van smaak,
schoon men denzelven, gemeenlyk, met de hand in 't slyk vangt.
+
(d)
De Roch is een platte, breede, en kraakbeenige visch, daar men verscheidene
+
soorten van vindt.
Van de verscheidene
(e)
soorten
van Roch.
De eerste is een vervaarlyke Zee-

(c)
(d)
(e)

Solea: in 't Hoogduitsch Scholla.
Raia: in 't Hoogduitsch Roche.
Raia maxima, circinata et cornuta.
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Roch die langer is dan twaalf voeten. Deze visch kan merklyk hoog boven het water
springen, en laat zich dan weder plotsling neder vallen, wanneer hy een verschriklyk
gedruis maakt. Men wil zelfs, dat hy wel eens vegt met den Zwaardvisch.
(f)
De tweede is een kleine gekrulde Roch, die een' spitsen bek, en een aschgraeuw
vel heeft, en op den rug met steekels gewapend is. Deszelfs vleesch is redelyk hard,
en smaakt eenigzins naar Sauvageon.
(g)
De derde is een klein gemeen Rochje, hebbende een glad vel, en twee soorten
van vinnen, met een steekel op ieder oog. Deze Roch is zeer goed om te eeten.
(h)
De vierde is eene soort, waarvan het hoofd met dat der anderen verschilt, en 't
lyf met plekken, als starretjes, vercierd is. Zy hebben steekels, welken by het hoofd
beginnen, en by de eerste vin van den staart eindigen. Deze soort vindt men zomtyds
op de kust, om dat deszelfs verblyf in zee is. Hun vleesch is zeer lekker en zeer
malsch.
Men moet weeten, dat alle de soorten van Roch een' streep voor de oogen, en
digt by dezelven groote gaten hebben, die oopen gaan, als de mond gaapt, en zich

(f)
(g)
(h)

Raia minima, clavata, cauda longissima.
Raia vulgaris.
Raia stellata.
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sluiten als die toegaat. Derzelver kieuwen zyn van onder bloot. Zy verschillen allen
met elkander ten opzichte der steekels; want zommigen hebben 'er onder en boven,
eenigen maar alleen van onderen, en anderen onder den bek. Men zegt, dat deze
visch zo vruchtbaar is, dat de overvloed, die men 'er van heeft, dikwyls gelyk gesteld
mag worden met deszelfs goede eigenschappen.
+
(i)
De Zonne-Visch is een byzondere visch om dat hy boven op den rug, digt by
+
den kop, de figuur van een duidelyk getekende heldere en vergulden Zonne
Van den Zonne-Visch.
heeft. Hy is omtrent twee voeten lang, en gelykt niet kwaalyk naar een Baars.
Men vangt denzelven op de kusten, om dat het een Zeevisch is. Zyn vleesch is zeer
goed.
+
(k)
De Barbeel of Kwikwie is een Rivier-visch, die het lighaam en hoofd by uitstek
+
groot heeft, en wiens vleesch zeer lekker is. Deze visch is, door deszelfs dikke
Van den Barbeel of
schubben, welken men 'er niet af kan krygen, zonder dat hy gaar gekookt is, met kwikwie.
eene soort van harnas bedekt.
+
(l)
Men geeft den naam van 't Zee-Oud-wyfje aan een' Zee visch, die van honderd
+
tot drie honderd pond weegt, en denzelfden smaak heeft als de Labberdaan,
Van 't Zee-Oud-wyfje.
daar hy ook

(i)
(k)
(l)

Sol marinus: in 't Hoogduitsch Sonne-Fisch.
Mullus minor, loricatus.
Asellus maximus.
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zeer naar gelykt, zo in gedaante, als in vel, en vleesch, welk wit, vet, malsch, en
vast is, en by schubben opgeligt wordt. Zyn gansche lighaam is bedekt met
middelmaatige graeuwe schubben. Men zegt, dat deze visch gulzig is, en zich
gemaklyk met den hengel laat vangen.
+
(m)
Men geeft den naam van Praprarie aan een' visch, die bedekt is met
aschgraeuwe schubben, en een' groenen ruggegraad heeft. Deszelfs kop is plat, +Van de Praprarie.
en 't vleesch lekker. Zyn verblyf is in de Kreeken.
+
(n)
De visch, dien men Appas, of Lokaas, noemt, is klein, zonder schubben, en
olyf kleurig. Hy is goed aan den hengel om anderen mede te vangen, en draagt +Van de Appas.
daarom dien naam. Om hem zelven te vangen wroet men, als de Zee laag is, in
't slyk.
+
(o)
De Aquador is de vliegende visch, die de gedaante heeft van een kleine Elft,
of zeer groote Sprot. Daar zyn'er van acht en tien duimen lang, en anderhalven +Van den Aquador.
duim breed. Eenigen geeven dezen visch den naam van Zee-Zwaluw; doch die
van Aquador, of Harengus volans, kwam my gevoeglyker voor dan die van Hirundo
marina gelyk de Natuurkundigen hem noemen, om dezen laatsten naam bepaalder
te gebruiken, en 'er slegts eene soort van vogel mede te betekenen.

(m)
(n)
(o)

Apua cinerea, pinna dorsali viridi.
Apua minima, olivacea.
Harengus volans.
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Deze visch, hoewel rond, is echter een weinig vierkant. Hy is onder aan den buik
wit; doch de rug is tusschen rood en zwart. De vinnen zyner kieuwen, waarvan dit
dier zich bedient om te vliegen, zyn zo lang, dat zy byna aan den staart raaken, en
doorzaeid met kleine starretjes of plekjes, van verscheidene kleuren, gelyk de
vleugels der kapellen. Daarenboven heeft hy 'er nog twee dergelyken aan den rug.
Deszelfs staart is gemaakt gelyk die der Zwaluwen. Het binnenste van den mond
is rood en glimmende. Met behulp der vleugelen, of vinnen, kan hy zich een musket
schoot hoog boven het water verheffen, om niet tot een prooi voor grootere visschen
te verstrekken. Ik heb, op myne reis naar Suriname, tweemaal van dezen visch
gegeeten, en hem zeer lekker gevonden.
+
(p)
Men geeft den naam van Knorhaan aan een' visch, die altyd in 't water knort
+
gelyk een varken. Hy is zo gemeen, dat men hen den Negeren geeft, welken
Van den Knorhaan.
hem voor eene der lekkerste spysen houden.
+
(q)
Men ziet zomtyds langs de kust een visch, Pylstaart genoemd, die vyf of zes
duimen lang is, Deszelfs kleur is wat donker en gemengd met blaeuwe plekken. +Van den Pylstaart.
Volgens de beschryving, die 'er Kolbe van geeft, is het omtrent dezelfde visch,

(p)
(q)

Mullus vulgatissimus, violaceus.
Pastinaca barhata, aspera, et longius caudata.
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dien men aan de Kaap de Goede Hoop ziet.
+
(r)
De Sprot is een Zee-Vischje, welk dikwyls op de kust gevangen wordt, en
volstrekt hetzelfde is als 't welk op de kusten van de Middellandsche Zee gevischt +Van de Sprotten.
wordt. Het is omtrent acht duimen lang en één breed, en voor 't overige, om
deszelfs zilverkleur, uitsteekend fraei.
+
Ik geef hier de beschryving van de Remora, of Zeelamprei, dien wonderbaaren
visch, naar de gedachten van veele schryvers, om dat ik gelegenheid heb gehad, +Van de Remora of
Zeelamprei.
twee derzelven te vangen (welken zeer vast zaten op een Zeehond, dien de
Matroosen, op myne reise naar Suriname, aan den hengel vingen) en die ik
vervolgens in geest van wyn zette: De soort, waarvan ik spreek, is eigenlyk de
Echeneis der Ouden. Haar vel is niet schubbig, en haar kleur eer geel of groenachtig,
dan aschgraeuw. Haare lengte is van eenen voet, en haare dikte van omtrent
derdehalven vinger: naar den staart is zy dun, en plat van kop. De mond is schier
altyd open, om dat het bovenste kaakebeen langer is dan het onderste. De oogen
zyn klein, derzelver boog geel, en de tanden fyn.
De buik van de Remora is zeer slymig, en zo hobbelig als eene vyl, 't welk haar
te pas komt om zich, wanneer zy vervolgd wordt, aan de groote visschen zo vast
te hechten, dat ik veel moeite gehad hebbe,

(r)

Sardina: in 't Hoogduitsch Sardellen.
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om de twee gemelden van den Zeehond, met welken zy gevangen waren, los te
maaken. Deze hobbelachtige deelen maaken eene schuinsche rye van scherpe en
getande plaatjes, die in 't midden vast gemaakt zyn door een draad in de lengte,
vertoonende het een met het ander eene oppervlakte, die waterpas is, en onmiddelyk
haaren aanvang neemt van 't kussen des benedensten kakebeens, en zich uitstrekt
tot aan 't begin van den buik, beslaande eene ruimte van drie kleine duimen; zie
daar, waar in de kracht van dit dier gelegen is.
+
(s)
Men geeft den naam van Padde visch aan een' visch, die van 't geslacht der
Schollen is. Deszelfs kop is zeer groot, het vel met bruine plekken getekend, en +Van de Padde-visch.
het vleesch vergiftig.
+
(t)
In de Rivieren en Kreeken van de Kolonie vindt men Kreeften in overvloed;
+
dezelven verschillen met de Europeaanschen alleenlyk in de scheeren, welken
Van de Kreeften.
langer, scherper, en over de gansche lengte effener zyn, doch daarom niet minder
vasthouden en snyden. Ook zyn zy eens, of laat ik liever zeggen, tweemaal grooter
dan de onzen; hunne pooten zyn insgelyks langer, maar smaller.
Zy zyn zeer lekker, en zo voedzaam, dat iemand aan drie of vier genoeg heeft
om 's avonds zyn maaltyd mede te doen.

(s)
(t)

Cuculus, magno capite.
Astacus major: in 't Hoogduitsch Krebs.
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+

Niemand zal ontkennen, dat de Krabben in gansch Amerika het waare manna zyn,
+
naardien de Inboorlingen van 't land of de Karaïben schier van niets anders
Van de verscheidene
leeven, de Negers 'er zich gaarne mede voeden, en de Creoolen en Europeaanen soorten van Krabben.
dezelven smaakelyker toemaaken, dan de twee eerste volken, die zich vergenoegen
met ze eenvoudig in water gekookt te eeten, terwyl zy by ons op zo veele
verscheidene wyzen gereed gemaakt worden, dat het niet wel mogelyk is, 'er ooit
een tegenzin in te krygen.
De Krabben zyn, in 't algemeen, bedekt met eene harde, sterk uitgezette korst,
die dikwyls zwartachtig of loodkleurig en belaaden is met uitstekken of harde
knobbels. Derzelver mond is voorzien met kleine tandtjes, lellen, vliesjes. enz. De
oogen zyn zwart, en staan wat van elkanderen af. Men vindt ze altyd by hoopen.
Zy gaan nu voorwaarts, dan achterwaarts, dan wederom scheef, of op zyde. Men
onderscheidt 'er verscheidene soorten van.
(u)
De eerste is een land Krabbe, welke, ten naasten by, gemaakt is als die men in
de zeeën van Europa vangt, doch kleiner, zynde, op zyn hoogst, twee duimen groot.
Deszelfs schulp is hard, schoon dun; de kleur rood, maar het midden van den rug
is rood bruin, welke kleur allengskens opheldert tot onder den buik, die helder rood

(u)

Cancer terrestris, minor,
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is. De oogen zyn zwart, zo hard als hoorn, en gaan in en uit hunne kringen, gelyk
die der Kreeften. Hy heeft aan ieder zyde vier pooten, bestaande ieder uit vier leden,
waarvan het laatste plat is, en puntig eindigt. Hier mede gaat en schraapt hy de
aarde; doch buiten deze acht pooten heeft hy ook nog twee scheeren, die veel
dikker zyn dan de pooten, en waarvan het einde, gemaakt als dat der Zeekrabben,
geweldig nypt, en zelfs de wortelen, bladen, en vruchten waarmede hy zich voedt,
afscheert.
(x)
De tweede soort is de Paarsche Krabbe die in 't riet, en in andere van de zee
afgelegene plaatsen gevonden wordt, uitgenomen in den tyd, wanneer zy zich
derwaarts gaan baaden, 't welk in 't begin der regens, dat is, in de maand van July,
geschiedt.
(y)
De derde is de witte Krabbe welke men in de moerassige plaatsen, en naar den
zeekant vindt. Deze soort is grooter dan de voorgaande. Daar zyn 'er die over de
geheele dikte, by de zes duimen breed zyn. Dezen hebben aan ieder zyde vyf
pooten, en twee scheeren, waarvan de nypers, die zeer groot in den omtrek zyn,
gemaakt zyn op de wyze van nyptangen.
(z)
De vierde soort , welke men Cirikes

(x)
(y)
(z)

Cancer violaceus.
Cancer albicans, minor.
Cancer parvus.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

250
noemt, wordt gevonden in de Rivieren, en op de klippen langs den zeekant. Dezen
zyn platter dan de anderen, en hebben ook dikker en harder schaalen. De scheeren,
schoon kleiner, nypen niet minder; de visch op zich zelven is lang zo vet en vleezig
niet.
Het aanmerkelykste van deze dieren is, dat zy de eigenschap bezitten, van zich
jaarlyks van hunne schaalen, of bedekzelen, te ontdoen, door zich in de Zee te
baaden, alwaar zy ook eieren leggen, na dat zy hunnen ouden rok of schaal hebben
afgelegd; doch eer zy zulks doen, graaven zy eerst een gat in den grond, waar in
zy bladen tot hun voedzel brengen, en, zo ras zy zich van hunne schaalen ontdaan
hebben, begeeven zy zich daar in, en blyven 'er, tot dat de nieuwen, welken in de
plaatse komen, zo hard geworden zyn als die zy afgelegd hebben. De rust en 't
voedzel, welk zy intusschen gebruiken, maakt hen zeer vet, en indien men ze dan
vangt, zo vindt men ze bedekt met een rood malsch en dun velletje, gelyk dun
schaapsleer. Men zegt, dat zy in dezen staat veel beter smaaken, dan op eenigen
anderen tyd. Hunne eieren gelyken naar die der Kreeften. De Krabben zyn rood,
als zy gekookt zyn, en van een' zeer goeden smaak.
+
De beste wyze, om de Krabben toe te maaken, is, dezelven eerst in water met
+
zout te kooken, vervolgens te openen,
Van de manier om de
Krabben toe te maaken.
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al het vleesch, de eieren, en 't vet 'er uit te haalen, en ze dan, in hun eigen nat, met
wat boter, gestooten beschuit, peper en veel citroen sap te stooven, en, als 't een
en ander wel toebereid is, dezelven op te disschen. Ik kan verzekeren, dat het eene
heerlyke spyse is. Men laat ze ook wel maar alleen in water kooken, om ze met
eene Saus van piment te eeten, daar de Creoolen, de Inboorlingen van 't land, en
de Negers groote lief hebbers van zyn, schoon ik 'er op die wyze geen' smaak in
vinde.
Men zegt, dat de Krabben, schoon lekker, zwaar om te verteeren zyn, en veele
koude en droefgeestige vochten veroorzaaken; mogelyk hangt zulks af van de
manier om ze toe te maaken; want ik heb nooit ondervonden, dat zy my kwaad
gedaan hebben, zo dikwils als ik ze op de gemelde wyze gegeeten hebbe, terwyl
ik wel gelooven wil, dat zy zo gezond niet zyn, als zy maar alleen in water gekookt,
en met piment gegeeten worden, waar door zy een hard en bezwaarlyk voedzel
kunnen worden.
De gemaklykste wyze om de Krabben te vangen is, den nacht daar toe te neemen,
om dat zy dan uit hunne gaten komen, om voedzel te zoeken. Ten dien einde voorziet
men zich van brandende toortsen, door wier behulp men dezelven ontdekt; niets is
gemaklyker, dan ze by den rug te vatten om geen kwaad van hunne schee-
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ren te vreezen, en ze vervolgens in een zak, of in eene wel toegedekte mande te
doen.
+
(a)
De Oester bestaat uit alle de deelen, welken andere schulpdieren bezitten. Hy
is beslooten in een' schulp, die door zyn gewigt onbeweeglyk is, maar zich opent +Van de Oesters.
om den visch de ademhaaling gemaklyk te maaken, het water te doen inzuigen,
en het noodige voedzel te verschaffen, welk men zegt te bestaan in 't sap van kleine
diertjes, planten, en zekere deelen van eene modderige aarde.
Niets heeft my meer verwonderd, dan de visschen, die ik 'er in Suriname van
gezien heb; want dezelve verschilt zeer veel met die van alle andere landen, ten
minste zo veel ik 'er van weet.
Ieder een weet, dat men de Oesters, gemeenlyk vangt met dezelven van de
(*)
klippen los te maaken; doch daar vangt men ze op de Mangels.

(a)
(*)

Ostrea: in 't Hoogduitsch Auster.
De Mangel is een zeer hooge en wyd uitgebreide boom, wiens manier van wassen aanmerkelyk
en zonderling is; want als deszelfs takken in de hoogte opgeschoten zyn, en zich verspreid
hebben, buigen zy zich weder naar de aarde, alwaar zy wortel vatten, en op nieuw boomen
worden, die zo dik zyn als de oorspronkelyke. Het hout dezer boomen is hard en vast; de
bladen gelyken naar die van eenen Peereboom; de bloemen zyn klein, en worden gevolgd
door peulen, gelykende naar die van den Kassieboom, en gevuld met eene soorte van vleesch,
welk bitter van smaak is. Het is aan deze wortels, dat het zaad der Oesters zich vastzet,
voedt, en wonderbaarlyk vermenigvuldigt.
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Zy zyn zeer klein, en hunne schulp is gedeeltelyk voorzien met punten, en gedeeltelyk
zandig; doch zy zyn zeer teder, malsch, en lekker van smaak.
Daar zyn 'er echter, die nog smaakelyker zyn dan de voorgaande soort, en zich,
gemeenlyk op-steene sluisen vast zetten, daar men ze niet dan met zeer veel moeite
af kan krygen.
Daar is nog eene derde soort, welke de Inboorlingen van 't land langs ver
afgelegene Rivieren visschen, en die tegen de klippen aan wassen, daar zy zo vast
aan gehegt zyn, dat zy hakmessen moeten gebruiken om ze los te maaken; dezen
zyn veel grooter; ik ken 'er den smaak niet van, om dat ik 'er nooit van gegeeten
heb.
Als de Oesters goed en versch zyn, verwekken zy eetlust, en schoon zy, in de
maag verteeren zonder 'er veel chyl te veroorzaaken, zyn zy echter zeer gezond
voor menschen van eene goede gesteldheid. Ook zyn zy goed voor die aan
scheurbuik onderhevig zyn, terwyl zy ons tevens tot het voldoen onzer dierlyke
driften prikkelen.
+
(b)
De Zee-Mossel is een klein vischje, welk langwerpig en min of meer dik is. Het
is zo bekend, dat ik my niet zal ophouden met 'er eene beschryving van te geeven, +Van de Mossels.
maar my bepaalen, met te zeg-

(b)

Mytilus parvus, totus niger: in 't Hoogduitsch Muschel, of Muschel Schale.
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gen dat die van Suriname zeer klein zyn, en door de Inboorlingen van 't land gevischt
worden, 't welk evenwel niet dikwyls geschiedt; want ik heb het maar tweemaal
gezien, in al dien tyd, dat ik 'er geweest ben.

Drie en twintigste hoofdstuk.
Van de Gekorvene Diertjes, of Insekten.
Hoe gering en verachtlyk de Insekten ons ook toeschynen, zyn dezelven nogthans
een der wonderbaarlykste voortbrengzels van de natuur, waardoor het Opperweezen
zyne Almagt en Grootheid op eene luisteryker wyze schynt aan den dag gelegd te
hebben.
De Natuur werkt, in groote voorwerpen, in het groot, en vindt aldaar stof om zich
gemakkelyk uit te breiden, terwyl zy, hoewel bepaalder in kleine voorwerpen, echter
te meer daarin uitblinkt, naardien men dezelven minder vatbaar houdt voor fraeiheid,
nette schikking en volmaaktheid. Dit blykt klaar in de zamenstelling der Gekorvene
Diertjes, in welken alles aanmerkenswaardig is, en waarvan de deelen zo
wonderbaarlyk zamengesteld zyn, dat zy allen wonderlyk strekken tot het einde,
welk God zich in ieder in 't byzonder voorge-
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steld heeft. Doch om my niet uit te breiden over een onderwerp, welk oneindig groot
is, en myne kennis te boven gaat, en daarenboven, in onze dagen, met veel zorg
en vlyt door zo veele ervarene Natuurkundigen, als de Heeren de Reaumur, de
Geer, Linnaeus, Lister, Swarmerdam, Leeuwenhoek, Bradeley, Harwei, Needham,
Derham, Malpighi, Lionnet, Bonnet en meer anderen, behandeld is, zo zal ik my
slegts ophouden met de Insekten, die men in Suriname vindt, kenbaar te maaken.
+
Men geeft den naam van Schallebyter aan een Gekorven Diertje, wiens vliezige
+
vleugelen in schubbige kokers beslooten zyn. Dit Insekt maakt zelfs een der
Van de verscheidene
uitgebreidste klassen, zo om de verscheidenheid van derzelver grootte, als om soorten van Schallebyters.
't verschil der kleuren, der gedaante, en der zamenvoeging van zekere deelen, daar
hetzelve uit bestaat.
+
Onder de oneindige verscheidenheid dezer diertjes van dezelfde soort, moet de
+
(a)
Van den Kever.
Kever zonder tegenspraak, de eerste plaats bekleeden. Dezelve is, van het het
hoofd tot aan het uiterste van 't lyf, by de vier duimen lang, en derdehalven duim
breed. Men kan 'er het hoofd, de borst en den buik zeer wel in onderscheiden. Op
het hoofd draagt hy een' krommen hoorn, ter lengte van een' grooten duim, welke
als een vork eindigt, en uit

(a)

Scarabeus Rhinoceros: in 't Hoogduitsch Käfer.
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wiens beginsel een andere tak schiet, die als een halve boog over den rug geboogen,
en zo dik is als een pyp. Aan ieder zyde van den mond heeft hy een krommen
knevel, geboogen op de wyze van een' hamer. Zyne oogen die bezyden den
middelsten hoorn geplaatst zyn, zyn groot, roodachtig en een weinig uitpuilende.
Aan ieder zyde van het hoofd, ziet men nog een hoorn of uitwas, ter lengte van een'
halven duim, en van dezelfde stoffe als de middelste. Dit diertje heeft zes beenen,
waarvan de twee eersten uit de borst voortkomen, en de vier anderen uit den buik;
zy zyn alle zes een' pyp dik, en zwart van kleur gelyk het overige van 't lighaam. De
twee vleugelen, die zeer dik en breed zyn, vouwen zich toe op de borst of op den
geheelen rug. De kop, de hals en buik zyn bedekt met roodachtige veertjes.
+
(b)
De tweede is de gehoornde Schallebyter of het vliegend hart welke roodachtig
+
zwart is. Deszelfs vierkantige kop, is van vooren gewapend met twee harde,
Van 't vliegend hart.
beweeglyke hoornen, die kruisling over elkanderen liggen, gelyk een nyptang,
en welken het dier, by de twee einden toenypt, kunnende daardoor veel pyn
veroorzaaken. De oogen, welken hard zyn, en uitsteeken, zyn bruinrood, en geplaatst
bezyden de hoornen. Het hoofd is daarenboven voorzien met vier sprieten en een'
tromp daar

(b)

Scarabeus cornutus, sive Cervus volans.
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het zich van bedient om voedzel te gebruiken. Het heeft zes beenen, en twee breede
doorschynende vleugels, die het onder twee harde scheden toevouwt, welken de
vleugels, gelyk ook den geheelen rug bedekken.
+
(c)
De derde is de Scarabeus pillularis, of Strontwroeter wiens kop van onder plat
is, en van boven eenigzins kogelachtig, met verscheidene tastbaare uitwassen. +Van den Scarabeus
Deszelfs oogen zyn geplaatst in 't bovenste van het hoofd, en de mond is voorzien pillularis of Strontwroeter.
met twee groote nypers. De borst is glad, met een uitgeholde voore in 't midden,
naar het achterste gedeelte. De kokers, die de vleugels bevatten, zyn insgelyks
glad, zwart en gegroefd. Het geheele lyf is rond in een gedrongen, breed, en van
eene zwartblaeuwachtige van onderen glimmende kleur. De beenen zyn van vooren
getand, op de wyze van eene zaag; en aan het binnenste gedeelte der bouten van
het eerste paar beenen, welken aan 't middelste van de borst vast zyn, wordt men
eene groote rosse en ruige plek gewaar. Dit dier heeft den naam van Strontwroeter
gekreegen, om dat hetzelve zich gaarne in de vuiligheden onthoudt.
+
(d)
De vierde is een Mai-Kever die zo lang is als een tuinboon, en zo dik als een
+

Van den Mai-Kever.

(c)
(d)

Scarabeus pillularis.
Scarabeus stridulus: in 't Hoogduitsch May-Käfer.
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vinger. Deszelfs vierkantige kop is gewapend met twee nypers, en vercierd met
twee geele hoorntjes, gemaakt als een kuifje. Zyne oogen zyn zwart, en de borst,
welke rood is, is zamengesteld uit zwarte ringen. Het lighaam eindigt met eenen
langen, spitsen en harden staart, die veel gelykt naar hoorn, en geboogen is als
een kromme nyper: het bovenste van het dier is ruig, en men zegt, dat het zyne
jongen uit eieren voortteelt.
+
(e)
De vyfde is een Kakker-lak die byna derdehalven duim lang, bruin van kleur,
+
en plat van lyf is. Dit Insekt, waar van het byna in alle huisen krielt, heeft eenen
Van de Kakker-lakken.
verfoeilyken stank by zich. Het sluipt tusschen het hout door in de kasten, alwaar
het vliegt, en een' hoop eieren legt, zo groot als mostaard-zaad. Het beknabbelt het
brood, kruipt in de glasen daar wyn of bier in is, in de konfituuren enz. besmettende
dezelven met zyn' stank, die slimmer is dan die der weegluisen. Zelfs knabbelen zy
aan linnen, wollen en kleederen, vervullende dezelven ook met hunne kwaade lucht.
Doch allerliefst houden zy zich op in schepen, die zuiker laaden, om dat zy veel van
zoet houden. Ook brengen 'er de schepen, die op de reede leggen, eene goede
laading van in Europa over. Het is eigenlyk een Mai-Kever van de grootste soorte.

(e)

Scarabeus pillularis.
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(f)

De zesde is een gemeene Kever , ligt bruin van kleur, met een ruige borst; de
kanten der kerven van 't benedenste van den buik zyn wit, en het lyf eindigt met
een' krommen staart.
(g)
Men geeft ook nog den naam van Kever aan een diertje, welk by nacht blinkt
als vonken vuurs; doch zelden, dan wanneer het regenachtig weder is.
(h)
De laatste soort van Kevers is eene soort van Tor, zo dik als een vinger, en twee
duimen lang. Deze is gansch zwart en zagt. Zyn kop en hals zyn donker purper, en
het lyf is geschakeerd met verscheidene blaeuwe kringen.
Nu valt 'er omtrent de Kevers niets meer aan te merken, dan dat zy oorspronkelyk
van wormen komen, waarvan zommigen in koedrek of vuiligheid van andere dieren,
voortgeteeld worden, eenigen in modderig water, en anderen wederom op bladen
van boomen; alwaar zy zich voeden, groot worden, de gedaante verwisselingen
ondergaan, die hun met veele gekorvene diertjes gemeen zyn, in poppen veranderen,
en eindelyk Kevers, of Schallebyters, worden.
+
(i)
De Scorpioen is een land Insect van eene middelmaatige grootte, gelykende
+
naar een' kleinen Kreeft. Men vindt dit
Van de Scorpioenen.

(f)
(g)
(h)
(i)

Scarabeus vulgaris.
Scarabeus parvus, noctilucus, seu inster ignis Splendens.
Scarabeus niger.
Scorpis: in 't Hoogduitsch Scorpion.
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dier, welk zich gemeenlyk in natte koude plaatsen onthoudt, in de warme landen.
Daar worden twee soorten van onderscheiden, die slegts in kleur van elkanderen
verschillen.
(k)
De eerste is de Zwarte Scorpioen . Deszelfs kop is wat breed en uitsteekende,
en schynt aan de borst vereenigd te zyn. Hy heeft vier oogen, waarvan 'er twee
geplaatst zyn naar 't voorste gedeelte van den kop, en de twee anderen naar het
midden van den kop, of naar de borst; deze oogen zyn alle vier zo klein, dat men
ze naeuwlyks zien kan. Zyn bek is zamengesteld uit twee kaakebeenen, verzeld
van twee kleine getande scheeren, welken hem schynen te dienen voor tanden, om
zyn voedzel te maalen, en welken het dier zodanig in kan trekken, dat zy byna
onzigtbaar worden. Uit de twee zyden van 't hoofd ziet men twee armen te voorschyn
komen, bestaande ieder uit vier geledingen, welker laatste redelyk dik is, sterke
spieren bevat, en gemaakt is als een nyptang, gelyk het uiterste van de armen der
Rivier-Kreeften. Hy heeft, onder de borst, acht pooten, vier aan ieder zyde; en ieder
derzelven is verdeeld in acht gewrichten, waarvan de laatsten insgelyks gekloofd
en voorzien zyn met kleine kromme nagels; alles is met hair bedekt.
Het gansche gedeelte van den buik ver-

(k)

Scorpio nigricans.
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deelt zich in zeven ringen, uit wier laatste de staart voortschiet, die lang en knobbelig
is, bestaande uit zes kleine ronde en ruige knobbels, welken by de einden, op de
wyze der paternosters aan elkanderen gehegt, beweegbaar, en hol zyn; de laatste
knobbel is gewapend met een' langen angel, die krom, zeer puntig, hol, en aan 't
einde met een klein gaatje doorboord is, door 't welk zy al steekende een droppeltje
wit, venynig, scherp en bytend vogt laat vallen, welk vogt beslooten is in een blaasje,
aan 't einde van den staart geplaatst.
De wyfjes zyn altyd grooter, dikker, ronder en zwarter dan de mannetjes; volgens
de waarneemingen van Aristoteles, bevestigd door die van Rédi en Maupertuis,
brengen zy leevendige jongen voort. Ik zal met stilzwygen eenige fabelachtige
geschiedenissen der Scorpioenen, daar Plinius, AElianus, en vooral Albert le Grand
gewag van maaken, voorby gaan, en maar alleen zeggen, dat wanneer men het
ongeluk heeft van door dezelven gestooken te worden, de wond zo pynlyk is, dat
'er zelfs de koorts ras opvolgt, maar dat dezelve echter zo gevaarlyk niet is als men
voorgegeeven heeft, wanneer men 'er terstond middelen voor gebruikt, gelyk ik zelf
ondervonden heb, zynde tweemaal gestooken geweest van een' Scorpioen van de
grootste soorte. Ik nam ten eersten myn toevlugt tot de Venetiaansche Theriakel,
welk ik ondervond, het krachtigste en beste middel tegen dit vergif
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te zyn. Ook zoude ik iemand, die 'er, by ongeluk, van gestooken mogt zyn, raaden
om maar alleen, gelyk ik gedaan heb, iets van deze artsenye te neemen, hetzelve,
een vinger dik, op het gekwetste deel te leggen, en met een doek toe te dekken. Ik
blyf'er borg voor, dat zy dan geene kwaade uitwerking van den steek van dit dier,
welke zo gevreesd wordt van 't menschlyk geslacht, te wagten hebben, maar dat
zy, in tegendeel, in minder dan een uur tyds volmaakt geneezen zullen zyn, zonder
dat 'er de minste ontsteeking of eenig ander toeval bykome.
De tweede soort is gelyk aan de Europeaansche Scorpioenen.
+
De Spinnekoppen zyn zeer gemeene Insekten, waarvan men eene vry groote
menigte van soorten vindt, die in maakzel, grootte, en kleur verschillen, en byna +Van de Spinnekoppen.
het gantsch geheel al bevolken.
Veele menschen hebben zulk een afgryzen van deze dieren, dat de enkele
gedachte aan dezelven genoeg is, om hun een schrik op 't lyf te jaagen; inzonderheid
bespeurt men dit by de vrouwen; doch deze angst ontstaat naar myne gedachten,
alleenlyk uit het vooroordeel, welk men van kindsbeen af gehad heeft, dat zy vergiftig
zyn; een denkbeeld echter, welk slegts toepasselyk is op de Spinnekoppen in de
warme landen, die inderdaad zo vergiftig zyn, dat haare beeten doodelyke
uitwerkzelen veroorzaaken; onder dezen behoort de volgende, die ik ga beschryven.
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Onder alle de soorten van Spinnekoppen, die men in Suriname vindt, is het gezicht
(l)
van dit dier alleen in staat, om een ieder, die gevaar loopt van 'er door gebeeten
te worden, een' schrik op 't lyf te jaagen; want het is byna zo groot als een vuist, en
men kan het onder de klasse der Tarentula's brengen.
Men vindt deze Spinnekop, allermeest in de Plantagiën, onder de wortelen,
dienende tot voedzel voor de slaaven, gelyk de patatten, ignaamen of teiers, en ook
op de kroonen der Ananassen.
Het is een ruig dier, welk van boven zwart, van onder olyf kleurig, en in 't midden
verdeeld is in twee gelyke deelen, wier benedenste zo groot is als een duive-ei,
hebbende aan ieder zyde vyf pooten, die in vyf of zes gewrichten verdeeld zyn. De
grootsten dezer pooten, zynde de voorsten, zyn vier en meer duimen lang, en
hebben aan 't einde een klein geel nageltje, uitgehold op de wyze van een
halfmaantje. Deszelfs mond is van weerskanten gewapend met zeer scherpe haaken,
van een vaste, zwarte, zeer gladde en blinkende stoffe. Men ziet van deze
Spinnekoppen, welken, als derzelver pooten uitgestrekt zyn, grooter in den omtrek
zyn dan de palm van de grootste hand. Men verzekert, dat de beet dezer dieren
doodelyk is, indien men terstont geen hulpmiddels ge-

(l)

Araneus maximus, Sive Phalangium.
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bruikt. Men valt 'er, ten eersten, van in eene flaeuwte die gevolgd wordt door eene
diepe slaaperigheid; het gekwetste deel wordt blaeuw, zwart en swelt merkelyk op.
Ook zegt Pison, dat die kwaal zomtyds zonder hulpmiddel is. Malum adeo
exasperatur, ut incurabile reddatur. Medicin Brasil. de Venenis, Lib. 3. p. 44.
Nogthans ben ik van gevoelen, dat de beet van dit zo vergiftig dier op dezelfde
wyze kan geneezen worden, als ik aan de hand heb gegeeven voor die der
Scorpioenen.
(m)
De tweede soort is eene Spinnekop die aanmerkelyk is om haare zilverkleur,
en om dat zy de gedaante van een' Kreeft heeft.
(n)
De derde is eene Huis spinnekop by een ieder, en byzonder by de
Natuurkundigen, bekend onder den naam van de zwervende Spinnekop, om dat zy
zich nooit in haar nest ophoudt, gelyk de anderen. Zy gaat, gemeenlyk, haare prooi
zoeken, en weet met veel slimmigheid en overleg daar op te aazen. In 't midden
van haar voorhoofd ziet men twee groote oogen, twee die kleiner zyn aan het einde,
en twee van dezelfde grootte aan 't achterste gedeelte van 't hoofd.
+
De Krekels zyn van 't geslacht der vliegen, hebbende vier vleugels en eene zaag.
+
Men onderscheidt 'er twee soorten van.
Van de Krekels.

(m)
(n)

Araneus argenteus, cancriformis.
Araneus domesticus, flavescens, venatorius, oblongus, longipes.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

265
(o)

Die van de eerste soorte hebben een dik, breed, en platachtig hoofd. Zy zyn
zamengesteld uit twee harnasjes, en een lighaam, bestaande uit vyf ringen, schoon
het alles aan een schynt verknocht te zyn. De kleur is rood. De oogen zyn nets
gewyze, gelyk die der gewoone vliegen. Daarenboven heeft het nog drie effene
oogjes boven op het hoofd, als ook zeer korte sprieten. Het is ook voorzien met vier
fraeie, groote, dunne, losse, gespikkelde en doorschynende, vleugels, die daks
gewyze geschikt zyn; met zes beenen, en een' tromp of regten zuiger, welke zich
van onder toevouwt, en tot onder de borst schiet; en door het dier uitgehaald wordt,
als het denzelven in eenig deel van een boom, om 'er het sap uit te zuigen, wil
steeken.
De mannetjes worden zeer gemakkelyk van de wyfjes onderscheiden, door eene
zaag, welke de laatsten aan het achterste gedeelte hebben, daar de mannetjes
onder aan den buik kleine trommeltjes hebben, om al zingende hunne liefde te
kennen te geeven; zo dat het mannetje maar alleen zingt, en niet het wyfje, en, door
zyn schor geluid, hoe ver hy van haar af is, zyn voorneemen bekend maakt. Om
omstandig onderricht te worden van de wonderbaare inrichting van 't werktuig, wiens
geluid geschikt is om het wyfje te roepen, moet men

(o)

Cicada major: in 't Hoogduitsch Heuschrecke.
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toevlugt neemen tot l'historie des Insectes de Mr. de Reaumur. Het wyfje is
eierbaarende, legt haare eieren, een voor een, in 't diepste der reeten, welken zy
tot in het hart der takken van sappige boomen, door behulp van haare zaag, die zy
uit haar laatsten ring doet te voorschyn komen, weet door te booren.
(p)
De tweede soort is een kleine Moeras Krekel, of liever een vliegje met zes
voeten, dat men op het water vindt, verschillende met het voorgaande alleenlyk in
het hoofd, welk veel meer vooruit steekt. Het is geheel groen.
+
(q)
Men geeft den naam van Juffertje aan eene vlieg, welker kop zeer groot is, in
+
vergelyking van de kleinheid en lengte van 't lighaam, daar hy slegts door een
Van de Juffertjes.
klein dun draadje aan vast is. Het heeft gelyk de andere vliegen, en kapellen,
onder en boven doorschynende vleugels; zommigen zyn vercierd met eene blaeuwe,
anderen met eene goud groene kleur: waar door de twee soorten, die men in 't land
vindt, onderscheiden worden. Daarenboven zyn zy zeer leevendig, en woonen langs
de strandenen in moerassige plaatsen. Ook zyn zy veel grooter dan die men in
Europa ziet. Indien men nader onderricht wil zyn wegens derzelver gansche
gedaanteverwisseling, kan

(p)
(q)

Cicada minor, viridis.
Libelloe, aut Mordelloe.
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men l'Historie des Insectes de Mr. de Reaumur raad pleegen.
+
(r)
De Sprinkhaanen zyn gevleugelde Insecten die springen en vliegen, en wier
+
geslacht eene groote menigte van soorten, verschillende in maakzel, groote en
Van de Sprinkhaanen.
kleur, uitvlevert.
Zie hier welken men in Suriname vindt.
(s)
De eerste is een groene Sprinkhaan, wiens hals zeer regt en lang is.
(t)
De tweede is eene grooter soort, gemaakt op de wyze van een dakpan, en
purperverwig.
(u)
De derde is een Sprinkhaan van verscheidene kleuren, hebbende zeer lange
sprieten en beenen.
De vierde is slegts eene verscheidenheid van den voorgaanden, met betrekkinge
tot de kleuren die in dezen zeer bleek zyn.
Mej. Merian geeft, in haare Historie der Insecten van Suriname, de afbeelding
van eene vyfde soorte, welke, volgens haar verhaal, voortkomt van eenen oranje kleurigen worm, welke zich voedt met de bladen van een' boom, waarvan de vruchten
Sodomsappels genoemd worden.
Men onderscheidt in deze dieren den kop, den buik en de borst. De kop is min of

(r)
(s)
(t)
(u)

Locusta.
Locusta, plane viridis, collo longissimo, erecto.
Locusta viridis, alis majoribus, imbricatis et purpurascentibus.
Locusta multicolor, antennis et pedibus anterioribus longissimis.
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meer groot naar maate van de soorte. Hun mond is bedekt met eene soort van een
rond, uitsteekend en beweeglyk schild, en gewapend met twee getande
kaakebeenen, en eene breede roode tong. Aan ieder zyde der kaakebeenen hebben
zy een' knevel, die, gemeenlyk, groen en ruig is, en zich toevouwt door behulp van
drie geledingen. Hunne sprieten zyn knobbelig, zeer lang, hoe langer hoe dunner,
bleek, en geplaatst op den kruin van 't hoofd; de oogen, bestaande uit een zwarte
eenigzins uitsteekende stip, zyn half rond. De borst is verheven, smal, en van onder
en boven gewapend met twee getande steekels. Op den rug hebben zy een
langwerpig schild, daar de spieren van de voorste beenen zeer vast aangehecht
zyn. Zy hebben zes beenen, waarvan de twee eersten korter zyn dan de anderen,
en vier vleugels, daar in 't midden een dikke ribbe dwars doorloopt. De buik is
aanmerkelyk groot, bestaande uit verscheidene ringen, en eindigende in twee ruige
staarten, gelyk die van een rot.
De paaring dezer dieren is te zonderling, om dezelve met stilzwygen voorby te
gaan. Het mannetje vat het wyfje met zyne tanden achter in den nek; en het aldus
met zyne twee voorste beenen vast houdende, steekt hy zynen angel, die aan 't
einde van zyn buik geplaatst is, in haare schede, en wel zo dat zy vry lang in dien
staat blyven.
Wanneer het wyfje zich van haare eieren wil ontdoen, legt zy dezelven op de
aarde,
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op dat zy, door de hitte der Zonne, mogen uitgebroeid worden. De eieren zyn ovaal,
doch zeer klein. Uit dezelven komen wormen voort, die weinig grooter zyn dan
vlooien, en allengskens de gedaante van Sprinkhaanen aanneemen, welken reeds
beginnen te huppelen, als zy nog maar poppen zyn.
+
(x)
De Huis-Krekel is een dier, welk een weinig zweemt naar den Krekel en
Sprinkhaan beiden, en ten anderen zo bekend is, dat ik niet geloove, dat het zeer +Van de Huis-Krekels.
noodzaakelyk zal zyn eene beschryving van deszelfs gedaante te geeven, of
van zyn' gezang te spreeken. Doch wat de Water-Krekel aangaat, die is te
merkwaardig, om 'er geen gewag van te maaken.
(y)
De Water-Krekel dien men in Suriname vindt, is zekerlyk een dier, welk in veele
opzichten, eene plaats in het beste Kabinet verdient.
Deszelfs lighaam welk gespikkeld is, is acht duimen lang, daar onder begreepen
den staart, die vyf geledingen heeft. Hy is zo dik als een pyp, en heeft een klein
hoofd, welk door een gewricht aan 't lighaam vereenigd, en gebogen is. Van tusschen
de oogen, die zwart zyn en uitpuilen, komen twee sprieten voort, welken by de vyf
duimen lang zyn, en uit de twee zyden van den mond, die wyd gaapt, twee anderen
die kleiner zyn. Uit het onder-

(x)
(y)

Grillus domesticus: in 't Hoogduitsch Grille.
Grillus aquaticus.
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ste van den hals komen de twee eerste beenen te voorschyn, waarvan ieder omtrent
de lengte van zes duimen heeft. Hy heeft dikke dyen, zynde het geene men eigenlyk
beenen noemt, dunner.
Aan 't einde dezer beenen zyn de voeten, welken eindigen in twee kleine angels,
of haaken. Rykelyk twee duimen van het eerste paar beenen, ziet men het tweede
paar, en anderhalven duim laager het derde paar, die allen even lang zyn.
Dit dier, welk in zyne soort, om de grootte vervaarlyk is, is van kleur als run, die
uit de kuip komt. Men vindt het in moerassige plaatsen, en het is zo zeldzaam, dat
ik nooit een ander gezien heb, dan dat ik beschreeven heb, en tegenwoordig in myn
Kabinet bewaare. Men moet gelooven, dat de lange beenen dit dier tot vinnen
verstrekken, want vleugels heeft het niet. Wat zyn gezang aangaat, daar van heb
ik geene de minste kundigheid.
+
(z)
De Wespen van Suriname zyn veel grooter dan die van Europa en ook
kwaadaartiger, vooral in de groote hitte. Zy maaken honingraaten, gelyk de byen +Van de Wespen.
daar men niets anders in vindt dan haare jongen. Deze honingraaten bestaan
uit eene soort van wit wasch welk zeer zuur is, en zo brosch dat het breekt, in plaatse
van aan een te kleeven, als men het tusschen de vingers wryft.
De steek dezer dieren doet vervaarlyk

(z)

Vespa: in 't Hoogduitsch Wespe.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

271
zeer, en veroorzaakt eene opzwelling, met eene buitengemeene jeukte verzeld.
De Wespen worden zeer gemakkelyk onderscheiden van de Byen, om dat zy
geen' tromp hebben, gelyk de laastgenoemden; maar eenen mond, op wiens voorste
gedeelte zich twee soorten van tanden ontmoeten, die vast zyn aan de twee zyden
van 't hoofd, welken aan 't begin breed zyn, en in drie tanden met scherpe punten
eindigen, wier maakzel overeenkomt met den verslindenden aart dezer dieren.
De Wespen zyn daarenboven nog van alle vliegen met vier vleugels
onderscheiden, door haare bovenste vleugels, welken altyd in de lengte,
toegevouwen zyn, uitgezondert als zy vliegen. Boven de genoemde vleugels is een
schubbig gedeelte, welk tot een veer dient, en de vleugels belet, zich te veel op te
geeven, waardoor derzelver slagen korter, en de beweegingen leevendiger worden,
zynde dit zo veel te noodzaakelyker voor dit gedierte, dewyl het geschikt is, om van
de jagt te leeven, en dikwyls zyn prooi al vliegende te vervolgen en te vangen.
+
(a)
De Horsels verschillen, gemeenlyk, niet veel van de Wespen, doch derzelver
+
steek is erger.
Van de Horsels, of
Deze dieren maaken hunne nesten in holle boomen, en hebben zulk een scherp Hommels.
gehoor, dat zy op het minste gerucht, welk

(a)

Crabro major, niger, venenatus: in 't Hoogduitsch Hornisse of Horwispe.
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zy van verre hooren, hunne verblyfplaats verlaaten, en den eersten, die hen op den
weg ontmoet, steeken.
De steek van dit Insekt veroorzaakt groote bulten op het lyf; en zulk eene zwaare
pyn, dat men 'er dikwyls de koorst van krygt; te meer dewyl dezelve zomtyds zes
uuren achter een duurt, en men 'er zelfs meer dan eenen dag gevoel van heeft, 't
welk ik meer dan eens, onder het jaagen in de bosschen, en langs het strand,
ondervonden heb, alwaar men 'er, het geheele jaar door, en byzonder in het regen
saisoen, een vervaarlyke menigte van vindt.
Dit dier overtreft alle de anderen van zyne soorte in kracht, en zou daar zelfs eene
groote slagting onder aanrechten, indien de Natuur, die altyd weldoende is, deszelfs
verslindenden aart geene paalen gesteld hadt, door hetzelve slegts eene loome en
vadzige vlugt te geeven, welke verzeld wordt van een geraas, waardoor den anderen
van verre de aannadering van hunnen geduchten vyand aangekondigd wordt. In
het land wordt hy Malebonze genoemd.
+
(b)
De Honingbyen van Suriname zyn de helft kleiner dan die van Europa, en
+
naeuwlyks vyf, of zes linien lang. Zy zyn zwart, en brengen honing en wasch
Van de Honingbyen.
voort, gelyk de onzen. Haar verblyf is in holle boomen, alwaar zy haare korven
toemaaken, en het

(b)

Apis Sylvestris, parva: in 't Hoogduitsch Biene of Imme.
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gat, welk zy verkoozen hebben, met haar werk vervullen. Indien het gat te groot is,
maaken zy eene soort van koepel van wasch, die de gedaante heeft van een' peer,
binnen welke zy haar verblyf houden, honing maaken, en haare jongen voortteelen.
Derzelver wasch is zwart of paarsch, en wordt nooit wit, noch geel. Zy maaken
geene honingraaten, gelyk die van Europa, maar bergen haaren honing in kleine
blaasjes van wasch, gelykende naar die van den karper. Dezelve is altyd vloeibaar,
verdikt nooit, en heeft geene grootere vastigheid dan de olie van olyven: de kleur
is als die van amber, de smaak zoet, doch dezelve wordt ligtelyk, en in korten tyd,
zuur.
De Apothekers maaken 'er hetzelfde gebruik van als van die van Europa; en men
zou 'er eene merkelyke menigte van kunnen verzamelen, indien men de Byen in
Korven vergaderde, gelyk elders gedaan wordt; maar in dat land is men gansch niet
genegen, zich zo veel moeite te geeven voor zaaken, die 'er van zo weinig belang
schynen te zyn.
+
(c)
De klasse der Vliegen behelst eene oneindige menigte van onderscheidene
+
soorten: ik zal slegts spreeken van die my bekend zyn.
Van de verscheidene
soorten van Vliegen.
De eerste is eene glimmende Vlieg, groo-

(c)

Musca: in 't Hoogduitsch Mucke of Fliege.
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ter dan onze gewoone vliegen, daar zy anders niet kwaalyk naar gelykt.
Het achterste gedeelte van haar lighaam is doorschynend groen, en behoudt by
nacht, het licht, welk zy by dag ontvangen heeft. Deze Vliegen, die naar springende
starren gelyken, onthouden zich in bosschen en heggen, en begeeven zich tot
vliegen, zo ras het nacht wordt.
De tweede is eene groote Vuur-vlieg, gelykende naar een Mai-Kever. Haare
oogen zyn zeer breed en plat, en geeven in de duisterheid een zeer helder en
eenigzins groen licht. Het gansche achtergedeelte van haar lighaam is zo glansryk,
dat, het zy de vlieg zich stil houde, of vliege, of hoe men dezelve beschouwe, zy
altyd een zeer helder en uitgestrekt licht verspreidt: daarenboven heeft zy, in dat
zelfde gedeelte, eene zo snelle beweeging, dat men ze ter dege vast moet houden,
indien men niet wil, dat zy ontsnappe.
De derde soort is eene groote gekroonde vlieg, die omtrent derdehalven duim
lang is. Haar lighaam is eirond; haar rug bedekt met twee vleugels, welken van stof
zyn als dun parkement. Van kleur zyn zy bruin, getekend met eenige streepen, en
kleine zwarte stippels, glad en als vernist.
Schoon deze vleugels uit een stuk, en bol rond schynen, gelyk het lighaam, welk
zy bedekken, laaten de vliegen echter niet na dezelven uit te spreiden, en redelyk
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regt te houden, als zy vliegen. Het eerste paar vleugels bedekt twee anderen, die
korter zyn dan de eersten, en dit tweede paar dient wederom tot een dekzel voor
een' derde paar, welk wit en zeer fyn is.
De buik van deze Vlieg is bedekt met geel fyn dons, dat zo zagt is als zyde, en
gelyk aan dat, waarmede men den rug bedekt ziet, als zy alle de vleugels uitgespreid
heeft. Zy heeft zes beenen van omtrent drie duimen lengte, verdeeld in dyen, beenen
en voeten, welken gewapend zyn met kleine scheeren of klaeuwen, waar mede zy
zich vasthoudt. De kop en de hals zyn uit één stuk, bestaande uit eene harde en
hoornachtige zelfstandigheid, en glimmende als git. Deze twee deelen, die hunne
beweeging ontleenen van de kraakbeenen, waar door zy aan 't lighaam vereenigd
zyn, gelyken niet kwaalyk naar een' helm, uit wiens bovenste gedeelte een kromme
holle hoorn voortschiet, die derdehalven duim lang, en van dezelfde kleur en stoffe
is als het overige van 't hoofd, welk op het derde gedeelte van de lengte, twee
scherpe uitwassen heeft. Het bovenste van den genoemden hoorn is rond, het
benedenste hol gelyk een goot, 't een en 't ander voorzien met rosachtig dons. Het
benedenste uitwas is een derde grooter dan het bovenste; hetzelve komt voort uit
het bovenste kaakebeen, en ontvangt van daar al de beweeging, die het van nooden
heeft,
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om tot het bovenste te naderen, of 'er af te wyken: hetzelve is kort, en platter dan
het andere, en voorzien met eenige kleine puntjes, zynde aan het uiterste insgelyks
in twee punten verdeeld. Naast het begin van dit uitwas zyn de oogen van het dier
geplaatst, welken hard, doorschynend, graeuw en onbeweeglyk zyn, en niet uit
hunne kringen puilen, gelyk die der Kreeften. Onder hetzelfde uitwas is de mond,
die met kleine tandtjes gewapend is. Deze Vliegen worden voortgeteeld en gevoed
in het hart van zekere boomen, wier naam my onbekend is.
Ik weet niet, of ik niet beter gedaan had, deze Vlieg onder het geslacht der Kevers
te brengen, om dat zy daar inderdaad veel overeenkomst mede schynt te hebben;
maar om dat men haar gemeenlyk den naam van Vlieg geeft, heb ik my gevoegd
naar de gemeene gedachten, en zo ik daar in mis heb, verzoek ik verschooning by
de verlichter Natuurkundigen.
De vierde soort is die, welke men des zomers, in alle huisen van Europa vindt,
en Huis-Vliegen noemt.
De vyfde is eene soort van Vlieg, welke de paarden en andere dieren geweldig
plaagt. Deze Vlieg is kort, zeer dik en gelykt niet kwaalyk naar een' Hommel. Zy
onthoudt zich veel in bosschen; en men zegt, dat zy haare jongen opvoedt in de
ingewanden der paarden, doch zulks durve ik niet verzekeren.
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De-zesde en laatste soort zou onder het getal der Spaansche vliegen kunnen gebragt
worden, om dat haare vleugels overdekt zyn, met kleine kokertjes van eene groen
blaeuw vergulde kleur. Het lighaam is eirond, en middelmaatig van grootte.
+
(d)
De Maringouins zyn soorten van Muggen, die geweldig steeken, als de Zon
onder is, en tegen dat zy opkomt. Zy vliegen by troepen, en ontdekken zich door +Van de Maringouins.
haar gebrom. Dit gedierte weet zich zo behendig vast te maaken, dat het, wanneer
het eenig gedeelte van 't lighaam ontbloot vindt, zyn bekje op een der zweetgaten
schikt, en ontmoet het dan een' ader, zo sluit het terstond zyne vleugels in een, rekt
de pootjes uit, zuigt het bloed, en vult zich daar zodaanig mede op, dat het naderhand
niet dan met moeite vliegen kan.
+
(e)
Men geeft den naam van Muskita aan een diertje, welk eigenlyk de Neef is, die
men in Europa heeft, en die zo geweldig steekt dat men het verscheidene dagen +Van de Muskita.
gevoelt. Die in dit land eerst aankomen, moeten zich, in 't byzonder, met geduld
tegen dit gedierte wapenen, want die van ons Land komen 'er niet by, noch in
menigte, welke ontelbaar is, noch in het steeken, waar door groote puisten, en eene
onverdraaglyke jeukte veroorzaakt wordt.

(d)
(e)

Culex minor, vulgatissimus.
Culex omnium minimus.
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Daar zyn 'er van eene buitengemeene grootte, welke gewapend zyn met eenen
langen, styven en aan 't einde, gespleeten angel, die waarschynlyk hol is, en welken
de Mug in de zweetgaten van 't vel boort, om te steeken en het bloed uit te zuigen.
Zy staan op zeer hooge beenen, en verkiezen moerassige plaatsen tot haar verblyf.
De nieuwe Plantagiën zyn 'er, gemeenlyk, zo vol van, dat de Blanken, om zich tegen
deze lastige dieren te beschermen, verpligt zyn oranje- en limoen-bladen te branden,
waarvan zy den rook vreezen, en de wyk neemen.
De inwooners van de Stad Paramaribo ondervinden insgelyks de kwelling van dit
gedierte, welk hen komt bestormen, en dikwyls gansche nachten belet te slaapen,
vooral in het regensaeisoen, wanneer het zich in 't oneindige schynt te
vermenigvuldigen. Zy, die gewoon zyn, middags te slaapen, kunnen zich niet anders
van deze lastige vyanden bevryden, dan met altyd een slaaf te houden aan het
voeten einde van hunne hangmat, met een doek in de handen, om ze weg te jaagen;
doch, by nacht spant men een groot gaazen zeil over de hangmat, om te beletten,
dat zy 'er niet in kunnen komen, 't welk het eenigste middel is om gerust te slaapen.
+
(f)
De Chique is een klein zwart Insekt, welk weinig grooter is dan een ziertje, en,
+

Van de Chique.

(f)

Culex minutissimus, nigricans.
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door het vergrootglas beschouwd, naar een vlooi gelykt. Deszelfs rug is rond, en
voorzien met bruine hairen; het hoofd is geheel zwart; onder aan den buik zyn
verscheidene kleine pootjes, en hair, waar aan de eieren als zo veel zwarte plekjes
of stipjes schynen vast te zitten, tot dat zy uitkomen. Deze diertjes zyn in alle de
Kolonien van Amerika niet dan te wel bekend, door het ongemak, welk zy
veroorzaaken, en men naeuwlyks ontgaan kan.
De Chique kruipt door de koussen heen, en hecht zich gemeenlyk aan de teenen
der voeten tusschen het vleesch en de nagels, alwaar dezelve zich, in zeer korten
tyd, vermenigvuldigt, en ras kleine ontsteekingen veroorzaakt, indien men eenigzins
nalaatig is, met dezelve 'er uit te haalen.
De pyn, die dit diertje veroorzaakt, met het vel, of liever de opperhuid door te
booren, is niet sterker dan die van een middelmaatige vloobeet. Als het zyne plaats
genomen heeft, knaagt het allengskens het vleesch rondom zich weg, en verwekt
slegts eene geringe jeukte, gelyk aan eene ligte kitteling; maar het wordt allengskens
grooter, spreidt zich uit, en wordt eindelyk als een groote Erwt. In dezen staat legt
het eieren, welken allen uitkomen, en ieder een Chique uitleveren, die haare moeder
omringen, zich aldaar voeden, gelyk zy, en zodanig vermenigvuldigen, dat, dezelven
indien men ze 'er niet zorgvuldig uithaalt het vleesch in de rondte doen rotten,
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en kwaadaartige zweeren, ja zomtyds het vuur veroorzaaken; doch niets is
gemaklyker, dan dit ongemak voor te komen, indien men ze 'er naamlyk uithaalt, of
door een' ander laat uithaalen zo ras men den eersten steek gewaar wordt.
De zwarte kleur der Chique maakt, dat men dezelven wel onderscheiden kan
tusschen vleesch en vel, alwaar zy terstond door heen kruipt; derhalve maakt men
het vleesch zagtelyk los met een' naald rondom het gat, welk het diertje gemaakt
heeft, om 'er door heen te booren, en men draagt wel zorg, om het 'er geheel en al
uit te neemen; want, indien men zich te veel haast, en 'er een gedeelte van inlaat,
loopt men gevaar van een' zweer: de Chique 'er uitgehaald hebbende, vult men het
gat met asch van tabak, en dan heeft men niets meer te vreezen.
Men verhaalt dat een Kapucyner Monnik, uit de Fransche Eilanden te rug
keerende, in zyn land dit diertje wilde laaten zien, en dat hy 'er ten dien einde een
bewaard hadt aan den enkel van zyn' voet, welk op de reise, zich zo vervaarlyk
vermenigvuldigde, dat hy hetzelve 'er uit willende doen, bevondt, dat het te laat, en
'er zulk eene kwaadaartige zweer ontstaan was, dat 'er het vuur in kwam, en men
hem op zyne aankomst, het been moest afzetten, wilde men hem in 't leeven houden.
Zodanig was de belooning, die zyne nieuwsgierigheid verwierf.
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+

(g)

De Teekten zyn zeer kleine en lastige insekten. Zy teelen voort in de weiden,
+
maar vooral by regenachtig weder, en hechten zich zodaanig aan de beenen
Van de Teekten.
vast, dat zy 'er het bloed uitzuigen, en eene byna onverdraaglyke jeukte
veroorzaaken, die van puisten gevolgd wordt. Het beste middel daar tegen is zich
te wasschen met warm water, en zich vervolgens met limoensap te betten. Maar 't
verwonderlykste van dit gedierte, welk zich altyd in kruiden en planten onthoudt, is,
dat het nooit geen vat heeft op het bloote vleesch, gelyk ik dikwyls ondervonden
heb, gaande op de jagt zonder koussen, en niets aan hebbende dan schoenen,
wanneer ik 'er nooit eenigen overlast van had; daar ik, in tegendeel, verzekerd was
de beenen vol te hebben, zo ras als ik koussen aantrok.
+
(h)
Men geeft den naam van Houtluisen aan een diertje, welk de gedaante van
+
eene witte mier heeft, en nergens gevonden wordt, dan in Amerika, alwaar het
Van de Hout-luisen.
in overvloed is. Het draagt dezen naam, om dat het zich in 't byzonder, op alle
hout zet, hetzelve doorknaagt, bederft en verrotten doet. Het heeft eenen laffen en
walgelyken reuk, en vermenigvuldigt verbaasd sterk. Op alle plaatsen, daar deze
Houtluisen zich zetten, maaken zy een heuveltje van eene stoffe als

(g)
(h)

Ricinus minutissimus.
Formica minima, alba.
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zwarte aarde, waarvan het bovenste, schoon ongelyk en hobbelig, zo vast is, dat
'er het water niet door kan dringen; men wordt 'er geene opening in gewaar, schoon
dit dekzel vol van kleine gaanderyen is van maakzel en grootte, als de schaft van
eene schryfpenne, waardoor deze dieren zich in alle de plaatsen van het heuveltje
naar welgevallen begeeven, houdende zich schier altyd bedekt. Het binnenste is
insgelyks een regt doolhof, welk zodanig door deze in een loopende gaanderyen
gewerkt, en zo bevolkt is, dat het onmooglyk is te begrypen, hoe zeer deze dieren
vermenigvuldigen, noch hoe zy zich zulk een kunstig verblyf kunnen bouwen. Indien
men 'er eene bres in maakt, of een gaandery vernielt, ziet men 'er fluks duizenden
te voorschyn komen, om deze schade met der haast te herstellen; zo dat men eene
oneindige moeite heeft, om dezelven te doen verhuizen, wanneer zy zich ergens
genesteld hebben. Laat men 'er zo veel dooden als men wil en kan, zy werken
nogthans altyd met zo veel yver als spoed aan de vermenigvuldiging van hunne
soorte, en aan de herstelling hunner wooningen, dat men 'er zich niet genoeg over
verwonderen kan, 't welk zy niet kunnen doen zonder het hout, leer, stofsen, en in
't algemeen, alles, daar zy de pooten op zetten kunnen, te doorknaagen; want zy
maaken overal gaanderyen, en doen alle plaatsen, daar zy doorgaan, verrotten.
Verscheiden huisen vallen om ver, door de onachtzaam-
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heid der geenen, die deze dieren niet vernielen. Men vindt, in de bosschen,
heuveltjes, die vervaarlyk groot zyn, en aan 't gevogelte gegeeven worden om
hetzelve vet te maaken.
Het eenigste middel, welk men uitgevonden heeft om zich dezen vyand kwyt te
maaken, is rottekruid en terpentyn-olie.
+
(i)
De Mier is een diertje, welk zeer geroemd wordt om zyn' arbeid; en, inderdaad,
men ziet, in alle haare werkingen, eene groote naarstigheid, eene verwonderlyke +Van de Mieren.
order, en eene onbegryplyke gelykvormigheid. Maar ondanks alle deze goede
hoedanigheden, zou men, in Suriname, wel verlost willen zyn, van dit Insekt, om
den overlast, dien men van hetzelve heeft, naardien het veel verwoesting aanricht,
en veele goede zaaken vernielt.
Onder de verscheidene soorten van Mieren, die men in 't land heeft, spreekt Juffr.
Merian van eene groote Mier, welke, in eenen nacht, alle de bladen van verscheidene
boomen afbyt, en naar haar nest sleept tot voedzel van haare jongen. Zy onthouden
zich zomtyds wel acht voeten diep onder den grond, en als zy ergens henen willen,
en geen' doortogt vinden, maaken zy zich eene wonderbaare brug. De eerste hegt
zich aan een stuk houts, welk zy vasthoudt met de tanden; naast deze plaatst zich
eene andere, en weder eene derde maakt zich aan de

(i)

Formíca: in 't Hoogduitsch Ameise.
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tweede vast, en zo vervolgens. In dezen staat laaten zy zich door den wind
vervoeren, tot dat de laatste zich aan de andere zyde bevindt, en dan ziet men
terstont duizenden van Mieren over deze zogenaamde brug passeren.
Indien deze kunstige manier zo naeuwkeurig waargenomen en opgevolgd wordt,
als die Dame verhaalt, zo kan men zich niet genoeg verwonderen over zo groot een
wonder der Natuur, welk de aandacht der bekwaamste Natuurkundigen op moet
wekken.
Deze aanmerkenswaardige Mier is rood van kleur.
(k)
De tweede soort is eene Mier die zelden verschynt, en slegts doortrekt. In haaren
doortogt verslindt zy alle ongedierte, welk zy in de huisen, daar zy inkomt, ontmoet;
dit heeft haar den naam van Loopende Mier gegeeven. Het is, om zo te spreeken,
een geheel Mierenest, welk niet doet dan reizen.
De derde soort is eene vergiftige Mier, die in het hout gebooren wordt. Als men
van deze gebeeten is, heeft men gemeenlyk eenige uuren de koorts.
De vierde soort is eene verslindende Mier, die men alleen in de huisen vindt,
alwaar zy alles doorvreet, en vinnig steekt.
De vyfde soort is, een klein Bosch-Miertje,

(k)

Formica major, rubra.
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welk den reuk van een wandluis heeft, en in kleur daar ook veel naar gelykt.
+
(l)
Men geeft den naam van Lantaarndraager aan een zeldzaam en fraei schitterend
+
diertje, welk in verscheidene deelen van Amerika gevonden wordt. Het is eene
Van den
soort van vlieg, die in haar geheele lengte, van drie tot vyf duimen lang is, daar Lantaarndraager.
onder begreepen het voorste gedeelte van het hoofd, waaruit het licht voortkomt,
en 't welk de gedaante van eene Lantaarn heeft, die men ook den tromp zou kunnen
noemen, maar waarvan het maakzel op eene zeer byzondere wyze omringd is. Aan
ieder zyde van deze Lantaarn of tromp, ziet men een oog in deszelfs vlies van eene
roode kleur. Dit dier heeft vier vleugels, waarvan de bovensten niet volkomen
doorschynende zyn, van kleur als een in den zak gedraagen olyf. Zy zyn met eenige
witte plekken gespikkeld, en by hunnen oorsprong met eenige anderen die byna
zwart zyn. De benedenste vleugels, een weinig meer doorschynende dan de
bovensten, zyn korter, maar breeder. Ieder dezer vleugelen heeft een groot oog,
welk eenige overeenkomst heeft met den Vlinder, Paauwoog genoemd.
Juffrouw Merian, die over deze soorten van vliegen waarneemingen gedaan heeft,
zegt, dat derzelver licht zo sterk is, dat een eenige haar genoeg was, om 'er de fi-

(l)

Laternaria.
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guuren van te schilderen, die in haar werk gegraveerd zyn.
+
(m)
De Duizendbeenen zyn van onderscheidene kleuren en grootte. Daar zyn 'er
+
die tot veertig beweegbaare geledingen hebben, welken aan een gevoegd zyn,
Van de Duizendbeenen.
op de wyze van ringen, en ieder gewapend met twee beenen, 't welk een getal
van tachtig uitmaakt, waarmede zy eer kruipen dan gaan; dus kan men dit
eierleggend dier geen gepaster naam geeven dan dien het draagt, uit hoofde van
de menigte der beenen waarmede het voorzien is. Uit de zyden van den mond
komen twee scheeren voort, gewapend met zwarte, scherpe en kromme nagels,
welken het dier te pas komen, om zich van andere diertjes, tot zyn voedzel, meester
te maaken. Deszelfs hoofd, welk slegts een lang lid schynt te zyn, draagt twee lange,
spitse en in geledingen verdeelde hoornen.
Men vindt dit dier in de bosschen, of andere onbebouwde plaatsen. Het kruipt
met eene onbegryplyke gezwindheid. Het wyfje heeft geene hoornen, draagt haare
eieren onder den buik, en zo ras de jonge Duizendbeenen 'er uit gekomen zyn,
verlaaten zy de moeder, beginnen te kruipen en verspreiden zich overal in de rondte.
Deze dieren rollen zich gemeenlyk, als een klompje in een, wanneer zy rusten willen;
ook is het maakzel hunner lighaamen rond. Hunne leevenswyze beschouwende,
zou

(m)

Millepeda.
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men dezelven voor eene soorte van zeewormen houden.
Alle de Duizendbeenen, in welk Waereld-deel zy zyn mogen, zelfs tot de kleinsten
toe, die men in Europa vindt, zyn op de zelfde wyze gemaakt, maar die van Suriname
zyn bedekt met geele schubben. Daar zyn 'er, welken van drie tot twaalf duimen
lang zyn.
Deze dieren zyn zeer gevaarlyk, om dat zy scheeren hebben, daar zy zo vinnig
mede nypen, dat men 'er eene felle pyn van gevoelt, en eene koorts van by de vier
en twintig uuren van krygt, welk onstaan kan uit het vergif, welk zy albytende in de
wond laaten glyden. Het beste middel daar tegen is, terstont goeden Venetiaanschen
Theriakel op de wonde te leggen.
+
(n)
De Myten zyn byna onzichtbaare diertjes, die de kleederen, boeken en den
+
bloem van 't meel eeten. Die van Suriname zyn fraeie witte Myten, welken veel
Van de Myten.
schade veroorzaaken. Zy onthouden zich gemeenlyk in meelvaten om 'er al den
bloem van te vernielen, 't welk de reden is, dat men hetzelve daar te lande niet lang
bewaaren kan.
Juffr. Merian verzekert, dat deze soort van Myten in fraeie groene vliegen
verandert. Dit komt my aanmerkenswaardig genoeg voor, om de aandacht der
Natuurkundigen op te wekken; maar dewyl ik hier omtrent niets met zekerheid
zeggen kan,

(n)

Blattea.
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haal ik slegts haar gezag aan, om my niet aan eenig verwyt bloot te stellen.
+
(o)
De Vlinders, of Kapellen, zyn vliegende insekten, welken voeten, vleugels,
oogen en sprieten aan het hoofd hebben. Zy komen voort uit Rupsen, veranderen +Van de Vlinders.
in Poppen, en van Poppen in Vlinders.
Misschien zal men my geen dank weeten, dat ik verkieze liever de beschryving
der Vlinders dan die der Rupsen te geeven; naar dien, de eerstgenoemden
oorsprongklyk Rupsen geweest, en tot dezen laatsten staat niet gekomen zyn, dan
na dat zy de verscheidene gedaante verwisselingen, zo gemeld, ondergaan hebben.
Doch dewyl ik geene gelegenheid gehad hebbe om alle de Rupsen te zien, waar
uit de Kapellen, die ik in dit land verzameld heb, gekomen zyn, zo ben ik
genoodzaakt, eene menigte van dusdanige zaaken stilzwygende voorby te gaan,
om niemand te misleiden, en het bestek te volgen, welk ik gemaakt heb, naamelyk,
om liever te zwygen, dan kwaalyk te spreeken.
Ik verzoek derhalve den Leezer, dat hy het my niet kwaalyk neeme, indien hy, in
't volgende Hoofdstuk, geen omstandig bericht van deze dieren vindt, alwaar het
de eigenlyke plaats zou zyn, om 'er van te handelen; en zich te willen vergenoegen
met het geene ik 'er hier van zegge, te meer,

(o)

Papilio: in 't Hoogduitsch Zweyfalter of Schmetterling.
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dewyl ik, om dit te vergoeden, niets zal overslaan om een regt denkbeeld van de
Vlinders in 't algemeen te geeven, eer ik overgaa tot eene afzonderlyke beschryvinge
der soorten.
De Rupsen, de oorspronk der Kapellen, maaken eene van de talrykste familien
der insekten uit, welken wy in de Natuur kennen; ook zyn derzelver soorten zeer
verschillende en menigvuldig; veele menschen zyn 'er tegen ingenomen, zich
verbeeldende dat dezelve vergiftig zyn, en vergiftigen kunnen; doch dit is een
vooroordeel, welk op geen' den minsten grond steunt.
Volgens het zeggen der Natuurkundigen, verandert de Rupse, in haar leeven,
driemaal van vel, zomtyds schynt zy ruig geworden, daar zy eerst kaal was; anderen
wederom, die ruig waren, worden op het laatste kaal; uit zulken staat worden zy,
na verscheidene veranderingen ondergaan te hebben, Vlinders. Deze veranderingen
zal ik zo klaar en breedvoerig, als my mogelyk zal zyn, beschryven.
De meeste Rupsen spinnen zich tonnetjes; zommigen maaken zich ten dien einde
vast, met haar achterste gedeelte; anderen hegten zich met eenen band die haar
lighaam omvat, om vervolgens in eene soort van slaapziekte te vervallen, daar zy
dikwyls eenige maanden en zelfs jaaren lang in blyven, zynde voor alle toevallen,
zonder middel van verweeringe, blootgesteld; doch dit alles verhindert haar niet,
om op nieuw op het
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tooneel der stoffelyke waereld te verschynen; even verwonderlyk in haaren staat
van Popjes, en verbaazende in haare veranderinge in Vlinders, als zonderling in
haaren oorspronklyken staat.
Verscheidene Rupsen toonen een byzonder vernuft in de zamenstelling haarer
tonnetjes, waar in men eene groote verscheidenheid bespeurt, zo in maakzel, als
in de stoffe, welke zy gebruiken: aan deze tonnetjes geeft men gemeenlyk den naam
van Poppen, betekenende eigenlyk de verandering der Rupsen in eene soort van
boonen, om dat zy dan zonder voeten, vleugels, en beweeging zyn, en geen voedzel
meer gebruiken.
Als de Vlinder uit zyn bekleedzel, of uit de Pop, te voorschyn komt, behoudt de
Pop verscheidene groote losse strengen by zich, en het dier, welk te voorschyn
komt, heeft zulke kleine vleugels, dat men hetzelve, in den beginne voor die van
een' kwaalyk uitgekomen Vlinder zou houden; doch naeuwlyks is het vry, en krygt
het lucht, of de vochten, welken in hunne buisen omloopen, schieten met geweld
uit, en noodzaaken de vleugels zich uit te zetten en te ontzwagtelen.
Om deze ontzwagteling te verhaasten, en meer kracht by te zetten, schudt de
nieuw uitgekomen Vlinder, van tyd tot tyd, zyne kleine vleugeltjes, dezelven doende
trillen met gezwindheid; en allen die eene tromp hebben (want zy hebben ze allen
niet) trek-

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

291
ken haar in, en rollen ze op, om dezelve te verbergen in een daar toe bereid vertrekje.
Deze tromp was, voor deszelfs gedaanteverwisseling in de lengte uitgespreid onder
het overtrekzel van de Pop. Indien eenige in- of uitwendige oorzaak zich tegen deze
uitzetting der vleugels stelt, in den tyd, dat zy zo buigzaam zyn als de vliezen, zo
houdt de droogte, die dezelven in dien staat overvalt, den voortgang der uitzettinge
tegen; zy blyven mismaakt, onbekwaam om het arme dier van eenig nut te zyn,
welk dus veroordeeld is te sterven, by gebrek van voedzel te kunnen zoeken.
Op deze wyze komen alle de Vlinders uit hunnen tweeden staat, zo wel die uit
Rupsen, welken tonnetjes maaken, als die voortkomen uit de zulken die zich
vastmaaken en ophangen. Deze laatsten hebben het ten eersten wel, om dat zy in
de volle lucht zyn. Maar zo ras de vleugels van alle de soorten genoeg sterkte en
vastigheid gekreegen hebben, beginnen zommigen op het oogenblik zelf te vliegen;
anderen vergenoegen zich met te gaan, en zich op eenigen afstand te plaatsen;
en, in 't algemeen zuiveren zy zich allen overvloedig, zommigen voor dat zy uit haare
huisjes gaan, en anderen daar na, van 't overtollige vet des lighaams, en alle de
stoffen, die de Natuur gebruikt heeft, om hen van staat te doen veranderen.
Welk voorwerp kan onze verwondering met meer reden naar zich trekken, en ons
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verrukken, dan de fraeiheid der verscheidene soorten van Vlinders, indien men de
verscheidenheid van derzelver kleuren maar met aandacht gade slaat, welken zy
elkander als om stryd schynen te betwisten, inzonderheid die van Suriname, die
zich beschouwenswaardig maaken, door den leevendigen glans van hunne kleuren;
om nu niet te spreeken van hunne grootte, waar in zy die van Europa ver overtreffen.
Voorwaar een betoverend schouwspel voor 't gezicht, doch moeilyk om te
beschryven! Voeg hier by de cierlykheid van hunne gedaante, hunne luchtige vlucht,
zwervenden en wilden loop, en lustigen zwier, waardoor deze diertjes de
merkwaardigsten en beminnelyksten van alle lucht bewooners worden.
Men verdeelt de Vlinders in dag, en nacht Vlinders: de laatsten zyn veel grooter
in getal dan de eersten. Deze twee geslachten, of soorten van Vlinders
onderscheiden zich door hunne sprieten.
De Dag-Vlinders hebben sprieten van drie onderscheidene gedaanten; eenigen
eindigen in een knopje, hebbende meesten tyd, de gedaante van een' olyf, waarom
men dezelven den naam van knopsprieten geeft; zommigen zyn gemaakt als eene
knodse; en anderen wederom zyn gedraaid op de wyze van Rams hoornen.
Zommige Vlinders hebben sprieten van een kantzuilig maakzel; anderen als
kegelachtige draadjes; eenigen als de staart van
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een veer, uit hoofde van derzelver gelykenis met een veer van een' vogel; onder
dezen vindt men de grootste soorten.
Dusdanig is de algemeene verdeeling, welken alle de Natuurkundigen van deze
dieren maaken; maar naardien myne bezigheden my nooit tyds genoeg gegeeven
hebben, om dezelven volgens hun geslacht te schikken, zal ik my houden, by de
beschryving van de geenen, die ik heb kunnen verzamelen, of liever die ik nog in
myn Kabinet heb.
In de Klasse der groote Vlinders, die men in Suriname vindt, is 'er een, welken
men Paeuw noemt, om dat hy in de vleugels twee oogen heeft, gelykende naar die
van een' Paeuwen staart. Deze oogen zyn omringd met verscheidene kleuren, als
bruin, zwart, graeuw en rood, welken allen zeer aangenaam geschakeerd zyn: het
bovenste is blaeuw van kleur, maar de uitersten zyn geschakeerd met zwart, bruin
en donker geel, en bedekt met eene soort van dons als fluweel. De vleugels
uitgespreid zynde, hebben by de zeven duimen uitgestrektheid, en vierdehalven
vinger hoogte. Deze Vlinder komt voort uit eene groote ronde, gryze Rupse, die vier
duimen lang, en ruim een duim dik is.
De tweede is een der grootste Vlinders, en wordt de Spiegeldraager genoemd.
Deszelfs vleugels hebben de uitgestrektheid van zeven en een' halven duim en drie
duimen hoogte; zy zyn kaneel-kleurig met zwart
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gespikkeld, behalve in het midden, welk zo helder en doorschynend is als glas;
daarenboven zyn zy gezoomd met twee kringen waarvan de binnenste wit, en de
buitenste zwart is; zo dat de middelste plek veel naar een' in een lyst gezetten
spiegel gelykt. Deze Vlinder komt voort uit eene geele, en aan den buik roode Rupse,
welke men op de bladen der Citroenboomen vindt.
De derde is een andere Spiegeldraager, die uit dezelfde Rupse voortkomt, maar
met de voorgaande in grootte en kleur verschilt; deszelfs vleugels hebben maar vyf
en een' halven duim uitgestrektheid, en derdehalven duim hoogte. Zy zyn van eene
roode naar karmosyn trekkende kleur; hunne spiegels of doorschynende plekken,
zyn met vier zwarte kringen gezoomd.
De vierde is een zeer fraeie Vlinder, de Page der Koninginne geheeten. Zyne
vleugels, die eenen zwarten grond hebben, zyn met het fraeiste wit en groen
geschakeerd; derzelver uitgestrektheid is van vier duimen, en de hoogte, van drie
duimen, gerekend van 't hoofd tot aan 't uiterste der baarden of staarten, welken
aan het einde van ieder vleugel gevonden worden. Deze Vlinder komt voort uit eene
Rupse die geheel bedekt is met stippels, aan wier einde een zwart webbe hangt.
De vyfde is een allerfraeiste en groote Vlinder. De uitgestrektheid van deszelfs
vleugels is byna zes duimen, en de hoogte drie; derzelver grond is olyfkleurig; en
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zy zyn met wit, zwart en oranje getand. In het midden van het binnenste der vleugels
ziet men twaalf, op de wyze van een' halven kring, geschaarde en volmaakt wel
gemaakte oogjes, beginnende met het einde van den eenen tot dat van den anderen:
derzelver appel is wit, de boog purper, de kring die het oog uitmaakt is geel, en
omringd met een tweeden, die groen is. De grond van 't bovenste is bruin, en dwars
over denzelven loopt een streep van een' vinger lang, wiens kleur overzeesch blaeuw
is.
De zesde is een keurlyke Vlinder, waarvan de grond van 't bovenste der vleugelen,
de kleur van de jonquille heeft, gansch en al omzoomd met een zwarten band van
een' vinger breed; maar het onderste is ligt geel aan 't einde der twee benedenste
vleugelen, welken de twee staarten maaken vindt men witte en oranje plekken, die
insgelyk met zwart omzoomd zyn. De uitgestrektheid dezer vleugelen is van vyf
duimen; de hoogte van twee.
De grond der vleugelen van den zevenden is koffykleurig, geschakeerd met
overzeesch blaeuw; deze vleugels hebben in de uitgestrektheid vier duimen, en in
de hoogte derdehalve duim; het onderste der benedenste vleugelen is gemarmerd
met zilverwit, citroen en kaneel kleur.
De achtste is een groote en kostelyke Vlinder, wiens bovenste der vleugelen van
de fraeiste azuur kleur is, welke men ooit
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met oogen zien kan. De vleugels, die van onder met bruin geschakeerd zyn, hebben
de uitgestrektheid van vyf duimen, en de hoogte van twee.
De negende is een Vlinder, die, ten opzichte van deszelfs maakzel, veel gelykenis
heeft met de Page der Koninginne. De uitgestrektheid zyner vleugelen is vier duimen,
en de hoogte drie. Van onder en boven zyn zy donker bruin, hebbende op de
benedenste eenige ligt geele dwarse plekken.
De tiende soort, van dezelfde grootte, heeft eenen zwarten grond met ligt geele
plekken; het onderste der benedenste vleugelen is van dezelfde kleur, doch
gespikkeld met zwart, oranje en blaeuw.
De bovenste vleugels van den elfden zyn geheel zwart, en de benedensten
gemarmerd van vleesch kleur, en op dezelfde wyze geboord; derzelver
uitgestrektheid is van vier duimen, en de hoogte van twee.
De twaalfde heeft het bovenste van de vier vleugelen geheel zwart, behalve eene
roode plek, welke men op de bovensten vindt, die van onder olyfkleurig zyn. Deze
is kleiner dan de voorgaande.
De dertiende, van dezelfde grootte als de voorgaande, is met bruin, wit en geel
geschaduwd.
De veertiende is oranje kleurig, met zwart gevlamd, doch onder de vleugels ligter
van kleur; de grootte komt overeen met de dertiende soorte.
De vyftiende is bruin geschaduwd; de
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uitgestrektheid van deszelfs vleugelen is by de vier duimen, de hoogte twee en een
halven.
De zestiende soort is een fraeie Vlinder, waarvan de bovenste vleugels helder
bruin en witachtig zyn, en de ondersten byna wit met oranje plekken getekend. Deze
Vlinder is zo groot als de voorgaande.
De zeventiende is volkomen gelyk aan den zestienden, behalve dat hy geene
geele plekken heeft.
De achttiende is een fraei Vlindertje, geschakeerd met verscheidene kleuren, als
rooden bolus, zwart, geel, bruin en blaeuw.
De negentiende is een ander aartig Vlindertje, waarvan de vleugels graeuw zyn,
met eene ligt geele plek 'er over.
De twintigste is een kleine Vlinder, welke vleugels heeft, die, zo wel van onder
als boven grys, met zwart gespikkeld, en aan het einde helder blaeuw zyn.
De een en twintigste heeft wit bemorste vleugels met bruine randen.
De twee en twintigste is vleesch kleurig, en heeft vleugels met rosse randen
bezoomd.
De drie en twintigste heeft vleugels, welken van onder en boven oranje kleurig,
met wit geplekt zyn.
De vier en twintigste is een fraei klein Vlindertje; de uitgestrektheid van deszelfs
vleugelen bevat drie duimen, en de hoogte anderhalven duim; de kleur is van boven
donker geel met een' zwarten rand; zy hebben ie-
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der een oog, en eenige zwarte dwarse plekken.
De vyf en twintigste is aan de einden der vleugelen ros; doch van onder ligter van
kleur, en vol oogjes, die mee een' witten kring omringd zyn; de uitgestrektheid is
byna van vier duimen, de hoogte van twee.
De zes en twintigste zo groot als de voorgaande, heeft het bovenste der vleugelen
oranje, gezoomd met zwart, en gemarmerd met witte plekken.
De zeven en twintigste is een Vlindertje welk boven op de vleugels geel, en met
zwart en wit geplekt, en van onder bruin en wit is.
De achten twintigste is, van onder, achter aan de vleugels, van eene fraeie blaeuw
en bruin gemengde kleur; het uiterste heeft drie kringen, een' zwarten, geelen, en
bruinen; het overige van het lighaam is keurlyk geëmailleerd. Hy komt voort uit eene
roode Rupse, welke op de Banaanboomen gevonden wordt.
De negen en twintigste is een fraeie Vlinder, waarvan het bovenste der vleugelen
safraan kleurig, het onderste geel, rood en bruin met zilveren plekken is. Dezelve
komt voort uit eene Rupse, die zich voedt met Vanilje-bladen.
De dertigste heeft vleugels, die van boven wonderlyk fraei met zwart en wit
getekend zyn; het achterste gedeelte van 't lighaam, en 't einde van 't hoofd zyn
bloedkleu-
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rig. Dezelve komt voort uit eene zwarte Rupse, die op de Maniok-bladen gevonden
wordt.
De een en dertigste is een klein graeuw Vlindertje, bedekt met bruine en zilveren
plekken.
De twee en dertigste is een ander van dezelfde soorte, hebbende vleugels, die
van onder en boven bruin zyn, en oranjekleurig aan de randen. Het hoofd en 't
uiterste van 't lighaam zyn bloedkleurig.
De drie en dertigste heeft het bovenste der vleugels graeuw, wit en blaeuw
gemarmerd, en het onderste is byna wit.
De vier en dertigste is een fraeie Vlinder, welke geheel Olyf kleurig is.
De vyf en dertigste heeft de bovenste vleugels helder bruin, en het einde der
benedensten getekend met karmosyn roode plekjes.
De zes en dertigste, eene verscheidenheid van den voorgaanden, is wit, zwart
en karmosyn rood gespikkeld.
De zeven en dertigste is vaal van lyf: deszelfs vleugels zyn van boven
safraankleurig, geboord met eenen zwarten en blaeuwen rand.
De acht en dertigste is boven op de vleugels van kleur als Indigo, gemengd met
groen, bruin en zilver kleur. Hy komt voort uit eene Rupse, die men op de
Vygeboomen vindt.
De negen en dertigste is een zeer fraeie Vlinder, hebbende vleugels, welken van
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boven zilver blaeuw zyn, en met een' bruinen band gezoomd, die vol van witte halve
maanen, en met geele plekken vercierd is. Hy komt voort uit eene Rupse, welke op
de bladen van den Granaatboom gevonden wordt.
De veertigste heeft aschgraeuwe, zwart en wit gemarmerde vleugels; op het
lighaam tien oranje-kleurige plekken, en een hoofd, dat gewapend is met eene lange
roode tromp. Hy komt voort uit eene groene Rupse, die men op de bladen van de
Goujave vindt.
De een en veertigste heeft over het lighaam eenen witten streep, aan weêrskanten
voorzien van vier zwarte plekken, en daarenboven met zwarte schuinse lynen, en
vier witten, die insgelyks schuins zyn.
De twee en veertigste is een fraeie Vlinder, die zwart, groen en wit is. Deze is de
vlugste van allen, vliegende zo hoog, dat men hem bezwaarlyk vangen kan. Hy
komt voort uit eene Rupse, welker hoofd blaeuw, en 't lyf bedekt is met lange hairen,
zo hard als yzerdraad. Men vindt ze op eene soort van Oranjeboomen.
De drie en veertigste is boven op de vleugels groen en rood, en voorzien met
streepen, trekkende naar kastanje kleur. Deszelfs hoornen en tromp zyn goudkleurig.
Hy komt voort uit eene Rupse, die gevonden wordt op Wyngaartsbladen.
De vier en veertigste zynde zwart en wit, heeft eene dubbelde tromp. Het fyne,
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stof, welk deszelfs vleugels bedekt, maakt aldaar eene soort van veeren, gelykende
naar die der Poule Pintade. De pooten en sprieten zyn geel van kleur. Hy komt voort
uit eene Rupse, die gevonden wordt op een' boom, welke de Kaneelappelen
voortbrengt.
De vyf en veertigste is een bruin en wit Vlindertje, hebbende, op de twee vleugels,
vier purperverwige plekken. Het komt voort uit eene bruine, en wit en zwart geplekte
Rupse.
De zes en veertigste is een fraei Vlindertje, ligtgeel van kleur, en zo wel op het
lighaam als de vleugels zwart gestreept en geëmailleerd. Dit diertje komt voort uit
eene Rupse, welke men op den Palmistboom vindt.
De zeven en veertigste is een geheel geele Vlinder.
De acht en veertigste is bruin, geel en graeuw gemarmerd.
De negen en veertigste is een groote Vlinder, waarvan de vleugels, door een
vergrootglas gezien, met zeer fyn stof, als meel bedekt zyn, welk aldaar schubben
maakt gelyk aan die der Visschen. Ieder van deze vleugelen is met eenige zeer
lange hairen voorzien. De Vlinder komt voort uit eene Rupse, die men op Ananassen
vindt.
De vyftigste is van eene roode en doorschynende kleur, komende voort uit eene
witte ruige Rupse.
De een en vyftigste is een geheel witte
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Vlinder, welke voortkomt uit eene kleine groene Rupse, die men op de kool vindt.
Men moet niet verwagten, veele Vlinders in de omstreek van Paramaribo te zien,
maar wel in de Plantagiën, en voornaamelyk in de bosschen, alwaar zy zo
menigvuldig zyn, dat men 'er eene der keurlykste verzamelingen van zou kunnen
maaken, indien het vangen derzelver, welk, van tyd tot tyd gedaan wordt, zo moeilyk
niet was voor de geenen, die zulks onderneemen; aangezien de grootste soorten,
en zelfs de zeldzaamsten, ten opzichte der fraeiheid, zich in de verafgelegenste,
en meest in de moerassige, en bygevolg overstroomde bosschen onthouden. Dewyl
nu het eenigste en zekerste middel om dezelven in hunne volmaaktheid te hebben,
en ze allen door en door te kennen, is, om zich de Rupsen daar deze diertjes uit
voortkomen, te bezorgen, ten einde men de verscheidene gedaanteverwisselingen
met eigene oogen beschouwe, zo is dit tevens de hinderpaal, welke myn brandenden
yver, dien ik altyd gehad heb om hier omtrent meer kennis te verkrygen, in den weg
geweest is, en my noodzaakt, niet te spreeken van oneindig veele anderen, die veel
grooter en nog schooner zyn; zynde de geenen, welken ik beschreeven heb, om
zo te spreeken, slegts een staaltje der geenen, die men in 't land zou kunnen vinden,
indien het mogelyk was, om alle de zwaarigheden, welken men in deze naspeuring
ontmoet, weg te neemen.
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Vier en twintigste hoofdstuk.
Van de Wormen.
De Wormen zyn kruipende Insekten, zonder wervelbeenen of beenderen, welken
in de aarde, planten, dieren en 's menschen lighaam gebooren worden, en allen
door den weg der voortteelinge voortkomen.
De Klasse der Wormen is oneindig talryker dan die der andere gekorvene diertjes,
om dat zy, om zo te spreeken, door de gansche Natuur verspreid schynen te zyn.
Eenigen zyn nuttig, gelyk de Zydewormen, anderen zyn schaadelyk, en veroorzaaken
veele ongemakken, gelyk de Lindworm enz.
+
(a)
Onder de wormen, die den menschen schaadelyk zyn, acht men den Lindworm
+
den gevaarlyksten voor het lighaam der menschen. Deszelfs gedaante gelykt
Van den Lindworm.
niet kwaalyk naar een lint, om dat hy lang en plat is. Zyn lighaam is, van het eene
einde tot het andere, met geledingen. Die, welke ik thans in myn Kabinet heb, en
uit het lighaam van een' Neger gekomen is, is omtrent zeven ellen lang. Hy is, van
't begin tot het einde, getand, en geelachtig van kleur. Het kwaad welk deze vyand
van 't menschlyk geslacht in 't lighaam doet, bestaat in het zuiverste van 's menschen
voed-

(a)

Taenia.
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zel naar zich te neemen, denzelven uit te hongeren, en meest altyd tot eene
vervaarlyke magerheid te brengen, zonder dat eenig worm-verdryvend middel, hoe
genaamd, in staat zy dezen worm in zyn geheel te verdryven, maar wel in stukken
en brokken.
Nogthans heeft de Geneesheer Herrenschwand, geboortig van Morat in
Zwitzerland, by geval een voortreflyk middel uitgevonden, welks krachtdaadige
uitwerking van dien aart schynt, dat men daaromtrent niets beters zou behoeven te
verlangen. Men heeft zomtyds maar eens van deszelfs poeder te gebruiken om den
Lindworm te verdryven; maar hy komt altyd leevendig uit het lighaam, en zo geheel
als mogelyk is; en, wat meer is, met het voorste gedeelte, eindigende in eenen
dunnen draad, 't welk van groot belang is. Men verzekert dat dit middel op een groot
aantal menschen met allen moogelyken goeden uitslag gewerkt heeft.
Hoe veele zwaarigheden geeft deze wonderlyke Worm niet aan de hand om op
te lossen? Welke is zyn oorspronk? Hoe teelt hy voort? zyn 'er van verscheidene
soorten? Is 't maar een eenig dier, of een keten van Wormen? Groeit hy, eens
gebroken zynde, weder aan? vindt men 'er altyd maar een van zyne soort in een
en hetzelfde voorwerp? Alle vraagstukken, die niet wel zullen kunnen opgelost
worden dan door den tyd, en menigvuldige herhaalde proefneemingen.
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+

Zie hier een punt, waar door het vooroordeel zal worden uit den weg geruimd, welk
+
men zedert veele jaaren, in Europa gevoed heeft, aangaande eene soort van
Van de Neger-wormen.
Worm, dien men zegt, dat zich in 't lighaam der Blanken indringt; want het is niet
dan eene zuivere verbeelding; te meer, om dat dit dier oorspronkelyk is uit Afrika,
en nooit in 't land gevonden wordt, dan by de geenen, die 'er het zaad van mede
brengen, zo dat de Negers maar alleen aan deze soort van Worm onderhevig zyn,
die zich in alle de deelen van hun lighaam ontdekt, doch meesten tyd aan den aars,
dyen en beenen. Daar zyn 'er van acht ellen lang. Hy zet zich tusschen vel en
vleesch, en kronkelt zich aldaar verscheidene maalen in een. Hy veroorzaakt geen
groote pyn, dan wanneer hy eene opening in 't vel zoekt te maaken, om 'er uit te
komen, 't welk men bespeurt aan een klein zweertje of puistje, welk daar door
veroorzaakt wordt, en van eene wonderbaare hardigheid is. Op het oogenblik dat
deze Worm door wil breeken, komt 'er eene kleine opening, daar een scherp vocht
uitloopt, welk den worm met zich trekt, dien men dan ook zo spoedig als mogelyk
is by den kop moet zien te krygen, die plat en gewapend is met twee kleine hoorens;
vervolgens rolt men hem langzaamerhand op een klein houtje, berookende
ondertusschen de wond met tabak, waardoor de doortogt van den Worm merkelyk
verligt wordt; doch men moet zorg draagen
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denzelven niet te hard aan te tasten, want dan zou hy breeken, en eene byna
ongeneesbaare onsteeking veroorzaaken. Om dit ongeval te verhoeden, zo moet
men, zo ras men merkt, dat de Worm tegenstand biedt, en zich niet zo gemaklyk
meer laat uithaalen als voorheen, deze werking tot den volgenden dag uitstellen;
ondertusschen laat men hem op het houtje opgerold, daar men een pleister van
dubbelde Diachylon oplegt, tot dat men weder begint. Deze werking moet op dezelfde
wyze herhaald worden, tot dat 'er de Worm geheel uit is, waarna de Neger geheel
verlost is van een' vyand, zo schadelyk voor zyne gezondheid. De gedaante van
dezen Worm is rond, dun en zeer los; men heeft geen voorbeeld, dat een Blanke
ooit door dit dier aangetast is, gelyk men heeft willen verspreiden; zynde het zaad
daar van niet bekend dan onder de Negers in Guinéa.
+
(b)
Men geeft den naam van Ascarides, aan kleine Wormen, die zich aan 't uiterste
van 't intestinum rectum plaatsen. Zy gelyken naar lange angels, en hunne kleur +Van de Ascarides.
is natuurlyk wit. De kinderen worden 'er alleen van gekweld, en lyden 'er eene
sterke jeukte door aan den aars. Het is ongemaklyk, deze Wormen te verdryven;
doch de meeste Geneesheeren stemmen echter toe, dat 'er geen beter middel is
dan de zelven door worm-verdryvende buikzuiveringen, en van

(b)

Ascaris.
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bittere planten gemaakte klisteeren, onder uit te dryven. Men wil dat 'er de Paarden
ook van aangetast worden.
+
Dezen naam geeft men aan eenen Worm, die gemeenlyk rond is. Hy is een voet
+
lang, geheel wit, en byna zo dik als Tarwe-stroo, of als een gansen veer: deze
Van den Cylinder worm.
kwelt de kinderen even als de voorgaande.
+
Langs de kust vindt men eene soort van Waterworm die lang en dun is, en
volmaakt naar eene Pissebedde gelykt. Voor op het hoofd draagt hy twee kleine +Van den Zee-worm.
spitse hoorens. Alle deszelfs voeten die ruig zyn van hairen en kleine steekels,
werpen van zich een' fraeien glans van verscheidene kleuren. Hy is dezelfde, dien
Seba afbeeldt in zyn Thes. 1. Taf. 73. No. 4.
+
De Houtwormen knabbelen gemeenlyk de schepen, 't welk zy met zo veel woede
+
en geweld doen, dat de balken, en het hout der boeggangen daar door als een
Van de Hout-wormen.
zeef worden, en dus in gevaar raaken van water te scheppen, en te vergaan.
Derzelver lengte gaat tot een' halven voet. Hun geheele lighaam bestaat uit
verscheidene ringen. Aan ieder zyde van den buik hebben zy oneindig veele
beentjes, allen gewapend met haaken. Derzelver hoofd is met twee in alle opzichten
gelyke schulpen bedekt, welken aan de twee zyden geplaatst, aan 't einde spits zyn
gelyk het yzer van een boor, en zich afzonderlyk van elkanderen kunnen beweegen,
en speelen. Deze soort van helm, welke het hoofd van den Worm omringt,
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is zeer hard, in vergelyking van 't overige des lighaams, welk zeer zagt is, en in de
lucht ras verdroogt en tot stof wordt, blyvende het hoofd alleen in zyn geheel, door
behulp van den helm, waar door het behouden wordt, de Worm al zyn werk doet,
en in zyn voedzel en wooning voorziet. Hy doorboort het hout met zyne twee
schulpen, die beweegende als het gemelde werktuig; en naardien deze helm het
hoofd dikker maakt, dan 't overige lighaam van den Worm, zo is hem de doortogt,
dien hy door denzelven gemaakt heeft, groot genoeg om zich schielyk te vestigen.
Deze Wormen zyn op de rede van Suriname zo overvloedig, dat de Kapiteins
beschroomd zyn, om 'er lang te blyven liggen met hunne schepen, ten ware zy wel
zorg draagen, dat dezelven ter dege gekalefaterd worden; gelyk het, by myn' tyd,
gebeurd is, dat een schip, welk omtrent tien maanden op de reede gelegen hadt,
byna gansch doorknaagd was van deze Wormen, en de Kapitein verpligt was, het
geheel te doen kalefateren, eer hy vertrok, om dat het aan alle kanten lek was. De
Engelsche schepen zyn daar nog meer aan onderhevig, om dat die in een
modderachtigen grond ankeren, alwaar deze dieren nog liever zyn dan in helder
stroomend water.
+
(c)
De Aardwormen zyn kruipende, ronde, zagte en vleezige diertjes, die bleekrood
+
van
Van de Aard-wormen.

(c)

Lumbricus terrestris: in 't Hoogduitsch Wurm.
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kleur zyn, en zich in de aarde onthouden; zy hebben noch oogen, noch voeten,
noch ooren, noch beenen, en echter zyn ze voorzien met de voor hun noodige
zintuigen. Zy zyn gemeenlyk zo dik als de schaft van eene penne, tweeslachtig en
eierleggende. Zy hebben een' mond en een' aars, paaren met het bovenste van 't
lighaam, en buiten de aarde.
De olie van Wormen is versterkende, verzagtende, en uiterlyk gebruikt, goed voor
koude in de leden. Men maakt 'er ook een poeder van, die openende, afdryvende
en zweetverwekkende is. Men geeft 'er van twintig tot dertig greinen van.
+
(d)
De Bloedzuiger is een Worm, die in zoet-water leeft, en in moerassige Savaanen
+
gevonden wordt. Hy is ruim een' vinger lang, en zomtyds meer getekend met
Van de Bloedzuigers.
stippels en streepen, glad gelyk een Aal, tweeslagtig en leevendige jongen
voortbrengende. Dit dier is zamengesteld uit oneindig veele ringen, heeft aan 't
voorste einde een' driehoekigen bek, daar drie scherpe tandtjes in verborgen zyn;
deszelfs achterste gedeelte eindigt in een rond kussentje; zo dat deze twee deelen
zich zamen kunnen trekken.
Deze soort van Wormen gebruikt men om het bloed te zuigen, ten einde de
vloeden, en byzonder die der aanbeiën, door de ont-

(d)

Hirudo: in 't Hoogduitsch Blut-Egel.

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

310
lastinge der bloedvaten, af te wenden, of te beletten; doch men heeft dikwils moeite
om het bloed tegen te houden, na dat men den bloedzuiger weg genomen heeft, of
liever, na dat hy van zelven opgehouden heeft te zuigen; want het gebeurt dikwyls,
dat 'er groote bloedstortingen op volgen, die den zieken veel verzwakken. Om zich
van deze dieren te bedienen, zet men 'er een op een' ader, ter plaatse daar men
wil dat hy zuigen zal; waarna het dier 'er zyne drie tanden in zet, het bloed naar zich
trekt, en zuigt, zich daar mede opvult, en verzadigd zynde, 'er van zelfs afvalt: wil
men den Bloedzuiger daar eerder af hebben, dan heeft men hem maar een weinigje
zout op den rug te strooien.
+
(e)
De Slek is een kruipende Worm, die een schulp, of huisje heeft, en behoorende
+
onder de tweeslachtige dieren; haar lighaam bestaat uit een hoofd en een lyf,
Van de Slekken.
welk puntig en staarts gewyze eindigt. Alle haare deelen zyn zagt, en overtoogen
met een slymig vogt. Wanneer het dier zich voortsleept, maakt het eene kringswyze
beweeging, als die der golven; en als het wil, kruipt het geheel in zyn huisje, welk
het altyd met zich draagt, naardemaal een gedeelte van den rug aan hetzelve vast
is. Men vindt dit dier in alle tuinen.
+
(f)
De roode Slek is een dier, welk op de
+

Van de roode Slek.

(e)
(f)

Cochlea, seu Limax terrestris: in 't Hoogduitsch Schnecke.
Limax ruber.
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aarde kruipt, naakt en zonder huisje leeft, en van de andere Slekken niet verschilt,
dan dat het langer is, en geen dekzel heeft. Zyn kleur is rood bruin. Het is
tweeslachtig, gelyk de voorgaande, en wordt insgelyks in de tuinen gevonden.
+
(g)
De Zee-Navels zyn eigenlyk Zeeslekken, die besloten zyn in een bruin
uitgegroefd, hobbelig huisje, welk met punten gewapend, en van binnen glad is. +Van de Zee-Navels.
Dezen behooren niet onder de klasse der tweeslachtigen, maar hebben haare
mannetjes en wyfjes, die paaren gelyk de meeste dieren. Men vindt ze langs de
Zee-kusten.

Vyf en twintigste hoofdstuk.
Van den aart der Gronden, en eenige Metaalen, die daar in
gevonden worden.
Al wat de Aarde in haare ingewanden behelst, kan gebragt worden tot gemengde
stoffen, bekend onder de naamen van Metaalen, Steenen, Aarden en Sappen.
De naam van Metaalen voegt aan de zwaarste lighaamen, die uitgegraaven
worden, delyk 't Lood, Tin, Yzer, Koper, Zilver en eingelyk het Goud.
De steenen zyn zamengesteld uit Aardstof-

(g)

Limax, Cochlea coelata.
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fen, die zo hard zyn geworden, dat zy in 't water niet meer zagt te krygen zyn.
Nogthans vindt men 'er die week zyn, gelyk de Talk, en anderen, welken luchtgaten
hebben, gelyk de Puimsteen. Ook ziet men 'er, die zeer hard zyn, en niet dan met
staal en amaril kunnen bewerkt worden, gelyk de Agaatsteen en Jaspis.
Door de Aarde versta ik niet de stoffe die in 't vuur smelt, gelyk de Metaalen, noch
die zich in 't water ontbindt, gelyk de sappen, noch ook de harde of verdikte
lighaamen, gelyk de steenen; maar ik begryp 'er door de stoffe, welke door eene
verzameling van op een gehoopte lighaamen gevormd wordt, en waaraan de Natuur,
altyd wonderbaar in haare verschillende werkingen, zo veele onderscheidene reuken
als kleuren gegeeven heeft.
Maar dewyl alle de Aardstoffen vermengd zyn met steenachtige, zoute,
zwavelachtige en metaale deeltjes ('t welk een groot onderscheid tusschen dezelven
veroorzaakt) zo kan men ze niet dan voor zamengestelde lighaamen houden, en
'er slegts het onderscheid, voortvloeiende uit derzelver vermenginge, van aanmerken;
waar uit volgt, dat de vermengde lighaamen, welken de Natuur in de ingewanden
der Aarde voortbrengt, of smeltbaar of niet smeltbaar zyn. Die na de smelting hunne
hardigheid verlooren hebben en niet gesmeed konnen worden, worden eigenlyk
sappen genoemd.
Men verdeelt de Aardstoffen in 't alge-

Philip Fermin, Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname

313
meen in kleigronden, en alkalische of kalkgronden; en men wil zelfs, dat men de
hoedanigheid der Aarde en van derzelver vermenginge, zo wel door den smaak als
reuk kan kennen, om dat enkel zuivere aarde geheel smaakeloos is, daar de aarde,
die met eenig mineraal vermengd is, gemeenlyk een zeer slegten smaak heeft.
Het is buiten twyfel, dat de bekwaamste plaatsen tot de vorming der metaalen de
aders van de aarde zyn, welken door de gansche uitgestrektheid van haar groot
lighaam verspreid zyn, gelyk het bloed in het lighaam der dieren.
De Mineraalkenners geeven den naam van aders aan dat ledige ruim, welk zich
bevindt tusschen twee Caxas, of kamers, daar men allerleie soorten van Mineraalen
in vindt. Door Mineraalen moet men verstaan alles wat tot het ryk der Mineraalen
behoort.
Indien het waar is, dat de aders der Mynen by geluk en toevallig ondekt zyn, het
is niet minder waar, dat men dikwyls alleenlyk op goed geluk graaft, en 't fortuin den
uitslag volkomen regelt. Indien men niet slaagt, werpt men de schuld op den aart
van den grond, welken men dan voor onvruchtbaar en dor houdt, en als door
betoveringe, eensklaps ontbloot van alle zyne eigenschappen. Doch dezelfde berg,
die nu van onvruchtbaarheid beschuldigd wordt, zal, tot deszelfs verdediging, de
nakomelingschap, welke misschien verlichter zal zyn, de overtuigendste bewyzen
geeven van
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de bergstoffen en nuttige mineraalen die hy behelst, om dat hy kwaalyk onderzogt
is geweest.
Dit zal, ongetwyfeld, den eenen of anderen tyd, met den Blaeuw-Berg geschieden,
dien ik in myn eerste Hoofdstuk beschreeven heb. Deze Berg is vol mynen; maar
de onweetendheid en het kwaad bestier van de kompagnie Mineurs, welke de
Heeren van de Sociteit van Suriname hadden opgericht, om deze Mynen te
onderzoeken, heeft eene zo heerlyke onderneeming in 't riet doen loopen, welke
zekerlyk aanmerkelyke inkomsten opgebragt zou hebben, indien men het belang
zyner Meesteren waarlyk behartigd hadt. Veele menschen zyn ongelukkig genoeg
om zich te verbeelden, dat zy, eer zy de linie passeeren, alle de pligten, waar door
zy aan andere menschen gehouden zyn, mogen vergeeten, en hun eigen belang
zoeken en stellen boven dat der geenen, wier zaaken zy alleenlyk als goede en
getrouwe dienaars behoorden te behartigen.
De al te groote begeerte om fortuin te maaken in een verafgelegen land, heeft
zomtyds te veel vermogen op zekere menschen, die het regt van 't onregt niet
kunnen, of weeten te onderscheiden. Ik zou, zonder moeite, veel licht over
verscheidene onderwerpen van dezen aart kunnen verspreiden, indien gewigtige
redenen my daar niet in verhinderden. Het is echter zeker, dat, indien iemand, die
de kennis en de vereischte bekwaamheid hadt om deze Mynen te on-
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derzoeken, 'er zich op wilde toeleggen, men 'er, ongetwyfeld, groote schatten vinden
zou. Daarenboven geeft de voordeelige gelegenheid van dezen Blaeuw-Berg, en
deszelfs omtrek, door verscheidene uitwendige tekenen te kennen, dat 'er Mynen
zyn, die men door kunst en de noodige kosten zoude kunnen ontdekken, indien
men 'er de proef van nam.
Ten dien einde moest een ervaaren Metaalkenner, wel onderricht in dat gedeelte
der Natuurkennisse, welk de scheikunde gegenoemd wordt, alle de bergen
doorloopen, de metaal-aders onderzoeken, onder de aarde gaan, om de
werkplaatsen der arbeiders, en de verscheidene wyzen van hunnen arbeid gade te
slaan, zich de verscheidene beddingen der gronden, steenen, rotsen, mineraalen,
en bergstoffen gemeen maaken, zonder ooit iets van 't geene de minste
overeenkomst of gelykheid met de mineraalen kon hebben, of hem eenig belet
omtrent de kunst kon byzetten, zyne oplettendheid te laaten ontsnappen, dan na
hetzelve wel onderzogt te hebben. Hy kan de delvers niet te veel vraagen doen; de
menigvuldige zaaken, die hun in hunnen weg voorkomen, niet genoeg met hun
overweegen, noch te veel aandacht verleenen aan de stoffen die zy voor de besten
houden, en daar zy de meeste tekenen van eene mineraalvorming in ontdekken.
Het zou hem dienstig zyn, niets te verzuimen van al wat hy van de delvers kon
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leeren; vervolgens de bergstoffen en mineraalen wel te onderzoeken in den staat,
daar zy ons, voor het bloot gezicht, in voorkomen, als men dezelven pas uit de aarde
getrokken heeft, het zy zy in hunnen staat van volmaaktheid en hard zyn, het zy dat
zy bros en glansryk zyn, of uit verscheidene stoffen vermengd, gelyk metaal, of half
metaal; zynde het overige maar aarde, spath, steen, of iets anders van dergelyken
aart. Daarenboven moet hy opmerken, hoe diep de mineraalen in den grond zitten,
als mede derzelver wezenlyke byzondere, en meest uitsteekende hoedanigheden
naspeuren, welken men in de onderscheidene Mynen ontmoet. Ook kan men van
den aart van zommigen uit de kleuren oordeelen, daar men ze gemaklyk aan kennen
kan, hebbende de Scheikunde ons derzelver verscheidene tekens geleerd, en
waarom dus of zodanig eene kleur aan de eene of andere bergstoffe eigen is. Men
kan 'er insgelyks over oordeelen uit de lighaamen, daar de mineraalen mede
vermengd en overdekt zyn.
Daar zyn van deze lighaamen, die met dezelven eigenaartig zyn; anderen wederom
zyn van eene strydige natuur met dezelven. Het eerste geval werkt mede tot de
behoudenisse der mineraalen; het tweede tot derzelver vernietiging, en door dien
weg erlangt men zulke gewisse tekens, als men verlangen kan van den minderen
of meerderen onderaardschen rykdom van ieder plaats, daar men in gegraaven
heeft; zo dat deze
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kundigheden, wel onderzogt en doorgrond zynde, kunnen en moeten dienen tot
een' voornaamen grondslag, om alle de metaalen te ontdekken. Door derzelver
behulp, zal men, te gelyk, de eerste oorzaaken der mineraalen, en de verscheidene
soorten der mynen van elkanderen leeren onderscheiden. Dit is in de tegenwoordige
soorte zo waarachtig, dat men slegts de oogen behoeft te slaan op de verscheidene
kleuren der aarden, die men boven en onder aan den berg vindt, en op de planten,
welken op de heuvels wassen, en eindelyk op de warme wateren, die van dezen
berg afloopen, om volstrekt overtuigd te zyn van de bestaanbaarheid dezer mynen,
en van 't geen zy moeten voortbrengen. Daarenboven strekt zich dit gebergte uit
naar den kant van Kayenne, en Terra Firma, en maakt een gedeelte uit van de
kusten van het Spaansche Amerika, welk onder die zelfde luchtstreek ligt, en daar
men yzermynen vindt, om van geene andere metaalen te spreeken.
Maar om 't geen ik beweere in eene grootere zekerheid te stellen, zal ik 'er
byvoegen, dat ik eenen Lieutenant van de Artillery, met naame George, gekend
hebbe, die in dienst van de Societeit gestorven is, een jongman, welke zeer bekwaam
was in zyn beroep, en daarenboven een groot liefhebber van de Natuurlyke Historie.
Deze bezat eene zeer fraeie verzameling van bergstoffen, mineraalen, en veele
soorten van aarden, waardoor hy zodanige kundig-
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heden van de gansche uitgestrektheid der Kolonie gekreegen hadt, dat hy de goede
of kwaade hoedanigheid van een land, daar men hem over wilde raadpleegen, ten
eersten wist te beslissen; en naardien hy te gelyk een Landmeeter was, en dikwyls
gebruikt werdt om gronden, geschikt tot nieuwe Plantagiën, te meeten, zo hadt hy
eene byzondere lief hebbery, om allerleie soort van aarde, die zyn aandacht waardig
scheen, zorgvuldig te vergaderen. Het ongeluk heeft gewild, dat zyne Erfgenaamen,
op deze schoone verzameling, na zynen dood, geen acht hebben geslaagen, welke
anders veel licht zou gegeeven hebben omtrent den aart der Metaal-aders, en der
onderscheidene gronden; om dat hy zich de moeite gegeeven hadt van 'er zeer
leerzaame aanmerkingen by te maaken. Het weinige werk, welk men 'er van gemaakt
heeft, is oorzaak, dat deze gewichtige verzameling zo verspreid, en zelfs verdweenen
is, dat men nooit heeft kunnen ontdekken, waar dezelve gebleeven ware. Het geluk
heeft my begunstigd, en my eenige overblyfsels van dezelve in handen doen vallen,
waar aan die Liefhebber alleenlyk briefjes gedaan hadt, om de plaats te onthouden,
waar hy dezelven gevonden hadt. Deze zelfde overblyfsels dienen my heden tot
stoffe, om de Natuurlyke Historie der Kolonie met derzelver beschryvinge te eindigen.
Aan het uiterste van de Rivier de Comme-
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(a)

wyne, naar den kant van de Kreek Tempatie, en wel ten zuid-westen en in haaren
omtrek, 't welk by de dertig mylen ver van de Stad Paramaribo is, vindt men veele
tekenen van Metaal-aders, om dat dit land ook omringd is met bergen, alwaar men,
naar 't zeggen van veelen, eene zeer zuivere en gezonde lucht inademt gelyk als
die van den Blaeuw-Berg.
Men vindt 'er Yzer, welk zich zelf boven de oppervlakte der aarde vertoont; tot
een bewys, dat men 'er andere metaalen zou vinden, indien men zich de moeite
wilde geeven, om 'er naar te zoeken.
(b)
De Haardsteenen zyn 'er redelyk gemeen. Het zyn mineraale zelfstandigheden,
die door de Natuur zamengesteld, min of meer vast, zwaar en gekrystalliseerd zyn
in verscheidene staaten, dikwyls diepe en groote aders, of verbaasde groote klompen
in de bergen maakende, en zich gemeenlyk nevens de mynen bevindende. Daar
zyn 'er zwavelachtige, die doorgaans Vuursteenen genoemd worden, en anderen,
die van metaal zyn, en den naam van Marcassiten draagen.
(c)
De Marcassiten behelzen yzer, koper, zwavel en rottekruid, in verscheidene
hoeveelheden. Derzelver kleur is gemeenlyk geel, en blinkende; de steenen zyn
hard, swaar, en hoekig van maakzel. Ik heb ook

(a)
(b)
(c)

Minera ferri.
Pyrites.
Marcassita.
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(d)

een zeer fraei stuk witte Talk gezien, die halfdoorschynend, en zamengesteld was
uit buigzaame plaatjes. Het is eene soort van steen, of mineraale stof, welke wit,
glad, effen en zagt is in 't aanraaken.
(e)
De Puimsteen moet 'er in overvloed zyn; want ik heb 'er groote bergen van
gezien, doch zy waren byna allen zwart. Het is een steen of aarde, welke door
onderaardsch vuur verhard is.
(f)
Onder de Metaal-Aarden van dit land, vindt men drieërlei soort van Oker . De
eerste soort is de Yzer-Oker; de tweede is de geele of strookleurige, en de derde
de roode Oker. De Oker is eigenlyk eene gemengde, vette, zwaare, en brosse aarde,
welke zagt is in 't aanraaken.
(g)
Daar is ook eene soort van Zwart-Zand welk digt by Tempatie gevonden wordt,
en zeer zwaar, en gemengd is met metaal-deelen.
(h)
Men vindt 'er ook eene soort van Witte Mergel die in 't vuur hard wordt. Ik geloof
dat het de opregte Klei is.
Alle de andere Aarden zyn eigenlyk niets anders dan onderscheidene soorten
van Leem, om dat zy zwaar, vermengd, en van verschillende kleuren zyn. Als zy
vogtig zyn,

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Talcum.
Pumex.
Ochroe.
Arena.
Marga albicans.
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zyn zy kleevende, en kunnen gekneed worden. Men kan 'er met de vingers van
maaken wat men wil, om dat zy vast, lymig en vet zyn. Men vindt 'er vier soorten
van.
(i)
(k)
(l)
(m)
De eerste is grys; de tweede zwart, de derde groen, en de vierde rood . Deze
laatste dient, byzonder, voor de Indiaansche pottebakkers, als mede om pypen van
te maaken. In het water smelt zy ligt, en wordt insgelyks in de lucht zo wel hard als
in 't vuur gebakken, zonder dat nogthans haare deelen los gaan. Men vindt nog
eene andere soort van leem, daar men tigchelsteenen en pannen van bakt; doch
die is 'er niet overal.
(n)
Ik heb onder de cieraaden der Indiaanen groene en graeuwe Jades gezien;
doch ik weet niet of zy oorspronkelyk uit het land zyn. Het zyn steenen, die harder
zyn dan de Jaspis, zeer fraei en glad gepolyst kunnen worden, en vuur geeven als
men 'er met staal op slaat, schoon zy op het gezicht en gevoel olieachtig zyn. Zy
zyn zeer hard om te bewerken, ook maaken 'er de Indiaanen zo veel werks van,
dat zy deze soorten van steenen voor kost-

(i)
(k)
(l)
(m)
(n)

Argilla cinerea.
Argilla nigricans.
Argilla viridis.
Argilla rubescens.
Jaspis viridis, et Leucophoeus.
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baare Juweelen houden, waar mede zy zich opschikken, als zy genegen zyn om
met alle hunne kostelykheden te pronken.
Zie daar, al wat ik met betrekkinge tot dit hoofdstuk heb kunnen verzamelen, en
dit weinige zal genoeg zyn, om te bewyzen, dat men gewigtiger ontdekkingen in 't
Ryk der Mineraalen zou kunnen doen, indien men de moeite wilde neemen, en niets
ontzien, om 'er naar te zoeken, op die manier, als ik aan de hand heb gegeeven.
Dus blyft my niets meer overig, dan den Leezer te verzoeken, overtuigd te willen
zyn, dat ik, met hem deze N I E U W E B E S C H R Y V I N G aan te bieden, niets anders
bedoeld hebbe, dan om eenen gemaklyker en zekerer weg te openen voor de
geenen, die zich willen toeleggen om de Kolonie met nieuwe ontdekkingen te
verryken.
De drift om te Schryven heeft my niet verleid; dezelve straalt in deze nieuwe
onderneeming in 't geheel niet, of ten minste zeer weinig, door. Men zal 'er niet aan
twyfelen, indien men merkt dat de taal zelfs, daar ik in schryve, my niet zeer eigen
is, en men zal 'er maar al te veel van overtuigd worden, indien men zich verwaardigen
wil de oogen op myn werk te slaan.
Ik meen egter te kunnen hoopen, dat men my wel zal willen gelooven, als ik open-
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hartig en opregt verklaare, dat zo wel dit werk als de voorgaanden hunnen oorsprong
enkel verschuldigd zyn aan de beweegredenen, welken my altyd gaande gemaakt
hebben, naamlyk de liefde der Letteroeffeningen, het onderzoeken der Waarheid,
en 't verlangen om myne evennaasten tot Nut te zyn.
EINDE VAN HET TWEEDE OF LAATSTE DEEL.
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