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SCItETS VAK Dï! RESIDENTIE AMBOINA.

Tk acht liet niet ondieustig hier ook een overzigt op te nemen
van den burgerlijken stand dezer residentie. De in dit overzigt
voorkomende opgaven zijn getrokken uit de registers van ge-
boorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden van 1 Julij 1829
tot 1 April 181-5 te Amboina en van dat tijdstip af tot '31
December 1862 zoowel ter hoofdplaats als te Hila, Saparoea,
Boeroe en Wahaay aangehouden.

Bij besluit van den commissaris-generaal over Nederlandsch
lndie van 18 Junij 1828 is liet reglement op het houden der
registers van den burgerlijken stand voor christenen en joden in
Nederlandsch lndie gearresteerd, met bepaling dat het in de
buiten-etablissementen drie volle maanden na de ontvangst van
kracht zou zijn. Ten gevolge van de toenmalige gebrekkige
middelen van gemeenschap tusschen Java en deze gewesten is
het reglement eerst in den loop van liet volgende jaar ontvan-
gen en bij besluit van den gouverneur dezer gewesten bepaald
dat de invoering op 1 Julij 1829 zou plaats hebben. Ofschoon van
dat tijdstip, door het aanhouden van behoorlijke registers van
den burgerlijken stand, een einde is gemaakt aan een toestand,
welks beoordeeling tot te groote wijdloopigheid zou leiden, is
liet echter niet te ontkennen dat door deze regeling slechts ge-
deeltelijk werd voorzien in de bestaande behoefte, omdat de
inschrijving van alle neten ter hoofdplaats Amboina moest ge-
schieden. De inschrijving van de acten van geboorten en van
overlijden van hen, die op andere eilanden woonden, leverde
minder bezwaar, omdat de schriftelijke aangiften van dergelijke
gevallen woordelijk in de registers konden worden opgenomen,
maar voor hen die een huwelijk wilden aangaan, gaf die ver-
plifftiiiEc tot moeijelijkhedcn en oukosten aanleiding en was zij
zelfs in sommige gevallen geheel ondoenlijk, omdat niet alleen
de op dit eiland in de afdeelingen Hila en Larieke, maar ook
de op Saparoea, Haroekoe, Manipa, Noesa Laut, Ainblau,
Kelang, Boano, Boeroe en Ceram (welks westelijk en centraal
gedeelte ouder de tot de residentie Amboina regtstreeks behoo-
rende assistent-residentien en afdeelingen gerekend wordt) ja
zelfs op het etablissement Merkus-Oord, Nieuw Guinea (den
21 Augustus 1828 gesticht doch in 1S36 opgeheven) woon-
achtige personen tot het sluiten van hun huwelijk zich naarde
hoofdplaats Amboina moesten begeven.

Dit bezwaar werd teregt opgemerkt door de ambtenaren met
het bestuur van de afdeelingen belast. De assistent-resident vau
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SCHETS VAN DE ltKSIDENTIE AMBOINA. 1 3 8

Saparoea en Haroekoe bragt daar tegen zijne bezwaren in, welke
door den gouverneur dezer gewesten werden beaamd, eu door
wien een voorstel werd gedaan om te Saparoea, Hila, Boeroe
en Wahaay registers van deu burgerlijken stand te doen aan-
houden. Als gronden, waarop ziju voorstel rustte, gaf hij op:
'/dat vermits voor Amboina en oiiderliooriglieden alleen ter hoofd-
plaats registers van den burgerlijken stand worden aangehouden,
dikwijls uit deu afstand, waarop de onderhoorige afdeelingen van
de hoofdplaats liggeu, inoeijelijkliedeu en bezwaren ondervonden
worden, die de behoorlijke toepassiug der bepalingen op liet
houden dier registers verhinderen en ook voor de belangen van
de gemeente vau uadeeligeu invloed zijn; dat als het voor-
naamste punt van bezwaar te dezeu opzigte onder anderen moet
worden aangemerkt de verpligting waarouder de te Saparoea eu
elders woonachtige personen van Europesche afkomst staau, om
tot voltrekking van huwelijken zich uaar Amboina te begeven,
waarom zij niet zelden, tegen de daaraan verbonden moeite en
kosteu opziende, hun voornemen laten varen.« Naar aanleiding
hiervan is bij 'sgouvemements besluit van 15 September 1814
bepaald "dat voortaan op het onder Amboina behoorende eiland
Saparoea registers van den burgerlijken staud zullen worden
aangehouden, om voor zooverre christenen betreft, volgeus
de bepalingen, vastgesteld bij reglement op het houden der
registers van deu burgerlijken stand (Staatsblad 1828 n°. 50),
in te schrijven de geboorten, huwelijkeu en sterfgevallen voor-
vallende onder de Europeanen en afstammelingen van zoodanigen
op die plaats gevestigd en dat daarmede zal worden belast de
assistent-resident. Bij datzelfde besluit werd den gouverneur
der Molukken opgedragen nader te dienen van cousideratien
en advies omtrent de uoodzakelijkheid om deze bepaling ook
toe te passeu op Hila, Boeroe en Wahaay. De gouverneur dezer
gewesten zag echter het onvoldoende van deze regeling in, zoo-
dat hij te kennen gaf: /'dat hij het overbodig had gevonden, om
bij zijn vroeger voorstel dd. 16 October 1843 u°. 118, hetwelk
tot de bovenbedoelde beslissiug aanleiding had gegeven, in
breedvoerige bcschouwingen te treden over de noodzakelijkheid
van liet aanhouden der registers van den burgerlijken staud op de
drie laatst gemelde plaatsen, omdat hij vermeende dat al hetgeen
gezegd was ten aanzieu van de afdeeling Saparoea van zelf toe-
passelijk was op de overige afdeelingen ten aanzien waarvan zoo niet
grootere, dan toch zeker dezelfde moeijelijkheden bestonden,
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184 SCHETS VAN DE KES1DENTIE AMBOINA.

dewijl vooral met Boeroe eu Wahaay de counriunicatie nog
aan meer zwarigheden was onderworpen, en juist op de laatst
gemelde plaats het gebrek aan een ambtenaar vau den bur-
gerlijken stand zich het meest had doen gevoelen.« Uit aanmer-
king hiervan en met het oog op de noodzakelijkheid, dat die
voorzieningen spoedig en gelijktijdig in werking werden gebragt,
werden bij besluit van 26 December IS 11 , onder nadere
goedkeuring van het gouvernement, de bij besluit van 15 Sep-
tember IS41 voor Saparoea gemaakte bepalingen vantoepassing
verklaard op de afdcelingen Hila en Larieke, Boeroe en Wahaay,
terwijl de assistent-resident van Hila en Larieke, de opziener
te Boeroe en de militaire kommandaut, tevens civiel gezag-
hebber te Wahaay, met liet houden van de registers weiden
belast, met bepaling dat dit besluit zoowel op Saparoea als
overal elders den lu April 1815 in werking zou treden. Deze
verrigtiug werd bij gouverncments besluit van 15 Maart 1815
goedgekeurd. Bij onderscheidene besluiten, welker opsomming
niet noodig schijnt, zijn in de verschillende afdeelingeu amb-
tenaren aangewezen, die, ingeval van onbevoegdheid, afwezig-
heid , of andere wettige verhindering van den gewonen amb-
tenaar vau den burgerlijken stand, als zoodanig moeten fungeren,
terwijl bij besluit van den gouverneur dezer gewesten van 27
November 1815, op grond dat buiten den opziener te Boeroe
aldaar geen ander civiel ambtenaar zich bevindt, in een der-
gelijk geval de militaire kommaudant is aangewezen. Den 1
Januarij 1850 is het reglement op het houden der registers
van den burgerlijken stand voor de Europeanen en daarmede
gelijk gestelde bevolking in Nederl.-ludië, vervat in Staatsblad
1819, ingevoerd en zijn-tevens de bovengenoemde ambtenaren
met de waarneming van de functien van ambtenaar van den
burgerlijken stand belast gebleven.

Omtrcut de inrigting van de statistieke tabellen moet nog
opgemerkt worden, dat op de staten van geboorte eu overlijden
van Amboina tot 1 April 1845 voorkomen die te llila, Sapa-
roea, Wahaay, Boeroe en de onder deze afdeelingen behooiende
plaatsen, eu te Merkus-Oord hebbeu plaats gehad.

Dat de geboorten, huwelijken en het overlijden van Inlanders
in de registers van deu burgelijken stand, voor het Europesche
gedeelte van de bevolking bestemd, zijn ingeschreven tijdens
het reglement, vervat in Staatsblad 1828, vigeerde, zal wel
geene verwondering baren, indien men op het opschrift let,
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SCHETS VAN DE KES1DENT1E AMB01NA. 1 8 5

waaruit blijkt, dat het bestemd was voor Christenen en Joden,
zonder dat er eeiiig onderscheid van landaard is gemaakt. Dat
dit de bedoeling vau den wetgever is geweest, blijkt ten over-
vloede uit de aanschrijving aan den Gouverneur dezer gewesteu,
iu de resolutie vau den 6 Jauuarij 1829 voorkomende, waarbij
dien ambtenaar in substantie wordt aanbevolen, '/om zoowel te
trachten als door zijne ondergeschikte ambtenaren te doen trachten
om alle christenen zouder onderscheid allengs, zonder echter met
overhaastiug of dwangmiddelen te werk te gaan, over te halen,
zich naar den nieuwen maatregel te gedragen," terwijl verder ten
bewijze vau het belang, hetwelk in de rigtige naleving van dit
voorschrift gesteld werd, den Gouverneur werd opgedragen jaar-
lijks rapport in te dieuen van de vorderingen, welke ten deze
mogteu zijn verkregen. Het is alzoo te begrijpen, dat bij de
beslissing, gegeven op het eerste vraagpunt, opgenomen inliet
besluit van 23 September 1829 hetwelk luidt: "zijn onder de
christenen, van welker geboorte, overlijden en huwelijk over-
eenkomstig art. 1 van het besluit, waarbij het reglement op
de registers van den civielen stand is gearresteerd, registers
moeien worden gehouden, ook begrepen de inlandsche christenen
van Depok en Toegoe, waarbij als vallende ouder dezelfde termen
mogen gevoegd worden die van Amboina, Meuado, Timor en
andere eilanden" alleen is gehandeld over de christenen op J ava,
zijnde Inlanders of van inlandsche afkomst, eu deze ten aanzien
van geboorteu, huwelijken eu sterftegevalleu aan de voorschriften
van dat reglement zijn onderworpen (welke bepaling uithoofde
van het bezwaar hetwelk deze verpligting veroorzaakte in 1810
is ingetrokken en slechts facultatief is gebleven.) Het opvolgen
van de bepalingen vervat in het reglement op het houden der
registers van den burger]ijkeu stand door de inlandsche christen-
bevolking in de Molukken schijnt echter tot moeijelijkheden
aanleiding gegeven te hebbeu, welke hoogst waarschijnlijk toe
te schrijven wareu aan de ondoelmatigheid, dat alleen op de
hoofdplaats Amboiua registers van den burgerlijken stand werden
aangehouden, zoodat bij de resolutie van 25 September 1835
is bepaald: //dat aan de aangiften en inschrijvingen, bevoleu
bij het reglement op het houden van registers van den burger-
lijkeu stand, niet onderworpen zulleu zijn de christenen, zijnde
Inlanders of van iulaudsche afkomst, woonachtig op Ainboina,
Menado, Timor en andere eilanden buiten Java en dat teu
aanzien van deze inlandsche christenen, met betrekking tot
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geboorten, huwelijken en sterfgevallen zal kunnen gehandeld
worden, zooals vóór de invoering van het reglement op het
houden der registers van den burgerlijken stand heeft plaats
gehad. Op welke wijze vóór de invoering van het reglement
alhier gehandeld is, blijkt uit art. 46 van het reglement op
het binnenlandsch bestuur en dat der finautieu op Ainboiua en
onderhoorigheden van 1824, waarin voorgeschreven is "dat door
de schoolmeesters der christeii-negorijen behoorlijke lijsten van
de bevolking der negorijen, van de huwelijken, geboorten en
sterfgevallen, welke aldaar voorvallen, naar de reeds bestaande
of later voor te schrijven modellen zullen worden aangehouden,
terwijl iu die uegorijen, in welke geeue christen-schoolmeesters
gevonden worden, de regenten of een der oudste van de ncgoi ij
die registers zullen aanhouden." Bij art. 7 van de algemeene
bepalingen van wetgeving voor Nederlandscli ludië, afgekondigd
bij publicatie van 30 April 1847, zijn met Europeanen gelijk
gesteld alle christenen, daaronder begrepen die, welke tot de
inlandsche bevolking behooren, en bij art. 9 is bepaald dat
het burgerlijk en het handelsregt, in Nederlandsoh Indië in-
gevoerd of iu te voeren, toepasselijk is op alle Europesclie eu
met deze gelijkgestelde ingezetenen van Nederlandsch Indië,
terwijl ingevolge het voorschrift vervat in art. 4 van het bur-
gerlijk wetboek en iu geheel Nederlandsch Tndië voor Europeanen
en met deze gelijkgestelde personen, registers van geboorte
en huwelijks aangiften en afkondigingen van huwelijken en
echtscheidingen en van overlijden worden aangehouden. Tu
art. 3 van de bepalingeu omtrent de ju voering van eu
den overgang tot de nieuwe wetgeving van 3 Maart 1848
is ingevolge de bevoegdheid, aan den gouverneur-generaal bij
art. 10 van de bovengenoemde algemeene bepalingen van wet-
geving verleend, voorgeschreven, dat, tot dat dienaangaande
nader zal zijn voorzien, de tot de inlandsche bevolking behoo-
rende christenen over geheel Nederlandsch Indië met opzigt tot
het burgerlijk en handelsregt, alsmede tot de strafwetgevingen
de regtsbedeeliug in het algemeen geheel en al zullen blijven
in hun tegenwoordigen regtstoestand, en zulks met liet gevolg
dat, voorzooverre zij thans met de Tulanders zijn gelijkge-
steld, al de in de nieuwe wetgeving, omtrent deze laatste ge-
maakte bepaliugeu ook op hen toepasselijk zullen zijn.

In de publicatie van 1 December 1851 zijn bepalingen
nopens- het voltrekken van huwelijken van iulandsche christenen
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iu de Moluksche eilanden opgenomen, terwijl tevens is bepaald
"dat het den christenen voornoemd zal vrijstaan om zich, des
verkiezende aau de bepalingen van het reglement op liet houden
der registers van den burgerlijken stand (Staatblad 1849 n„ 25)
te onderwerpen; zullende mitsdien de betrokken ambtenaren
van den burgerlijken stand hen tot dat einde moeten toelaten."

Bij de ordonnantie van 24 Mei 1861 is een reglement voor
de inlaudsche christenen in het gouvernement der Moluksche
eilanden op het aangaan van huwelijken zoo onderling als met
Europeanen of hunne afstammelingen gearresteerd, waarin onder
anderen is voorgeschreven, dat de huwelijken tusschen inlaudsche
christenen of hunne afstammelingen gesloten worden overeen-
komstig de wettelijke voorschriften, bestemd voor den landaard
van den man of waaraan deze zich vrijwillig heeft onderworpen,
met dien verstande dat het den man, dis tot de inlandsche
christenbevolking behoort-, bij het sluiten van een huwelijk met
eene vrouw behoorende tot de Europesche bevolking, vrij staat
zich overeenkomstig het bepaalde bij artikel 15 der bepalingen
omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe wet-
geving aangaande liet burgerlijk en handelsregt te onderwerpen,
terwijl daarentegen de vrouw van regtswege onderworpen wordt
aan de voorschriften vau het burgerlijk en handelsregt, welke
voor haren man verbindend zijn.

In de registers zijn ook geboorten ingeschreven geruimen
tijd nadat zij hebbeu plaats gehad en wel krachtens het be-
paalde bij resolutie van 31 Julij 1830 , waarin is voorgeschreven
//dat de ambtenaren van den burgerlijken stand gehouden en
verpligt zullen zijn, om bij de registers van geboorte kinderen
in te schrijven, welke buiten huwelijk verwekt zijn, en waarvan
de aaugifte door christenen, hetzij deze zich al of niet als vader
bekend maken, gedaan wordt, mits de aangever verklare de
verpligting op zich te nemen oin zoodanige kinderen te ver-
zorgen en in de christelijke godsdienst op te voeden, en de
moeder, zoo zij in leven is , dat zij toestemme dat haar kiud
of kinderen zoodanig worden verzorgd en opgevoed, zullende
gemelde ambtenaren behoorlijke aanteekening van deze ver-
klaringen moeten houden, dat de bovenbedoelde inschrijving in
liet belang van de kinderen zal kunnen plaats hebben op eiken
leeftijd van dezelve en dat in de acte de dag der geboorte van
het kind, of zoo die niet bekend mogt zijn, de vermoedelijke
ouderdom van hetzelve moet worden vermeld, dat een gehuwd
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man niet dan gezamenlijk met zijne vrouw de inschrijving van
zoodanig kind kan verkrijgen en bij die inschrijving zicli tot
de verzorging eu opvoeding van hetzelve zal kunnen verbinden.//

Deze voorschriften zijn bij alinea 3 van art. 61 der bepa-
lingen omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe
wetgeving in stand gehouden tot dat dienaangaande nader zal
zijn voorzien, met dien verstande evenwel, dat wanneer gehuwde
lieden verlangen de inschrijving van eenig buiten huwelijk ver-
wekt kind te verkrijgen, en zich tot de verzorging eu opvoeding
van dat kind verbinden, de ambtenaar van den burgerlijken
stand de daartoe strekkende acte niet zal mogen verlijden tenzij
het kind, waarvan de inschrijving verlangd wordt, vóór liet
huwelijk der echtgeuooteu zij geboren, terwijl de kinderen, op
de bedoelde wijze ingeschreven, geacht worden tot de Europesche
bevolking te behooren. Ofschoon het hier de plaats niet is , in
beschouwingen te treden over het al dau niet doelmatige van
eene bepaling waarbij is voorgeschreven, dat iemand die een
kind als het zijne erkent, verpligt is te verklaren, dat hij
het in de christelijke godsdienst zul opvoeden, mag echter niet
onopgemerkt worden gelaten, dat zulk eeue bepaling moeijelijk
is na te leven door een Europeaan of met dezen gelijkgestelde,
die zelf de christelijke godsdienst uiet belijdt, eu bij het er-
kennen van zijn kind gedwongen wordt, de verpligting op zicli
te nemen, het kind in eene andere godsdienst, dan hij zelf
belijdt op te voeden.

Als eene bijzonderheid moet nog worden aangcteekcnd, dat
te Wahaay tot tweemalen toe, in de jaren 1855 en 1857, een
Chinees zich als vader van een uit eene Indische vrouw (met
Europeanen gelijk gestelde) geboren kind heeft bekend gesteld.
In hoeverre dit met de bestaande wettelijke bepalingen, kan
worden' overeengebragt, dau wel daarmede strijdt, behoeft hier
niet te worden onderzocht.

Thans volgt de zooeven bedoelde opgaaf van huwelijken, ge-
boorten en sterfgevallen in de residentie Amboiua gedurende
1829 tot 1862.
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REGTSBEDEEUNG.

Voor Europeaueu eu daarmede gelijkgestelde wordt regt
gesproken door eene regtbauk, waarvan de president, officier
van justitie en de griflier regtsgeleerdeu zijn. De officier van
justitie is tevens in militaire delicten auditeur militair. De leden
der regtbank worden door den Gouverneur-Generaa 1, op voor-
dragt van den president der regtbauk, gekozen uit de inge-
zetenen voor zooverre zij daarvoor, volgens de bestaande voor-
schriften, in aanmerking komen. Tijdelijke of waarnemende leden
worden door liet hoofd vau liet gewestelijk bestuur, op voor-
dragt van den president der regtbauk, beuoeind en beëedigd.

Personen, niet behoorende tot Europeanen of daarmede ge-
lijkgestelde , staan voor laudraden teregt, zamengesteld uit een
Emopeesch ambtenaar als presideut en Inlanders, die zekere
betrekkingen bekleeden, als leden. In den grooten laudraad
presideert, ineen ik, het hoofd van het bestuur, nemen regenten
zitting als leden en fungeert de griffier der Europesche regt-
bauk als secretaris. Mijne poging om een overzigt te verkrijgen
der misdrijven, die hier behandeld en gevonuisd zijn, leed
schipbreuk. Die bij de Europeesclie regtbank betroffen veelal
vergrijpen van ondergeschikt belang. Bij haar worden iti revisie
behandeld vonnissen in de overige deelen van liet gouvernement
der Molukken gewezen ter zake van zeeroof, misbruik van
vertrouwen, enz.

De regtspraak der Alfoereu wordt uitgeoefend door vergade-
ringen, waarvan de hoofden voorzitters zijn.

GEZONDHEIDSTOESTAND.

Wierpeu wij tot uu toe een blik op bodem, weersgesteld-
heid, planten- eu dierenrijk; beschouwden wij vau nabij den
maatschappelijkeu en politiekeu toestand der bevolking, hare
besehaving, welvaart, voeding, kleeding enz.; thans achten wij
het onze taak een kort historisch overzigt te geven vau de
epidemien, die deze residentie, hebben geteisterd eu de bijzon-
dere ziektevormen enz., die hier waren waar te nemen.

Hoezeer reeds in 1833 op Ainboiua, Ceram, Manipa eu
Boano vele ziektegevallen voorkwamen, behield Amboiua toch
den ouden roem van bijzonder gezoud te zijn, zoodat ambte-
naren cu officieren tot herstel hunner geschokte gezondheid lier-
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waarts weiden overgeplaatst. Op het eind van 1837 brak echter
eene hevige epidemie uit, die, zooals meu beweerde, zich ook reeds
in vroeger tijden had vertoond en door Valentijn als febris
capialo werd beschreven. Deze epidemisch optredende ziekte,
juister als febris-biliosa-nervosa (galzenuwkoorts) aangeduid, werd
in 1837 toegeschreven aan eene veranderde gesteldheid van
den dampkring en den bodem ten gevolge der hevige aard-
beving van 1835. De epidemie bereikte van 1837 op 1838
hare grootste, hoogte. Ofschoon zij zich in den aanvang alleen
bepaalde tot de stad Amboina, verspreidde zij zich later ook
over andere deelen van het eiland, over Harockoe, Saparoea
en Noesa Laut, waar zij echter in veel minderen graad heerschte
en eindelijk ook over Oeram, dat het minst getroffen werd.

Opmerkelijk is het dat in datzelfde tijdvak ook het dieren-
en plantenrijk op eene eigendommelijke wijze werden aangetast.
Onder paarden, runderen, maar vooral onder pluimvee en vogels
had eene tot dusverre ongekende sterfte plaats. Na buitengewoon
hevige ziekteverschijnselen volgde zeer snel de dood. Het plan-
tenrijk verkeerde op onderscheidene plaatsen in een toestand van
kwijning, niettegenstaande gedurende den tijd dat de epidemie
haar toppuut bereikte, regen en warmte, de bronnen voor weel-
derige vegetatie, niet ontbraken. Men zag jeugdige planten
aanvankelijk welig opschieten, doch eenige duimen boven den
grond kregen zij gele vlekken, kwijnden en stierven, terwijl
boomen in krachtigen bloei het aanzien kregen, als waren zij
door zeewinden en opstuivend zoutwater verschroeid of verdord.
Gelijktijdig met deze epidemie braken gevallen van cholera uit.

Na haar toppunt bereikt te hebben nam de epidemie betrek-
kelijk spoedig af, maar trad in 1840 weder op, vergezeld van
andere zeer kwaadaardige koortsvormen en cholera.

In 1841 werd de bevolking van Wahaay (Ceram) en om-
liggende negorijen door eene epidemie van dysenterie ge-
teisterd.

De gezondheidstoestand in het algemeen nam in 1842 en
1843 eene gunstiger wending; galzenuwkoorsen kwamen echter
nog dikwijls voor.

In het 2e halfjaar van 1843 kwamen te Wahaay vele hevige
koortsgevalleu voor en gelijktijdig werd de bevolking in een ander
opzigt geteisterd. Op het einde van den goeden moesson vertoonde
zich eene ongeloofelijke hoeveelheid van eeue kleine muskieteu-
soort, agas genaamd, «lie de Europesche soldaten noodzaakten
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des nachts de voeten in natte doeken te wikkelen en de Inlanders
met omkleede voeten hunne wachten te betrekken. In 1844
nam de kwaadaardigheid der koortsen in het algemeen af. In
1845 brak te Nollot op Saparoea eene epidemie uit van beri-
beri. De voorkomende koortsen waren goedaardig; peruicieuse
vormen kwamen niet voor. Li 1847 vertoonden de zoo ge-
vreesde galzenuwkoortsen zich weder endiinisch onder de be-
volking. Dit jaar was ook bijzonder noodlottig voor het gar-
nizoen vaTi Amboiua. Onafgebroken lag '/4> soms zelfs 1/3 ITI het
hospitaal; van de 20 officieren stierven er 4 , van de bannelingen
lag doorloopend 'fo ziek. Ook onder ambtenaren en iugezeteneu
kwamen vele zieken voor.

Door de heerschende koortsen werden voornamelijk pas van
Java aangekomen personen aangetast. Weinige bleven verschoond.
Vrees en vooroordeel deden melancholie en heimwee ontstaan.
De vele sterfgevallen vervulden allen met schrik en angst.
In de woningen der inboorlingen hadden deze koortsen, ver-
eenigd met armoede en ellende, een huiveringwekkend aanzien.
Er bestond groote scliaarschte aan dagelijks bcnoodigde levens-
middelen , uren lang moest gezocht worden naar een kip; visch
was er bijna volstrekt niet en aardappelen en groenten waren
slechts zelden te bekomen. Onder al die ellende trok de Afrikaan
de aandacht, door zijue onvatbaarheid voor kosmisch-tellurische
invloeden. Zeer zelden werd hij toch door koortsen aangetast.
Men bouwde een temporair kampement, ten einde het fort
Victoria tijdelijk te kunnen verlaten; het betrekken der wachten
en het houden van wapenoefeuingen werden zeer bezwarend.
Later kwamen vele oogzieken voor.

Gunstig steekt hierbij het jaar 181-8 af. Van de vroegere
epidemie werd in het eerste halfjaar niets bespeurd, doch iii de
tweede helft kwamen weder belangrijke koortsgevallen voor.

Tn 1849 heerschtc onder de bevolking eene epidemie van
zuiver tusschenpoozende koortsen. Men vindt aangcteekcnd dat
vele bezweken zijn door gebrek aan geneeskundige hulp, en
het gebruik van onvoldoende, inlandsche geneesmiddelen.

In 1850 waren weder vele zieken; het hospitaal luid gebrek
aan de noodige ruimte en eene epidemie van influenza tastte
het grootste gedeelte der bevolking aan, maar eindigde spoedig.
Zij werd gevolgd door veelvuldige gevallen van tusschenpoozende
koorts, die gedurende de epidemie tot de zeldzaamheden behoort.
Hierdoor werd vooral de hoofdplaats geteisterd, terwijl Snpuroea,
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Hiiroeka en Noesa Laut, veel minder bezocht, en vele negorijeu
aldaar geheel verschoond bleven.

In 185] stond Ainboina al weder in geheel Indie bovenaan,
wat betreft de. extensiteit van intermitterende en remitterende
koortsen (malaria). Koortsen met het bekend beeld van febiïs
endemica Bataviae teisterden vooral de bevolking van Ambouin.
Op '21297 zielen telde men 5279 koortslijders. Men kreeg berigt
van 160 dooden, een cijfer dat men vermoedde, ver beneden
de waarheid te zijn. De ziekte bepaalde zich alleen tot de afdeeling
Amboina, van andere plaatsen althans werd niets van haar ver-
nomen. Eerst in dit jaar vindt men iets naders over lepra op-
geteekend. Haroekoe alleen telde 240 lijders. Bij pas van Java
aangekomen bannelingen ontwikkelde zich blennorhoische oog-
ontsteking, waardoor vele het ge/igtsvennogen verloren, bij
anderen uitgebreide sphaceleuse verzweringen aan de onderste
ledematen.

Terwijl in 1852 de gezondheidstoestand bevredigend werd ge-
noemd, namen in 1853 de koortsen in het algemeen 3/5 van
het aantal zieken in; zij hoerschten van April tot October epide-
misch, ook op Saparoea. in 1854 namen zij dit epidemisch
karakter ook aan in de negorijen Siri Sorrie, Ulat en Ouw,
en verbreidden zich naar Noosa Laut, Haroekoe en Cenims
zuidkust. Na Saparoea werd Amboina het hevigst geteisterd,
onder wier bevolking groote sterfte heersclite.

Op Saparoea steeg het aantal lijders op 25 Maart tot 120,
op 8 April tot 2014; binnen 8 dagen bezweken 132 personen.
Het juiste cijfer der zieken kon men niet opgeven, evenmin dat
der dooden, hetgeen het vermoeden doet ontstaan dat liet nog
meer bedroeg dan de zooeven opgegeven cijfers.

fu Junij schoen de epidemie hare grootste uitgebreidheid te
hebben bereikt. Men telde 2531 zieken op 12500 zielen en van
1* February tot ultimo September bezweken 1076 personen. Ook
op Boeroe en Amblau heerschten deze koortsen; op Boano deden
zich gevallen van influenza voor, waaraan eenige bezweken.

lu 1855 decimeerden variolae deze eilanden. Deze ziekte had
zich gedurende ruim dertig jaren in deze streken slechts sporadisch
vertoond. Onder de aangetastcn kwamen ook personen voor, die
duidelijke teekenen van vaccinatie droegen. Men maakte de op-
merking, dat, naarmate de huid der lijders donkerder gekleurd
was, de pokken ongunstiger verliepen. Van elf zeer blanke cliineesche
vrouwen , alle in hevigen graad aangetast, bezweek niet eeue.
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Van 15 Papoes met zeer donkere huidkleur, waaronder 8
vrouwen en 2 kinderen, bezweken 3 mannen, 7 vrouwen en
1 kind.

De epidemie woedde gedurende zes maanden in alle deelen
der residentie. Zij begon 25 Mei, bereikte haar hoogste standpunt
op 15 Augustus eu werd den 15 November ;ds geëindigd beschouwd.
Behalve de in het hospitaal'verpleegde personen kwamen onder de
bevolking van Amboina 3361 lijders voor, waarvan 2292 ge-
neeskundig werden behandeld. Van deze bezweken 141 dus
1 : 15. Zonder Europeeseh geneeskundige hulp bleven 1072
lijders, waarvan 550 bezweken, dus meer dan 50 pCt. Veel latei-
dan op de hoofdplaats brak de epidemie op Hitoe uit. Hier
heerschte zij met vrcesselijke woede. Op 635 zielen te Larieke
kwamen 408 lijders voor. De officier van gezondheid, die ter
hulpverleening derwaarts gezonden werd, bevond dat niet alleen
de bevolking zeer door pokken werd geteisterd, maar ook dat
het gebrek aan levensmiddelen zoo groot was dat het uitbreken
van hongersnood te vreezen was. Hoe dit eerst toen ontdekt
werd, kan ik niet verklaren. Het gouvernement ging door
onmiddelijke uitdeeling van voedsel en geld het dreigend gevaar
tegen. Tn het geheel kwamen in Hila en Larieke 2870 lijders
voor. Geneeskundig behandeld werden 435 , waarvan 62 be-
zweken. Van 2435 niet behandelde stierven 678, dus bijna
25 pCt.

De epidemie breidde zich naar Saparoea en Haroekoe uit,
waar van de 446 lijders, 197 geneeskundig behandeld werden.
Hiervan stierven 17 , terwijl van 249 niet behandelde 43 be-
zweken, dus 9 percent. Het verschil tusschen de sterfte op de eene of
de andere plaats, zocht men in meerdere aanwending der vaccine.
Te Wahnay werd de epidemie door handelspraauweu overgebragt.
Het aantal lijders steeg tot 769, waarvan 291 bezweken. Van
deze 769 werden geneeskundig behandeld 93 eu daarvan stierven
29, terwijl van de 676 niet-behandelde personen 262 stierven;
in beide verhoudingen dus ongeveer 80 percent, welke ongun-
stige verhouding toegeschreven werd aan den tegenstand, dien de
vaccine bij de Alfoerschc bevolking ondervond. Bovendien schijnt
de epidemie zelf in het algemeen kwaadaardiger te. zijn geweest,
daar ook van de geneeskundig behandelde zoovele personen bezwe-
ken. Nog heviger dan te Wahaay, woedden de pokken iu het bin-
nenland van Ge.ram. Geheele straudnegorijeu op de zuidwestkust
stierven uit. Al wat leven bleef, vlugtte naar de bergen en plantte
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daar de verwoestende ziekte voort, hunne zieken in ellendig
lmlpeloozen toestand achterlatende.

Niet minder ontzettend was de verwoesting door deze epidemie
op Boeroe aangerigt, juist in dien tijd door den gouverneur-
generaal van N. T. bezocht. Op den lsteu October 1855 aldaar
aankomende, trof Z. E. buiten de bezetting bijna geen levend
wezen aan. Alles was naar liet gebergte gevlngt of gestorven
en zoonis de land voogd zelf moet hebbeu vernomen, heeft de
bevolking grooten afkeer van vaccinatie en van Europeesch ge-
neeskundige hulp, hetgeen toen echter minder direct schaadde
daar er noch geneesheer iioch vaccinateur was. Op Manipa
stierven 54 van de 203 lijders, op Boano 110 van de 650.
Maiiipa telde slechts 686 en Boauo 1202 zielen. Ook hier is
de vaccine niet gewild en heeft men geene geneeskundige hulp
kunnen verleenen. Van het garnizoen en de geheele Euro-
peesche bevolking in deze residentie werd slechts een met-
ingeend meisje van Europeesche afkomst aangetast. In 1856
bleef men van eene epidemie bevrijd. Alleen kwam te Amboina
en later ook veelvuldig te Saparoea eene goedaardige cholerine
voor onder kinderen van 2—6 jaren. Boeroe bleef voort-
durend door pokken geteisterd. Eeiie mazelenepidemie ver-
toonde zich in 1857. Op Boeroe duurden ook in dat jaar de
pokkeu voort, waarbij zich hardnekkige moeraskoortsen voegden.
Amboina van endemische koortsen bevrijd, wordt in salubriteit
gelijkgesteld met de meest geprezen binnenplaatsen van Java.
In 1858 heerechten mazelen te Amboina en werd Boeroe
voortdureud door handnekkige moeraskoortsen geteisterd. De
bevolking wees halstitrrig Enropeescli geneeskundige hulp af. Tn
1859 werd vooral Kayeli nog zoodanig door koortsen aangetast
dat het noodig werd geoordeeld derwaarts een officier van ge-
zondheid te zenden, wiens zending echter door onvoorziene om-
standigheden niet de verwachte resultaten opleverde. De bevol-
king van Kayeli heeft, van December 1854 af tot November
1859 successievelijk eene belangrijke vermindering ondergaan.
In 1860 was de gezondheidstoestand in de geheele residentie
bevredigend. Tn 1861 kwamen tusschenpoozende koortsen voor
te Hila en cholerine op Amboina en de Uliassers. Het aantal
lijders bedroeg 2083, waarvan 37 stierven. In 1862 kwamen te
Amboina verscheidene gevallen voor van beri-beri met doodelij-
ken afloop, zooinede goedaardige tussis convulsiva, door welke
ziekte een groot aantal kinderen aangetast en later ook Ceram

3* volgr. in. ^y
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:07PM

via free access



1 4 6 SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA.

en Boeroe bezocht werden. In 1863 en 1864 was de gezond-
heidstoestand bevredigend te noemen. De bevolking bleef voor
endemien en epidemien gespaard. . ;

Behalve de in dit beknopt overzigt aaugeteekende ziektevor-
men, kwamen er nog zeer vele andere gevallen voor, die uit
een wetenschappelijk, geregtelijk of staathuishoudkundig oogpunt
de aandacht verdienen, zooals gevallen van spontane scheuring
der milt, tetanus, trismus, moord, kindermoord, vergiftiging
en lepra.

Daar ieder wel overtuigd zal zijn van de onloochenbare en
gewigtige daadzaak dat gezondheid van een volk een der voor-
naamste zoo niet de voornaamste grondslag is voor zijne wel-
vaart en ontwikkeling, zal men voorzeker met belangstelling ken-
nis nemen van de zooeven medegedeelde bijzonderheden omtrent
den gezondheidstoestand gedurende de laatste dertig jaren. Die
bijzonderheden toonen duidelijk aan dat het een dure pligt is
de ziektegevallen met aandacht na te gaan en de oorzaken op
te sporen die daartoe aanleiding geven, al is het ook voor de
geneeskundige wetenschap eene hoogst moeijelijke taak om bijv.
eeue bevredigende verklaring te vinden voor de noodlottige koorts-
epidemieu, die op zoo vreeselijke wijze de bevolking hebbeu
gedecimeerd. Men kan dan ook slechts de oorzaak gissen en
het vermoeden bestaat dat die koortsen als het gevolg van
aardbevingen, weersgesteldheid, moerassen, schadelijke gassen
enz. moeten beschouwd worden. Een verband tusscheu deze
koortsen en de voorafgegane aardbeving is zeer aannemelijk,
maar toch ontbreekt het bewijs. Opmerkelijk is liet gelijktijdig
voorkomen vau choleragevallen op sommige eilanden, zoo ook
de verschijnselen van zieke!ijken aard in het planten- en dieren-
rijk in dezelfde streken. Bij de planten stond de ontwikkeling
dezer verschijnselen welligt in verband met den graad van in-
dringing van den vochttrekkenden wortel in den bodem. De
verschijnselen bij de diereu dedeu het vermoeden van vergif-
tiging outstaan. Ook in andere deelen van N. I . , bijv. op
Sumatra, is eeue plotselinge en ongewone sterfte onder som-
mige diersoorten niet zeldzaam. Het optreden van analoge epide-
mieii na hevige aardbeviugeu is ook waargenomen in Zuid-
Amerika en in Lissabon. • •*

Behalve door galzeuuwkoorts werd de bevolking in groote mate
door meer of min kwaadaardige tusscheupoozende koortsen ge-
teisterd. Ook de oorzaak hiervan bleef een raadsel, niettegenstaande

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:07PM
via free access



SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA. 1 4 7

de wetenschap onvermoeid naar de juiste keunis van de oorzaak
heeft gezocht. Reeds Galenus en Hippokrates (de aere aquis et
locis) waren van oordeel dat atmosplierische en tellurische
krachten invloed uitoefenden op het ligchaam. Lancisi (de
noxiis paluduni effluviis) spreekt het eerst van den schadelijken
invloed van moeras-uitwasemingen. Linnaeus, in zijne theses
inaugurates voor den doctoralen graad te Harderwijk (1735):
//hypothesis de causa februm intennittentium,// noemt argilleus
water als grondoorzaak // ubi eas ab aqua argillaua audacter
protabere stad ui. » Flemming zoekt de oorzaak in aanhoudend
relatief vochtige atmospheer, terwijl Polli die oorzaak toe-
sclirijft aan een gistingsproces door dierlijke, rottende zelf-
standigheden, infermenta, die katalytische ziektevormen veroor-
zaken van perniciosa tot ephemera. Michel Levy spreekt eveneens
van een gistingsproces, Burdel van electriciteit, Meiier van
vorming van hydrogeinium sulplmratum, Boudin van drabbig
water, Vassali Raudi, Belliugeri en Matteuci mede van elec-
triciteit. De eerste vond het bloed positief electrisch, de tweede
het slagaderlijk bloed positief electrisch tegenover water, Duchek
en Hussa spreken van vochtigheid bij hooge warmte, omdat
dan grootere waterverdunuing bestaat en grootere capaciteit
der lucht voor dampen en rotting van organische bodemdeelen.
Ook Deleboé, Willis, Forti, Reil, Darwin, Werloff, Mead,
Bailly, Broussais, Royer, Roche d'Audouard, Worm, Maillot
en andere geleerdeu hebben hunne meeningeu op dit punt doen
kennen. Niets echter bezit meer overwegend gezag dan de
malaria-leer. In het algemeen aannemende dat intermittentes
met zeldzame uitzonderingeu slechts voorkomen op vochtigen
bodem met rijke organisclie omzettingen onder den invloed van
een zekeren warmtegraad, werden moerassen het lievelingsveld
der bespiegelingen. Zij moesten een agens, een miasma bevatten.'
Toen Muhry iu een sneeuwvlok planteuligchaamjes ontdekte, '
gaf hij die zonder aarzeleu den naam van malaria. Deze leer
is aan ieder bekend, hare volgelingen zijn duizenden, terwijl
hare tegenstanders tot staving hunner meening zich meer be-
roepen op waarschijnlijkheid dan op feiten, die hun gevoelen
staven.

Dr. G. F. Pop meende de bron der malaria duidelijk aan-
gewezen te zien in den verwaarloosden toestand der waterleidingen
en riolen, waardoor in de stad Amboina moerassen zouden
ontstaan. Hij wees daarbij op de heilzame uitwerking eeuer
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goede politie, die deze bronnen van onreinheden opruimen eu
de, waterleidingen verbeteren zou, waardoor de gezondheids-
toestand waarschijnlijk gedurende langen tijd eene gunstige wending
zou nemen. Dit denkbeeld werd in 1835 geuit. Ik heb echter in
het geueeskuudig archief van Amboina niets gevonden wat aan
eeue uitvoering daarvan denken doet. Ik acht het niet over-
bodig hierbij op te merken dat Amboina vóór 1837, dus
vóór het ontstaan der beruchte koortsen geen waterleidingen
bezat en dus de brou van onreinheden veel grooter was dan
later eu toch was Amboina beroemd voor zijn gezond klimaat
ondanks al zijne moerassen.

De heilzame uitwerking een er goede politie zal niemand
loocheneu, maar in den tijd, dien ik op Amboimi doorbragt,
namelijk van 18G1 tot 1861. bezat dit eiland die niet. Wel werden
in dien tijd goede schaduwgevende boomen, — wier lommer
beschutte voor de brandende stralen eener tropische zon —
omgekapt om redenen die ieders begrip te boven gingen, maar
aan het nemen van maatregelen tot bevordering van den ge-
zondheidstoestand der bevolking werd weinig of iu het geheel niet
gedacht. Als men het begane gedeelte der straten, de huizen
en de erven der Europeanen, de kampementen en de gouver-
nementsgebouwen uitzonderde, vormden alle overige erven van
Amboina ééne opeeuliooping van oureinheden van allerlei soort.
Het baaistrand was een wel gevulde voorraadscliuur van allerlei
rottende dierlijke excrementen en plantaardige producten ; eene
modderkreek, als de rivier Blitar bekend, die midden door
de hoofdstad loopt, verspreidde iu den regel den meest wal-
gelijken stank; de waterleidingen waren zonder water en de
riolen even verwaarloosd als in 1853. Evenals toen bestonden
er in de genoemde jaren moerassen eu de nog digtere begroeijing
met sagoebosschen bij toegeuomeu bevolking liet nog minder
dan in 1855 de uoodige luchtverversching toe. Toch behoorde
Ainboiun's gezondheidstoestand tot den gunstigste der laatste
dertig jaren en de bevolking had van koortsen zoo goed als
niets te lijden. Wat meer zegt, juist in de onmiddelijke nabijheid
dier moerassen, langs den loop der stinkende Blitar, kwam zee)
zelden een koortsgeval voor.

Intusscheu is het eene gewone zaak dat de leer van malaria
tot grondslag dient voor wetenschappelijke bespiegelingen. Toen
de Fransche troepen in Afrika door koortsen werden gedecimeerd
en men de oorzaak niet iu meteorologische noch hvdrotellurische in-
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vloedeu wist te viudeii, sprak men van eeu miasma pallustre. Het was
de kortste weg, maar die meening rustte echter alleen op hypothese.

Het zoogenoemd moerasmiasma is dikwerf nagespoord maar
nooit ontdekt. Uit een chemisch onderzoek is gebleken dat de
moerasdampen zamongesteld zijn uit hydrogenium carbonatum,
sulphuvatum, phosphoratuin, koolzuur, electriciteit en ozon, maar
geen dezer alleen, of sormnigeu noch allen te zarnen brengen ooit
eene tusschenpoozende koorts teweeg, llusiuger, Metaxa en Drake
verdedigden den infusorieelen, schimmelachtigeu aard der malaria,
maar zouder deugdelijk bewijs. Pouchet ging nog verder; hij
schonk ons zijn aeroskoop, om coutagia en miasmata te onder-
kennen en nam reeds etterligchaainjes in de lucht waar.
Bouchut voegde hierbij zijne ontdekking van een nerveus eon-
tagiuin, Semauas zijn zeeziekte-eontagiurn.

Het moerasmiasma, zoo het al bestaat, behoort tot geen der
bekende gassen, noch is eene zuiver quautitatieve modificatie
der stoffen, die de atmospherische lucht vullen, en de meening
van Eisenmann en Pallas, dat eene modificatie der attnospherische.
electriciteit miasma daarstelt, is als onhoudbaar door de weten-
schap verworpen. De moerasflora, rhizophoren enz. hebben met
malaria niets te maken. Het beweren dat malaria een uit den
bodem opstijgende inaterieele stof is, opende een ruim veld
voor Pouchets naspoiïngen. Bierbaum en Armand hebben op
krachtige wijze de handschoen toegeworpen aan die onbewezen
leerstellingen der wetenschap.

Of malaria bestaat iu een gewijzigden atmospherischen invloed
(van electriciteit, magnetismus, enz.), of zij gasvormig, anor-
ganisch of organisch , dierlijk of plantaardig is, dit alles is even-
zeer geheel onbekend, als hoe zij in het ligchaam komt, welke
organen of systemen het eerst worden aangetast en welke abnorme
physiologische verrigtingen daarop volgen. Ook werd nimmer
eenig onderscheid aangetoond tusschen malarieuse en malaria
vrije moerassen.

Tntusschen schijnt ó"én feit vast te staan , namelijk het veel-
vuldig coincideren van moerassigen bodem en malariaziekten.
Van daar Lancisi's leer, vooral wat betreft de Pontijnsche moeras-
sen , ofschoon hiertegenover ook al weder zeer krachtige feiten
staan. Zoo b. v. zag men in Europa in 1810—11 en 1824—26
hevige epidemiëu van tusschenpoozende koortsen optreden, op
plaatse,!) waar zij vroeger nooit waren voorgekomen en later
niet zijn waargenomen. Zoo schijnen de Sandwicheilandeu Sainoa,
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Taiti, Nieuw Caledonie, enz. bijna geheel bevrijd vau moe-
raskoortsen , en toch zeer rijk aan moerassen te zijn. Tschudi
nam hevige malariakoortsen waar in Peru op 10—11000 voet
hoogte, op Ceylon en Hongkong op 6500 en 2500 voet
hoogte, doch zonder moerassen.

Het zal wel onnoodig zijn hierover verder uit te weiden.
Welligt dat moerassen in het algemeen voor de malarialeer geene
andere beteekenis hebbeu dan dat zij bij voorkeur de produc-
tieve outwikkeliugsbrounen zijn der eventueel — onder nog
geheel onbekende wetten — gevormd wordende koortsagentia.

Behalve de hier bedoelde koortsen moeten wij ook enkele
andere ziektevormeu met een paar woorden bespreken. l)e pokken-
epidemie van 1855, verwoestend en moorddadig nis zij was,
deed aan de andere zijde het nut en de hooge beteekenis der
vaccine uitkomen. De op Amboina gedane waarneming dat deze
ziektevorrn ongunstiger verliep, naarmate de huidkleur donkerder
was, mag niet dan ouder reserve worden aangeuomen, daar het
verschil tusschen de verpleging van Chineesche en die van Pa-
poesche vrouwen hemelsbreed verschilt, hetgeen welligt niet
zonder grooten invloed was op den al of niet doodelijken afloop.
Toch heeft de wetenschap reeds verscheidene bouwstotien verzameld
om een verschil aan te toonen bij de rassen in den aard, de
hevigheid en de lethaliteit der ziekte. Zoo zag men in den
laatsten tijd op Curacao de pokken ouder de zwarte bevolking
zulk een afzigtelijken vorm aannemen, dat zij geheel op Afri-
kaausche pestpokken geleken. A. A. Sebastiaan heeft onseenige
belangrijke waarnemingen medegedeeld, waaruit blijkt dat pokken
onder de negeraekten eeue eerste plaats bekleeden. Volgens The-
venot ïïgten pokken iu Seuegal groote verwoestingen aan. In de
epidemie te Rio Janeiro werdeu, volgens, Sigaud, de negers het
eerst aangetast, en volgens Eego komen bij negers en Indianen
vooral coniluëerende pokken voor. Zij komen ook te New-York
het meest bij negers voor (Dunuel), en in de negerdelta sterft
*/s der bevolking aan die ziekte (Daniell). Ook in Egypte worden
de negers zeer gemakkelijk aangetast, daarentegen blijven zij
door vaccine langer bevrijd (Pruuer). James Ormistou Mr. "Wil-
liams entte op Ascension met vacciuelymphe uit Engeland blanke
en zwarte kinderen in; bij blanke ontstond weinig koorts, bij
alle zwarte hevige koorts met daarbij komende hevige lenden-,
hoofd- en rugpijn, met uitbreidiug van den uitslag over hals,
borst eu buik. Hier heb ik meermalen juist het tegenovergestelde
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waargenomen; vacciuestof van donkere op blanke kinderen in-
geënt, deed dikwerf hevige koortsen ontstaan en vatte krachtig,
terwijl van blanke op donkere kindereu de overplanting meermalen
geheel mislukte, of kleine pokken, zouder eenige beteekenende
reactie gaf.

Terwijl syphilis onder de bevolking weinig voorkomt en bij
de Alfoeren zelfs geheel onbekend schijnt te zijn, worden bij
beide lepra, ichthyosis, framboesiae enz. aangetroffen. Men kan
zich bezwaarlijk eeue ziekte voorstelleu die noodlottiger en
rampzaliger is dan deze zoo geschuwde lepra. De oorzaak van
haar ontstaan ligt in het duister. In Brazilië zou zij aau het
gebruik van varkensvleesch zijn toe te schrijven, maar de joden
op de Antilles zijn evenzeer lepreus als de christenen en de
negerslaveii, welke laatste bijna uitsluitend plantenvoedsel nut-
tigen. Ook hier worden evenals in Egypte Mohamedanen onder
strenge onthouding van varkeusvleesch door lepra aangetast. Tn
Europa zou de oorzaak te zoeken zijn in vochtigheid en het
gebruik van zeevisch (Rambaldi), in Kabylie in syphilis (Amould).
Tn Seunaar vormt syphilis eene geheel op lepra gelijkende
huidziekte (Brocchi). Hier gelooft men ook aan het gebruik van
zeevisch, vroeger zelfs aan dat vau sagoe. Het is met de
oorzaken als met de vormen, zij worden talloos.

De lepra te Amboina vertoont in lioofdzaak slechts twee wijzen
van verloop en uitgang, of wil men soorten, vormen. Vooreerst
tast zij in het bijzonder de huid aan, vormt knobbels vooral in het
gezigt, op de borst, de ooreu enz., de borsttepels vergrooten , de
wenkbrauwen gaan verloren, er volgt een algemeen kwaadsappig
voorkomen, benevens verzweringen aan neus, lippen, oogleden,
enz. Treden deze niet in, dan volgt algemeene opzetting der
voetgewrichten, zwelling der voeten en kwaadaardige zweren aan
de voetzolen. Met dezen vorm vereenigeu zich dikwijls de witte
en zwarte plekken aan handen en voeten (afhankelijk van ge-
wijzigde pigmentafzetting in het rete Malpighii) bij den Inlander
bekend als kadal en wel kadal poetih (wit, bij verminderde
afzetting) en kadal hitam (zwart, bij vermeerderde pigmentafzettiug).
De tweede vorm bepaalt zich zonder veranderingen tot de huid,
de gewrichten der vingers en teenen, die allerzonderlingst en
wanstaltig ineenkrimpen, verdorren en mumifieëren, waarbij
gevoel en bewegiugsverinogen verloren gaan.

De ziekte kan langen tijd in dezen toestand blijven, tot later
de handen en voeten zwellen, de vinger- en teentoppen wan-
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kleurig wordeu, de nagels ontaarden en verzweriugen intreden,
waardoor geheele deelen dezer gewrichten door koud vuur ver-
loren gaan, waarna de ziekte eeuigen tijd als uitgewoed schijut
tot eeue nieuwe uitbarsting volgt.

In vele gevallen loopen deze vormen zoo ineen dat het niet
te bepalen is welke praedomineert. In den eersten vorm schijnt
de huid primair, iu den tweede secundair te lijden. Terwijl
inlandsche christenen meer door lepra, islammers daarentegen
door framboesiae worden aangetast, staan ook Europeanen aan
lepra bloot, maar, zoover ik vernam, uitsluitend onder den eersten
vorm. Evenals in Amerika schijnt de Europeaan alhier na
lang verblijf vatbaar te worden voor lepra, meer nog zijne
kinderen. De aanvang van den eersten vorm localiseert zich bij
uitsluiting op het gelaat in den vorm van zuchtige roode pijn-
looze zwellingen. Bij Inlanders schijnt de eerste uitbarsting bij
voorkeur zaam te vallen met liet tijdperk der huwbaarheid of
daarna althans snelle en krachtige vorderingen te maken. Bij
geboren Europeanen valt dit tijdperk tusschen 40—50 jaren in
en geeft aan lijders, zelfs die de meest strenge levenswijze be-
trachten, het voorkomen van een dronkaard; in plaats van eigen-
aardige roode gelaatskleur vindt men roode vervloeijende vlekken.

Eene lepreuse ziekte door de Franschen boutons d'Amboine
genoemd en door J. Bontius (1718 Medicina indorum Lugd. Bat.)
beschreven, komt zeer zelden voor. Ik nam er een geval van waar.

Veelvuldig komt voor ichthyosis, over welke ziekte Begbie,
Todd Thomson, Ttoyer, Keligan, G. Simon, Parker, Wilson,
Devergi enz. zoo uiteen]oopende meeniugen hebben geuit. De
geneesheeren in de Molukken kunnen zeer vele gevallen van
ichthyosis zien maar zeer zelden onder omstandigheden dat aan
een eigenlijk wetenschappelijk onderzoek kan gedacht wordeu.
Tn het algemeen treft men de meest karakteristieke vormen of
graden dezer ziekte vooral aan bij de halfnaakt loopende,
in ellende en armoede verkeerende Alfoeren, die haar als
geene ziekten beschouwen eu tegen haar gecue geneesmiddelen
gebruiken. Kaskadoe komt eveneens veelvuldig voor. Op Boeroe
zou zij in sommige gevallen karakteristiek cirkelroude kringeu
op de huid vormen eu aan den lijder het voorkomen geven als
ware hij getatoeëerd. Ik zelf heb dit niet gezien en zal mij
wachten de wetenschap te verrijken inet eeue nieuwe soort als
waarop jaren geleden de. Indische geneesheeren onthaald werden
door een collega van de zeemagt. .-..-;. \ Ü'.: n v i' h;i: i -•*!.••
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Verder spreken de Inlanders van eene ziekte karaboe, bestaande
in zeer pijnlijke puisten aan den voetzool, die periodiek zouden
verschijnen en verdwijnen en eenige overeenkomst hebben met
deu boeboel op Java. Zeer menigvuldig zijn de boba (framboe-
siae, patték). Meermalen zou eene inlandsche school voor J ledig
zijn, uithoofde de kinderen aau boba lijden. Deze ziekte is
echter den Inlander verre van onwelkom; goed uitgewoed zou
zij later eene goede gezondheid waarborgen. Geneeskundige be-
handeling ontwijken zij dus gaarne. In hoeverre deze boba van
syphilitische oorsprong is , is geheel onbeslist. Hunter verwerpt
deze meening. Welligt dat zij, evenals lepra, reeds lang bestond
vóór de geboorte der syphilis en met deze ziekte niets te maken
heeft. Intusschen is zij door Hunter, Thomson, Paulet, Wallace,
Waller, Vidal, Rineker, Gibert, Gwijendt en ook door officieren
van gezondheid van liet Nederlandsch Oost- en West-Indisch
leger nagespoord.

Hoezeer men in eigenlijken zin niet van het bestaan van
een lepragesticht in deze residentie zou kunnen spreken, staat
echter als zoodanig te boek, eene inrigtiug op het geheel ge-
isoleerd eilandje Molano. Niet in het bijzonder trekt deze inrig-
ting de aandacht, maar wel de onmenschelijke behandeling die tot
voor slechts twee jaren het deel was van den ongelukkigen lepra-
lijder. De opheffing van het gebruik om zulke lijders zonder
anderen vorm van proces dan de geneeskundige constatering dat
zij lepra hadden, te verbannen, is een maatregel, zoo gewigtig
en veelbeteekeueud, dat het billijk is , deze weldaad der regering
in het helderst licht te plaatsen, door een enkel woord te wijden
aan den toestand van den lepralijder vóór die opheffing plaats had.

Lepra heeft hare overbekendheid te danken aan hare veronder-
stelde eu ook als zeker aangenomen besmettelijkheid en het karakter
waaronder de ziekte zich vertoont. Wat gebeurde iu tijdperken
vau barbaarschheid en onkunde, geschiedde evenzeer in de 19de
eeuw in deze residentie, waar men, den sleur der overlevering
volgende, den lepralijder uitwierp uit de maatschappij eu hem
naar Molano verbande. Men onderzocht niet of liet bewijs en
de zekerheid bestonden voor besmetting, dan wel of deze wel-
ligt eerst in later tijdperken bij volkomen ontwikkeling der ziekte
optrad; men vroeg alleen den geneesheer, met het onderzoek
belast, of er lepra bestond. Bij het ontvangen van een be-
vestigend autwoord waren alle nadere overwegingen overbodig,
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de lijder werd eenvoudig verbannen. Daardoor werd hij in een
toestand geplaatst, waarin hij lager stond dan de voor roof,
moord, opstand of andere onteerende vergrijpen, tot dwangarbeid
veroordeelde misdadiger. De misdadiger kou den tijd berekenen
dat hij vrij zou zijn en tot de zijnen terugkeercn, hij mogt
vrouw en kiuderen bij zich houden, had vrije uren waarin hij
door arbeid het lot van zich en de zijnen kon verbeteren, terwijl
hij bovenal het zelfverwijt met zich droeg dat hij zelf de oor-
zaak was van den toestand, waarin hij zicli bevond. De lepra-
lijder daarentegen, behebt met eeue ziekte wier besmettelijkheid
nooit bewezen, maar louter blindelings aangenomen was, werd
gerukt uit den kring der zijnen, wier steun, beschermer en brood-
winuer hij was, verbannen naar een eiland, dat hij met vrij
groote zekerheid kon berekenen, nimmer meer te zullen verlaten.
Eenmaal uit de maatschappij geworpen, bleef zij iramer voor
hem gesloten. En wat was op dat eiland zijn deel? Hij werd
gevoed, van eenige kleedingstukken voorzien, in eene bekrom-
pen woning gehuisvest, behandeld door een doctor djawa, die
hem eenmaal per week bezocht, als weder en wind zulks nog
veroorloofden, rond zich een kring van personen, die in den-
zelfden toestand verkeerden als hij. Hij had slechts een dood voor
zich, die, zooals hij bij zijne medelijders kon waarnemen, zoo
boven beschijving ellendig was, dat zijn gemoed met den
diepsten afschuw werd vervuld.

Daargelaten de vraag of hij, lijdende aan eene ziekte, die
zoo gevaarlijk geacht werd, niet meer mogt eischen dan daar
voor zijne genezing gedaan werd, daargelaten ook de vraag of
de aangenomen, maar onbewezen ongeneeslijkheid zijner ziekte,
het regt 'geeft eigenlijk niets voor hem te doen dan hem te
bannen;, stond ook hierin de man des volks aan indirect onregt
bloot. Althans zoo was het toen ik te Amboina was. Hij werd
zonder nadere overweging opgepakt en aan een geneeskundig
onderzoek onderworpen, maar Europeanen of hunne afstamme-
lingen , die evenzeer aan de lepra leden, liet men vrij en onge-
deerd. Ik heb vergeefs gezocht naar de bepaling, dat de zoo
noodlottige verbanning alleen op Inlanders van toepassing was,
alsof alleen zij en niet de Europeanen, de maatschappij met
hunne lepra zouden besmetten.

De verbanning van den inboorling en het ongemoeid laten van
den Europeeschen lepralijder was eene handeling in strijd met
regt en regtvaardigheid.
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De maatregel der verbanning werkte ook zeer nadeelig. De
Inlander wetende, dat een ballingschap gelijkstaande met morelen
dood, hem wachtte bij de ontdekking zijner ziekte, verborg zich
op de meest geheime wijze in deu kring der zijneu, waar zelfs
een vijand hem niet zou verraden. De vrees voor ontdekking
deed hem vau alle Europeesch geneeskundige hulp afzien, en
zich tot velerhande, geheel nuttelooze iulandschegeneesmiddelen
bepalen. Men zag en hoorde dan ook èn in het hospitaal èn
in de stad èn daar buiten weinig van lepra. Maar werd nu op
zoodanige wijze niet in de meest mogelijke mate, de zoo ge-
vreesde besmettelijke ziekte voortgeplant en ging de ziekte, immer
voortwoekerende, niet eene zoodanige ontwikkeling te gemoet,
dat aan genezing of verbetering voor altijd moest worden ge-
wanhoopt?

Ik vertrouw hiermede het bewijs geleverd te hebben dat
het besluit der opheffing van den maatregel van verbanning allen
lof verdient en eene weldaad is voor de bevolking, wier lepra-
lijders nu geeue ontdekking en politie behoeven te schuwen,
noch verbanning vreezen en thans de weg geopend is Europeesche
geneeskundige hulp in te roepen. Dit is ook het eenige middel
van herstel en geeft tevens den geneesheer gelegenheid eene
nadere, kennis van deze ziekte op te doen en de middelen op te
sporen tot hare genezing.

Het invoeren der vaccine in deze residentie dagteekent
reeds vau vele tientallen jaren. Door officieren van gezondheid,
of onder hun opzigt en leiding door daartoe van gouveruements-
wege aangestelde inlandsche vacciuateurs verrigt, is de vaccine
het meest toegepast op de hoofdplaats en op het eiland Amboina.
Ook op de andere Specerijeilanden wordt zij vaak aangewend,
maar op de strandplaatsen van Ceram en Boeroe wordt er minder
gebruik van gemaakt en bij de Alfoeren vindt zij hardnekkigen
tegenstand. Waarin de eigenlijke oorzaak van dezen tegenstand
moet worden gezocht, is niet duidelijk. Hij gaat regtstreeks
van de hoofden der bevolking uit, die hierin welligt alleen
geleid worden door vrees voor het onbekende en voor hen
onbegrijpelijke, dat immer, niettegenstaande al onze boven
hun begrip gaande redeneringen en aangevoerde bewijsgronden
voor hen in vaccinatie ligt. Die tegenstand wordt misschien
ook opgewekt door de begeerte der lioofden om zooveel mogelijk
onzen omgang met het volk te weren. Op Sumatra bragten de
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hoofden het volk in den waan dat vaccinatie niets anders was
dan eene tanda kompauie (gouvemernents-raerk). Op Florea
zullen onderscheidene inboorlingen op de armen, waar anders
het lidteeken der vaccine wordt gevonden, een brandlidteeken
dragen om daarmede hunne onderwerping en ondergeschiktheid
aan ons gezag te bewijzen. Het is mij niet mogen gelukken
tot de zekerheid te geraken of de tegenstand, bij de Alfoeren
in vrees voor ons gezag bestaat, iets dat wel nader onderzoek
verdient.

Na de invoering der vaccine op Ceram in 1833 beloofde de
toekomst goede resultaten en werden reeds twee vaccinateurs
derwaarts gezonden. Het blijkt echter niet of dit voor de ver-
spreiding der kunstbewerking onder de Alfoeren of alleen in de
christeu-strandnegorijen moest dienen. Zeker echter is het dat
weinige jaren later, in 1839, bleek dat men zich zeer in die
goede verwachtingen had bedrogen. De mau-ens prenten de
Alfoeren in dat vaccinatie hen laf en zwak maakt, dat zij door
het gouvernement alleen is ingesteld om hen gemakkelijker te
kunnen overheerscheu en dat de kmistbewerking de pokken
opwekt. Baar het verband tusscheu koepok-ineuting en natuurlijke
pokken boven hun begrip gaat,' is het, daar zij eene groote
vrees voor pokken bezitten, niet vreemd dat zij, na de kunst-
bewerking pokken op de armen ziende ontstaan, zich niet aan
de vaccine willen onderwerpen. Hoezeer de pokken-epidemie
van 1855 in liet algemeen eeue vreeselijke les is geweest, op
Wahaay zeer noodlottige gevolgen had, maar vooral op Boeroe
huiveringwekkende verwoestingen heeft aangerigt, schijnt dit
alles toch niet in staat geweest te zijn de Alfoeren van beide
eilanden van hun vooroordeel te genezen, hetgeen hoofdzakelijk
te wijten is aan den lagen trap van ontwikkeling waarop dit
volk nog staat.

Ter zake der beschermende kracht van de vaccinatie heeft ook
bedoelde epidemie eenige meldingswaardige feiten doen kennen. Van
3364 in de afdeeliug Amboina aangetaste personen vindt men:

' • Personen.

reeds eenmaal na tuur l i jke pokkeu gehad . 2 3 = 1 : 1 4 6
nie t i n g e ë n t L . . i ; .' .'• i" . . 1 0 6 0 = 1 : 3
ingeën t (geene goede l idteekens) . . . . 1 5 1 9 = 1 : 2
idem (sjoede l idteekens) . . . . . . . . 7 6 2 = 1 : 4 , 5
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Vau deze lijders zijn herteld of overleden
Hersteld. Ot. rieden

pokken gehad 22 1 = 1 : 8364,
niet ingeënt. . . . . . . . 716 344 = ] : 3
ingeënt (geen goede Jidteekens). 1225 294 = 1 : 5
idem (goede lidteekens) . . . 709 58 = 1 : ,14

De beschermende kracht tegen besmetting door natuurlijke
pokken is niet bevredigend. De verhouding van niet-ingeënten
stnat zelfs lager dan ingeënten zonder goede lidteekens en ver-
schilt niet zeer van ingeënteu met goede lidteekens. Daarentegen
blijkt de mortaliteit tegenover het aantal aangetaste personen
verreweg het gunstigst te zijn bij hen die reeds eenmaal natuur-
lijke pokken hadden gehad, zeer ongunstig bij niet ingeente,
reeds minder bij ingeente zonder goede lidteekeus, en tegenover
deze beide laatste in het oog loopend gunstig bij iiigeënte
inet ^oede lidteekens. •• •

Hiernevens volgt een numeriek overzigt der gedane vacci-
natien en hervacciuatien, in deze residentie van 1842 tot
1863, met aantooning tevens in hoeverre zij al of niet ge-
slaagd zijn.

l)e stand der vaccine, die in het algemeen niet onbevredigend
is te noemen, zal welligt nog betere resultaten geven, als de
inlandsche vaccinateurs beter bezoldigd worden en aldus aange-
spoord worden tot meer ijver en behartiging der zaak, daar zij
nu gedwongen worden hun toevlugt te nemen tot andere mid-
delen om hun bestaan te .verbeteren, waardoor de vaccine wel
eens op den achtergrond wordt gedrongen.

Ik voeg hierbij ook eene sterftekaart, opgemaakt naar de
bouwstoffen, in het geneeskundig archief voorhanden. Zij heeft
uitsluitend ten doel een algemeen overzigt te geven van de
sterfteverhouding der verschillende rasseu tot het aantal genees-
kundig behandelden.

HUiS
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IN1.ANUSCHE GENEES- EN VERLOSKUNDE EN INLANDSCHE

GENEESMIDDELEN.

Genees- en verloskunde, die bij ieder volk in eene regtstreeksche
verliouding staan tot zijne beschaviug, staan bij de bevolking
dezer residentie op zeer lagen trap. Zij heeft niet het minste
begrip van den bouw van eenig ligchaamsde.el of zijne functien
noch van ziekte, zoowel wat betreft hare vermoedelijke oor-
zaken als de duidelijk waarneembare verschijuseleu. In den
blinde rondtastende, wordt alleen naar overleveringen gehandeld.
Na vruchteloos gebruik van eigen geneesmiddelen, neemt men
zijne toevlugt tot een doekoen. Met dezen naam duidt men ieder
aan, die onder de iulaudsche bevolking genees- of verloskunde
uitoefent. Bijgeloof, onkunde en bedriegerij spelen de hoofdrol,
waardoor de zieke kwijnt en veelal ook ten grave daalt.

Beter echter dan iedere omschrijving doen kan, zal een blik
op de meest algemeene begrippen van ziekte, baring, vaccine
en geneeskracht hunner middelen een juister inzigt geven in
den stand der inlaudsche genees- en verloskunde.

In het algemeen gelooft de Inlander dat ieder huis, tuin , put of
iets dergelijks een wachter (panoengo) heeft, die het vermogen be-
zit iemand ziek te maken en ook te herstellen. Hij gelooft dat
er vrouwen zijn, die hare natuurgeuooten, vooral kinderen,
door hen slechts aaii te zien, kuunen dooden ofbetooveren. Hij
noemt haar swaugi (spook) en meent dat zij bij volle maan in
eenzaamheid tandakken (dansen). Wordt nu iemand ziek en kan
men de oorzaak zijner ziekte niet ontdekken, zoo is het alge-
meen gevoelen, dat hem zijne ziekte door een swangi is aan-
gedaan. Men ontbiedt dan een zoogenaamden //orang berob.it»
(doekoen), die verklaart de ziekte te kunnen genezen. Herstelt
de lijder, dau gelooft men dat de swaugi overwonnen is en deze in
plaats vau den lijder zal ziek worden en sterven aan de ziekte
die den lijder heeft verlaten. Al sterft de lijder, het vertrou-
wen op den doekoen wordt geeuzins geschokt, waut de nood-
lottige afloop is alleen aan de onoverwinbare kracht der swangi
te wijten.

Wil men op Amboina iemand ziek maken of nadeel doen,
dan teekent men een menschenbeeld op een stuk papier, zet
den naam van den persoon, dien men bedoelt, er onder, neemt
een stuk gemberwortel, rolt dit in papier, doet alles te zamen
in een geladen geweer, spreekt den naam van den bedoelden
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persoon uit en laat het schot vallen. Wordt nu de persoon ziek
en roept hij een doekoen, dan neemt deze een flesch met water
gevuld, blaast er in, spuwt eene hoeveelheid van het water
op den zieke, laadt een geweer en schiet het af om de ziekte
aan den dader terug te geven. Wordt nu de patient gezond dan
moet de dader sterven, want geen middel zal hem kunnen redden.

Wordt iemand ziek zonder bekende oorzaak, dan neemt de
outboden doekoen eeu stuk gembenvortel, tjinkoer of pinaug,
snijdt het open en ziet daarin a'au zekere, teekeuen de oorzaak
der ziekte. Gewoonlijk is de patient katagorau of betooverd. Is dit
het geval dan blaast de doekoen kleine stukjes van die gember
op den lijder of doet die in eene flesch water, dat de betooverde
moet drinken; op welke wijze vele zieken genezen. Eene andere
niet falende geneeswijze voor den betooverden lijder, is deze:
de doekoen gaat met een geladen geweer naar eeue rivier, spreekt
den naam van den zieke uit en schiet het geweer af, neemt
daarna een mond vol water en spuwt dit op den zieke. De
doekoen mag in het teruggaan van de rivier naar den zieke niet
worden aangeroepen of aangesproken.

Op de Uliassers maakt men iemand ziek door zijn speeksel,
haar, urine, slijm, enz. te bemagtigen en in eene flesch of
stuk bamboe in zee te werpen. De doekoen echter weet die flesch
veelal terug te vinden, waarna de lijder herstelt. Vindt de doekoen
haar niet terug, dan is de lijder verloren en moet sterven.
Andere begraven gember vóór de deur. Loopt iemand daarover,
dan krijgt hij beeuwonden. Gember gemengd in tabak en deze
gepruimd, geeft bloedspuwing, opzwelling van het tandvleesch,
euz. Andere fluisteren iets spelenderwijze in de hand van het slagt-
ofl'er, dat dan lam wordt, of strooijen kalk over den weg, waar-
na hij die daarover loopt, ziek wordt, of wel men maakt eeu
beeld van gabba-gabba en oflert dit aan den duivel.

Is een Inlander ziek, dan gebruikt hij een afkooksel van
bladeren, wier geneeskracht hij vermeent te kennen. Helpt dit
niet, dan roept hij een doekoen, waarvoor zich honderde personen
uitgeven ter wille van het lucratieve der betrekking. Deze geeft
evenzeer een afkooksel van bladeren, waarop hij eerst blaast en het
dan den zieke laat drinken. Kan de doekoen den zieke niet genezen,
dan ontbiedt men een waarzegger, die gewoonlijk beweert dat de
geest van den zieke hier of daar aangehouden is door den duivel.
Men zoekt de plaats op waar dit gebeurde, legt daar een stuk
dammar, een kippenei, eene jonge ivitte kip, eeu tros zeer jonge
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pisang, sirihbladeien en kalk. Tn den nacht ontbrandt men op
die plaats eeu stuk koemin — iets van den klapperboom —
en roept driemalen achtereen den geest van den zieke terug,
naar wien men terugkeert, aanklopt en van buiten vraagt of
de geest is teruggekomen, waarop van binnen bevestigend ge-
antwoord wordt. De waarzegger komt dau iets later binnen , legt
op den hals van den lijder een stuk zwart katoen, dat hij om
zijn hals gebonden heeft alsof hij er een kind in draagt en vol•
tooit de genezing onder het uitspreken der woorden "Gij zijt
in uw huis teruggekomen!"

Op Ceram, zoowel onder strandbewoners als Alfoeren, mag
men als iemand ziek is in de nabijheid van zijn huis of in zijne
doeson geen sagoeboom vellen; deed men het de zieke zou sterven.
Een lek in het dak mag niet worden digt gemaakt. Men gelooft
ook dat de duivel den geest der zieken aanhoudt. In dat geval
neemt men sinh, piuang, inlaudsche sigaartjes, ringetjes van
gomoetoe, tot een kettiug geregen en een weinig goud, brengt
als de schemering valt ailes op een pisangblad op de bewuste
plaats — tampat pamolie — legt het, den naam van den lijder
prevelende, op den grond en neemt eenig zand mede terug,
dat men op het hoofd van den zieke strooit, die nu spoedig
geneest. De doekoen, hier mawena, verstrekt veelal mengsels
van gember tjinkoer, kruidnagelen, peper, uijen en baugalij
(bangle').

Als eene algemeene ziekte in de negorijen begint te heerschen,
vergaderen zich de priesters in het kakihanhuis, om te bespreken
waaraan de ziekte moet toegeschreven worden. Hiertoe bezigen
zij iets wat op ons amulet gelijkt. De oorzaak der ziekte is
altijd zonde, vooral nalatigheid en onverschilligheid der geheele
negorij jegens hare afgoden en nitoe-nitoe. Dan keeren zij
naar de negorij terug, blazende op schelpeu en langs den weg
tot aan liunne woningen gember uit hunnen mond spuwende,
daarbij geweldig schreeuwende, oin aldus de ziekte uit de negorij
te verjagen.

De meest gevreesde ziekte is de natuurlijke pokken, van
welke men overal gelooft dat zij eene moeder hebben die
hen rondstrooit. Krijgt op Amboina iemand pokken, dau wordt
het huis schoon gemaakt, met stangie berookt, het bed van
den zieke schoon gehouden, met eene witte sprei belegd en met
melattie bloemen bestrooid. De zieke krijgt witte Ideederen aan.
Geeue vrouw, die de menstruatie heeft, mag hem bezoeken,

3<= volgr. III 11
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vooral mag geene zwangere vrouw bij hem komen, noch iemand
in het huis spuwen. In den vooravond plaatst zich eene vrouw
in de voordeur, de moeder der pokken zal naar haar kijken,
want zij is eene vrouw en dus nieuwsgierig, zich aan haar
•warmeu en vervolgens liet huis verlaten. Op de Uliassers ver-
klaart de doekoen in een droom gezigten en schaduwen van oude
menscheu gezien te hebben. Hij weet niet dadelijk wie, maar
den volgenden morgen zegt hij, dat liet de Mai loety-loety —
de moeder der pokkeu — was, alsmede dat zij djagong, katjang
cu hotoug medebragt. Ojagong beteekent groote, katjang middel-
matige en hotong kleine pokken. De moeder der pokken wordt
door de doekoens als een afgod gevreesd. Krijgt een kind pokken ,
dan belijden de ouders aan den priester en nitoe-nitoe schuld,
opdat liet kind geneze en zij vergiffenis ontvangen voor hunne
zouden. Zij meenen toch dat het kind alles wat de vader mis-
deed aan zijne voorouders zal vertellen. Als geneesmiddel ge-
bruiken zij eenvoudig water, waarin soms bladeren afgetrokken
zijn. Met dat aftreksel bestrijkt men het ligchaam als de pokken
niet goed opkomen.

Als op Ceram een man of vrouw de pokken krijgt, mogen zij
niet bij elkander slapen. Eene vrouw, die menstrueert, mag
den zieke geene geneesmiddelen toedienen, of zij moet vooraf
eenig zand voor de deur der woning van den zieke genomen
hebben , anders toch zal de zieke de pokkeu openkrabben en sterven.

De moeder der pokken heeft de gedaante van eene kat, Het
bed van den zieke moet goed schoon gehouden worden en in
huis mag men geene kat slaan. Zoodra op Ceram eenig berigt van
deze ziekte wordt vernomen, plaatst men op het zeestrand, in
den vorm van een kruis, stukjes kavoe boewah (hout). Aan het
begin van elk voetpad of weg graaft men gember in den grond,
opdat de moeder der pokken zal worden afgeschrikt in de negorij
te komen. Wordt in weerwil van die voorzorgmaatregelen eene
üegorij toch aangetast, dan verlaten de gezonde personen haar,
vlugteu in de bosschen of naar liet gebergte en laten de zieken,
voorzien van eenige levensmiddelen, achter. Zoo verlaten ouders
Tmnne kinderen, mannen hunne vrouwen en vrouwen hunne
mannen.

Dit zijn in hoofdzaak de grondslagen der inlandsche ge-
neeskunde.

Van verloskunde en wat daartoe behoort heeft de inboorling
niet het minste begrip. ïkenals ten opzigte van ziekten , bestaan
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ook hieromtrent verouderde en diep ingewortelde vooroordeelen
en bijgeloof. Zoo eten zwangere vrouwen, vooral op Saparoea,
de batoe poeau (eetbare aardsoort) om blauke kinderen te krijgen.
De trek naar dit middel zou onder die omstandigheden zoo groot
zijn dat meisjes alleen daardoor haar toestand verraden. Eeue
zwangere vrouw mag uiet iu den ingang eeuer deur zitten , daar
men gelooft dat in dat geval hare bevalling moeijelijk ja gevaarlijk
zal zijn. Zij mag niet eten van vruchten waaraan vogels gebeten
hebbeu, omdat hare kinderen dan als vogels zouden schreeuwen,
geen aangebrand eten nuttigen omdat anders de placenta met
veel moeite zou volgen. Zij mag niet loopende eten, omdat het
kind hoe ouder des te gulziger zou worden en de gewoonte zou
aannemen van te bedelen. Op Saparoea mag de man wiens vrouw
zwanger is niets vastbinden, noch pennen of spijkers slaan. Men
mag eene zwangere vrouw niet van achteren voorbijgaan, omdat
in dat geval liet kind op deu voorbijganger zou gelijken. Wan-
neer eeue zwangere vrouw naar het bosch gaat, moet zij eerst
geneesmiddelen gebruiken en een mes medenemen om booze
geesten te weren. Bovendien mogen man noch vrouw de nagels
snijden, de vrouw geen beesten slaan, geen djadjamoe gebrui-
ken waarin kayoe rapat voorkomt, des avonds niet uitgaan,
over dag geeue eenzame plaatsen bezoeken of staan kijken naar
het slagten van dieren. Op Ceram mag zij niet voor de deur
zitten, geen garen om den hals hangen als zij naaijen wil,
geen maleo-eijeren eten, noch vruchten waaraan vogels gebeten
hebben, noch klapper waaraan geraspt is, noch vleesch van ge-
strikte herten. Gaat zij uit dan moet zij een stukje ijzer op
deu buik binden. De man mag geen haar snijden of een roer
vasthouden.

Na de bevalling wordt op Amboina de navelstreng afgesneden
op twee vingeren breedte afstands van den navel. De afsnijding
geschiedt met een scherp stuk bamboe met koeujit besmeerd,
nadat de navelstreng eenigzins boven de afsnijdingsplaats goed
vastgebonden is, het overblijvend deel wordt bedekt met asch
in azijn gekookt. Is dit deel na 3 H dagen verdroogd en
afgevallen dan wordt de navel bedekt met sterk gedroogde fijn-
gewreven tabak. Op Ceram, Haroekoe en Noesa Laut geschiedt
de afsnijding door een scherp stuk bamboe op gabba gabba; op
Ceram ook wel op een stuk koenjit. Men onderbindt de navel-
streng met ananasgnren, waarbij de vroedvrouw de oogen moet
sluiten en geen adem mag halen. Nadat het overgebleven ge-
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deelte is afgevallen, wordt de navel met gebrande pinang- of
muskaatnoot bedekt. De Alfoeren te Wahaay snijden de navel-
streng af met een hiervoor afzonderlijk bestemd mes, zonder
die eerst te onderbinden.

De pasgeborene wordt met geraspte klapper gereinigd. Om
het regterhaudgewricht der moeder eu om liet linkergewricht van
het kind wordt een stuk halia (gember) gewonden om de booze
geesten te weren.

De nageboorte wordt op Amboina schoon gewassen, met obat
sawan sawan, zeven melattiebloemen en een schoon stuk wit katoen
bedekt iu een nieuwen pot (belangau) gedaan, in wier bodem
een klein gat gemaakt is en wier mond met een stuk wit katoen
gesloten wordt. Dit alles wordt bij hoog water in zee geworpen,
waarbij de praauvv vooral eene regte koers moet houden. De
Arafjieren begraven de nageboorte dikwijls onder het bed van
de kraamvrouw, andere, werpen haar eenvoudig weg. Op Sapa-
roea en Ceram besmeert men haar met asch en begraaft haar
in een pot binnenshuis. Zoodra de placenta naar buiten komt,
geven enkele ouders aan de vroedvrouw zeven centen, bedekken
de nageboorte met zeven melattiebloemen en verlichten de plaats,
waar zij haar begraven, zeven nachten met dammerpitten. Op
Haroekóe wordt zij met zeven melattiebloemen bedekt en in
een nieuwen pot in zee geworpen, üe praauw moet hierbij regten
koers houden. De vroedvrouw, die het stuk katoen terugbrengt
waarmede de pot gedekt was, mag bij terugkeer door niemand
worden aangesproken maar moet regtstreeks naar huis gaau en
met het stuk katoen de borst van het kind bedekken. Eenige
handelen ook met de placenta als op Saparoea. Kinderen met
een helm geboren, zullen, groot geworden, ouzigtbare zaken
kunnen zieu, zooals spoken enz. Daarom droogt men de vliezen,
legt ze daarna in water en baadt in dit water het kind drie
malen. De vliezen worden daarna bewaard en later aan het kind
met boeboer (pap) gekookt, te eten gegeven Op Saparoea wor-
den zij in de zon gedroogd, bij ziekte van het kind in het
water gelegd, waarin het kind wordt gebaad of dat aan het
kind te drinken wordt gegegeveu.

Op Amboina geeft men 12 uren na de bevalling aan de
kraamvrouw een nieugsel te drinken van het sap van koelit
poelie met inlandsche azijn. Het kind krijgt eerst wanneer het
eene maand oud is, vast voedsel; 6 uren vooraf een doijer vau
een ei en daarna rijst- of sagoepap.
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Bij moeijelijke bevalling opent men op Saparoea alle kisten
en kasten; op Ainboina legt men kopergeld in olie of azijn op
een schoteltje naast de barende. Helpt kopergeld niet dan een
sleutel. Geen zwangere vrouw mag eene barende bijstaan.

Het pasgeboren kind laat men gaarne eenigen tijd liggen
voor meu de navelstreng afsnijdt; in enkele gevallen gaat men
tot de afsnijding niet over voor de placenta naar buiten geko-
men is. Na de afsnijding van de navelstreng wordt het kind
in koud water gebaad en daarna in doeken gewikkeld. Het ge-
bruik van pisang of koffij om de ontlasting van het meconium
te bevorderen, is zeer algemeen. Men heeft geen vasten tijd"
waarop het kind aan de borst gelegd wordt, veelal geschiedt
dit vrij spoedig.

Op Ceram mag het kind vóór den tienden dag niet voor of
buiten de deur gebragt worden. Op dien dag komen alle, die
bij de geboorte geholpen hebben op een feest bijeen. De vroed-
vrouw draagt in een stuk katoen, kaiii oety-oety, om haren hals
geboudeii, liet kind naar buiten. Zij gaat achter de uegorij en
neemt eeu klnpperdop mede waarin zich asch en een stukje
gember bevindt. De gember kaauwt zij en spuwt die daarna
uit, waarna zij terugkeert en asch strooit tot zij weder te huis
is. Nu wordl het kind met versierselen omhangen en het feest
neemt een aanvang. Wordt het kind voor dien tijd ziek, dan
wordt een waarzegger ontboden, die de oorzaak opgeeft. Ook dau
wordt een feest aangerigt, dammer ontstoken en de voorouders
en overleden vroedvrouwen vergiffenis gesmeekt en gebeden liet
kind te reddeu. Herstelt nu het kind, dan noemt men die
vroedvrouwen goed, sterft het dan worden zij vervloekt. Eene
Alfoersche vrouw mag, wanneer hare bevalling nabij is, niet
in huis blijven, maar kiest tot verblijfplaats eene kleine hut,
popatisa, nabij haar huis gelegen. Alleen eeue mat, kakoya,
ter harer beschikking, bevalt zij geheel alleen, of iu zeldzame
gevallen in tegenwoordigheid eener andere vrouw, nimmer in
het bijzijn van een man. Is het kind geboren en alles afge-
loopen, dan roept zij haren man, zegt hem dat haar kind ge-
boren is en hij het nu oppassen en er voor zorgen moet. Dan
zorgt de vrouw voor hun onderhoud, gaat in de tuinen of
bosschen arbeiden en komt slechts van tijd tot tijd te huis,
om het kind te zogen. Blijft zij soms wat lang uit, dan geeft
de vader liet kind suikerwater te drinken.

Op Amboimi, Uliaseers en Gerant bcstnal het onveiaiideïlijt
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geloof dat eene vrouw, die in liet kraambed bezwijkt, iu een pon-
tianak verandert, waarbij zij de gedaante aanneemt van een vogel,
die in den nacht schreeuwt en altijd er op uit is haar kind te
drageu. De mannen zijn zeer bevreesd voor deze pontianaks, daar
zij gelooven, dat zij hen van hunue genitnlia berooveu zullen. Kort
na het overlijden eeuer vrouw iu het kraambed zal geen man
des avonds zonder zijne vrouw uitgaan. AVordt hij nu door de
pontianak vervolgd, die hij ziet of hoort, dan loopt hij weg,
of schuilt zicli ouder den sarong (wijden lossen rok) zijner vrouw,
die op hare beurt de poutianak toeroept haar man niet te ver-
volgen, waarop de pontiauak verdwijnt. Men doet alles om te
voorkomen, dat vrouwen die in het kraambed bezwijken, in
een poutianak veranderen, en behandelt hare lijken op de vol-
gende wijze. Men beprikt de armeu en beeneu met spelden bij
het in de kist leggen, en plaatst onder de kin en de beide
armen drie eijereu; liet haar wordt om een in de kist geslagen
spijker gewouden en het geheele lijk met stukken van visch-
netten bedekt. Op deze wijze meenen zij te voorkomen, dat de
vrouw in eeue pontianak verandert, of meent men in ieder
geval haar het vermogen te benemen zich te kunnen bewegen,
zoodat zij geene getrouwde mannen zal kunnen vervolgen. Aan
•dit bijgeloof van pontiauaks verbindt zich een ander dat er namelijk
rneuschen zouden zijn, die liet vermogen bezitten iemand voor
eenigen tijd verstandeloos en sprakeloos te maken. Zi] ontleenen
deze kracht aan den duivel met wieu zij in regtstreeksclie ge-
meenschap staan. Hun kenmerk is dat zij onder het prevelen
van onverstaanbare woorden, stukjes gember, nagelen , steentjes,
enz. werpen of spuwen op dat wat zij betooveren willen. Men
gelooft dat zij in gevallen vau ziekte een grooteu invloed hebben ,
evenals de inboorling in het algemeen overtuigd is dat men
eene vrouw tegen haren wil kan doen beminnen en zich blin-
delings doen overgeveu aan hem die haar begeert, zoo zelfs
dat zij hem overal opzoekt en vervolgt. Het middel hiertoe is
haar te doen eten van sirih, waarover een daartoe bekwaam
persoou zijn formulier heeft uitgesproken, alsmede in hare na-
bijheid bloemen en welriekende oliën te plaatsen. Volgt een
huwelijk dan is dit ongelukkig, de kindereu, in dit huwelijk
verwekt, sterven kort na hunne geboorte.

Uit het medegedeelde omtrent de inlandsche genees- en verlos-
kunde blijkt dat zij niet alleen op zeer lageu trap staan, maar
bijna als g"heel onbekend moeten aangemerkt worden. Wij zien
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listige doekoeus zich verrijken met offers aan den duivel, waar-
zeggers de grofste bedriegerijen plegen, geslepen vroedvrouwen
speculeren op de beurs van een blindvertrouweud volk en liet
uitbreken van ziekten door woekerzieke priesters dienstbaar
maken aan bijgeloof, gezag, willekeur en bedrog.

Toch ziju er, zelfs onder de zoogenaamde bescliaafde Europeanen ,
die het voetspoor van deu inboorling volgen en op de inlandsche
geneesmiddelen en de inlaudsclie vroedvrouwen meer vertrouwen
dan op den Europesclieu geuees- en verloskundige. Zij meenen
den Europesclieu geneesheer een gegrond verwijt te doen van
blinde ingenomenheid met zijne wetenschap, als hij het gebruik
van die inlandsche geneesmiddelen veroordeelt of afkeurt. Het
is slechts onkunde die tot zulke valsche gevolgtrekkingen
leidt. Geen geneesheer toch die de inlaudsche geneesmiddelen
als zoodanig veroordeelt, vele schrijft ook hij voor. Maar die
inlandsche geneesmiddelen in liet • algemeen kent hij nog te
weinig in zamenstelliug en werking, om die den voorrang toe
te kennen boven de zijne, waarvan de scheikunde, de weten-
schap en eeuwenlange ervaring de waarde, de werking en de kracht
deden kennen. Het gebeurt dagelijks dat de Europeaan zich over-
geeft aan dockoens en dat hij, bij moeijelijke bevalling zijner
vrouw, met volkomen vertrouwen den sleutel in de olie doopt en
zijn broek omgekeerd aautrekt ter wille eeuer vroedvrouw, die
dikwijls meer gezag oefeut dan de Europesche verloskundige.
Is dit te laken in den beschaafden Europeaan, wij kunnen het
den christenburger vergeven die gedwongen wordt tot de in-
landsche geneeskunde en geneesmiddelen zijne toevlugt te nemen.
Tn vroeger jaren namelijk was voor liet verleeuen van genees-
kundige hulp aan gevangenen, weezen, behoeftigen enz. eene
toelage van ƒ 5 0 per maand toegekeud aan den eerstaanwezigen
officier van gezondheid. De belangrijke fiuantieele gevolgen echter
van zulk eeue toelage schijnen tot intrekking daarvan geleid te
hebben, waardoor de Inlander de overtuiging kreeg dat hij nu
op die hulp geen aanspraak meer had. Dit was zeer juist, want
de geneesheeren in deze residentie ziju officieren van gezondheid,
dus militaire geueesheeren, die wel tot die diensten verpligt
kunnen worden, maar daarom nog niet gerekend moeten
worden daartoe verpligt te zijn.

Alvorens de iulaudsche geneesmiddeleu te bespreken, staan
wij ook een oogenblik stil bij de gebruiken dir' bij liet begraven
van lijkeu worden in acht genomen.
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De inlaudsche christen begraaft zijne doodeu op Europesche
wijze. De overige inboorlingen doen zulk? uaar de gebruiken
van hunnen godsdienst.

Een lijk wordt gereinigd, met bloemen versierd en gewoon-
lijk één dag na het overlijden ter aarde besteld. De Alfoeren
van Wahaay wikkelen een lijk in eene mat of in goe-
rnoetoe en begraven het onmiddellijk zonder dat eeuige
plegtigheid bij de begrafenis plaats vindt. Het lijk van een
overleden regent wordt in wit katoen gewikkeld en in een van
rondhouten gemaakte kist gelegd, die op een stelling bij een
boom wordt geplaatst. Na verloop van eeuige. maanden als de
zachte deelen vergaan zijn, begeeft zich de geheele mannelijke
bevolking naar deze begraafplaats en haalt het hoofd te voor-
schijn , waarmede men zich, nadat het eerst zorgvuldig ge-
reinigd is , op weg begeeft. Bij den eersten piuangboom, dien
men ontmoet, wordt een tonko van steenen gemaakt, de schedel
daar tusscheii gelegd, het geheel met eene gong bedekt en
daarna, evenals het overig deel van het geraamte, aan zijn
lot overgelaten.

In de inlandsche geneeskunde speleu de iulandsche genees-
middeleu eene belangrijke rol. Hunne juiste waarde in het bijzonder
te omschrijven is thans niet mogelijk, daar bijna alle slechts
empirisch aangewend en niet nader onderzocht zijn. Enkele
verdienen zoowel door hunne algemeene bekendheid als door
het blind vertrouwen dat daarin gesteld wordt, de aandacht.
Bijv. het pinang ratjé, een middel waarvan de zamenstelliug
weinig bekend is en vervangen wordt door vele gelijknamige
echter zeer verschillende mengsels. liet echte pinang ratjé,
volgens deskundigen bereid, bestaat uit 59 bestanddeelen, waar-
van de voornaamste zijn: wortels van de houtsoorten' na ui, bessy,
djaté en belo hitam, kruidnageleu, muskaatnoot, vruchten van
hati hnti, oepes, lemon nipies, koening, galitji (vrouwelijk en
mannelijk), gomini, tawau , maas, de houtsoorten oebat sagero,
goejawas tjina, goejawas daou besar, seréli meirah en poetili,
gandaroessa meirah en poetih, soelasie meirah en bankéh, baroe
meirah en tjiua, wariengin, gundal, galoega, gaurita, soenlin
(mannelijk en vrouwelijk), de vruchten van ran, sanboen, sirih
popar, niiita ikan, seilamoe, pandang, de bast van kamiri,
lawan batjau, kauanga, daringo, tjimpakka, baugolée (bangle),
verder tjiukoer, lampoeva, toemoe koentji, ladaba-ekkor, ladah
poetih, kalA-it, katoemW, boboion, bah' boegies, biroro enz.
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PCHETS VAN' DE RESIDENTIE AMBOIVA. ] fi9

Deze zamenvoeging van zoo vele wortels, basten, bladeren,
vrachten enz. mag zich beroemen op een even groot vertrouwen
als veelzijdige aanwending. Het gebruik zal aan vrouwen eene
blozende kleur, geregelde menstruatie, gemakkelijk kraambed
eu schoone kinderen gegeven; aan mannen kracht, een lang
leven, goeden eetlust en gezondheid. Als koortsmiddel niet
ondienstig, wordt de werking ook in andere ziekten zeer
geprezen. Phthisis pulmonalis, abscessus hepatis, dyseuteria
chronica en andere ziekten worden door dit middel genezen,
zoo althans beweert men.

Een tweede middel, dat vooral bij den Hollander—Amboinees
een blind vertrouwen geniet, is het zoogenaamd slangendrek
(eigenlijk slaugenpis), tai oelar sawah, waaromtrent reeds T)avy,
Prout, Vauqiifliu, Scholtz en andere personen onderzoekingen
deden. Eene door mij naar Rata via gezonden hoeveelheid van
deze slangen pis, van Amboina afkomstig, werd door den
apotheker 1? klasse Bleekrode scheikundig onderzocht en geheel
overeenkomstig reeds vroeger onderzochte soorten zeer rijk be-
vonden aan acidum uricum.

Hoezeer het wel eenigzins verklaarbaar is dat men deze stof,
uit liet dierenrijk afkomstig, in de rij onzer geneesmiddelen wil
opnemen en ook elders , b. v. op Sumatra , slangen- en leguauenvet
tegen kneuzingen met goed gevolg gebruikt wordt, zoo leert
toch een scheikundig onderzoek van de slangenpis, wat de bliud-
geloovige Amboiuees bij ziektegevallen van dit hooggeprezen
middel verwachten kan Er zijn er, die. geen e reis zullen on-
dernomen zonder zich van eene zekere hoeveelheid van dit
middel te hebbeu voorzien, ten einde, onverschillig welke ziekte
hen trefl'eii mogt, te worden aangewend. Intusschen moeten wij
eenigzins regt laten wedervaren aan dit blind vertrouwen en niet
uit het oog verliezen, dat ook Europesche geneesheeren aan dit
geneesmiddel gtoote geneeskraclit hebben toegeschreven, zooals
in Caustahts Jahres-Berieht is te vinden. Dit middel heeft ook
iu het bijzonder de aandacht getrokken door de bijdrage "An
inquiry into the medical value of the excreta of reptiles, by
Dr. J. Hastings," waarvan verslag is gegeven in de Archives
generales de Medecine van Mei 1862.

De schrijver verklaart dat hoezeer deze excrementen hoofd-
zakelijk uit uras ammouiae zijn zamengesteld, deze uras am-
moniae in het algemeen geenszins de deugden van dit dierlijk
product bezit. Hij heeft de overtuiging, zegt hij , dat tering in haar
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1 7 0 SCHETS VANT DE KKSIDENTIE AMBOINA.

eerste stadium door dit middel bedwongen wordt, onverschillig
of men liet uit- of inwendig toedient. Ter geruststelling van
hen, die den weerzin der zieken, die diarrhoea of hoofdpijn
vreezen, die het middel naar men beweert veroorzaakt, deelt
hij mede dat een vijfhouderste (?) grein voldoeude is.

Behalve phthisis, astlima, bronchitis, tussis convulsiva,
rnetrorrhagia en leucorrlioea, worden scrophulosis, eczema, acne,
zona, rheumatism us, jicht en ook andere kwalen met goed ge-
volg door dit middel genezen. Een gallon water lost slechts
een klein gedeelte van deze excreta op en een theelepel vol
van deze oplossing op de borst van een phthisicus brengt
dadelijk belangrijke verligtiug aan.

Al deze waarnemingen, hebben alleen betrekking op , de
excreta van den boa constrictor. Aangezien deze niet overal
verkrijgbaar is, kan men even goed ook excreta van andere
slangen gebruiken, van den caineleon, van enkele adders, van
sommige hagedissen en van een klein getal schildpadden. Het
is mij onbekend, in hoeverre nader onderzoek en proefnemingen,
de resultaten , die men beweerde, dat verkregen werden, beves-
tigd zijn.

Na dit slangendrek verdienen ook nog een paar algemeen in
gebruik zijnde middelen, de aandacht als:

Daun gatal. Tan deze bladeren wordt hier veelvuldig ge-
bruik gemankt. Men wrijft daarmede, na vennoeijmis, de
onderste ledematen in. Dit veroorzaakt eerst jeuk, maar daarna ,
althaus zoo zegt men. een aangenaam gevoel van ontspanning.
Dit middel schijnt hier de plaats in te nemen die op Java het
piedjit bekleedt, dat hier weinig plaats vindt.

Welriekende oliën. Deze olieu die, zooals ik vroeger reeds
aanteekende, hier nog al gestookt worden, zijn als genees-
middel vrij veelvuldig in gebruik, vooral nagelolie, sereh-,
en sasafras-olie, tegen rheumatische pijnen, lux fd en kiespijn,
buikkrampen, enz. De muskaatnoot-zeep, op Banda dikwijls ge-
bruikt, wordt hier weinig aangewend.

Werpen wij nu een blik op de ziektevormeu in het bijzonder
en de daartegen aangewende middelen:

K o o r t s (Damam). ^/«io/wa 1. Bladereu van galagansa met
water gewreven en op het hoofd aaugeweud. 2. Bajang badoery
(sambong-bladeren) in warm water gekookt en gedronken. 3
Saroenie bladeren met water gekookt en gedronken. 4 Papary
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bladeren met water gewreven en gedronken. 5 Boenga rava
bladeren, met water gewreven en op liet hoofd aangewend.

7/*7«. 6 Pisang Palembaug (stam) geroosterd, in water ge-
trokken en gedronken. 7 Pisaug aboeboe, als 6. 8 Tjankor
gekaauwd en op het ligchaam gespuwd. 9 Peper-als 8. 10 Java-
zout. 11 Nagelen, beide als 8.

Goeroe. 12 Ruim drinken van koud water en aanhoudend
spuwen. 13. Citroeusap, roode uijen, keukeuzout en blaoe
(nila) dooreengemengd, gekookt en het aftreksel gedronken.
14 den buik bespuwen.

»̂««/$<?i)". 15 Katang katang wortel, takiy (grassoort), citroen-
bladeren, gekookt, 6 uren laten staan en dan gedronken. 16
Autnwalie, citroensap en water, gekookt in bamboe boeloe sero
en gedronken.

i \ W a £««(!. 17 Papary bladeren met water gewreven en
dit gedronken.

//«roe/i-oe 18 Vruchten van takiy, citroeubladeren, manyau
meirah, met water gekookt en dit gedronken.

JTtf/Göfli)'. 19 Bij koortskoude koesteren de Aliberen zich in
de, zou of leggen een vuur aan; bij koortshitte worden in
koud water gedoopte, bladeren van baroe (rimoe) op het ligchaam
gelegd. Hoofdpijn behandelen zij door het leggen van eene pap,
bereid uit halia (sepi), sirih (dinoe) en pinang (boea) op het
voorhoofd. Bij pijn op andere plaatsen van het ligchaam
wordt kalk, met water vermengd, op de pijnlijke deeleu ge-
streken. Halia gekaauwd is een huuuer voornaamste genees-
middelen, dat bij verschillende ziekten, vooral ook bij koorts,
wordt aangewend. Elk Alfoer draagt dit middel in zijn mas-
sakeke (eene van verschillende stollen vervaardigde tasch tot
berging van tabak, sirih, pinaug, enz.) steeds bij zich.

D y s e n t e r i a (be ra-b e ra-d a ra). ^«ïioiwa. 20 Gedroogde
bolster van hoessoer (wilde mangoestan). 21 Gojawas bladeren
gekookt en het water gedronken. 22 Sagoe leinpiug geroosterd
en gegeten. 2!5 Tjaudana merci, karbonwmelk, honig en water
gemengd en gedronken. 24 Bast van poelé, gajawas, daringoe,
gojawas toppen roosteren, daarna koken en het water gedronken.
25 Bladereu van laka, bast van djamboe, katoembar, roode
uijeu, water, gekookt en gedronken.

JP«/4aay. 26 Sagoeëer, bij welke kajoe poeli (wakka) en de
bast en het hout van kadondo (oenele) gevoegd en alsdan bij
'hoeveelheden van kleine ko,pjes gedronken wordt.
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. 27 Bast van boenga ra va, vau balimbing boeloe, van
lemon nipis, wortel van pisang medja, pala, tjinkéh, alles te
zaïnen gebrand, fijn gemalen en gegeten. 28 Bast van boenga
tjampakka, soekoen kapas, poelé, tjinkéh , balimbing, boeloe,
wortel vau siiih setau, katung katang, roeinpoe piso, baroe
kout, bapatjéda, boea h.-ity, pisang aboe-aboe, aeron badoerv,
bajang badoery poetili, boeuga raya poetih, boenga manor,
kajoe maugko saté, talie badoerie itam en lemon nipis, benevens
tjinkéh, palla, katoembar, adas manies, alles fijn gemaakt en
gekookt en het water gedronken.

#o<?/w. 29 Bast van bintaugoer met water gekookt en dit
gedronken.

- 4 / H « ^ . 30 Bladeren van kapas (kapok) en adas mams, poela
sary, gewreven in regenwater en dit gedroukeu. 31 Rood lak
met warm water afgewreveu en dit drinken. 32 Bast van gomoe
roosteren en het sap drinken.

iVoww ia?</. 33 Bast van den niHiigoestanboom, het afkook-
sel gedronken.

//a/w£oe. 31 Gambier met rijst of sagoewater gedronken of
in gekookte sagoe genuttigd.

D i a r r h o e a (be ra-b e ra). .7//>6«/V/a. 35 Bast van manga.
36 Bast van rainboetau. 37 Bast van dalima. 38 Pitten van
zuur/ak gebraden. 39 Vrucht van atoeu (sterk zanieutrekkend).
tO Sagoe goed geroosterd en gegeten, wortel van pisang aboe.
i l Piiiiing, sirih en kalk, goed fijn gewreven en gegeten.

//j/a. t2 Bast van uangka biloelau, bast vau atoen laut,
uageleu en nootmuskaat, halia, roode padi, jiinang, sirih en
kalk, goed fijn gemaakt en gegeten.

1<3 Hetzelfde als bij dysenterie.
e. 44 Vruchten van galitji, wortel van den koffijboom ,

azijn, gekookt en gedronken.
45 Even als te Boeroe.

a«£. 46 Afkooksel van koffijpitten.
17 Bast vau djamboe, bladeren van gojawas, het

afkooksel gedronken.
C h o l e r a ( m o e n t a bc ra). IS .7w./yo/wa. Bij en boven vuur

verwarmen. 49 Warm water en kajoepoet.ie-olie gedroukeu. 50
Met arak het ligchaam wrijven.

ZJwerwe. 51 Halia, wortel van saréli, aziju, goed ondereen
gemengd, het ligchaam er mede gewreven of gedronken.

52 Wortel van saréh, langkoewas, halia giatang
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(zwart), rootle nijeu, azijn gemengd gekookt en gedronken.
i$a/>aro<?a. 53 Pap van sagoe wolauda gedronken. 54 Nagel-

olie, arak, gemengd en gedronken.
//oroe^oe. 55 Lemon nipies, witte uijeu gemengd en gegeten.
Il'.//<rfö .̂ 56 Cholera is bij de Alfoereii niet bekend.
V e r g i f t i g i n g ' ( sa l t i t r a t j o n g ) . 57 Halia bespuweu.

58 Tjankor gegeten. 59 [Jzerroest, wortel van lansa en van
saréh, kopergroen, roet, Javazout, water gekookt en gedronken,

oy. 60 Vergiftiging komt aldaar niet voor.
61 Kalbahar itam, witte uijen, Java-zout, klapper-

melk (santen), Java suiker gemengd en gegeten.
#w<?/"t/e. 62 Knoppen van teboe-teboe met water gewreven en

dit gedronken.
v4///a^ey. 63 Menschendrek, klappermelk, zwarte suiker ge-

mengd eu gedronken. 64 Bladeren van ganeinoe, het afkooksel
gedronken. 65 Wortel van pisang medja fijngemaakt en gegeten.
66 Menschen-urine, menschendrek, jonge klapperwater gemengd
eu gedronken.

//aroeAoe. 67 Tabak en arak gekookt en gedronken.
C a t• a r r h u s (b a b a t o e b a r i n g o e s). 68 Lemon nipies-sap,

gewone suiker gemengd en gedronken. 69 Bladeren van kaki
koeda, pinang, sirili en kalk gemengd en gegeten.

//i/a. 70 Bladereu van sirili, .lava-suiker, water, gemengd,
gekookt en warm gedronken.

JFa/6aa^. 71 Tabak, sirili en pinang, gekaauwd, op hoofd,
hals en borst gesmeerd.

ifcw/w. 72 Wortel van sagoe, pinang, sirih en kalk, nagelen
gemengd en gegeten.

4 » ( i ^ . 73 Bast van law.m, als pap op de keel gelegd.
74 Bladeren van tabak, suiker, gekookt eu gedronken.

iVbe*a 2/W. 75 Citroensau en nagelen gemengd en gedron-
ken. 76 Kalk en citroensap gemengd en op de keel gesmeerd.

//«roe^otf. 77 Honig en citroensap gedronken.
S c o r b u t u s (gig) ' b o e n t i n g ) . 78 Bast van saréh, fijn

gewreven eu uitwendig. 79 Tabak,•kajoepoetie-olie gemengd en
uitwendig gebruikt.

80 Kruid, uitwendig.
<y. 81 Eenige zaden van oeéte, eeue tot de gramineae

' Voor vergiftiging worden vooral gebezigd mülioen- of duizendpooten
en borehpitten in arak of sicjo
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behooreude plant, verder sanoële (tjankor) worden bij tand- en
kiespijnen en mondaandoeuingen één nacht in den mond gehouden.

2fom>e. 82 Tabak gekaauwd. 88 Gatnbier en pinang (jonge)
gemengd en uitwendig.

.^«za^ey. 84 Gom va7i djarak, uitwendig. 85 Vruchten van
galitji geroosterd en het tandvleesch er mede bestreken.

.AW*a £a«£. 86 Nagelen gekaauwd. 87 Bast van lawan
gekaauwd.

-Sa/jaroea 88 Bladereu van kajoe kapor, Javazout, geroos-
terd en als pap gebruikt.

//aroe/fcee. 89 Bladeren van terou bedoerie als voren.
K o l i e k (poro s a k i t ) . /f«óö*«a. 90 Dauu gatal over den

buik gewreven. 91 Kajoepoetie-olie en warm water gedronken.
92 Genever of arak als voren. 93 Wortel van gatal babie,
dariujoe, nagelen en nootmuskaat-olie, witte uijen goed gemengd
en gegeten.

. 91 Bladeren van oesoeë op den buik gewreven.
«. 95 Galitji darinjoe, witte uijen, Java/out, klapper-

olie, nila, warm water, gemengd en gedronken.
e. 96 Kajoepoetie-olie, op den buik gewreven.

l. 97 Arak, gedronken»
. 98 Daun gatal, op den buik gewreven. 99 Tjankor en

drooge kalk, vermengd en uitwendig. 100 Arak en kajoepoetie-
olie gedronken. 101 Langoewas en warm water gedronken.

ff. 102 Kajoepoetie-olie, uit- en inwendig,
e. 103 Azijn en witte uijeu gemengd en gedronken.

V a l l e n d e z i e k t e (mat i i n a t i , a jam). v4W;o/«a. 104
Roode uijeu, zwarte gintang, asch van een stuk verbrand
laken en azijn, over het ligchaain gesmeerd en een gedeelte dooi-
den neus opgesnoven.

#»£«. 105 Roode uijeu en azijn gemengd en het ligchaain
besmeerd. 106 De lijders aan deze ziekte wordeu ook opgesloten
in een mand of hok, waarin men gewoon is kippen te bewaren.
Dan werpt men eenige rijstkorrels in die mand ouder het aan-
roepen der kippen.

.floeroe. 107 Wortel van pitja piring fiju gewreven en ge-
geten. 108 De bladeren en pitten daarvan in eeu zakje op den
buik gedragen. 109 Baden, en daarna het ligchaain met die
bladeren gewreven.

^4w.a^. 110 Wortel van katji fijngewreveu en gegeten. I l l
De pitten en bladeren in een zakje op den buik gedragen. 112
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De bladeren gekaauwd, in water gemengd en hiermede baden.
113 Bladeren, van gomoe gebrand, in den rook daarvan de
lijders gehouden en deze daarna in een mand opgesloten.

//aroeAcx?. 114 Vrachten van binkoedoeng, keukenzout, aard-
olie , water, goed ondereeugemeugd en gedronken.

VraAaoy. 115 Geen geneesmiddel.
B e r i - b e r i (beré b e r é , k a k i mat ie ) . /fmèoiwa. 116

De bennen boven het vuur warmen. 117 Nagelen, langkoewas,
kajoepoetie-olie op het ligchaam gewreven. 118 Daun gatal,
de beeneu inwrijven. 119 Bladereu van laboe de beeueu inwik-
kelen. 120 Bladeren van kajoe radja als voren. 121 Warme
voetbadeu van aschwater. 122 Bladeren van paugajoli, klapper-
olie, boven het vuur geroosterd en hiermede de beeneu in-
wikkelen. 128 Aardwormen en arak gemengd en gedronken.

124 Aftreksel van kapibladeren en dampbaden er van.
125 Bladeren vau bapatjeda en van katang-katang

fijn gewreven en hiermede iugesmeerd.
v4///«/4ey. 126 Daun gatal, halia, padisteelen, fijn gemaakt

en hiermede ingewikkeld. 127 Wortel van kelor, van saré eu
van papaya, halia, ingoe. azijn, gekookt eu als smeersel gebruikt.

AWra Za7^. 128 Het water uit den bast van kelor, de
beenen nat maken.

£a/;<wtfe#. 129 Bladeren van polat inwrijven. 130 Bladereu
van bira inwikkelen.

/7a7w£o<?. 131 Keukenasch en zeewater goed ondereen als
smeersel.

R h e u m a t i s m u s ( S o r i r y t o e l a n g ) . /4?nio»/a. 132 Bla-
deren van polat inwrijven. 138 Bladereu van kajoe inerah eu
van tandjoen oetnng, het afkooksel gedronken. 134 Bladeren
van laboe uitwendig. 135 Wortel van saré, vau kelor en van
papaya, halia, ingoe, azijn, goed ondereen gemengd, gekookt en
liet ligchaam er mede bestreken.

ff/7a. 136 Gandasoera merah en poetih, rijst, tjankor, goed
onderee.7igemengd en als smeersel gebruikt. 137 Wortel van
lolan en vau uamnam, piuang, katoembar, tai augin, het af-
kooksel gedronken.

floeroe. 138 Bladeren van soriry fijn gewreven en de lede-
maten mede ingewikkeld.

/4»ia£<?y. 139 Bast van atoen laut geschrabt en als pap ge-
bruikt.

JVbe#a /.aw/. 140 Badrn in warm water.
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a. 141. Bladereu van galagansa, Javazout fijn ge-
wreveu en als smeersel.

//«/•oe/foe. 142 Bladeren van lingoa, tjankor, azijn, fijnge-
maakt gekookt en als pap gebruikt.

PFflAaay. 143 Geene geneesmiddelen aangewend.
B r a k e n (in o e n t a h ) , .^wioiwa. 144 Wortel van soeuti en

van siry popar, nagelen, roode uijen, muskaatnoot goed onder-
eengemend en gegeteu. 145 Bangalie, darinjoe, nagelen, mus-
kaatnoot en witte uijen, als voren.

/'/«Va. 146 Wortel van katang katang, halia, roode rijst,
muskaatnoot, bangalie, pinaug, sirih enkalk, goed fijngemaakt
en gegeten, alsmede het ligchaam ingewreven.

IVa/wö^. 147 Houtskool, inwendig en langs het borstbeen
tot deu navel ingesmeerd.

/toe/w. 148 Bloemen van kanauga, koening, darinjoe, witte
uijen, fijugewreven, op warm water getrokken en gedronken.

^wa//<?y. 149 Bladeren van kauangan, darinjoe, witte uijen
iu water geweekt en gedronken. 150 Bladeren van sirih popar,
sap van lemon-soeanggie, heet gemaakt en gedronken. 151
Wortel van katang katang, fijngewreveu met warm water,
vermengd en gedronken.

//aroe/fcoe. 152 Bladeren van goinira, keukenzout met water
gekookt en gedronken.

V e r s t o p p i n g van den s t o e l g a n g (tj a b l a - b e r a ) .
^wzicwna. 153 Klapperolie, gedronken, water van taly poetie
en arak, gemengd en gedronken. 154 Hars van kajoe niata
boeta met sagoeëer, vermengd en gedronken. 155 Hars van
poelé met klappermelk gemengd en gedronken. 156 Wortel van
gadihoe en van mauga baraboe, sirih, pinang en kalk, gemengd
en gegeten. 157 Pitten van boréh (zeer krachtig). 15S Gebrande
muskaatnoot, dariujoe, galitji, fijngemaakt en gegeten.

///7a. 159 Bladeren van papary, klapperolie, gemengd, uit-
geperst en het vocht gedronken. 160 Zoete sagoeëer, klapper-
water, ananas-water, te zamen gedronken (werkt zeer krachtig).

/fcwoe. 161 Wortel van gadihoe, piuang, sirih boeah, kalk,
goed ondereengemeugd en gegeteu.

.•/«*«/«7. 162 Pitten van boréh, piuang, gemengd en in
koftij gedronken. 163 Wortel van gadihoe, fijn gemaakt en
gegeten, en dnarua warm water gedronken.

iVW*</ Z</iv/. 16 4- Bladereu van goinira laut, het afkooksel
gedronken.
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165 Hars van kajoe mataboeta en van manga
baraboe, kippenei, gemengd gebakken en gegeten.

W«^aay. 166 Bij geringen sedes of bij verstopping wordt
door den maweua ' in een 1 n 2 el lang touw (van laleba,
rottang, van den bast der jonge sagoetakkeu of eenige andere
/.elfstandiglieid) een stevige knoop gelegd en vervolgens dit touw
van het voorhoofd tot aan de voeten langs het ligcliaam van den
lijder gevoerd en daarop de knoop losgemaakt. Zoo eene dergelijke
behandeling de verstopping niet wegneemt, wordt de behandeling
herhaald. Purgeermiddeleu zijn bij de Alfoeren niet bekend of
althans niet in gebruik.

A s t h m a (H o s s a). //wio««a. 167 Ratten of muizen geroosterd
eu gegeten. 168 Wortel van katjang oetang, van kocning djawa
en van tjily, bladeren van sirih, het afkooksel gedronken. 169
Bladeren van katjoebong, tabak fijn gemalen eu als sigaren ge-
rookt. 170 Aftreksel van oude kofnj, bladeren van sagoe, ka-
toembar, suiker, wortel van kaneel, het afkooksel gedronken.

//J7Ö. 171 Citroensap en honig gedronken.
.SCXMW. 172 Tabak, pinang, sirih en kalk -fijn gekaauwd op

de borst gespuwd en gewreven.
4»mA<?̂ . 173 Bladeren van manoempan, vuursteeu, wadja,

liet afkooksel gedronken.
ÏVüe#a £a«/!. 174 Bladeren van manoempau, gedroogd en

later als thee getrokken en gedronken.
5aj5«roea. 175 Bladeren van limon karbouw, citroensap, roode

uijen, het afkooksel gedronken.
ffame/fcoe. 176 Harten van vledermuizen raauw gegeten. 177

Bladeren van kntjoebong als sigaren gerookt.
Z i e l s z i e k t e ( s a k i t g i l a ) . ^«iio/wa. 178 Witte uijen,

nagelen, darinjoe, nootmuskaat, peper, pinang, sirih eu kalk,
gekaauwd en het ligcliaam er mede bestreken. ] 79 Halia ge-
kaauwd op het ligcliaam gespuwd.

. 180 Halia gekaauwd eu in de oogen gespuwd.
181 Het hoofd scheren en met koud water begieten.

. 182 Niet behandeld.
O o g z i e k t e ( s a k i t mata) . 183 Regenwater, koeniug

' De Altoeren bestempelen met dien naam iemand, .die geacht wordt
ziekten te kunnen genezen. In de meeste negorijen vindt men er slechts
een. Voor zijne behandeling schijnt hij geene voordeelen te genieten,
en helpt dus zijne naasten uit zuivere menschenliefde.

3« volgr. III. 12
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1 7 8 SCHETS VAV Dl? ttESlDENTTE AMB01NA.

tljawa, boeuga maiior, gemengd, de oogen gebet, 184 Bladereu
van bintangor, boenga manor, iu water getrokken en het gezigt
mede gewasschen. 185 Tabakswater als oogwater. 186 Bladeren
van papinjoe tikoes, gekaauwd en het sap in de oogen gedruppeld.
187 Bladeren van siiïh als voren. 188 Citroen sap, bladeren van
gomira uitgeperst en het sap als oogwater. 1S9 Arak ingedrup-
peld. 190 Balimbing boeloe als n° 188. 191 Jonge ananas-
bladeren als voren. 192 Regenwater, opiumsap als oogwater.

W^atfJ'. 193 Niet behandeld.
//*7«. 194 Bloemen van manor in water getrokken als oog-

water. 195 Knoppen van sirih setan, bladeren van sirih popar
geroosterd, uitgeperst en het sap als oogwater.

ZWroe. 196 Knoppen van sasapoe ternate, fijn gewreven als
pap op de oogen,

/<»M î?y. 197 Bladeren van biutaugor, in water getrokken,
oogwater. 198 Bladeren van konto-konto, als voren. 199 Koe-
ning djawa, bloemen van manor, rijst als voren. 200 Bladeren
van lamieng, gekaauwd en de oogeu bevochtigd.

iVbif*a Za«£. 201 Sap uit den boom tihoe-lopoö de oogen
bevochtigen.

e. 202 Bladeren van bintangor, in water getrokken,

oogwater.
O o r z i e k t e ( T a l i n g a n sa k i t ) . /imioi«a. 203 Klapper

en kajoepoetie olie als pap. 204 Bladeren van laboe uitwendig.
ffjfo. 205 Vet als pap. 206 Arak, koening, fijn gewreven

uitgeperst en gedronken.
Wa^aay. 207 Tabaksrook in het gezonde oor geblazen,

komt volgens de Alfoeren in het zieke oor teregt.
7?Oi?/w. 208 Vrucht van katjoebong /.ouder pitten, klapper-

olie gekookt en in het oor gedroppeld.
.•ƒ»•/aA«y. 209 Bladeren van lida boewaja, klapperolie, ge-

roosterd, geperst en ingedruppeld. 210 Vruchten van karanajau,
klapperolie als voren.

*. 211 Als n°. 208.
e. 212 Vruchten vau katjoebong, klapperolie, gekookt,

uitgeperst en iugedruppeld.
S y p h i l i s ; G o n o r r h o e a ( k i n d j i n na na). .Awifowwa.

218 Bladeren van maniran en van koesoe, Javazout, adas
manies , gintaiig itain , jongeklapperwater gekookt en gedronken.

A/jfo. 214 Wortel van papaya boom (mannetje), sagero,
gestampt, geperst en gedronken. 215 Bladeren van gatalbabic,
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asch, gemengd en gegeten. 216 Knoppen van roenpoe ])iso in
een bamboe gekookt en liet water gedronken.

/ W o e . 217 Wortel van tjinta tjinta, jougeklapper-water

gekookt eu gedronken.
jtma/tey. 218 Bladeren van galitji als voren. 219 Wortel

van lalamou di laut, pinang, sirih en kalk fijn gemaakt, ver-
mengd eu gegeten. 220 Djanga sagoe mollat roosteren, fijn
maken, op water trekken en dit drinken.

A/aroe/be. Wortel van toboc nierah, en van koessoe-koessoe,
gewone suiker, met water gekookt en gedronken

Sfl/wroea. 222 Keukenasch, zout, gegeten, aftreksel van
papaya wortel gedronken. 223 Bladeren van moeka manies,
knoflook, het aftreksel gedronken. 224- Bladereu vau gatal ^
babie, klappermelk, gemengd'en gedronken.

W«/4aay. 225 Syphilis schijnt bij de Alfoereu niet bekend

te zijn.
O r c h i t i s ( p a i p a i l , b i d j i s a k i t ) . ^?«6o«»a. 226 Vruch-

ten van galitji, taron oetang, vruchten van tamahey, klapper,
fijngemaakt, vermengd en uitwendig. 227 Gintang, roodeuijeu,
pinang, kalk en sirih, tabak, gekaauwd en bespuwen. 228 Saré
fijmnakeu en uitwendig.

//j/a 229 Javazout, koeuing, halia, roode padi, klapper-
olie, zeewater koken als pap aangewend. 280 Santan kalappa,
koening, bladeren van takoeajoe, hard gra*, het afkooksel
gedronken.

Soeroe. 231 Bladeren vau konto-konto, koening, zeewater,

warm gemaakt, als pap.

^a / Jey . 232 Bladeren van kalan soesoen, pap van kalan

soesoen, als smeersel of inwikkeling.

%>a,wa. 233 Tabak gekaauwd en bespuwen. 234 Klapper

uitwendig.

//aroe/ioe. 235 Bladeren van laka, suiker, adas manies,

" gemengd als pap.
H a e m o r r h o ï d e n (kapa r ) , //rcfowm. 236 Zitten in koud

water. 237 Wortel van djamboe, bladeren van patatas en van
majana, gekookt eu gedronken.

ff*Za. 238 Bladeren van .tjiuta tjinta poetih en van tjiuta
tjinta merah, tai angin, katoeinbar, adas manies, peper, het
afkooksel gedronken.

VFc/4aaf 239 Daun gatal, de aambeijen worden als zij zigt-

baar zijn hiermede ingewreven.
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:07PM

via free access



180 SCHETS VAN DE RESIDENTIE AMBOINA.

. 240 Bladereu van polat, wortel vau papaya fijnge-
et afkooksel gedronken.
. 241 Bladeren van kakoering, liet afkooksel ge-

maakt en het afkooksel gedronken.

dronken.
//aroe&oe. 242 Bladeren van lobak, suiker, als voren.
Z w e r e n ( loeka) . 243 Bladereu van bakon, sirili oetang,

piuang oetaug, te zamen als pap. 244 Klapper, geuever, ge-
mengd , verwarmd als pap. 245 Bladeren van tabak, drooge
kalk, gekaauwd en liet sap op de wond. 246 Oebat sagero,
geraspt en op de wond gelegd. 247 bladeren van majana merah,
kajoepoetie olie, klapperolie, geroosterd en op de woud gelegd.

TftVa. 248 Bladeren van djarak poetih, azijn, gekookt en
als pap.

#t>tfro<?. 249 Bladeren van padi fijngewreven en op de wond.
.A/xa/iey. 250 Bast van titi, azijn, gekookt en omgeslagen.

251 Bladeren van katang katang, pap. 252 Bladeren van kaki
koeda, pap.

./Voetfa Zawf. 253 Papeda, pap.
<Sa/)aroea. 254 Vruchttros van den klapper, klapjjermelk,

gekookt en als pap.
?. 255 Bladeren van kadougong, klappermelk, als voren.
. 256 Niet behandeld.

W o n d e n (Loeka deri prabot ja Tig tadjem). //wi^iwa.
257 Raauwe klapper, brandewijn, roosteren, als pap. 25S Bla-
deren van koessoe koessoe, drooge kalk; als voren. 259 Bast
van soenga, geroosterd eu liet aftreksel als omslagen. 260 Tai
parapara, gata djarak, sirih, kalapa laut; gemengd als pap.
261 Bladeren van tikar aloes, drooge kalk, gekaauwd als pap.

A/e7<2. 262 Bladeren van soenga; warm aftreksel als omslagen.
203 Bladeren van gomira, drooge kalk, bladereu van kapor,
ondereengemengd als pap. 264 Javazout, kainirie, bladeren vau
djarak, zeewater gekookt en het mengsel op de wouden.

HW/aay. 265 Sirih, pinang, en tabak; pap.
2?om><?. 266 De wonden bespuwen. 267 Bloemen vau rayray,

drooge kalk, vermengd als pap.
/fma£et)'. 268 Klappermelk, stuk steen, liet mengsel op de

wonden. 269 Stam van soeuga, warm gemaakt eu op de wonden.
ÏVbesa 2/aw .̂ 270 Bast van titi , raauwe sagoe, gekookt als

pap.
//«roe^oe. 271 Eeu lap katoen, gedoopt iu azijn en water

op de wond.
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A b s c e s s u s (banka-iiaiia). -4w/4wi«a. 272 Bladeren van
patatas oetang, pap. 273 Oesa siol, pap. 274 Bladeren van
baroe en van lingoea, pap. 275 Bladeren van saklat, pap.
276 Pinaug, sirili eu kalk, tabak gekaauwd en opgespuwd.
277 Taly morya, geraspt en als pap.

//ïfo. 278 Bast van kajoe galala en van bessy, taly bedoerie
stam, kadjang hitjoe koeniug, het afkooksel gedronken. 279
Taly moray, taly padi, fijngewreven en als pap.

280 Bladeren van lialolo, fijn gewreven als pap.
.̂ 281 ltiiauwe klapper, als voren.

. 282 Pinang sirili en kalk, tabak fijn gekaauwd en
opgespuwd.

S t e e n p u i s t (bisol) . /////ioiwa. 28:5 Bladeren van sasapoe-
Ternate, en van kapok, fijngekaauwd eu opgespuwd. 284 Bla-
deren van kataug-kataug, pap. 285 Wortel vau kajoe-kes, ge-
raspt en als pap.

ll'a^aag/. 286 Papeda, pap.
//i/a. 287 Bladeren van sasapoe Ternate, roode ui jeu, bladereu

van gatal babi, fijngcwreven als pap.
itotf/w. 288 Zeep, zwarte suiker, vermengd als pap. 2S9

Bladeren van patatas koeniug, vermengd als pap.
_A«2tf/j£y. 290 Bladeren van lingoa, gekaauwd als pap. 291

Bladereu van baroe, als voren. 292 Taly moeria nioeiïa, ge-
schrabt als pap. 293 Kajoc kes, als voren. 294 Bladeren van
patatas, pap. 295 Bladeren van saroeroe, koening, Javazout,
gemengd als pap. 296 Vruchten van kamiry, gebrand en inge-
wreven.

Za«/. 297 Bladeren van baroe, gekaauwd als pap.
298 Pinang, sirihsap en kalk, tabak gekaauwd en

bespuwen.
//aro<?£oe. 299 Bladeren van poetri fijn gemaakt als pap.
B e e n b r e u k e n eu o n t w r i c h t i n g e n ( t o e l a u g p a t a

t o e l a n g g e s e r d e r i t a m p a t n j a ) . ^w/èciwa. 300 Klapper
en brandewijn uitwendig, baden in warm water.

/7/7«. 301 Klapper, bladeren van kajoe tatoh.al, inwikkelen.
302 Klappermelk, Javazout, koening, vermengd, het aftreksel
gedronken.

TFa/iaay. 303 Wrijven en kneden om de ontwrichte of ge-
broken deelen op hunne plaats te brengen. Daarna woeele oorooï
(geroosterde klapper) in een blad gewikkeld op de beleedigde
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304 Tarigoe, kippenei, sirih boewa, gemengd en
als dikke pap.

Zowl. 305 Ocroet met klapperolie.
. 306 Oeroet met warm water. 307 Raauwe klapper

fijn gestampt en inwikkelen.
//KTWAOI?. 308 Als Noesa laut.
W o r m e n bij k i n d e r e n ( s a k i t t j a t j i n g ) . .Ajwioiwa. 309

Bladeren van katjoebong op deu buik gelegd. 310 Citroensap,
azijn, klapperolie, gekookt en gedronken. 311 Oedanie vruchten
gegeten. 312 Wortel van dalima, het af kooksel gedronken. 813
Wortels van koesoe koesoe, bladereu van sirih octaug, roode
uijen, zout als voren.

ff«7a. 314 Melksap van den papayaboom, suiker, gemengd
en gedronken.

315 Geen geneesmiddel.
316. Melksap van den papayaboom.

y. 3 J 7 Melksap van den papayaboom , suiker, gemengd eu
gedronken. 318. Bladereu van katjoebong op den buik gelegd.
319 Bladeren van biukoedoeng als voren.

JVöesa ZÖM/. 320 Oedany-vnichten gegeten. 321 Bladeren
van den balimbing boeloe, het afkooksel gedronken.

322 Als Hila.
e. 323 Bladeren van kata boeüi, van gajawas en van

konto-konto, koeuing, zout, goed ondereen gemengd op den
buik ingewreven. 324 Bladeren van boréh, gekookte azijn als
pap op den buik. Taenia lata is naar mijne onderzoekingen bij
den Inlander onbekend.

H u i d z i e k t e ( s a k i t k o e 1 i e t). L e p r a (pot a r). //w.6<w/«.
325 Wortel van sirih popar en van savéh bandaug, stam van
manoepau, wortel vau kajoe poetili, ganeinoe oetang, mange
mange, saréh en pinang oetaug, bladeren van sirih oetang,
doornen van den citroenboom en van deu sagoeboom, dit alles
gekookt en liet afkooksel gedronken.

ffj7a. 326. Hoornen van ecu jongen karbouw, harten bloed
van een karbouw, gemengd, gedronken en het ligchaam mede
besmeerd. 327 De lijders in den buik van een geslagte karbouw
te plaatsen. (Ook op Amboina in gebruik). 328 Wortel van
kajoe-bessy, mas, manies, bapatjeda, oepas, nany, kataug-katang,
galitji; doornen van kalabahar, hertenhoornen, stam van tapianan
laky eu parampoean, uiteinden van rotan rotan en van sagoe
ihor, roempoe piso, bladeren van sariboes, bast van kanaugan,
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van tjainpakka, galula, kaloen soesocn, kayoe kapor, kayoe
ïnaiiiua, alles te zamen gekookt en gedronken; is eeu gelieim
middel. 329 Ei van een zwarte kip, nagelen en nootmuskaat,
oudereeugemengd en genuttigd. 330 Baden met brak water.

//aroe/ioe. 331 Bladeren van koking, klapperolie, roosteren
als pap.

Op de andere eilanden schijnt men voor lepra geene be-
paalde geneesmiddelen te hebben.

P r a in b o e s i a e (boba). yi//<6t»/«a. 332 Kayoe baba en titei,
sap van jonge soekoenbladeren, knik en batoe biroe, uitwen-
dig. 333 Bladeren van anipa ampa, tawas, fijngeweven, gekookt
en uitwendig. 334 Bladeren van majana en van gorita, drooge
kalk, njngewreven als smeersel.

///7a. 335 Sap der bladeren van octa inahoe. 336 Sap van
bayang badoerie. 337 Hout van hakara iloe, van hoetaya rassie
en van tiedong, gekookt als smeersel. 338 Bast van galala,
van kapok en van djainboe, het afkooksel gedronken.

«Su/jü/wa. 339 Bladereu van papiujoe tikoes, het ligchaain
metle wrijven. 310 De puisten afwassclien niet zeewater, waarop
vervolgeus de lijngemaakte vrucht van pohon hie-ier gelegd wordt.
341 Jonge soekoeubladeren, kalk, gemengd op de puisten.
312 Bladeren van kakaberbooin en van den selawaroebooin,
als voren.

e;. 313 Citroensap met ijzcrroest, uitwendig als pap.
3-11 Als voren.

315 Uiteinden van soekoen moeda, drooge kalk,
lijnmakeu, als smeersel. 316 Lombar piuang (geroosterd), sap van
lemon, papeda, ijzerroest, gemengd, smeersel.

JVa/««ay- 317 Dikwijls baden.
I c h t h y o s i s ( k a s k a d o e i tarn) 3IS Eerst de huid zui-

veren, dan bladeren van koepang. 319 Koepang, kalk, citroensap,
uitwendig. 350 Bladeren van polion daun boerong. 351 Blade-
ren van leniou karbau, ffjngewreveu uitwendig.

//zïfl. 352 Bladeren van gomira laut, sagoewater, zeewater,
het afkooksel gedronken.

353 Bladeren van koepaug koepang.
«. 351 Bladeren van koepang koepang, drooge kalk

fijn gewreven en uitwendig.
VFa/&ö«y. 355 Tjily, bladeren van illaune en van wasaille

gemengd en ingewreven.
W r a t t e n (il a r a a y a in). 4'«4y*«a. 356 Nagelen,
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halia, klapperolie, goed iiju gewreven, roosteren en uitwendig.
Z//ia**er*. 357 Kalk inwrijven, afsnijden met een mes.
H e r p e s (koerap) . //«Joiwa. 358 Nagelen, pinaug, kalk

ensirih, tabakgekaauwd en bespuwd. 359 Klapperolie, bladeren
van hanoewa, arang, gebrand en inwrijven.

#«fo. 360 Wortel van kayoe boerong, sap van limon, papeda,
Javazout, langkoewas, zeewater, fijn gewreven en insmeeren.
361 Bast van poelé, kajoe bessy, manga baraboe, soekoen kapas,
namuam en vau baliinbing boeloe, halia, pady, taianging, witie
uijen, katoeinbar, djintaug (zwarte), adas manies, fijngemaakt
en het afkooksel gedronken.

362 Bladeren van dalima, pinang, kalk en sirih
gekaauwd en bespuwen. 363 Bladeren van koepang koepang,
drooge kalk, fijn maken en inwrijven.

iltfza^e^. 364 Bladereu van paparv, drooge kalk als voren.
365 Bladereu van den klapperboom fijn kaauwen en bespuwen.

a«£. 366 Keukcnasch inwrijven,
a. 367 Bladereu van katjoebong, tawas, vermeugen

en inwrijven.
//a/w/fcoe. 368. Bladeren van gala gansa, azijn, fijn wrijven

en als pap.
S c a b i e s (koedis) . j4?«Jo«//a. 369 Bladeren van biloentas,

drooge kalk, vermengd en inwrijven. 370 Tomy tomy (vrucht)
fijn wrijven en iusmeereu. 371 Azijn, raauwe sago, als voren.
372 Bladereu van hanekil, pinang, kalk en siry, tabak, na-
geleu, kaauweu en bespuwen. 373 Baden in zeewater.

//i/a. 374 Langkoewas uitwendig. 375 Baden in zeewater.
PFa^aay. 376 Bast van tataule. Met het afkooksel de huid

wasscheu; gedureude deze aauwending mag men niet baden.
2?6n?roe. 377 Piuang sirih en kalk, tabak kaauwen en be-

spuweu. 378 Olie van kota aros uitwendig. Deze olie wordt
ook dikwijls aangewend om vliegen van wonden en zweren af
te houden. Men bevochtigt dan slechts de wonden en zweren
er mede. (Zeer dienstig).

4 M « % . 379 Sirih setan, fijn maken en insmeeren. 380 Tabak,
citroensap als voren.

£. 381 Keukenasch, met water vermengd insmeeren.
382 Waliran, klapperolie, goed ondereen in-

wrijven.

T t h a g a d e s fKaraboe) . A?«Ö<M««. 383 Kayoe mata boeta,
zeewater, met het afkooksel begieten en uat houden,
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. 384 Batoe biroe, citroensap, fijn maken eu in-

wrijven.

j4»««/i^. 385 Hondenbloed, hertcnbloed, vermengd als

smeersel.
VTa/bay. 386 Oorsmeer er op gewreven. Onder karaboe

worden ook verstaan liarde puisten aan de voetpalmen, die
periodiek verdwijnen en terugkomen , men behandelt die met:
387 IJzerroest en citroensap, uitwendig. 388 Vrucht van den
liie-ierboom fijn gestampt, op de puisten.

"Variolae ( L o e t y - l o e t y ) . Awfeï'wa. 389 Bladeren van
papary, gekaauwd eu liet sap ingeslikt. 390 Regenwater
als drank. 391 Barhanie vrucht, tjaudaua, vermengd als
smeersel.

//ï7a. 392 Wortel van roempoet kras, bladeren vanpapinjoe,
met rijstwater gekookt eu gedronken. 393 Bloemen vanmauor,
rijst, fijn gemaakt en ingewrijven.

A«i^«/ . 394 Bladeren van pasang, varkensdrek, bast van
kanaugau, vermengen, goed inwrijven en dadelijk daarop baden.

G r a v i d i t a s ( s a k i t b o e u t i n g ) . A/«6öi«a. 395 Oeroet
met klapperolie. 396 Bladeren van langsa, gagang tjinké, Java-
zout, arang-batoe, koolteer, soelasy-koeboer, taly wolanda (touw)
vermengd, roosteren en eten.

ƒƒ «roe/toe. 397 Jonge manga, ananas, gegeten.
AboTtus. Awzioiwa. 398 Azijn, witte uijen, gintang, noot-

muskaat , een stuk verbrand zwart katoen, ondereen mengen en
inwrijven.

ffzYa. 399 Bloemen vau raya poetih, wortel van tjampakka
en van lagoendi, bagaló, tjaukor, darinjoe, roode uijen, wortel
van kora kora eu van boetoe boetoe, bast van gondal, bladeren
van majanalolan, herteuhoorn, roode kasoemba, nagelen , nooten-
muskaat, het afkooksel van een, meerdere, of wel alle dezer
middelen gedronken.

Buero*?. 400 Gintang (zwarte), roode uijen, azijn, op het
ligchaam gesmeerd.

Sa/wroea. 401 Azijn, bladeren van laka, zout, roode uijen
fijn maken, uitpersen en het vocht drinken.

W^aoy. 402 Niets.
F l u o r a l b u s (da ra p o e t i e ) . .A^io/wa. 403 Wortel van

takoedjoöe, de bladeren daarvan eu die van baroe, water, kaauwen
eu het sap inslikken.

404 Stam van soenga, peper, witte uijen, het
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aftreksel gedronken. Deze ziekte is bijna onbekend, hij de
Alfoeren bestaat zij niet.

Moeijeïïjke mens t rua t i e . i m M u , 405 Wortel van
tohoe rnyra, vast kajoe manies en gojawas, bladeren van poetry
ên van majana, liet afkooksel gedronken.

////a. 406 Wortel van fjitiüt tjinta in een klapper gekookt
en fijngemaakt, het afkooksel gedronken.

e. 407 Sirih fijngemaakt als pap, op den buik.
yg. 408 Tjaudaiia (roode), roode uijeu, ndasnuuties,

poela saréh, arang, zout, arak, gemengd en gedronken.
Z o g m i d d e l . 409 Ramtih bladeren uitwendig.
Moeijelijke ver loss ing (Onverschillig wat de oorzaak is).

410 Knoflook, azijn, peper, uit- en inwendig. 411 Geroet enz.
I)e geneesmiddelen van Waliaay zijn uitsluitend die der

Alfoeren; die van Amahey eu Boeroe zijn ook voor een groot deel
die van de Alfoeren,

AU1KMEEN OVERZIGT DER INT.AXDSCHE GEN'EESMIDDFT.EN

IV DE RESIDEXTIE AMBO1.VA.

Algemcene naam.

Antawalic (of
Poetrawaly).

Aaidwonnen.
Adas manies.

Atoen.

» laut.
Azijn.
Aiak.
Ananas.

» water.
» bladeren.

Anipa ainpa.
Aardolie.
Arang (houtskool)
Ascli water.
Arang batoe

(steenkool).
Bayan badoery.

Baroe laut.
Bapatjeda.

Wetensclmppelijke

naam.

('occulus crispus.

Pimpinella aid-
sum.

Heritiera litto-
ralis.

Idem.

Ananassa sativa.
»
»

Convolvulus.
»
»

»

Amaranthus spi-
nosus.

Cordia Rumphii.

AI-CQi('ciie na:im.

Balimbing.

Uoowa liaty.
Bintangor.
Brandewijn.
Boré.

Bakon.

Binkoedong.
Batoe biroe of

troessie.
Baba.
Bloed van kar-

bouwen.
» » honden.
» » herten.

Drak water.
Bangalé.

Bi ra.
Boerong.
Biloentas.

Wetenschappelijke

nauni.

Averrhoea bi-
limbi.

Anona asiatica?
Calophyllum. sp.

»

Cocculus Iacu-
nosus.

Rhizophora con-
jugata.

Morindacitrifolia.
Sulphas cupri.

?
»

»
»

Zingibcr cassu-
munar.

Colocasia indica.
Ficus bengalensis
Plucliea indica,
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Algemecue nunm.

' Barhany.
Buskruid.
Citroenbladeren.

» sap.
Djarnboe.
Darinjoe.
Dalima.
Djarak.

» poetie.
Djaga sagoe mo-

lat (tak van)
Daim gatal

» pengajo.

Galagansa.
Gojawas (Djam-

boe bidjie).
Gomoe.

Gambier.
Galitji.
Gintang (djin-

tang).
Ganemoe (ma-

nindjoe).
» Oetang.

Gomira.
» laut.

Gadihoe.
Gatal babie.
Genever.
Gata (melksap).
Galala.
Gorita

Gandaroesa.

Gagang 'steel).
Gondal.

lhüia (gember).

rioaper.!

Hoofd-scheren.
llalolo.

Wetenschappelijke

naam.

7

»
»

Psidium guajava.
Acerus terrestris.
Puiiicagranatuna.
Ricinus commu-

nis.
Idem.

j>

Urtica sp.
Hydrocotyle asia-

tica.
7

Psidium guajava.

Artocarpus in-
• cisa.
Nauclea gambir.

Nigella sativa.

Gnetum gnemon.

Idem.
7
7
7

Urtica sp.

7
Trevesia moluc-

cana.
Gendarussa vul-

garis.
»

Ficus bengalen-
sis. (7)

Zingiber offici-
nale.

Areca glandi-
föfmis.

>
Convolvulus pcl-

tatus,

Algeoieene num.

Hart vledermuis.
» karbaauw.

Hakarailoy.
Hoornen kar-

baauw.
i » herten.

Hoessoer.
lloetaya rassa.

Hie-ier.
Hanoewa.
Hanekil.
Ingoe.

Illaune of kaka-
poe.

Javazout.
Jonge klapper.
Kapok.

Kakaber.
Kelor.

Kotjé.
Kaijoe rad ja.

» inera.

» poetih.

» manies.
» kes.
» kapor.
» bessy.

» mas.

» oepas.
» nany.
» marnina.

Koepang koepang
Kota aros.
Koolteer.
Kasoemba.
Kalk.
Kapi.
Katang katang,
Keukenzout.

» asch,

Wetensclmppelijke

naam.

Achyranthes bi-
dentata.

Carcinia cornea.
Calophyllum in-

ophyllum.
7

Rottlera tanaria.
7

Ferula asa foe-
tida.

Ipomoea rnam-
inosa.

»
i)

Eriodendruin an-
fractuosnm.

Uncaria sp.
Moringa ptcrygo-

sperma.
Curcuma longa.
Cassia fistula.
Ptei'ocarpus in-

dicus.
Melaleuca leuco

dendron et sp
Cinnamomum.

7
7

Intsia amboi-
nensis.

Godiacum varie-
gatum.

Antiaris7
Nania vera.

7
Cassia alata.

7

Bixa ovellana.

7
7
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Algemeene nauw.

Koud water.
Katoeiubar.

Karbaauwmelk.
Kaïiondong.

Koflij.
Kopergroen

(oxyde).
Kalbahar of akar

bahar.
Klappermelk of

santen.
Kaki koeda.

Klapperolie.
Kanangan.
Kippenei.
Katjan oetan.
Katjoebong.
Kajoepoetjh oJJe.
Koeniug djawa.
Konto-konto.
Karandjan.
Kocsoe koesoe

(alang alang)
Knoilook.
Kaloensoesoen.
Kakoerang.
Kalapa laut.

Kamiry.

Katjang hidjoe.

Kokeng.
Laka.
Lemon nipies.

» . soeang-
gy-
» karbaauw.
» papeda.

Langkoewas.
Langsa.
La won.

Lameng.

Wetenschappelijke
nuam.

Coriandrum sa-
tivum.

»
Nathopanax ob-

tusum.
s

»

»

*
Hydrocotyle asia-

tica.
»

Uvaria odorata.
»

Phaseolus sp.
Datura sp.

,»
Curcuma longa.

?
Carissa caranda.
Imperata koe-

nigii.
Alliuinsativum.

?
?

Laodicea sechel-
larum.

Aleurites moluc-
cana.

Phasoolus ra-
diatus.

Heliconia bihai.
Myristica iners.
Citrus limonellus.
Citrus hystrix.

id. medica.
id. papeda Rum-

phii.
Alpinia galanga.
Lansium domest.
Dracontomelon

mangiferum.
?

Algemeene ntam.

Laboe

Lida boewaya.
Lalamou di laut.
Lobak.

Lingoa.

Lombar.
Lcilan.

Lagoendi.
Laken (een

stukje.
Manor (malattie).

Manyan (wierook)
Mankü.

Mangocstan.

Menschendrek.
Menschen urine.
Mata bocta.

Manga baraboe.
Manoeinpan.
Maniran.
Moeka manies.

May-ana.

Melksap van
planten.

Mange mange.

Madoe (honig).
Nagelen.

» olie.
Nila of blaoe.

Nangka biloelan.
Nagel.
Noeële ooi ooi (ge-

roosterde klap-
per (Wahaay).

Namoe Namne of
namnam,

Wetenschappelijke
naam-

Cucurbita melo-
pepo.

Agave vinifera.
?

Raphanus cau-
datus.

Pterocarpus m-
diuus.

?
Caesalpinia sap-

pan.
Vitex incisa.

»

Jasminum sain-
bac.

Nothoponox coch-
leatum.

Carcinia mangoe-
scaua.

»
B

Excoecaria agal-
locha.

Mangifera sp.
?

Phyllanthus.
Vernonia lepto •

phylla.
Coleus scutella-

roides.
»

Bruguiera Rum-
phii.

i

«

Indigofera tinc-
toria.

Artocarpus sp.

Cynometra Cau-
liflora.
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Algenieene nauin.

Opium sap.
Oebat sagero.
Oetasiol (vruclit).
Oeroet.
Otlany.
Oetamahoe.

Oesoee.
Oeete.

Oorsmeer.
l'apary.

Pinang.
» ratjè.
» oetang.

Pala.

Padisteelen.
Poele of Poeli.

Pisang medja
(Ambon).

» Palembang
» aboe aboe.

Peper.
Poela saré.
Papaya.
Patatas.

» oet.au
Polat.
Papeda.
Padi.
Papinjoe (keti-

mon).
» tikoes.

Pitja piering.
Pataule (bitangor

goenong).
Pasang Pasang.
Roode uijen.
Roempoe piso.

» kras.
Regenwater.
Rood lak.
Ramboetan.

Roet.

Wetenschappelijke

uaum-

»

»

Cassia fistula.
0

Qiiisqualisindica.
Gandiospermum

helicacabum.
Citrus medica.
Achiranthes bi-

dentata.
Ï

tfomordica bal-
samica.

Areca catechu.
»

Pinange Kuhlii.
Myristica fra-

grans.
»

Alstonia scho-
laris.

Musa sp.

Idem.
Idem.

»
Alyxia stellata.
Carica papaya.
Dioscorea alata.
id. pentapliylla.

Urtica ovalifolia
»

Oryza sativa.
Cucumus sativus

Idem.
Gardenia Florida
Calophyllum su

latri.
Quercus sp.

Eleusina indica.
Idem.

B

B

Nephelium lappa
ceum.

B

Algemeene nauin.

Ratten of muizen.
toode rijst.
iaauwe klapper.
ïoetoe-roetoe.

Ray-ray.

Rijst.
Raya poetih

(kam bang
sapatoe).

Raméh.
Sambong.
Saroena

Sirili.
ii setan.
» oetan.
» popar.

Sagoe.

» ihor.
» water.
B wolanda

(arowroot)
j lempen.

Sagoeëer.
Soekoen kapas.
Saré bandang.

Saga.

Sasapoe Ternate.
Sabon (zeepi.
Soenga.
Saroeroe.
Steen.
Saklat.
Sariboes.

Selewaroe.
Soentie.

Sosiry.

Soelasy koeboer

Slangendrek

Wetenschappelijke

Daaui. >

»

Lycopodium
phlegmaria.

Achyrantlies bi-
dentata.

»
Hibiscus rosa

sinensis.

Urtica.
Potlios pinnata.
Pyrethrum

indicum.
Piper betle.

» majusculum
» arborescens

Ficus septica.
Sagus genuina

Kumphii.
»
B

Maranta indica.

»
Artocarpus Sp.
Andropogon

schoenanthus
Abrus praeca-

torius.
»
i

?
?
»

Theobroma cacao
Saribus rotun-

difolius
7

Zingiber
gramineum.

Gendarusa
vulgaris.

Ocimum gratissi-
muin.

s
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Algeuieene nanm.

Tjampakka.
Tjankor(kintjocr)

Takiy.

Tjandana rnerah.
Tjinké.

Taron badoery.
» oetan.

Teboe teboe.
Thilioelopoo.
Tjily (tjabé).

» (pady, tjabé
rawiet).

Tabak
Tabakrook.

» water.
Tjinta tjinta.
Toboe mera.
Tamahy.
Takoedjo-oe.
Titi.
Tay parapara

(roet).
s> tembaga
(koperaanslag)

» bessy (ijzer-
roest).

» angin (mos).
Tikar aloes.
Taly morya.

» badoery.
» poetih.
» wolanda

(touw).

Wetenschappelijte
naam.

Michelia.
Kaempferia

galanga.
Bruguiera

Rumpliii.
»

Caryophyllus
aroinaticus.

Solanuin Sp.
»

Bambusa teba.
7

Piper longum.
Capsicum fasti-

gatum.
»
»
»

7
Saccharum offic.

?
Mimosa pudica.
Vitex moluccana.

»

»

Mendinella
crispata.

»

Algemeene naam

Tatahol.
Tarigoe (Hol-

landsch meel).
Ta was.
Tipiang.

Tjampaka.
Tiedong.
Tanajon oetan.
Tomy tomy

(vrucht).
Verwarmen bij en

boven vuur
Verwarmen in de

zón.
Vuursteen.
Vruchttros van

den klapper
(lomba).

Varkensdrek.
Warm water.
Witte uijeu.
Wadja (staal).
Wasailla of

konotoe.
Waliran (zwavel).
Welriekende

oliën.
Zwarte suiker.
Zoete sagoeëer.

Zeewater.
Zitten in koud

water
Zwart katoen.

Wetenschappelijke
naam.

?

»
Alumen crudnm.
Lasiantlius

inodorus.
Michelia.

7
7

Flacurtia sapida.
»

»

X

»

>

s
»

Clerodendrum
inerme.

Sulphur.

»
»

Versch sap van
den sagoeboom

»

GEKEGTEUJKE GENEESKUNDE EN INLANDSCHE GENEES-

HEEREN, DOCTER DJAVVA.

Iu de residentie Amboiua vindt ïneu geen spoor van politia medica,

tenzij meu hiertoe rekent de visitatie van enkele, prostituës. Niettemin

komen ook daar, evenals iu de andere gedeelteu vau den Indischen

archipel, veelvuldig gevallen voor vau geregtelijk geneeskundigen

aard. Zij betreffen moord, zeer zelden kindermoord, onbewezen
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vergiftiging, maar vooral verwondingen van allerlei aard. Zeer
verdienen de aandacht die gevallen van onwillekeurigen moord,
waarbij de Inlander — en daarop maakt de christen-Amboiuees
geen uitzondering — een varken meenende voor zich te hebben,
zijn landgenoot doodschiet of ernstig verwondt.

liet standpunt van den geneesheer, die in deze gevallen zijn
oordeel moet uitbrengen over de toegebragte beleediging, is niet
altijd aangenaam. De verwonde toch, die dadelijk door zijne
natuurgenooten op hoogst ondoelmatige wijze wordt behandeld,
komt gewoonlijk eerst na eenigeu tijd, soms zelfs vrij laat, bij
den Europeeschen geneesheer te regt. Heeft het ongeluk aan den
overkant der baai of op andere deelen van het eiland plaats
gehad, dan geschiedt het vervoer naar Amboina zonder uitzon-
dering op gebrekkige en onvoldoende wijze. De geneesheer moet
dan bij beoordeeling van het gewigt der beleediging, bijv. hare
al of niet doodelijkheid, nagaan in hoever de doodelijke afloop
het irevolsr is van de beleedising zelve dan wel of verwaarloo-
zing of ondoelmatige behandeling daartoe heeft bijgedragen. Ge-
schiedt het misdrijf op andere eilanden, dan vertrekt dikwijls,
zoo mogelijk, een officier van gezondheid derwaarts. Meermalen
gebeurt het echter dat ook dit onmogelijk is en in dat geval
wordt de zaak aan het oordeel en de beslissing onderworpen
van een inlandsen geneeskundige, ook hier onder den naam van
docter djawa bekend.

Van deze inlandsche geneeskundigen, opgeleid aan de genees-
kundige school te Eatavia, bezit deze residentie reeds ver-
scheidene. Ik heb het mijn pligt geacht te beproeven eenige
verbetering te brengen in hun toestand, die, vooral wat bezol-
diging betrof, zeer veel te wenschen overliet. Als ik mij wel
herinner is hunne bezoldiging in den laatsten tijd veel verbe-
terd en zijn zij direct ter beschikking gesteld van de hoofden
van gewestelijk bestuur.

Hier geboren en opgevoed, worden zij gewoonlijk in de plaats
hunner vroegere inwoning als geneesheer werkzaam gesteld. Hunne
vorige, veel te karige belooning was niet zeer geschikt in hen
den zoo noodigen ijver en werkzaamheid op te wekken en gaande
te houden, waarbij kwam dat deze bezoldiging slechts tijdelijk
was, in afwachting van een behoorlijk bestaan, en dat hier de
in mijn oog vreemde opvatting bestond dat zij, omdat zij in
het bezit waren van deze toelage, ook geen aanspraak hadden
op betaling voor verleende diensten en daardoor ook, zooverre
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zij eene gouvernements-zending hadden te vervullen, slechts eeiie
zeer matige tegemoetkoming hadden van reis- en verblijfkosten.
l)e vermeerdering van hunne bezoldiging, de zekerheid daardoor
van een beter beslaan geeft regt van deze ambtenaren goede
diensten te verwachten onder zoovele inboorlingen, die van
behoorlijke geneeskundige hulp ten eenenmale verstoken zijn.

DE TAAI..

De hier gesproken talen zijn Maleisch en Alfoerscli. Als wij
aannemen dat beschaving zeer bevorderd wordt door vaste woon-
plaats eu concentratie van bevolking, waarvan een gedeelte geen
handenarbeid behoeft te verrigten, dat een belangrijk gevolg
van die concentratie van bevolking is gelijkheid van taal, dan
geeft het feit dat er welligt niet minder dan een vijftigtal ba-
hasa tanah gesproken Morden ons een beeld van den treurigen
toestand dezer residentie. Deze bahasa tanah zijn talen of dia-
lecten aau een of meer zeer nabij elkander gelegen negorijen
(dorpen of gehuchten) eigen, die voor bewoners van andere
kort nabij gelegen plaatsen geheel onverstaanbaar zijn. Zij ge-
tuigen van eene groote isolatie en mogen zij voor eilandbewo-
ners in het algemeen als meer eigendommelijk kunnen worden
aangemerkt, hier heeft dit verschil van dialecten eeue gewigtige
beteekeuis, omdat men in weinig van elkander verwijderde dorpen
van hetzelfde eiland een geheel verschillend dialect aantreft,
terwijl men mag aannemen dat inen eeue meerdere eenheid van
taal ook hier vroeger heeft aangetroffen. De oorzaak van den
tegenwoordigen toestand moet gezocht worden in onderlinge
oorlogen door ons gezag gesteund en bevorderd en in een dwang-
stelsel van specerijenkultuur met grondslaveruij van den inboor-
ling. In die rigting is Amboina's wapenspreuk "7ta reliuquenda
ut accepta// met naauwgezetheid weergegeven. Iutusschen geen
dwang, geen stelsel welk ook, bieden op den duur wederstand
aan de oiitwikkelingswetteu, die den mensch voorwaarts brengen
op den weg van beschaving, veredeling eu volmaking. Ook hier
vertoonen deze wetten zicli in mikroskopisclie sporen. Op de
hoofdplaats b. v. is de bahasa der Ambomezen reeds uitge-
storven. Merkwaardig is hierbij echter het feit dat de moham-
medanen ter hoofdplaats, in het centrum der Amboinezen wo-
nende, hunne bahasa wisten te bewaren. Wel een bewijs voor-
zeker voor hunne streng volgelioudeu afzondering van de overige
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bevolking. De geschiedenis, die later regt zal spreken over het-
geen in deze residentie in Neêrlaiuls naam gedaan en niet ge-
daan werd, zal als enne merkwaardigheid moeten vermelden dat
men eens het voorstel deed de Inihasns in het algemeen te ver-
bieden. Hot denkbeeld om de taal van een volk op zoodanige
wijze aan banden te leggen of te vernietigen is niet van naïviteit
ontbloot.

In hoeverre men regt heeft het zoogenaamd Ainbonsch-
maleisch eene eigen taal te noemen, mogen deskundigen be-
slissen. Zeker is het dat zij vele woorden bezit die ook aan
andere talen behooren, zoodat eene grondige studie van die
(aal, zooals ten opzigte van andere talen heeft, plaats gehad,
welligt uit een wetenschappelijk oogpunt nuttig zou zijn.
Zoo spoorde Vans Kennedy na dat het Sanskrit ruim 900
woorden bevat ook aan andere talen gemeen, waaruit de be-
langrijke gevolgtrekking van vroeger volkeren verkeer is af te
leiden.

Het zal wel geen betoog behoeven dat eene juiste en gron-
dige kennis der hier gesproken talen van zeer veel gewigt is
voor het voeren van het bestuur. Wat het maleisch betreft
blijft weinig te wenschen over; de kennis van het gewoon
maleisch is om natuurlijke redenen ook van veel nut voor die
van het Ambonsch-maleiseh. Wanneer ambtenaren en inboorlingen
Maleisch verstaan dan gaat alles gemakkelijk. Verstaat daaren-
tegen de inboorling die taal niet en is de ambtenaar geheel
vreemd in de bahasa tan ah en het Alfoersch — in 1861—1864
was er niet een ambtenaar die er mede bekend was — dan
verlaat men zich in voorkomende gevallen op tolken. Deze
schijnbaar dood eenvoudige zaak is echter gewigtig genoeg om
de mislukte zending van Uurmeister naar het eiland Boeroe in
herinnering te brengen. Toen hij b. v. liet vertolken dat hij
gekomen was om der bevolking den waren en eenigen God te
leeren kennen en hen den zegen der beschaving deelachtig te
doen worden, bragt de ons gezag vijandig gestemde tolk over
dat Burmeister kwam om hen als soldaten te werven voor den
oorlog op Java en zij bij wijze van gouvernementswerk gevac-
cineerd zouden worden. Zoo was ook in 1804 in de verwikke-
lingen tusschen ons gezag en het hoofd van Maroehoenoe op
Ceram een ontslagen Alfoersch hoofd onze tolk. Daargelaten de
voorbceldeloos onbeschaamde kwade trouw jegens Burmeister
gepleegd, is het in het algemeen aan billijken twijfel onderhe-

3<= volgr. III. 13
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vig of de eerlijkste tolk niet slechts liet woord maar vooral
den geest van het gesprokene goed overbrengt. Heeft bijv. het
gouvernement regtmatige grieven tegen een of anderen stam der
Alfoeren en wil het hiermede tot een einde komen, dan kunnen
wij waarschijnlijk niemand tot tolk krijgen dau een persoon die
met dien stam verwant of bevriend is. Wanneer nu liet gouver-
nement, teu volle overtuigd van zijn regt en inagt, iets eischt
of beveelt, dan zal de tolk zijn karakter als inboorling volgen
en uit vrees voor zijne hoofden die woorden iuklccdeu, om-
schrijven en eigenlijk zeggen: het gouvernement verzoekt of
wenscht. Op die wijze wordt een bepaald bevel een eenvoudig
verzoek, hetgeen in oorlogszaken nog al verschil maakt en ge-
wigtige gevolgen kan hebben. Als Ceram en Boeroe eenmaal een
meer gevestigd bestuur bezitten en de gezag oefenende ambtenaren
er langer verblijven, zal dit bezwaar grootendeels verdwijnen.
Op dit oogeublik is eene juiste kennis der bedoelde talen van
de ambtenaren niet te vergen.

Omtrent het Alfoersch, dat op de Noordoostkust van Ceram
gesproken wordt, heb ik aan de welwillende medewerking van
mijn collega P. W. A. Beijen eenige nadere kennis te danken
der aldaar in gebruik zijnde bahasa's.

Er zijn aldaar drie negorijeu (gehuchten) Hotti, Hatoewe en
Ilatiliug, van welke laatste plaats de bahasa geheel verdrongen
is door de op Hatoewe gesproken taal, tlie ook op Bissy, Sawaai,
.Roemolat, Sloeman en Passanea wordt gesproken, ofschoon
Bissy en Passanea ieder een eigen bahasa hebben, die eveneens
door die van Hatoewe wordt verdrongen en over weinige jaren
evenals van Ilatiling tot de doode talen zal behooreu. Lissibatta,
eene Mohamedaausche negorij van ongeveer 100 zielen, heeft
insgelijks eeu eigen bahasa, die ook in andere Alfoersche
negorijen wordt gesproken.

Als algemeen overzigt der in de afdeeliug Wahaay gesproken
bahasa's diene het volgende:

1°. Hotti heeft een eigen baliasa, ook gesproken in de Alfoersche
negorijeu Ayer botti, Ayer Teruate, Baukooy, Moeuate, Wette,
Matabakoer, Atiriwe, Anaswalie, AyerBoela, Ayer Salal', Ayer
beliefer, ofschoon deze gehuchten ook eeu eigen taal bezitten.

2". llatocwe, Ilatiling, Bissy, Sawaay, Sloeman, Passauea,
lioemolat hebben dezelfde baliasa.

3". Lissibatta eeu eigen bahasa.
4°. Massisoolan, Hataniala, Loemasokkat, Roemolat, Hoiale,
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Loemareatnl, Wailoeloe, Herelan, Panani, TCfiiloetoe Sala, Paa,
Latea, Poelawan , Loemamoeni, Loemaweh, Marocliocnoe, War-
siwa, Kailoetoe Oewiii, Patahoewe, Loemapele, Sauhoewe,
Passinaloe, Sanimala en de twee Hatimoeroe's spreken «éne
baliasa.

5„. Hatiling, een eigen baliasa, die bijna uitgestorven is;
slechts vier bejaarde menschen zijn er nóg die de taal in den
grond verstaan en kunnen spreken.

fi". Opin, een eigen bahasa.
7o. P>issy ecu eigen bahasa, die zoo goed als uitgestorven is.
8". Passanea een eigen baliasa, die zoo goed als uitgestorven is.
9". Lissiila en Loon hebben dezelfde baliasa.
10". De beide Ilatimoeroes hebben ook dezelfde baliasa.
11". Nijawele, Hoewaoeloe, Waisama, Pasahnrie, Hatoeolo,

Makalena, Lilihatta, Oehanale, Tprame, llieharie, Mauewe,
Ayer isal, A ver syripoetih spreken dezelfde taal

12°. Ayer kobi, Seti en Konibalie hebben dezelfde bahassa.
1:5". Ayer botti, Ayer Ternate, Eankooy, Moenate. Wette,

Ayer matakoeboer, Asieriewe, Anaswalic hebben ook dezelfde
hahasa.

l t ° . Ayer boela, een eigen bahasa.
15°. Ayer Salaf, Ayer beliefer, Kilibawar, Wattoeletten en

Bonfia hebben dezelfde bahasa.
Uit dit overzigt blijkt dat alleen in de afdeeling Waliaay

een vijftiental baliasa's bestaan. Welk een hinderpaal uit zulk
een slaat van zaken voor het volken verkeer en de algeineene
ontwikkeling geboren wordt, behoeft wel geen e vermelding. Tn
liet oog houdende dat wij hier met een gevolg en niet met eene
oorzaak te doen hebben, is geen heil te verwachten van een
ondoordacht verbieden dezer bahasaV, onderwijs, goede wegen
eu ontwikkeling der materieele krachten des volks zullen veeleer
tot het beoogde, doel leiden; meerdere gelijkheid van taal zal
den slagboom opheffen die nu nog inboorlingen van den/elfden
grond als vreemdelingen van verwijderde werelddeelen tegenover
elkander doet staan.

Zouder in de linguïstische waarde te treden der bovengenoemde
talen, waarvoor mij de kennis ontbreekt, lnat ik hierachter toch
volgen eene genees- en natuurkundige woordenlijst in twintig talen
en dialecten. Als voorbeelden van Ambonsch-maleisch en bahasa
tanah, alsmede Alfoersch moge het volgende dienen. Tk volg
geheel de schrijfwijze, die door bekwame Inlanders gebruikt wordt.
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HAROEKOE.

B a h a s a t ana l i .
O upu o latu Ruhupesy
Petu salo tiue mai iray
Petu lei pelosoua jasal
Here nusu sahoemahu

O ley uria ley

ITina maun sei-a lesy heua ela.

A m b o n s c h - m a l e i s c h .
O! tuwan radja llulmpesy
lui haiyapa bajik terlalu iuwau,
Negery samowa ada ramey
Baugsawan masokh rumali radja.

Awrang banjakh, manusya
banjakh,

Negery ketjil, syapa mawu lawan
uegcry bcsar.

CERAM.

Tiahasa m a l a j u .
Djadi itu anakli laki laki

Bal iasa A lef u ru .
Sipa tumlae pulany rity uru-

punja ibu bapa bawa satu paar wej wanary ruwa urmvej novye
anting anting timbaga, dan satu
paai- galang tiiua, dan kuly toto-
ruga, pady ganty basumpa dan
kahaivin.

wanary riiwa nosirye mapa sumpn
uruwej makawenere.

Tn deze voorbeelden spreke men de u uit ais oe in ons
Hollandsen woord goed, roem, enz. In liet Maleiscli,op Ceram
gesproken, valt de aaiidaclit op het zuiver Hollandsche woord
paar (een stel), evenals in het Alfoersch op het woord sunipa
(cigeulijk: sumpali) (zweren) dat Maleiscli is.
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