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Beweezen met 

Autbenripe Doctwm;Gen. 

E Voornaamite Autheuren die over de I 

C o v c H E N I L L E gdchreven hebben, 
als ondcr anderen de vermaardeHeer ! 

I Ni'coZ¿zas Hurtfleher in zyne Proeve j 
der Deurzigtkunde F XLIV. Lid, benevens den ' 
Gelcerden Heer N. Lemery , in zyne BitZh= 1 
alaire des Drogaes by het woord CockiniEa, 
he'nben eenpaariglyk getuigt,dat het Beefijes zyn. ' , 

Daarenboven heb ik, verrnits ik vede Jaaren 
in J'pa~elz gewosnt heb, geleegentheid Gehad, 
o m  my daar van te  informecren by Spaqaarts, 
die zelfs in Akzerz'c~ geweeit waren ter plade 
daas de &jwe CozccheniZZe word aangequcekt. 
Deze Perhonen II onder ~ e l l ~ e  van de voornaam- 
íte Naviganten waren hebben m y  allen een- 1 
fiemmiglyk verzekert , dat het Bc'eitjes zyn ! 
en. dat zy zelf we1 die haciden heJpen in7,arne- 
len en bereyden. Na zulke kragtige Getuige- ' l  
aiKen heb ilr nier: lronnen t wyflèlcn a m  de b'aar- 
heid w h  deem zaak: Hicrom hield i k  ook fe- 
dert by d1c rcleegentheid dat overdeeze ílof- 
fe is gdproolien ,dit fentiinem voor een Waar- 
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4 l NATUEU,. HISTOR. TAN DE COUCHENILLE. 
h&d fiaande. Dir Wied egter door allen niet 
aangenoornel?; maar ib  heb m k  eenigen ont- 

* noer, die v m  een contrary Begrip waren > wee- 
nende dat het een Gewas- of Grein V ~ R  eenige 
Plant is : vuar door ik  ook in ernitig Difpuit ge- 
'$aakt ben met een Vriend die van dit laatfie 
gevoelcn was. 

Urn dan deezen Vriend en aIlen die van zyn 
fentirnent mogten weezen, van de Waarheid, 
dat de C o ~ c B e d Z e s  leevendige Beeitjes zyn 
kragtig te overtuygen , zo'heb ik  ten dien eynde 
na Splal2jen gefchreeven aal1 'Don Pedro Xrijfoffh? 
de Reywoffo y Me~?zdoza, Riddervan de Ordre" van 
Jr. Jacob 'tot PwrOto dea Sta. Maria, m yn gbede 
Vriend en Corre€p'pondent ; met verzoeky dst hy, 
ter occafie das syn Zoon 2)on Mmtin de ReynoF 
Jò met de Vlqot na Nova J'pstQd ilond t e  vertrek- 
ken3 hem beliefde te beveelen van aldaar de 
noodige AtteJatim te laaten , beleggen ,of de 
Combeailles Leevendige Beeitjes zyn dan ofhet I 

een Gewas van cen Plant of Boom is, zoo aIs 
'bier te lande van folnrnigen Mijerd geíi-diineert. 
Waarop dm deeze Jonge Heer DOPZ Marti@ uyt 
Mtxico  terwyl hy aldaar was y over deeze zaak 
gecorrefpondeert heeft gehad met Oude Men- 
niff en en Vrienden van zyn Vades tot Amiqm- 
T&, Hoofditad van ' t  %isdorn van Onxnca ge- 
leegen in 't Koninlcrylr van Nova Spaqu y alwaar 
'destape1 van Negiitie en voornaamiteaanquee- 
king van de Coz~cheflidle is :dosr welk middel hy 
daar van bekornen heeft ample. en omfiandige 
59ocfmatzmw v7eIlre .hy gezonden heeft flan zyn 

Va-! 
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6 NATUERL. HISTOR, VAN DE COUCHENILLE: 
I I 1  Wader die dezelven wederorn tot Ciaddx heeft ter 

I hand gefielt aan myne Correfpondenten de Hee- 
l yen Mwragh Crew@ Campwelke van daar m de- 

:, t ' zehre overgezonden hebhea met het Schip l e Sb. 
Fedro Capirein Aherg Shdemlz dat in de Herffi 

# " 1 [van 't Jaar 1726, hier te Lande gearriveert is. 

Deze overgezondene AzrtlSeHtigzise DocmzeB- 
$ea, weegens de Cotcchenike, gernaalrt en beleyd 
in Okiob. 1725 vom 't Gerecht van de Stad 
Alatipera in de Valleye van Oaxuclz (een Land- 
fireek, zo men-my berigt s van orntrent x 50 Spa, 
Mylen in den om trek gelegen tuiren Mexico 
en Gz~atimah) in de Spaanfíhe Weit- Indiën 
beltaan in de volaende Eeeden. 

KPrefentatie van 't zelve ~ e q t c e ~  voór den 
Heer Dm Matbeo de Agaero y Miep., Ordina- 
'ris A¿caGde I en van de Heylige Broederfchap 
van de E d l e  Stem in de voorz. Stqd van we- 
gen zyn MdyeJyz .  

EU. ApointenaeHt daar op verleent. 

Waar op volgen vooreerfi Age byzondere 
Iq%wmatz'ew en Ah$htica of Eetuigeniffen al- 

I len onder iblemnele Eeden y in maniere van Reg- 
zen in Jpmge gebruyldyk y afgenomen door den 
volarn. Ordinaris ALcdde voor den Notaris' 
Jo/l?ph Malzwet Alaarex de A n y o r z  gedaan 
' a ~ o r  de genen die verfcheydene jaaren de Aan- 

. qlleeking Joortteeling en Behandeling van de 
' cou: 
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. ' 42 NATLERL. HISTOR. PAN DE COUCH EN ILL^. 
%o;kc&eniL¿e hebben gezien o% daar in zig bee- 
zig gehouden. s ' 

. De Eeriie AtteJatie is van eenen Vopz  R o p e  
de Lu Torre, oud onlrrent 40 jaaren Aie ruym 
8'jaaren lang zig geëxerceert heeft gehad .in de 

.Queeking van de FyBe Cotm!kdZe. 
De Tweede*A,teJ&e is van eenen Dopt Frun- 

~iij20 Gzwwy Tbermt oud 39 ,jaaren die 21 jaa= 
ren lang zig beezig had gehouden met de Tra- 

' . De Derde Attepdtìe is van Don JoseprTJ de 
Zuzyla,, oud orntrent 50 jamen, die 't Ebplooy 
van AZcaZde Mayor, in'de Provincie van Nqà= 
p@, onder 't zelve Bisdom van AatiqBeru, bedient 
hedi en aldaar 5 jaaren lang de f i n e  Cutwhe- 
ai& behandelt y en daar in orngegaan heeft. 

De Vierde Atte/?&e is van. DOB Chr$?o#aJ 
.Mz&oz C'&na y oud omtrent 3 a jaaren die'Ly- 
genant Ge92erd van den AZcuZde Mizy9r geweeit 
is  in de Vier Vlekken in de Cormeye en Mar- 
guifaatfchap van de VBZkye van 't Bisdom van 
Ant.icjnenz, en in eenige Vlekken van de voorsz. 

ling en Kehandelïng van dito GozccbeniZZe ge- 
zien heeft.' 

De V y€& AtteJatie is van D o l z  FrvtzciJcQ 
Lopez de T~rigiaerrt, oud omtrent: pjaren,die 
L o jawcn lang Lzrytctlaat van den AJccaZde Mlzyor 
geweefi is als 5 jnarerl in 't Tnrzido de T d p d ~ ,  
en 5 jarm in dat van Zimczthzn 9 ' R e d  de Mi- 

3 a u ~  de Chichirap in 't I3isdom van A ~ ~ t i g t 4 e ~  
rd en albar, in beyde ~wvBa'sdi¿7ielz de ,Be- 

* fyk en Negotie van de CoacbeniZk 

I Twrisdiaie de gantfche Aanqueelser~~Voorttee- 

han: 
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3s N A T ~ R L .  HISTOR, VAN DE COUCHENILLE: 
bandehg der Coz&eniZEe geobferveerr heeft. 

De Zesde AtteJatie is van Dm D ~ m h g o  Mar- 
qaez s oud onitrent 57. jaren, die h y t e n m t  
van den Ahd¿ ie  M'uyor is geweeit aan de KuiZ 
van X&zikepeqwce, in 't Bisdom van Antìqwara, 
en niet alleen de Behandeling'van de Cowbe- 
d l e  gegen, maar oak zelf veel geld vom de 
Aanqueekfels beíteed heeft. 

De Zeevende Atef la t ia  is van eenen V d a .  
' X , ~ n i o  LCugztno stab Crwz, nud omtrent 55 ja- 
ren y die y feedert  een tyd van ruym 2% jaaren s 
niet alleen de Voortqueeking van de Fyne COH- 
crSeazECLe gezien maal;. 001c zelfs die voortge- 
queekt heeft. 

De Aetfie A t t e j h t i e  is van eenenI>oB Frm- 
cije0 Ximmes de Vdàflo Indiaadch CuJpe 
of Regent van 't Haofdvlek St. 2%omax Txtlrz, 
onder de Jclrisdiaie van Anfiiqaers, oud  om- 
trcnt 45 jaaren , geboortig van e m  Vlek alwaar 
voolmatnlyk de Ingezèetenen zig geneeren 
met de hortqueeking van de Cotlcbetrih, en 
Wens Ouders zulks zelfs oak. byderhand heb- 
ben gehad ; 20 dat hem die gantfche Handel vol- 
kornen hekent was, van 't begin der Voorttee- 
ling af  tot dat ze in itaar is om in de S m e -  
sea gepakt te .worden. 
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h 2  NA-TUERL. HISTOR. J ~ A N  DE COUCHENILLE: 
. ,~ -over de Beleedigde Regifiers Appellatien; 

en afidere. Commifien over. Aatigoera en 
derzelver (iFwzdi¿?ze van wegen zyn *Mdye- 
f i e y t ,  die ;an de Voortqueeking  der COUche- 
B&> fpreekt als een Ervarene en .Ooggetuy- 
ge en als van een Zaak die men daaglyks 
daar kan kornen te zien. 

De rrweede,&rt$catze is van den Heer mopa 
T e c h  SiLveJre GonzaZes , A h h i e   ordinari^, 
en van de Heyllgefjroederfchap te Aizcipe- 
ra q van wegen zyn MizyeJ'eyt ,  die, als Oog= 
getuyge , zyne verzeekerihg geeft .van, een 
voorval dat hem. zelf met: de CowbeaiZh 
ge beur t is. 

Mazbeo de Agaero y Mer Ahalde Ordi- 
aaris, voor u7ien deze Affdires beleyt zyq 
geweeit,, die Cerrijcatiegeeft van 't gene hy 
feedert veele jaaren met opmerkentheid in de 
Voortqueeking der , CowsbedZe ondervon- 
den en gezien had. 

De Derde Cert$catde is van voorn. Heer 

Deze 3 aanzienlyke Certtycatim worden u7e- 
dergevolgt van Vier t erklasringen van Nom- 
rvifen, waar van 3 als Ooggetuigen en I als 
van e m  Ngerneen Zeggen y getuygeniire doen. 

De Eerfic VerkIaaring is van Jofipb de A- 
~ M X O  * Not. '-Pzdd. W R e d  van Aktiqclera s als 
Boggetuige en experientie hebende federt een 
tyd van vyf en twintig jamen. 

De Ttvet.de Verlclaaring is van M¿znued de 
Fi&er.oclI Not. PubC, .- a Q5 Red,  van' den Raad p 

gedsy 
m 
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x4 NATUERL. HISTOR. VAN DE COUCHENILLB. 
gedeputeert wegens de Nitw en Regiitratiea 
der Stad An’giqzterd; als zelfs zynde Aanquee- 
ker van de Cobccbenik op zyne Landhoeven. 

De DerdeVerklaaring is van FbeZipê de Gam 
&ou,Schryver van zyn Muyejeyz enNote TA?., 
als Ooggetuyge$ en een die ‘20 veele Expe- 
rientie in de Aanqueeking van de CoBcbelziZZe 
heeft als ymand die daar van Profefie maakt, 

De Vierde Verklaaring is van JoJipS Malazled 
AZuares de Ahago@, Not. TzdX S Real,. als ge- 
tuygende het gene hy in ’t algerncen daar van 
heeft hooren zeggen. 

Wyders worden deeze voorige Stukken en 
Proceduren op de Spaankche Wyze geauthen- 
tifeert onderteelcent en gecomprobeert door 
de 3 Notariffen Thelipe de Gumboa Joppb de 
Aruzlxo y en Nicolas AZbnrez I verklaarende dat 
de worn. D o n  Mutbeo de AgpJero y Mier 9 aAue- 
lyk Qrdilzaris AZcdde @cm is en dat 30jéph 
MaBBeL Ahares de Arago@ V O O ~  Wien deeze 
Getuygeniffen y Certificatien y en Verklaaringen 
gepaffeert zyn aldaar Not.. TdZ. Real, op- 
regt en getrouw is, en dat zyne AAens en Ge- 
fchriften volkornen geloof en Credit worden 
gegeven zo in als buyten Regten. I 

Zoo dat ’er nogte Wettiger, nogte Aanzienw 
lyker Getuygeniffen y Certificatien y en Verlslaa- 
ringen, over deeze  Materie, inet eenigen fchyn 
van Reeden te  defidcreerea .zyn. Oolc is Ilet 
Geta1 der Getuygengen 20 overvloedig, dat 

minder 
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minder dan de derde part. I meer dan voltali 
lig en voldoende in Regten zou gefchat war1 
den. OndertuRcHen veritrekt hare ‘meenigb 
.re .tot zeer veel Luyiter en’ Licht aan deeze 
Zaak ; dewyl de Getuygen y .in ’t gene ter 
materie vereyfcht word elkander nergens 
in contrarieeren; en dewyl daarenboven door 
fommigen deeze, door anderen wederom an- 
dere manieren van Behandelingen verhaal t wor- 
den y die, byeengevoegt zynde J de gant€che 
Behandeling en Hiitorie van de Cotlchenz’Z¿e 
naakter in den dag zetten ; gelyk ’t ook niet 
ongewoon en niet oneigen is, dat, by verficheî- 
denheid van Cand- en Lucht-geitelteniffen & 
behandelineen vanNatuurlyke zaaken we1 eenig- 
fints verfchl€liE genoomen worden , voornaam- 
lyk in cene Jmirdi¿i?ie van omtrent 150 Spaan- 
fche *Vylen in, den Omtrek y alwaar gelyk in alle 
Bergagtige Landitreeken y hier koelder, daar 
warmer Contreyen rnoeten vallen. 

In alle de 8 AtteJ: en al de 3 Certifi en 
in 3 Verklaartngen. 

En 
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III. Qu’ils font des Petits‘, pas pIus gras que 
des Lentes ou comme les Petits des Mites9 

.. ou,conme la poiQte d’une.t!pingk, , 

Qu$ne changent point d’Eipece Comme 
. fontdes Vers-bibye, &G, mais qu’ils engen- 

.“ drent leurs €emblablesl l 

. 
I 

1 

l 



planten geboren word ;,&erdePsde ge/zaJikmt 
d¿zt de Coucheniile d'~~r* door tevrclgt word. 

. Hcrewel deze Heer anderhts als een Owg- 
' getuige pofityf fpreekt wegens de Zelrer- 

heid van het Leven, Voortgaan y Jonge baa- 
ren s en Stemen der Cwcbelctilles, zo fpreekt 
hy hier nus, ten blyke dat hy een voorzigtig 
en zeer gelodfwaardig Weer i s  aPleenlyk als 
wan hooién verhalen. Mooglyk is dit point vap 
de Generatie wegens de Cbzrchanille a!daai. nog 

. zo min bekent als hier wegens de Bye# y en ecnL 
ge indere Ii$€fea ; niet-tegënitaande men de 

I aahquceking van de 'Byen m veeleEeuwen4 
gecultiveert heeft gehad, 

Uyt al het vorenitaandc blykt onwederfpee- 
kelyk , di~t  de Couchendie gee# Vrzgtgewm is ; 
gelyk zulks ook ten overvloed in de ze, '3e, 4e, 
fe, de, 7e, en 8e, AtteJ: en 3 e, Verklaar: beveffigt 
en geinfëreert is. En dhoewef ibmtyds in de 
Spaan€che T 1 elyk ook in deeze Spaanfehe 
D o c t m z e a ~ e ~ ~  3( de '8 o z m 5 e M e  met den naam van 
'Grma benoémt word, zo zoude men gantfche-: 
lyk dwasllen indien men daar uit vermseden of l 
beflilit m m  , dat ze een Greyngewas ware9 de- 
w y l  men een Greyn in 't Spaanfcch noemt Gra- 
m ,  dog ae CowbeniUe niet G ~ U B Q  maar Gra;~na, , 

i. 





gelyk men zulks zien kan ìn de Difijonarisvan 
de Duytfccbe en Spaanfche Taal dodr Ahod 
dw de 24 Torte p Ao. x659 tot Antwerpen ge- 
drukt en geJyk zulbs bkvefiîgt word in deeze 
Spaanfche Doczmeateps daar men dikwyls aan 
de C o m b e d Z e ,  welke men daar zo ernitig ver- 
klaart Leevendige Beefijes te zgn en geai 
Vrugtgewas de?, naam geeft van G m m ,  dog. 
Diet vap Gram, - * - t  

T'"fi opzigte vm de Kowtqueekiig - 'G~oob- 
~orddng y ea Nlzaakewige Bezorgiwg der- F J B ~  
Couchenile, zx t e  sie#: . -  * 



11. Que ces T./tlEs ou petits Nids font dors 
fi is  avec- leurs Beflioles fur des Plantes de 

qu’on a eu b i n  h cette fin dê ferner 
Pt e bien cultiver. Voyer @ compares t o w  
tes les 8, Rttefi, C5 Zi T. Certif, Le Nopal @ 
* T L  

B 4  ““4 
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1I.Z. Que dans l'efpace de 2.'3. ou 4. jours ces I 

petits Animaux font une infinit6 de Petits 
dans leurs TdJJeeS ou Nids. Voyez t5 cornpa- 

- rez Ca I ,  3 . 4. 5.' 6 .  @ 7. Atteít. Je 3 .  Cer- 
tificat. 

'IV. Que peu de terns aprh les Meres viennent 
L à mourir. Yoyea C5 comparez [es I. 2, 3 ,  4. 
W7. Atteit. h s  3 . premieres Declarar, 

I 

V. Que cependant les Petits ,, Sortant de Ieurs 
Nids montent le long du Nbpd s'y atta- 
chent & en hccent le fuc q u i  eil leur uni- 
que nourriture y & nc!anmoins' ne mangent 
pas la Plante. Voyez fi5 compurez t o ~ t e s  ZeJ 
8, Atteit. Q5 Je 3. Certif. 

)Tl. Que 'ces petits Animaux cherchent toû- 
jours les endroits de la Plante les plus ver& 
& qui oat le plus de fuc pour y trouver une 
nourritureplys abondante & meilIeure; Voyez 

comparer; h I .  2. 3 FS' 7. Atteit. I e la 2. 
8 5. DdcIarat.) & fe 'mettent aufi aux en- 
droits les phis h l'abri d~ vent. pour fe garen. 
tir du mgbvais teps. Voyez h 3 .  Attefi. G3 
l e  I,  Certif. 

Y.tX Que pendant que çes -Beftioles devien- 
nent 
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HTSTOIRE NATURELLE DE LA c o n ? ~ ~ x a g &  $2 
nene #grandes & grdEiYent ,.ïl en faut avoir 
UD tris-grand foin., pour empbcher qu'au& 
ne Vermine ne les incomode ou ne les tue ; 
(filcm Lu 5. 6, &i .8. AtteB. ti$ le I m Certif), 
qu'il faut les tenir nettes & les débarraifer, de 

. certains .fils qui. comme des toiles d'arai- 
gnies., croifleilt fur Se Nip&, (PZOa 8, 
Atteil.) & qu'on doit les dkfendre avec grand 
Soin du trop .grand'frOïd ou chaud de 14 
plpie & du vent ; parce que les Fines Cade- 
#%?e$ é.tant fortd6licates en poukdient II~OU- 
rir: Cependant la Cb-crSeaiZle &Lve&e ou faq- 
vage qui multiplie d'elIe-mi$me fur les Noi 

. p& crGs Cans culture , doit effuier toutes ces, 
. incommoditez, i aufi celle-ci &ant tuée, eit; 

íi peu de chofe de ii peu de valeur fi gru- 
muleufe et d'une fi mauvaik o.deur qu'on ne 
doit pas kt mêles: , avec l i  Fine'CoclSeni&?. 
Yoyen; M cpmpares lu 3. 7. W 8, Atteit. @ le 
i. @ 3.  CertZf, 

A l'kgard de. I'AfKemblage du Recolte'de 
la Cochedh  : 

, ,  1 .  

I. Que la! Premiere Recolrefe &it ies Meres 

I t e s  dans les Nids, Selon Ga 4. fi5 5.  Attell.' ' 

r .  

qui apres +woitIhit leurs ,Petits, &oient mor. 

lX Qu'environ 3. ou 4. Mois aprks felon que 
le Climat ou la diEpofition de l'air le .permet, 
lorsque. les. prerniiis Petits font devenus aL 
Sez grapils &.&ros a SZ en &at de €aire des 

1%- 





Petits h leur tour & meme en ont d6ja fair 
quelques uns, alors les Indiens les enleven’t de ,  , 

deEus les Nipah avec beaucoup de précaud : 

tion par le moïen d’un petit bâton auquel 
ils ont attach6 un peu de poil & qui eil fait ‘ 

~ en mguife de Pinceau. Ces Beitioles &ant aF 
fembl4es de cette maniere y & puis tuées‘ 
avec’ de l’Eau chaude ou avec Ie Feu ceh 
s’apelk la Seconde Recolte, ou bien la Pre- 
miece -des Petits qui ont Pt6 nourris & 
dlevez adans le grand air. Vies compw- 
pares les 8, Attefi. .W la I,  M, 2. Dgclarat. 

TIL  QU^ 3. bu 4. Mois encbre aprks, on en- 
‘ f&6:*”t$i affemble s cokme on a fait des pré- 

cedens, la Seconde Couvée au Generation 
des Petits qui font hez [ur le NipaJ ,- & 
qui y &ant devenus grands & gros y ont. 
auffi ‘fait: quelques Petits : Mais avec cette 
difference qu’alors on enleve fouvent de 
deirus la Plante beaucoup de Petits avec 
leurs Meres ; ce qui fait que cette €orte de 
CochedJe efi nomm6e Gra+ZZia parce qu’il 
s’y trouve tant de Petits. Cependant on 
garde envie un nombre de ces Jeunes, qu’on 
laiire fur des Nopals coupez OU tirez de terd 
re & ferrez dans la maifon pour nourrir ces 
Beitioles pendant la Saifon. .des pluies. (Se- 
GOB h I .  3.’ 4. Fm @ 8. Atteit. @$ de 3. Cer- 
tif.) Ces Nopals  OZ^ Figuiers des Iadks , font. 
de h m m r e  de l’Al06 6 de- certaiwes dwlfres 
Thantes de. ces Cuatr.e’es-Zr;t p i  &tafit  for^ 

b#mi- . 
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p NATUERL. HISTOR. VAN DE C ~ ~ C H E N I C L B ~  ' 

! '918% ; eB tusar yt dag weder de EerJè 
. z u n z e h g  vallz dut SLaifoea on€/;rmt ; èven 

hier 'voor in 't eerfie ArtkM '?än hare 
:- Voortqueeking aangetoont is. 20 dat 'er 

tneeitendeels jaarlylcs Drie Oogfien gefchie- 
den I) gelyk. ook in de f e ,  At$: vermeld 
word. 
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verliezen zauden; 20 zal men ligtdyk konnen 
bevatten, dat d8ezF niet we1 bedachte inwer- 

. ping gantfch'geen go,e&n grond nog khyn van 
redelykheyd heeft :: Want 20 eene Waarheyd 
van 'twee of drie behoorlyke Getuygen voor 

eloofw9ardig mooet gelden, hoe veel te meer 
lehoort aen overruygt te. zyn van em Zaak, 
die niet alleen door sgt. Perfi@nen met fòlem- 
qeele Eeden gcitaaft is, mnar ook daarenbooœ 
Ave$ nog van zes Perfoonen (waar van drieReg.t 
en Jz$i$ie 'meten oefknen en drie T~kil. Nd- 
garifleg zyn) beveifigt word terwyl men aan 
de AE3'em van e n  alleen; in Rechten en daar 
buyten, zelf in de gewigtf,g0e Zanken en van 
't impòrtan tile belang, voIkcwrnkn G&mfrnoet 
geeven; Z ~ U  we1 ymand van een gezond Ver- 

Menkchen een vaffchen &ed za$ide .op]eggen 
- en dat nier flegts over eeqige Tegswoorden ,of, 
wer k t $  voprgevallene waar van zy alleenig 
en niemand andeFs 'Irondea getuygen, en .daar- 
tin men haar meyneedigheid 3v I IO. ze 'er plasits, 
han niet zoude konnen aantoonen ; maar dat 
men zulks doen zou durven, in Zaken van de 
Natuur gclyk hier die dtyd eiveneens zyn 
$n daw men gevolglyk altyd, erll oak elk haai  
van Valsheyd 20 ze 'er plaats had y zou km- 

neri 

m Itand kbnliiexl oordeèlen, dat Den zo diverfe 
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+o ~ J A T U E R L .  HISTOR, ~ A P J  DB CQLQXNI~LE. 
nen overtuygen : ls9er ooJF we1 de midie, khys  
van eenige, ree& en benattelykheyd over y dat 
kuyden van 't lierite Fatfocp zullrc CertzJicitieB 
Fouden gèviu als ze vaIfch iivaaren ,'of dat-zy zelf 
voor haar notoire 'valfche Eeden muden lateri 
belcggeo ? Z'ekerlylc, een vborgewknde of Be-' 
n7aan.de oyvacting van ' t  Gemeene Intreit van 
?t Land kori haar daar toe in 't 'minite niet aariœ 
dringen y dewyl- ze ganfchelyk niet tot de Ge-. ' 
fuygenifle-n en Cer&#catiefz verpligt waren ; en 
gernaklylr 'de weereld in dezelfde 0,nzeeker- , 

heyd koridep gelaaten hehben y daar in" ze tat 
dus verre-ge'bleeven was geweefi. ' Te tv7xffe- 
{en derhalven aan de Wettigheyd en Validiteyt 
vari deeze Getuygeniffen is dunkt my eeven, 
20 ongerymt als nergens aan te ~ ~ l l e 1 1  gel-ooven. 
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n. JoPph MoBtero y Triego Procureur Dm van 't getaI van 't Geregt of ordinaire 
V'erhoorplnats dezer 'Stad ABtiggerà in de Val- 
3eye van Oaxacu, zoo als befi voeglyk is in Reg- 
ten,  en met de vereyfchte €olemniteyten ver- 
fchyn voor UEd: en zeige gelyk het is s dat de 
pincitale Trafyk en Negotie van deze voorn, 
Stad en 't Bisdom beitaat in  de Fyne CelclcbeniC 
h, r in ~ 7 e k e  de Naturelle Indianen dezer Land- 
fifeken haar exerceren buyten en behahen 
vele Spanjaerts, die zig tot het voortqueeken 
van de voorz: Cowbeaikte wegens hare 
noble qualiteyt mede appliceren, gelyk dit pu- 
b k q  en notoir is ; mitsgaders s dat dit €Oort van 
Voorttedfel aangequ'eekt ,geboren en geprodu- 
ceert word aan de Nopuka, m7elke tot  dien einde 
gezaayt , 'gecultiveert , en gebeneficeert worden; 
endat her zclve wannecr het in h a t  is a gezet 
word in eenige zeer zagte Stroo-korfjes op de 
manier als Vogelnestjes welke by de Indianen 
P L I J ? ~  genaamt worden, binnen welke.de voorz: 
;C'owcrSeniZZe levendig word ingezet, 'en, als 20- 

T e t i / Z h .  

danig 

Do H ytfepb Munteroy Priego ,Procurador de los de el nu- 
mero de la Audiencia ordinaria de efia Cuidad de An- 

ziqucra,ValIe'de Omacs, como mas bien proceda, de Dere- 
cho y preeiíras fus n Solemnidades , ante VM: parefco y 
digo que ziendo como es cl Pt;incipal Tratto,'y Comercio dc cita 
dicha Cuidad y fu Qbifpado la Gtma Fha Cochs~illrl y en 

9 w  
I I 

J 



ue los hdios Naturale9 de los PuebÌos que 10 componen 
!e excrcitm , fin otras mucha$ Psrforics Efpalilolas , que Te 
an aplicado 4 azemillar dicha Grana por lo noble de fu Qua- 
lidad t como es publico y notorio, - y juqtameute que effa 
efp-ezle de Zemillrt fe ctia, naze, y praduze ea los N o p a b ~  
que il ehe efe&o fe fiernbran , cyleivall , p benefician, y 
teniendo efiado la ponen en unas Pajitas muy fuabes y mb* 
do de nidos de Pajaros; que llaman los Indios Pa/fles 9 en 
Cu Oquedad ponen dicha Grma Viva, y carno aal alli pue, 
c Y lm 



+ NATUERL. HISTOR. VAN DE COUCHENILLE,' 
danig, aldaar baart ; en dat de Jongen ,de welke 
op de manier. als @erexas (of Mytjes) zyn ,, 
daar uyt klimmendes zig verfppreiden op de Petz- 
.cas (zoo als de Plant-deelingen ofPlant-Ieeden 
der NopaeZen genaamt' worden ,) uyt  welker fap 
zy zig voeden en opgroeyen; tot dat yder als 
een dik grein wordt; en7 dat deze, na dat.zy 
medé gebaart hebben, dan worden  afgeligt door 
e m  Inilrument op de manier van een Pinceel I 
en dan gedood NForden, op eenige Llaatfen mei 
rWater en op andere in Temufides y de welke 
in forme van kleene Oventjes zyn'; wordende 
het zelve ook almo gedaan met den tweedexi 

- Inzaam der Jongen v '(welke gkboren waaren 
van de vorige reeds gedoodde CouchedZeJ; ) ZQ 
draa ze tot hare vereykhte grootheyd zyn ge- 
kolnen; 't welk gereguleert word op een tyd 
van drie Maenden y min of rneer al na dat het 
Climaat, daar zeworden voortgequeekt, koud of 
warm is : En alhoewel het voorverhaalde zeker, 
waaragtig, en publicq is in deze voorz: Stad en 

I het geheele Bisdom ,en ook UEd: beneffens de 
verdere Heeren Regten dezer Stede coniteert ; 
egter zo vereyfcht het tot myn regt J en tot het 

* eyn- 
y los hijuelos que fon A el modo de Qaerc+m, fe ban intro- 
,duciendo, iubiendo y efparciendc, pot las Ojw , Pezcas: , 
que af3 fe nominan las de dhos N(J,o~~J,  y con fu J"$.l fe a- 

.Urnentan , y crian, haIta ponerte en un Grano Gor c) Cads 
uno, y haviendo parido , la depegan con un I~~ftrurnenta, 
en forma de Pinze1 y la znattan, en u m s  partes, con Agua 
caliente, yen otras, en T e m a f i d e r ,  que fori en la forma de 

:,unos hornos pequefios , y lo mifino fe executa en Ja Se- 
.gunda Cofecha y que produce los Hijos lucidos de la prime- 

XA 





$4 NATUERL. HISTOR~.YAN DE COUCHEMLLE; 
eynde daar ik het toe noodig hebbe, tejuilificee? 
r,en ? dat de voorz: Fyne Cotqbedb q (mitsga- 
gaeders de SdLveJre o f  W ilde,, die nkt .geb& 
neficeert .word ,.> levendig is y en alszcdanig ,, 
wbrdt voort equeekt , banrt, ea vocsrtteek aan 
Be voorz: dpaedplanren, 'en dat het gem Fr@- 
$;&a of Vru@gewas is y gegroeyt ann eenige 

. , Plant , geljtk ln E ~ ~ p i t  gepre~u~eert.vr~ord,maar 
we1 een levendig Beeit wait anderfints m u d e  
bet niet konnenkoartiaan y nog baaren gelylg 

l ook dat aelfde de SiZvePre of i?%zwroas doet, 
Want deeze wrfcheelt alkendaar in van de Fyne; 
datze zig z e h n  voortgueelrt a m  de W 2 d e  No- 
pale# > zonder beneficie ín de ßergen : Wqarom 
derhalven VEd: my dienit zal doen met te beye- 
!en dat Informatie werde genomen van 't geexa 
pz-efleerde ;' en dat de Getuygen die door my 
zullen werden geprefenteerr geexa'mineert wer- 
den naar den inhoud van- dit myn Gdchrift ; en 
ïn de vereyfchte forme gebragt zynde, my het 

' Origineel in een ,ofrneeT Verklaringen na't van 
nooden is werde overgegeven door den tegen- 

, woordigen Notaris- geauthèntifeert in publique ' 

form en 'baniere als tot beveftiginge van waar- 
7 heid t 

Cocbea&, ( 7 la Silueflre , que no fe beniticfa) es Viviente 
como tal fe cria , paye, y produze en las dhas Plantas de 

&oplplc~, y que no es Frtrtilh nasids de ninguna Planta, CO= 
rho fe prefiume en la Bwropa, fino un Animal Viviente por- 
que menos como va dho , no anduviera ni pariera , y, lo 
miiina haze la Silveßre B ZimaYronn, porque €010 fe Dfe7 
fenija eRo de la fina, en que fe cria en los N o p a h  Sit- 
vqfrei, 7 fin bepeficio s GP Jus mootes; Para 19 qual VM: ha 

de 
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NATUERL, HISTOR: VÁN DÈ COUCHENILLË: 
heid noodig is; en verder zal UEd; my dienfi 

- .doen, als 't UEd: zal believen,, na dat deze Infor- 
matiem1 zyp gedàan, zelve te certiliceeren, 't ge- 

m k  met verzoelr en bevel y dat het mede 'gedaan 
werde door den W elEd: Heer Corrigidar dezer 
Stede, en den Heer D@. Tedm SilveJre GOB= 
saZes, Ordinaris AZcaZde der zelvcr daar by la- 
*tende-voegen y tot grooter overtuyginge s dat de 
Notariff en Getuygenifle eu Certificstie geven 

en iiat, dit gedaan- zynde gelyk verzogt, de ge- 
melde Origineele Gelchriften en V erkharingea 
my yerden overgegeven. Tk verzoek UEd. ge- 
lieve daarain te voorzien , en 't zelve te volbren- 
.gen aIs gezegt ; waar in my dienit vriendfchap 
en Regt zalge€chieden. Ik zweere voor God 
Onzen Heere en het Heyligc K ~ L I Y S  , in behoor- 
lyke forme alsnanr Regten, da't dit myn verzoek 
opregt en nier malitieus is en dat my in dezen 
geadmitteert werde Papier van 't vierde Zegel, 
om dat 'er van 't derde nier en is in deze Stad, zen- 

' der prejudicie van de Koninglyke Inkomfte, en 
.'c noodige, &ç. D n .  J@ph Mo7.ttero y Triego, 

- - -  - 

' ,pe UEd; van deze tnatc-rie weet en coniteert 

' :van 't gene zy van deze zaak of materie weten 

e Tre- i 

dkha Informacion, lo que ffobre effa materia IC conitare, [y 
heruego J encargo lo hagael Scfior Corri,xidor de efia dicha 
Cuidad , y el SCfiQr Don Pedro Sdve/rrc GotJzslcs, AIcnlde 
grdim-io de ella, y juntamente, y a mayor qbundamieatqs, 
certifiquen 10s Efcrivat~os l lo que fupieren en efia materia, 
y fecha como llevo pedido , fe m e  entrieguen 13s Deli en- 

. Fias Originales y Teltirnonios cxprefados. a VM: pi f o J,  
$ÙpliCs €e Qrvq de manQqr bazqr I proveer y J determiflac-, 

Goma m 
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. Refintcztie. - 

In de Scad van Apkiqckeru ,Vnlleyev.an Oaxa- 
"cd op den twaelfden Dag van CTCZober van den 
j a m  1725 VOW den Heer D o n  Matho de 
Agger0 y Mìer Ordiauris AlcaGdes en van de 
Beylige Broederichap van. d'Eerite Stem in de 

e Majefie y t, is dir Keq ueit, 
n den inboud des Zdfs gen, 

TreJntmn. 
En la Cuidad de Aatepcra Valle de Ouxacn 8 doze Dias 

del Mes de OQubre de mil fttezieutos y veinte y cincoafios; 
Ante, el Sefior QOB Mathso de A'aero y Miw , Alcaldg ordì- 

nario 

L Apos'ntemegt. 
Dit door zyn Ed: gezien zynde y heeft hy het 

gehouden vow gprefenteert en admitteert in 
dit Papier van 't vierde Zegel, ten dienfie van 
't gene voorgeitelt weria, f ~ h o p r e j ~ ~ d i c i o  van de 
Koninglyke hbomlte ; en beveelt dat lnenxan 
den Sappliant aannerne d'lnformatie die hypre- 
.fenteert, en dat de Getuggen die hy tot dien 
eynde zal voorbrengen geexamineert werden, 

-Inaa'r den Jnhoud van dit Gei'chrift en na vcr- 
&ch van 't, gene daar in werd ter ncdergefield, 

mits- 

Ai?to. 
I 

Y ViRa por fu Merced ln huvo por prcfcntsda que admi- 
he en e k  Papel de cl Sello quarto ?or lo que fe reprefelm 
,+B Pcrjtkie de el. Real haver, y dg0 que al Suplicante fe 

IC 
1 





. gq NATUERL, HISTOR. VAN DE COWCHENILLE: 
mitsgaders werd verzogt en bevolen aan de Heev 
yen Corrigidw , en Ordzptaiis Alcalde , %n. JJialc 
P&apta. Forta& en D a .  Tedro Sià$vej?re%ollz- 
saGex y datze gelieven te certificeeren 't gene 
bare Edn: conikert en bekent is. van 't gene dit 
voorn: Gefchrift behelit , gelyk voor Wem-zelfs 
zyn Edt: het ook doen zal, om de kenniffe die 
hy heefcgekregen in de JurjsdlEtie van Miqua$-  
h a ,  alwaar hy heeftbekleed het Emplooy van 
ALcd'de Mqor en die hem. alhier ter Sede 
affilteert ; mitsgaders , dat de Notariiren der zel- 
ver certificeeren of verklaeren, ' t  gene dat zy 
daar van weten , en haar coniteert ; als mede dat, 
het ielve verrigt zynde ann den Suppliant wer- 
den overgegeven de Origineele Initrumenten, 

- ten fine als 't vereyfcht werd en dat de tegén- 
wuordige Notaris hem zal verleenen de Verkla- 
ringe die hy zoude begeercn geauthcntikert 
in behoorlyke en publique forme in maniere, dat 
.bet geloof meriteere tot welken eynde zyn 
,WelKd: van nu af a m  zyn Gezag interponeert, 
en zyn geregtig Decreet , ten eynde het inreg- 
ten werde gelooft, en aangenomèn ; en in dicr 
voeie heeft hy het verleent, geordonneert, en 
geteekent D o n  Matken de Agaero y &fier; voor 

, my9 
y encargue a loo Sefiores ~ o r ; x ; ~ o r  ,' y A / ~ R I &  ordirerio, 
D'a: Jmza. Bazqtd Porttllo, y Don Pedro Sihelfre' Goazalts, 
certifiquen lo que A fus Mercedes confiare cn orden II 10 que 
Minifirn dho Efcripto , que por lo que b'mc A fu Merccd lo ha- 
ra por el Conofìmicnto que tubo en la Jurisdicion de M i e  
gaadan, donde obtubo cl Empleo de Alcdde M g o r ,  y en 
el que le 'alilte en e h  Cuidad ; y las Efcrivanos de ells 
certifiquen ,-lo quefupierea, y a f i  mirino ICE confiare; V 

fe- 

+ 

. 



* . 



10 de Stad van Asteperd in de Valleye-van 
Oaxw& op den dertieaden dag van OAober 
van den Jaare I 7 % ~  , D .  Jo/eprS Montero y Trie- 
8. ' o  Procureur van 't getal der ordinaris hudien- 
tie van deie Stad voornoernt , tot d'laformatie' 
die hy heeft geprefenteert en bevolen is a m  te 
nemm brenge vdor als Getuyge VOOT den Heer 

Mathm de Agger0 y Mier , Ordharis AC- 
c&!& eri van de Heylige Broederfchap dezer 
Stad R o p e  de h T o n e ,  $urger alhier 
by my we1 beként I van den, welken Zyn Ed! 
voor my Notaris heeft afgcnomen, den Eedt , 
den. welken hy heeft gedaan in maniere $an regœ 
ten voor God Onzen Heere en het teeken van I 

' t  Eeylige Kruys, onder peene van 't welke hy 
belooft heeft de waarheyt te zullen zeggen, vaof 
ZOO veel he@ daar van hekent is : En,zynde ge- 
vraagt o den Teneur van 't Gefchrift door den 
vooun: Frocdreur geprefentcert, zo %Gide lly , 

dar 
J.- fizjvrmazn: Teitio: Don Rogue de h Torre, 

de 40 afios. 
En 13 Cuidad de Atdqrrcra , Valle de Otztxacu a trete' 

'dias del mes de Oaubre de mil ietezientrrs y veinte cinco ams , Doyd JgepS Ikfortt~ruy Y r i e p  , Procurndor de los del 
mumro de la Audiencia ordinaria de c h  dicha Cuidad para 
la Inhrmazion que tiene ofrecida, y fe le eltn mandada red 
cevir, preferito ante el Sefior Don Nktheo  de Agwo y Mief ,  

Alcal: 

. 
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dat hy , ter gelegentheid van gewoont t e  h e b  
ben ìn de Provincie van Xaanikepeqtze van dit 
Bisdom ruim acht jaaren lang (fgdert dat lqt 
uyt de Koningryken van CaJitta umgekomenj 
daar hy van daan is ,) zig geëxerceert heeft in de 
Queeking van de Fym CoacbeniLle de welke hy 
zette en gezet heeft in eenige T a J h  of Nes- 
tjes s welke deIndianen van een zeer zagt Strao 
gtwoon zyn te lnaken, doende in yder van'de 
zelve twaelf of veertien fiuks, en in dicr voegea 
in de gröenfie en fleurigfie Nopalen dewelke 
ten dien eirrde  gezaait en gecultiveert worden 
eh dat zy y naar verloop van vier of vyfdagen in 
de voorz: Nestjes baren, en dat de Jongen ( m  
als hy Getuyge gezien heeft met fpeciale itudie 
en oplettentheid J als Neten zyn ; en datze als 
Ievendige Beestjes op de voorn: Nopak~ldim- 
Inen en zig vew€preyden over de Telzcds, zo lang 
toc-datze tuffchen de Stekels van dezelve plaats 
vìnden y daar ze haar konnen vaifhegten y en zig 
onderhoudenmet het 5ap van die Temas; word 
dende daar gevoed en dick tot datze weer Jonl 

' gen baren ; en wanneeriy zulks gedaan hebben, 
dan worden deze tweede Moeren, (cerwyl de 

I kleintjes , zo als de edlen,  blyven groeyen,) 
Vau 

Prefentado , dijo que IO que fabe f y puedo dezir, es que cou 
I ocafjou de haver vivido en la Provincia de Xamiftcpcgue 

de elle Obifpado mm tiempo de ochd Alios, defpues qut 
vino de los Reinos de Cq/iiIla , donde CS nacional , fe ha 
ixercitado en azemillar Ghaa fina CocrSenifla , la qnnl pone, 
y h? puelto en unos Pa@s 6 Nidos, que de un SacactilIo 
mu1 fqave hazen los Indias , bechando en cada uno doXe, 
6 catotze Granos, y en efia i'ormn , en los Nupales vet- 
des a y fraddofos a que p ~ a  efie efeao fiembren # y cultt- 

W! I 
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66 NATUERL.HISTOR. VAN DE COUCHENILLE, 
van de va&: NopaZeB afgeligt I )  't welk de voorn: 
Ihdianei.1 I ( m als de Getuyge gezien heeft I )  met 
de germen, die hem bedienden in zgne Nopael- 
plantagien met dunne tietjes verrigten daar 
atm eenige haaten zyn .van e m  Kee of eenig 
ander Dier de manIer van'een pinceel; wel- 
ke, voorz: Moeren by een gezame t, gedood, 
en gedtosgt worden in eenige TemufiaLes ,%yn- 
de een €Oort van Oventjens ; vallende deze dan 
afchagtig van Couleur y dog die in heet 
ter gedood worden, zwartagtigh ; wordende 
daw toe de .worn: Cot4cbedLe levendjg ge- 
daan in eenige Teaates of B.enxietjes , en a h  ge- 
ficken in heet water, en daar in zo langgehou- 
den, tot &t men verneemt, datze daod zyn; 
dan aotdenze verfpreyd opTetlatex of Matten, 
en eenige .dagen in de hitte der Zon geleyt: 
Getuygende verder dat d'eerite Moeren y die 
in de voor'z: Nestjes gezet zyn geweefl, komen 
te  iterven zoras zy gebaart hebben, en deJon- 
gen o& naat boven aan de Nipdm geklom- 
meh syn ; gelyherwys ook p a  als de Getuy- 
ge zelfs mede gezieh heeft ,) omtrent de Kj,L 
$8 Co#cbeailh of SilueJtw bevonden word? 
dat het rem Ltvendig Beeil is ; trerkhillende 

, I  daai 
dC dichos Nopaler, quedandoze las pequefiitas , criando co- 
i130 la$ primeras, 16 qual eircetltdn dichos Indios, coltlo lo 
il Vifio &l T'eitlgO C611 las que le hau fervido en fus I\fopa- 

c m  un& cafiltas delgedss que. c11 punta ,le pol 
I &!n ,UQOS Pelas de* Venado, O otro Anilnal, en forma de 

P&,& ,y junras dithas fdhdres las hcan, y matan ell unos 
TbOdPdkb a rt~nSdS de hdrnrtos,, 9 en efts fale iinffientn, y 

S~W; .dai , .  SU .ealieh!e tenepida paro lo meted 
* - "  3 .- ~ ' dich% t .  ,. 
1 ,  
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168 NATUERL. HISTOR. VAN DE COUCHENILL&. 
danr in dleen mer de Fyne Cogcbedie , datze 

m voortteelt en geboren word op de wilde en 
'bergagtige Nqaktc y welke niet gecultiveert 
nog gebenificeart werden; zo als d'andren y ge- 
.vende oolc 20 we1 de'eene Coucb,elzidle als d'an- 
dere Leen tweede Oogfi, na drie maanden in 

, warme Contreyen,. enin de kouder wat meer- 
der tyd ; zynde dit voorverhadde't gene hy weet, 
e n  gezien hieft en hem confieert en de waar- 
heyd daor hem getuygt ). onder de penaliteyt 
'van zyn gedaenen Eed ; welke hy afirmeert 
en ratificeert, verklaarende, dat hem 't Gene- 
rade van de Wet niet 'en raakt s- en dat zyn OU- 

.:derdom is , omtrent veertig Jaaren; en heeft 
hy het geteekehc met zyn Kdt:, tot getuyge- 
miffe der. waarheyd : D o n  Matkso de dgNero 
y M w  ; Rope de h'Torre ; VOW my, Joseph 
Jk%nweL Avares  de Aragon, NQtaris Kea1 en 
Publicq. 
'1 II. Ifla 

viviente, 9 rolo fe diferiencia , de la Jim Cockfiih en que 
fe cria y nace en los Nopples Montuoros y Sllvefires, quc 
no fe cultivan ni benifician como los otros , y urla y ?tra 
Zernilla da"fe'egunda cofecha, et1 la primera tres meres hen- 

* do tierra cslieote, y en la fria mas tiempo ; y que efio es 
10 que fave, ha vifio, y le confia, y la verdad para el jura- 

merl t u I .  

. I 

$ 

! I 

L ., 
c 
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p o i  JI a figm?-avec- f2 8eignewic. Don Ma- 
rheo de Aguero y Mier. Koque de la Torre; .- 
Tar  devant moi ; Jofeph Manuel Alvarez de 
Aragon Notaire Tablzc Rgd. 

E 3  II .  In-, ‘ 
mento quelleva fecho en que Ce afirmo y ratifico dedar0 
no tocarle las Generales de la Ley, y- fer de qunrenta a f i o ~  
de edad, poco mas t 6 menos :y lo brmo con Cu merced, 
de que doy fee. Don Mathe0 de Altcero y Mier. Roque de la 
Torre. Ante mi, JoJepb Munltrel Alvarcr de Arngun, EG‘criva- 
no *Publico y Real. 

.. 
W. I . 



TO NATUERL. HISTOR. VAN DE &XJCHBNXLLE; ' 

.IL I IgPformfatie Getuyge Z)n. Fn~aco. . Gttaxo 
y Therm, oud 3 9 jaaren. 

' Op den VQOTZ: dag, maend y en jaar9 heeft 
-de voorz: Procureur tbt de vdorz: informatie, 
"geprefenteert als I Getuyge voor ' den voorn: 
Heer AGclaZde Ordimmi3 Ir CD*. Framca, Gasa 
y Z5erm -geboren in de Koningryken van Ca- 
1 #iGla - en Inmonder dezer Stad s Mgkelaar ter' 

P 

Y . -  

. Beurfe, by my Notaris bekent , van den weiken 
.'zyn Eti: yoor my Notaris heefr afgenomen den 
Eed, welken hy gedaan heeft V Q O ~  Godt' Ch- 

' zen Heere > en het teeken Van't HeyligeKruys, 
'in maniere van Regten y onder welker peene hy 
beloofde de waarheyd te zullen zeggm,. Goor 
zo verre hem ?oude bekent zyn; en zynde ge- 
yraagt op den Inhoud van 't meer geqQemde 
Gefchrift , zeyde hy , dac hy Ben zeggen., dat , 
mdert een en twintigjaaren dar hy gekomen 

' PS uyt de bergen van Btzrgos en Valleye van 
Toranzu, hy zig heeft bezig gehouden met de 

. trafyck ea negotie der CowcbeailZe, zyndede 
nobelite wasre van deze Stad en 't Bisdom i en 

9 dat . I  

31. Inflrm&B, Teitigo B a .  FrultciJco Gauzo 
y Therun de 39 aííos. L 

E n  dicho dia, mes, y afio dichos el dlicho Procurador pa- 
ra dicha Informacion prezento por Teitigo ante dicho Sefior 
Alcatde Ordimrio, ii Don Fmnci/"co Guuzo y Thercrn, Natu- 
ral de los Reinos de Ctzflilla y Veztino de efta Cuidad, y en 
ella Corredor de Loma ; a quien yo el Efcrivano dop. fee 
5oaofco y de quien fu Merced por ante mi recivio Jura- 

m mentq 
l 
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I!$ITUBRL, HISTOR. VAN’DE C.OUCHENILLE, ’ 

dat hy Getuyge ,perfonelyk geweefi is, in vele 
decken eii gehugten daar’ yrincipael de Cm- 
cheniZLe w or.d wort geteel en  gezien heeft 
dat de Indianen de zelve levendig dben in ee- 
nige Nestjes, wellte gemaakt zyn vari zeer fyn 
&o0 of hooy I op de manier van Vogel-nestjes, 
-,zettende- die dan tuirchen de tronken van- de 
Nopaka die zy d m  toe zrlayen en beneficee- 
yen i En warineer zy gebaart hebben y naar ver- 
loop van drie of vier dagen s gelyk hy Gctugge 
verklaart zulks gezien I te a hebben ? Zo ítervenœ 
X ; en haare Jongen die zo kle$h zyn als 
%e& kleene Vlootjks y .  kiinimen na bovenl ian de 
qoorz: N¿pderJ. ,. tot dat zy de fappi.glte .plaat- 
fen bebornen, en zig dus. verfpreid en vail ge- 
:zogen hebbends aan de Temas of Plantdeelin- 
gen 20 groeyen zy $aar van en worden dik; 
En in koele Climaeten ten eynde -zy ‘door de 
%oude niet zbuden kornen te ílecven , zo is ’t 
ddat de Indianen ter plaatk daar ze gevoedwor- 
den-, haar berooken met Sucate Seco Qckara- 
mafia$, waar,doar zy warrnte en kragt krygen; 
en naar dat de zelve Jongen zyn root en dik 
geworden,, en ook we1 gebaart heb E enq wurden 
* ze  . .  voorzigtiglylc door de hdianen met een pin- 

ceel- 

- -  

’ ,  

noblceen erta Cuidad y Obifpado, y ha &do en muchos 
de’fus pueblos y lugares y prineipalrninte , I dande Ia aze- 
 millar^, y ha vifto , que las Indios la hechan viva en unos 
Tenatillos que hazen de Pajas delgadas en forma de uidos y 
¶a ponen ende los troncos de los Nopdes, que iiembran, 
y benifician ; y haviendo psido, como Io ha vifio el TeRi- 
go, al cabo de tre$, 0 quatro dias muere; y fus hijuela 
suc fon wmo unas pulguitas muy pequeiias ban Cubiendo 

Pon 
f 



. por dichos Nopales hath que hallan e1 Lugar mas Jugoffo; 
y efparcidos y pegados en las pencas 6 ojas iè cri:ilj,, y eu- 
gorda11 ; y et1 tierra fria, porque no fe mueran coa la.frid7 
dad, lo que hazen los Indios es, darle con Sacate feco 6- 
chatamufcas humafo paraque fe caliente y crie futrza, q1 
lugar O iitio donde Cc eltnn criando 5 y defpnes de haver en- 
,gordado s y. parido dichps hixos # con muchq cuidado J ug 

1 ,  Pin- 

\ 



NATUERL. HISTOR. vm m COUCHENILLE. 
.ceeIrje afgeligt naar verloop van viw maenden, . 

min of mrter, en worden gedaan in eenige Te- 
m ~ $ d e s ,  op de Ïqanier van Oventjes, waar in 
.ze wanneer de zelven heet zyn komen te fier- 
yeh ; dog in warme Cantreyen y wordenze ge-, ' 

dood in heet water; en wmd vercyfcht I dat 
men de voorz: I Combemille ten tyde dit .ze 

*:word voortgequeekt,wel befchernie voor fleer- 
fie zwaare regens s wank 20 die by eenig toe- 
val in d~ Nestjes komen te vallen zoo raaken- 
ze daar van dood , en ZQU dan noodigzyn die 
weer op nieuws a m  te queeken met lwendi.. 
ge Com-bmiZZe, derhalven omze voor de regen- 
buyen te preferveren ; zyn de Indíanengewoon * 

de- Nopketa, en daar door ook de Nestjes met 
eenjge Petates als een E h t  van Matten te 
bedekken ; wetende de Getuyge als zulks ge- m 

zien hebbende, dat de voorz; Maerep welke 
laevendig van de voorz: Nipah afgenomen zyn 
geweefi uytleveren ,van drie ponden e m  pond ~ 

.droog we1 veritaande die 'genen die op de Nul 
gnkn van haar Sap gevoed zyn geweeit , want: 
van die genen die in de Nestjes ofTq9ks hr . .  
pen , komt van vier ponden maar ceri pond ; 
en weet de voorz: Getnyge, als zulk 'gezisn 

* heb- 
Pinzelito la quitan los Indios alcavo de quatro mefies, poco 
mas ,6 menos, p la illeten en unos TemaJcaìes, en forma de 
hornillos , y eltando ya calierttes , la matan en ellos; y %m 

, tierra caliente II., hazen e n  q u a  caliente , y es rlefefarrsb4 
tiempo de que fe azemillla dicha Grnnn guardarla,de lols$wi- 
meros aguamos I perquc ti alguno por accidehto 1s caí 
eitando en dichos nidos, la mata, y es nefeaario bolwr 8 
azemillar, can Grana viva y paru pre,ierbarlrl, de adha 

a p a  





y6 NÀTUERL, HISTOR. VA.N DE COUCHENILLE, " 

hebbende dat de Couche~idlk Sidve& alzo 
genaemt, om datze in de wiZde Berg-Nialm 
voortteelt een Levendig Beestje is om dathet 
,baart als de Fym Couchenilje, en in 't gemeen 
-gedaod word in, heet water, en dat zö by ac- 
cident eenigen niet geheel dood zyn, die we= 

ze al in de zacken gedaan zyn eenigermate op, 

'nog d'andre hart een Frdtilla of Korrel-Yrugt 
of Gewas is, 'LO als men in Europa voorgeeft ; 
e n  ,dat dit gezegde is het gene hy weet, en de 
,waarheid is, ingevolge van zyn gedanen Ked, 
daar in hy zig afhrrneert en ratificeert en ver- 
'klaert hy te wezen otntrentnegen en dertig ja,- 
.ren 'en datmalza de@Generalen van de W e t  hem, 
niet en raaken; en heeft hy het geteekent met 
zyn Wel-Ed: tot getuygeniffe der waarheyd : 
. m a .  Mutheo de Afacero y Mer; Franco. Gmzo 

I der levendig 'te voorfchyn komen zelfs na datœ 

l I 'de manier als by den Zyworm en dat nog de een 

que Ia Grana SilveRre, que lo es por criarfe en los Mon- 
xes, y Nop3leras Silvefires , es tarnbien animal viviente; por- 
que pare fegun laf im Codenilla, y la matan comunmen!c 
'con agua caliente t y la que por accidente no muere total- 

I mente, Cuele revevir aun defpues de encofialada s al Inodo 
que lo haze el Guzano de zeda , que ni una ni otra 
: ~ r H t ~ a ,  como fuqlen dezir en la dtvropa : y que e ~ o  es 

que 



% que fave , y la verdad, para el Juramento fecho 'I en que fe 
afirmo, y ratifico, declaro fer de treillta y nuebe afios de 

. '  edad , poco mas, 8 menos, y que Ins Generales de la Lei 
3 no le  tocan,^ lo firmo, con fu Merced, deque doy fee. Doa 

M e r ,  Frmco. Guam Y ?heran. Ante mi, 

' III, h -  
A&wa BC ,Arugon Efcrivano Publico y 

. 
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78 NATUERL. HISTOR. VAN DE COUCHENILLE. 
't . 

III. ir#fiPi!#&, GetUyge Zin. J0Seph ZOZdy~, 
oud 50 jaaren. 

. En aanffands daar a& tot de voorgkmelde 
Itfformattie heeft de voorz: Procureur voof den 
vodrz: Wt. 59. Mdtheo de Agger0 y M ~ w  OP- 
dinuris Acatde 9 tot Getuyge geprefenteett, 
p*. JoSeph Zusayd p uyt de Ksninkryken ~ 

van Ca/i"iLi!ls: en alhier woonagtig , my Notaris 
wel bekent van den welken zyn Ed: voor my 
Notaris den Eed heeft afgenomen ,'den Welken 
'hy gedaan heeft vom Godt Onzen Heere' en 
bet tceken van ' t  Heylige Kruys y in miniere 
van regten, onder welker peerie hy belooft heeft 
de waarheyd te zullen zeggen y voor ZO verre 
hy daar van weet; eh zynde gevfaagt op den ' Teneur van 't Gefchrift in 't begin dezes zoo 
zeyde hy, dat hebbendeueikregen het Employ 
van Acalde Myor in de h v i n t i e  van Nia-  
ps dezes Bisdoms; hy den tyd  vat^ vyf jaaren 
behandelt en gepraCtifeert heeft de Fyze Cog- 
cheaiUe s waar in aldaar en in alle de vlekken 
van die JurisdiEtie de voornaamife handel der na- 

- turel= , * 

111, Informaw. Te&go Dan J~fipS Zozva, ' 

de 50 &os. 
Y luego incontinenti para dicha Information el dicho P ~ o -  

curador prefento por Tefiigo ante dicho Sefior D. f luzbea  dk 
A p e r o  y Allier , Alcalde OrdiMario , a 'Don 3f'epb Zbxlaya , 
natural de las Reinos de Cujtilla, y, Vecino de, c h  Cuidad . 
4 quiea doi fee conozco, del qual íu Merced por ante mí el 

. Efcrivano recivio Juramento que hizo a Dios nueitro 
SC- 

t 



Sefior, y la Cefial de la Safita Cfaz , en furma de Derecho, F6 
cargo de el qual promerio dezir verdad , en lo que fupiere; 
y fiendo preguntado 9 cl thenor de el Efcripco que ba por prin- 
cipio de eltas deligencias dixo, que airiendo obtenido el Em- 
pleo de Alcældu Mayor en lg Provincia de Nejaps , de elle. 
Obifpado tiempo de cinco afirrs praaico y I pulzo la Grana 
fina Co~BcrrilIu, que es aljcnero en que alli fe Comercia, y en 
Sodos los Pueblos de h .Jurisdizioh azimlllan las Indios 

natu: 
L * 



tureXle Indianen beitaat om de zelve voort te 
queeken i en dat ook de Curieusbeyt hem beœ 
woogen heeft am te gam by veele N c p k  
('t welk Planten zyn y die een €'Oort van *zeer 
kleeñe fiekelagtige ~~gpiGlaSvoortbrengen) we]- 
ke gezaaia worden om daar op de Couclbefiijje 
=n t e  queeken; en dat hy gezien heeft, dar de, 
bvooEz lndianen dezelve in eenige TaJjlh (of' 
Nestjes) doen en alzo voegen tuffchen yder 
trank van de Nopalen in yder Doorn-tak een 
bf twee, al na de Stronk.van de Nopael is 'en 
dat na de twecde of derde dagh yder levendig, 
Beestjein  de V O O ~ Z :  Nestjes e m  zeer groot getaL 
van Jongtjes, als Neeten lroomt te  baren; wel- 
ke opwaarts klimmen en zigverlrpreyden over. 
ide blaederen of tronk-deelingen der Nupdefi,,, 
terwyl de Moeren in de NestJes gefiorvenzyn-1 
de, door de lndianen daar uytgenomen en ge-' 
droógt worden ; wanneer dan van een pond 
maar vier oncen behouden word ter# oorzake,, 
dat zy van haar hbitantie door 't haaren verlo- 
ren hebhen zynde 'c overgelatene ilegts als, dopl 
pen;  en dat de vooiz: Jongeri, gealimehteerr 
zynde met het fap van de Nop~les opgroeyen, 
e n  dick worden ; en dat op haar tydt de In- 

dia- 
' naturales de ellos; y la curiddad de veer como fe dava, f 

* lque erpezie ers , It: hizo ir 52 muchas Nupulertts, que fol1 
unas Plantas que dm unas Tmiflm muy pequcfias y erpino- 
€as, que fiembran al propclfìto yarn el efeEta de mini l lar  
dicharGram ;y vio que en ul~as Pußler , 8 nidos, la ,echan 
dichos Indios , y los ponen entre tronco' y tronco de log 
NopaleJ , en cada mata uno, 8 dos fegun es el pie de el No 
pueI,y- al fegundo 6 terCero dia pare ,en dichw nidos h e c h a 4  

da 



do cada Grano vivo, nimero creiido de hijitos i a1 modo de 
Liendres , que ban fíbiendo, y eRendiendofe por las oxas 4 
pencas de la Nopalera haviendo quedado la madre- muerta 
en el nido, la que quitan dichos I?dios ; y fccan facando de 
cada libra quatro onzas, refpeQo h que con el parit quedan 
fin CubRantia, y quafi hecha cafcara ; y dichos hijos, alimen- 
tados con el jugo de los No a h  crezen y ea ardan ; y il 

. fu tiempo fol0 la paziencia 8 e los Indios, por P er muy c o k  
I . joffal 

Ir 

. .  . 5 
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8% NATC'ERL. HISTOK. VAN DE COUCHENILLE., 
dianen met groote patientie en omzigtigheyd de 
$elven daw van a f  doen ltuk voor itulr door 
ein rietje by maGier van een  Pinceel ; worden- 
¿Je &n deie verzamelde Moeren in eenigi Te- 
a 4 ! u / e s ,  zynde een foort van oventjes; gedaan, 
i l ~ a a r  .zy op Pegatex of Matten zynde ver- 
fpreyd, komm te -9erven door de hitte van 'e 
Tuur 't welke in de voorz: 7emufiaZex gèflelt 

,was ; overblpvende, na dat zy dood en gedraogt 
zyn., van drie ponden levendige Caacbenille een 
pond 5 en dat de Jongtjes die van deze Moe- 
wen op de porn: NopaLeH zyn gebleven, groeyen,' 
en grom en dik werden ; van welke'dan de 
tweede Oogit of Inzameling beltaat zoo als hy 
Getuyge zulks ezien en behandelt  heeft: En 
om de voorz: jeestjes i n  't leven te bewaren, 
en datze niet zouden iterven door de conti- 
nuatie van den Regen, ldewelke in de voorz: 
Provintie op haar tyd ondervonden words zo 
werden d i  Telzcds of Tronkdeelingen van de 
voorz; -Nopalen afgef'neden laatende de Cbzlcbe- 
&&es daar aan , ten eynde die van 't Sap zig oh- 

. derhouden, tot de vereifcchre tyd toe y datze weer 
werden voortgequeekt,,en verzameld; werdende 
dus om .$ezelvevoor 't qu'aade weer te bewa- 

Ten 
jof lb In bsn'dismintiendo , con tina Cafiira en forma de 
Pinze1 , quitando Grano por Grano, y recoxidas ehlas madres 
1s meten c11 unos TezmQale t ,  que fol1 como harnillos, y alli 
tendidas ,en ULIOS Patates5 a moda de eneras, las macm con 
i 1  calor de cl flieg0 que para elto han puefto  dentro de di- 
&W rem@aks  ; quedando drzfpucs de feca y muerta de 
W S  libkes de Grana viva , una; y los hijuelos, que de cita 
quedatafi en dichos JVop&.r, craerr I y engordan ; J de ai 

bieg e 

, 

. *  
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1 

biené fegunda Cofechs corno lu vio y manejo el TeRigo : y 
que para guardar dicha L n i l l a  viva,  y que no mz1er3, con 
19 cantinuscion de aguas, que 4 fus tiempos fe experimen- 
tan c11 dicha Provincia , corta11 las Per~cas de dichos Nopa- 
leri dejando dl¡ pegada la Grana, paraque ’con fu juga ,fe 
mantenga, el tiFmpo nec$irio , que ttenen, regulado par& ’ 

’ bolverla fi azemlllar ; poplendoh, para refguardarla del mal tiem2 
r . 

I 



84 NATUERL. HISTOR. YANJDE COUCHENILLE. 
' O  1: ren, tegens de mueren van de wooningen der 

en te Verzekeren tegen den Regen ; en lathy, 
1: als Oog-getuyge, in de vyf jaaren van z p  Ex- ercitie, weet en gezien heeft, dat de voorz: 

CoacbeniUe e m  levendig Beestje is dewyle zen= 
der dat', het zelve niet zoude, zig konnen be- 

. = weegen grost werden nog baeren en voorttee- 
3en ; ook heeft hy geziep, en ondervondenom- 
trent de widde CokachenijLe, dat dïe zig zelfaan- 
queekt op-de  ild de NvdeB, welké geen andre 
beneficie genieten als 't gene haar 't Saìfoen 
geeft op het gebergte y en dat die eveneens baert, 
vOortteeIt, en met heet water gedood word, 
z p d e  levendig 'gelyk als de andere ; hebbende 
de-Getuyge ook geexperimenteert met e'enigk 
Auks levendigen I die hy vnn de Noopde# had 
. dfgenomen, en tuffchen de vingeren aan ituc- 

4 ken gevreven dat 'er als blaed uyt voortquam, 
waardcxor zynevingeren incarnaet geverft wier- 
den ; 't welk niet mude gefchied zyn indtien 't, 
gelyk men in Ek~ropa voorgeeft, :een FruWa 
,of Korrelvrugt ware geweeit, waar van in de 
morn: Provincie groote abundantie i s  ; want 

I om dezelve .te breken, wanneerze ryp van de, 
. ' ylqnt, 

1: i voorn: Indianen aangezet orme te bevr den 9 

tiempo v en la paredes de fus viviendas dichas Indias, &*ma- 
nera que efie'n feguras y libres de las Aguas; y que ,  çorno 
Tdtip de vifia, en los cinco nfios de fu exercicio collozio 
p vio, que dicha G r a m  es Atlimn1 viviente, que menos no 
podia moverfe v crefcr parir, y criar ; y IO mifmo +io, y 

' experimer'rto en la Zilz@re,, que re cria en N O ~ ~ C S  , que 
no han tenido mas cultivo, que c1 que participan del tiernpa 
en 10s Montes y en la mifina forme pare, fe cria, y lab 

inat . 
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plant, daarze  aanwafcht is sfgeplqkt y zo heeft 
men een fieen of hamer van nooden bet welk 
met de Cot4cheaa'lle m niet is, om 'da( die, als 
gezegt een levendig Reesrje is ; zynde het wy- 
ders zodanig gelyk aok de Getuyge'gezien 
heefg, dat de Jongetjes J 20 ras zy gebooreh 
z n enbig verfpreid hebben over de bladen of  
a e m m  der hTapalen, de Winden fchuwen, en 
de plaats zoeken daarze 't minit kamen te ly- 
den 4 m a r  door de Getuyge s telkcns als 11y 
daar op agr gaf God loofde over zyne 137011- 
derbaerl ke €chi$kitagh orntrent deze Beestjes 
verwon d erende zig ook over de groote gedul- 
digheyd dir Indianen in 't voortqueeken van de 
vdorz: Co~rchelzille ; zynde dit her gene hy daar 9 

van kan zeggen wcet hem conikcrt I en 't gel . 
ne hy gezien heeft; en de waaarheyd omtrent: 
zyn gedanen. Eed welken hy beveiiigt D en ram 
tificeert , verkpdrende omtrent vyftig jaareh oud .I 

te zyn J e? dat de Generalen van de Wet hem 
niet en raakcn; en heeft hy het met Zyn Ed: 

eteekent I)  waarvan ik getu geniire dei- waar -, 
feyd gem .DY Mdttheo 1 8 AgzJlesa'y Miar 
2h. JoSepL de Z o a q a ;  vom my3 Jofiph Ma- 
w d  AZz~ara de Axgm * Notaris Publicq en 
&al. a '  

b 

v W ,  r l z v k  

u m  piedra, O martillo, Io que no iu'cede con dklin Grah, 
por fer cofno lleva dicho animal viviente; y es en tal ma- 
nqra, cdmo lo Iz vifio el. Tcitigo , qua luego que.las hijillos 
nazen , yqfe cfparzen por las o j a  O Pencas de los NopaEqhuicn * 
do las wentos y falizitan para ljvertarfela partepor donde no 
corre de que el Tertigo daba, iìempre que veia lo referido, 
&caçiss al Seflor que au!a criada eIt& aajrnglitos dc la p z i e p  

Clit 

, 





Moltfero,. 20 zeyde hy dat het gene hy wcee 
en zeggen kan is, dat,lly hebbende geweefi 

a Lzea- 
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Liegtemmt Genera/ van den Alcazde ~ v o r  in 
de vieivlekken in de Contreyeen Mrarquiht- 

. €chap van de Valleye d e m  Bisdoms onderxon- 
den en gezien heeft in eenige Vlekken van de 
lwmz: Jurisdikiie., hoe dat de Indianende RyHe 
Cbasc~grPi~~e.voortq~eekeri ai .datzc tuilen de 

'Struyken van deJ  NopaJew, ' ( de welken "y tot 
&n eynde zaeyen cultiveeren en beniiicee- 

. -  ten) eenige dinpen voegep als Nestjes y die iy 
maken van Tt@t? F of Mafi, dat aan de boomen 

- wafcht;.even~als de Eyken ìnmSpanjen geven, in 
I de weken aldus de levendige C o z d è d l e  Bees.. 
-*@es gedaan wmdqn , die r'eets in Baat zyn omtk 
haaren 9 gelyhe zulks oak doen na verloop van 
,twee a drie dagen barende rnenigvulcligg Jpng- 
~ J C S ,  de , ~ e l k e  haar opwaarts der N,paks be- 

even, .en ZQ uytnernend klekn zyn als kleene 
uysneetjei houden.de z i ~  vafi op de Tencas, 

, B weckende uvt bet €ap haar iroedfel EroeVeniìe 
k 

. 

I 

en di'k en giof Miordinde ' io. dat -zy, Ga war 
minder als vier maanden in warme Climaat, met 
veel ,voorzigtigheyd worden ,afgenomcn, en dan 
gedood worden 'door de-bitte van 't vuiw in 
zekere Oventjes, welke de Indianen Temafiaks,  
noemen; hebbende zy in kouder Clirnant m m  

. meer- 
Al&& majwr, en 13s quatro Villas de e1 Eltado, Marque- 

. Irado, de el Valle c11 elte Obifprtdo, experimento y vio en  
sl~anos de los Pueblos de la Jurfsdizion ,azemillar fi los In- 
digs la Grranacfina Cocbewilfa poniendo en los troncos de ' 
las Noppntes, que para eifo iiembran q cultivan y benrfician, 
ano's como nidos que hazen del Pufile que Cedan et1 19s ar- 
boles al mudo de Enoque.en los de' Efpaíía fedan , y en 
ella forma poncn dentm de ellos la Grma viva ya en eit:r- 

do 

. 
0 * 





&den geligt I , brengen op van drie pdnden le- 
Tendig een pond droog, zo als de Getuyge het: 
gezien heeft i als OOE, dat de voorz. Indianen 

ingenieus 'zyn dafzê van dezeltle Nopalea 
weten te ligten.de levendige Cowbenilex y die 

a - zy bequaam agten om anderen te konnen baa- 
' ; en datde, doende den laeeen yogil van 

de Moeren en Jongen de zelve affchrappen 
gan de Nopalerz waarom dan in de zacken, 
&tar de .Coctche;l~iZle ingedaan is ook zeer klee- 
ne Coatchedies op de manier als' Meytjes, 
worden gevonden 5 en 't is zodanig dat in- 
dienze niet wierden t'eenemad gedroogt s en 

* *  w el 
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NATUERL. HISTOR. BAN DE COUCHENILLE. 

we1 gedood in de voorz: Oventjes, zy he&=. 
ven zouden, ge!yk- men. gewaar word omtrent 

p de CoacbenkGle StlveJre , die in de wilde en berg- 
agtige Nipaka voortkomt zonder beneficie, 
alzoo deze alsze op eenige plaatfen in heet water 
gedaan worden om die te doden,  te met maar 
half dood raken even als de Weegluyzen, wel- 
ke fchynen dood te .weeZen en 'daarnae van 
' t  bloed der Lighaamen lcornen te herleven, 
gefchiedende het zelve mer de Zy-wormen ; en 
de Depotnt west oolr als zulxs gezien heb- 
bende dat de voorz: ?Z?iZde Coz4clltedLe een 
levendig Beestje is, 't welk baert, groeit, en 
groot u7ordt9 want anders, zo 't een 13j"z&?h 
of Vrugt W& , zo zou 't niet baaren 2 nog groe- 
yen : Verder zegt de Depofant gezien t e  heb- 
ben, dat de In'dianen de Beestjes conferveren 
en levendig houden in de Pelzcm der Np&- 
h ,  zyade het fap datze daar uyt trekken, 
het eenigite daar van zy konnen werden onder- 
houden tot de bequame tyd , ja  zelfs we1 'tge- 
heele j a m  $ o b  na dat de geitelthepd van 
't weder is ; en hecfc hy verder gezien, dat uyt 
eenige Vlekken deze Beestjes mar de Stad ge- 
brag, en geztt eri gequeekt wordkn in de 

. N . *  
TH que fi 110 la toltaran en dichos Tezmafcales, y no murie- 
ran bien , renaziera , como fe ve en la Gram S i l v t ; / h  que 
Seda en los Nopder sgrefres y montuofos fin beneficio, por- 
que, men algunas partes que la matan en agua sslicnte, fue- 
le11 quedar i medio morir , como .fuccede en las Chinches 
que al pnrezer eltan muertas , y deCrlues con la Gngre que 
comen de los cuerpos reviven; y lo mifino en el Guzano de 
.lida. Y' fave y 3 v i b  el TeIligo, que tpxnbien dicha Gm- 

?ln 

u .  

* 



na Sih$re es Animal viviente, que pare , fe cria, y crcze, 
pofqwe menos, y fi, fu&, q.ue no 10 es, Frutilla no pariera, , 

ni criara ; y a@ mifmo A vlfio, que la Zernilla la guardan 
los Indios en las Pemm de los Nopales, porque fol0 en el- 
las, y con fu jugo pueden màntenerfe viva, todo cl tiempo 
neceirario, y aun todo el aiío; conforme 10s temperamen- 
tos i y ha villo que de algunos Pueblos la traen-viva 2 CR.? 

, : CU!: 

, 



$6 NATUERL; HISTOR. VAN m COUCHENILIL; 
. - l\lapadZ-planteh welke eenige Curieufe Li& 

hebbers in 't ronde , en binnen defe Stad heb- 
ben gecultiveert ; En is .het $20 public en no-' 
t&, dat de Couchenille een levendig Beeit: is, 
&t niemand alhier daar van ignorant is ; zyn- 
de d.ir hergeene hy daar van weet en de 
waarhegd is onder den Eed dien hy gedaan 

. h&ft, den welken hy affirmeert en ratificeert, * 

verklarende hem niet te raaken de Generalen 
van de Wer p a en te zyn vari den Ouderdom 
van omtrent twee en dertig  jaarert' ; , hebben- 

, ,de hy nevens zyn Ed: I deze Verklaring getet+ 
l kent vom my Notaris y daar van ik getuyge= 

nifie der waarheyd geve. D .  Mdttkeo de 4- 
gzlero y Miei. ; I>n. CbrìJ?oual MaZos @YO 5 
yaor'my , Jo/eph Manael ALiutle~ de Aragow, 
Notaris Publicq en Real. 

. v. I&- 
I 

, ! .  

, . 

* m  

Cuidad y la atemilfan en las Plantas de N p  
curiofos tienen cûltibndas en los contornos 

.aun dentro de dicha Cuidad; y es tan publico y n 
dicha Grana es viviente, que ninguno la igno 
CS lo que p d i ,  y la verdad ,- para el Jurament 
que fe afirmo, .y ratifico, declaro no tocarle 1 

c ,  

1 .  . .  

I 



\ 

de la Ley, y f i r  de &èinta j dos ahos de edid póco .masi 
6 menos; y lo firmo con fu Merced, por ante mi elEfcri~ 
bano , que doi fee. Dan Mathm de Aglcero J Mhp,  Doy 
Cbt$hval Mufios Cano.. Ante mi Jgepb. &#riel Alvarfi d8 
Nr&od ,' l&%bano Publico .y RedI'd , I  

P. 14' 
S 

1 
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k ' 



. ,  I .  

f'fid de laSanta Crux, 6n forma de Derecho.,' fi cuyo: 
cargo, prometio dezir verdad, en lo que fupiete, y le ftlefe 
preguntada y fiendoIo al thenor de d i c h  ECcripto que ba 
por prinzipio de cfias Dcligencías , dij c) que cqn oc,cacian de 
ahaver fido T"7enie~te Grnerd-de .Alcalde# hayov ,, tiempo de 
diez afíos cincp :n el Particju de , P p j d u ,  y. cinrp et de, 
Zimàda;7n ,' y Red d g  mimi  de Chickitllga en eitc Obifpadq: 

* *  da 



I ZOO N ~ Z W ~ L .  H & R . ~ ~ M  I X C ~ U C ~ I ~ ~ :  

dit Bisdomvan A&iglcerrz I) Vaneye van O ~ x ~ f ~ ~  
hy gezìen heeft dat de Indi*ancn,zo welvan d'e& 
ne als d'andre JurisdiAie; de Cmxbenille, waar in 
haar meeiteNegotie beitaat, voortqueeken en 
dat het levendige Beestjes zyn, nademaalze, gem 
zet zynde (gelyk de Getuyge zulks gezien heeft) 
in eenige Nestjes van fyne ruigte c of Slzcratzja) 

, dat droog dom de voorn: Indianen van de boo- 
men afgedaan word, en alzoo gevoegt zynde aari 
de tronken der vmrn : Nopalm, die tot dat eyn-: 
de worden gezaait en gecdtiveert (zynde in 
yder van die Nestjes omtrent twaalfauks levend 
dige Beestjes gedaan geweefi) als dan binnen 
twee a vier dagen ,aha de dicpofitie is waar in 
2y zyni aldaar ontelha vele Jongtjes komm te 
baaren 20 uittermaten kleb als vlootjes of 

Irieeten, welke aan de blaederen of Temas op- 
tvaafts klimmen ,lhegtende zig daar in vaih e! 
guigende derzelver fap, 20 groeyen en voeden 
zy zigd"dar vkn toe datze ïn fiaat zyn' dm daaf 

. af g e m e n  te weden'; io als de voorz: India- 
. aen dat doen met eenige fiokjes die zy daar toe 

maken hegtendé aan 't opperi?e eynde wat Haar 
van een &e of ander Dier y zacht op de manief 
van een pjnzeel ; daarria omze te dbod'err"; 

G wor- 
de h~eqrcern  , Valle de O u m u  , ha, ;viflo a los Indios, 
&C una y btra Jurisdizion p lpor fer las de mas Comeriio dm 
Grana, que la azernillan como animal que es Viviente, por- 
que avierldola puefio, como la ponen , y veia el TeRigo , ]en 
unus  nidor de pajas, B ficatillos, que Secos quitan los dicbs 
lidios de 10s Arboles , y arrimados il 10s tron,cos de dichos 
nopales, que pata el efeao referido han aernbrado, y beni- 
f b a o  J adendo hcchodo en; cada' uno, como dozaGrs 

* "  noo 

' ,  
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ca, fe recgnoten e n  la qua llaman GrawiZZa, Q L I ~  rafpan de 
dichas Nopales, quedandoze e n  otros, la que rezerban , pa- 
r a  aemi!la y con cl jugo fe mantiene y alimenta, halta el 
oielnpo que regulan fer nezehyia p ra volver b zemillar ; y 

L la primera Cofecha e6 da aquillas Ladres, que, defpues de 
mer parida , queden en los nidos muertas , y , como 
,eltan , ya disvirtuadas :con el parto , &le de una libra 
guatro 011~8s ; y de la Gorda que quitan de tres una,- 

como , 



y 4  NATUERL. HESTOR.-VAN DE G O U C H E N I L ~  
m aIs de Dipofant zulks gezien en  geexperi- 
benteert heefr gelyk hy ook  daar en boveri 
zelve in ten andre der voorkhrevene Jurisdic: 
tien;alwaar lhytèmznt Geheraal van den1A2cd& 
Mgor was 'de Voorz:' C'otlcbeliiZLe heeft v o m -  

equeekt y en bjr di& occafie gezien en gevaelt, 
at het eebleveadige Beestje is, en,' als Z Q ~ W  

nig, baert en grdeit 't welk ook zo gdegen'is 
in 't GebergtC y met'die genes delke 'Bdnaamt 
word SibveiQre df Wilde, om dàtze &or 
woorz: Indlanen nfet 'wotd bezorgt als de Ryno 
Codani&;  want ze komt voort-en baart iñ& 
Bergen., en wotd geheenlyk gedoodin hket wa; 
ter ; en zo wanneerze by'geval niet g e h d  dood 
geraakt 20 herleeftze dp'de manier als dle Zyœ 
Worm y gklyk men'gekien heeft in verfcheibe- 
me occaiieri : Al het welke zo public kn hoto3r. 
is; dat 'et: niemant der Ingazetenen "dezer Stad 
en 't geheele'Bisdorn is;' diGa dar niet weet, en- 
b e t  eene dar het geen FrwtiJk of Korre'lvrugt:. 
gewafch i s  ; want &it gr6eyP: aan de Planteh., 
Welke de -aarde*'voortbrefigr, en word als het' 
Syp is door de Indianen terkoft am"elr Pater+ 
nofiersvari te %maken op de manier *van 'Coyah* 
dit 'LO verfchillende is 'van de voorz Cuacbe- 

nziCZe G . , m  C '  _ I .  , l .  L $ b , '  ! I  ' l .  . 

I I 
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Nó6 NÄTUBRL. HISTOR,. VAN DE COUCHENILLE, 

I pi& als e m  levendig Beefi ~ a t i ~ e e n  Vrugt van 
, I -  .een Boom ; ook zo heeft de Coz+tcheB&Je veel op- 
l pagens noodig, om datze wordt vervolgt van 
l 
I andre Beestjes die haar, teswglzc haar voedfel 

uyt de Nopdm trekken en dik worden, forn- 
tyds komen te dooden ; wiarom de Indianen 
met veekgeduldigheyd daar op paffen, zc) by daeg 
als by nagt; tot datze na e m  oneindige mo&e 
de Ooaiten der voorz: CoacbePthVe komen te 

I 

yerkryien p gelyk bet de Getuyge gezien beef! 
met de genen p die hy Zehe heeft voortgequeekr; 



c '  



Op den voorz: dag maend en jaar heeft 
de voorrioemde Procureir tot de gemelde In- 
formatie  voor den voorzi Heer 0rdi~lari.r A?= 

d d e  geprefènteert tot Getuyge D a .  Zlomilrgo 
,aMarqwp, Spanjaart, geboorrig uyt de' Pro- 
yintie van ~ q o J c o ~ ~ l b  in dit Bis&m s Inwoon- 
der dezer Stad, federt den-tyd vqn vier jaaren, 
b,y my Notaris bekent , van welken zyn Ld: deq 
Eed-heeft afgenomen die hy gedaan heeft voor 
Godt onzen Heere en het Teeken van 't Hey4 
lige Kruys ,in maniere van Regten g onder web 
ker peene by belooft heefr de waarheyd te zuli 
len vexfrlaaren, voor 7.19 verre hem zoujlc be? 
wuit zyn; En zynde hem gevraggt yol&nsden 
Jnhoud van 't Gefchrift door den vcmrz: Pro- 
cureur gepreknteert s za zeydc hy ,"at: ter ge? 
legentheyd dat by Lzyteadqt van den &ddb 

aan de kuO van XamiZtepeqzw in &t 
J3isdorn gtlegen i nìet alleen gezien 'maar qog 
$%or veel geld gekoft heeft queelifels van Coa- 

Che: 

]Eq dicho, dia, mes, y rfío dicllos ; el dicho FracUrador 
paradicha Ipforpacion prezento'por Teaigo, antedicha Sefior 
41caldk. ordizario', 'it Don Domirpgo Nmqzzez, Ef'pafiol natural 
de la rrovincia de 7ep~fcolzlh de elte Obifpado, y vezinij 
de elta Cuida'd qe guara p a eRa parto,, quien doy 

fe% 



fee'conofco; del qual fu merced por ante mi rccivio jaramen- 
fd,  que hizo per Dios nueflro Sefior', y la fefial de la finta Cruz,, 
en forma de Derecho I fi,cuiq cargo ' ofriezío *decir verdgc? , 
an lo que iupiere ; y fiendo preguntado al thenor deelECcrT- 
pto prezentado or dicho procurador, d'ijb ; qud &tí ocs- 
$ìon de haver firrrriente de Ahalde mayor. dn>a coffa dc 
%wzi /qquc,  de eBc Obilpdo, vio I y repartlo bailantes 

pdF. 

I 



&mu,. H ~ s ~ o R ;  VAH DE COUCE~ENILLE. 
;chenille, die de Indianen van die Jurisditiie ver- 
koopen aan andeien s welke haar werk  make^ 
van de voorn: Aanqueekfels, welke levkndigi 
Diertjes zyn, te bewaaren en te onderbouden 
op de Temlas van de Nipah  ; en heeft de Gea 
tuyge gezien d,at de zelve gezet wotden in 
eenige Nesjes, die men maakt van 't ruygh Bat 
aan de bait van de Cokosnoten is en P&e'ge- 
naamt word. Zodraa dezelveain fiaat3yn van 
te banren, en gevoegt zynde san de Nopalen 
m baaren zy na verloopvan drie of vier dagen; 
al na 't Temperament iss we'rpende yder &Woer 
onrallyk vele Jongtjes welken hy Gktuyge 
heeft zien oplrlimmen a'p de T e w u i ,  en 20 
draaze ginoegzaam vogt vinden houdenze zig 
+afi om zig daar te voeden en te groeyen; paf& 
fendë ondertufien, de Indianen naeawkeurig op; 
om'haar te befchermenvoor eenige Beestjes gel 
naamt ConchBeLu welke de - Jongen der voorz: 
Cq9tcbCaiZh dooden ; en wanfieer de C o d e -  
&&x in fiaat zyn gekomen van intezdmelen i 
't welk ordinaris' na verloop van omtreht dtie 

door de Xndianen eenige Matten ander-de No-' 
i d e #  gefpreyd, waar op dan deze dicke of be- ' 

quame 
peffos, para zemilla de Grana', que loi Indids 
risdizion compran tì otros, que 'tienen por trat 
mantener dicha zemilla , que es Animal viviente - c a  de los Nopaler; y ha viQo el Tefiigo awmillar 
midos que hazen de 16tle O Cafcaras tde Coco,  LI 
P f ß f e s  , effando ya para parir; y puefios en 10s Nopcilcras,' 
garen al cava de tres B qustro dias , feegun es el, ternp,gfb2 
mento, y Fada' Grano arroja infinidad de hijos, .. 16s que ha, 

o i i b  

1 maen'den is ,met wepig difl'erenties p word&' 
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t quame Coacbenitlex worden afgedaan, en daar 
na wordenze ïn de TegafcdeJ gedaan, er; dö,or 
het vuur gedood ; krygenae dè Co+chkdZe I di6 
door het VUUP gedood word, den naatn :van 
3a'peada, terwyl die &rie dè welke in heet 
water gedbod word, den naam heeft van R& 
*¿?grida,, 6f brain tos-a'gtig ; mar de marrier van 

B de Silveitre (of Wilde ; welke ,gelyk de Ge.- 
~ u y g e  het gezien heeft ook een levendig .DiCr- 
tje is ?, verfchillende alleen. h e t  de q n e  C@i- 
skeni&i daar. in,, dat de Wilde baert , groeii, 
ën zi onderhoud op wilde NopaZetP, die geed 

, ben €!E Cie-äftoos gènietkri 5 iulks dat de Coache- 
ipiGEe gèèn FruMu of Kb'rrel-vrugt Is t nog kan 

* wezen; Want die koomt VOUIT uyt de aarde, 
gelyk afidere Vrugten die waifchen , en dient 

, dIeen tdt fgbrvk van d'e Paternofteh : De Ge- 

. I  

bequaam te maken mor din ,tegeíiwodrdigen 
Maend van Oftober en November i de Depo.- 
fant weet ddk by crvatenrheyd uyt zyne be7 
handding dat de eerite Moeren van de v o o r ~  
Cowbe~i~W, welke in de Nestjes fierven zo 
weynig fubfiàhtie behouden' d a m  van een 

pond I Y1 

hijqgordos , p los pazan alos !T$mafiaIes, y a fuego los 
por elto llaman a la Grana, que con fuego rnuetq, 

en agua caliente fe qu.eda Regs;. 
S;rYcy?re; y elta tambien como Io 

CS animal viviente, y fol0 fie diferencia da I 

en que pare, crefe y fe cria en Nopales Sil- 
han recebido beneficio algues; , y quetno es, 

porque efie naze' 6n M ticrra t comq 1, 
3 ! E #  p . 

. 



de mas ftutos que cria, y fol iirve para I la fabrica de K09 , 

%arios ; y que el Teltigo a€tualmente eita entendiendo enel 
benificia de dichas Nopaler, p p a  azemillar las, par el pre- 
fente mes de Oaubre, y Noviembre; y tiene por experien- 
cia como que lo eRa manejando, que de las primeras ma- 
dres de dicha Grana luego que  muere en los nidos porque- 
dar fin fubltancia, fale defpues de leca de uua libra quatra 

OR: 



rrq NATWERL. HISTOR. VANOB C O U C I ~ L E N I L ~  
pond o vier oncen gedrougt y verminderen 
terwyl K aare Jongen y uerzamelt. zyndi a h  
tot bequame groatte en dikte gevoed zyn9 
van drie ponden levendige Beestjes een pond 
dood en gedroogt uytleveren ; zynde. alleen 
de patientie en uyterltë zorge die de Indianen 
daar omtrent dragen btquaam om de InZrne- 
h g e  te. verkrygen : En dit is het gene daar 
h paiFeertrr en hy zeggn kan in waarheyd ge- 
zien te hebben p onder penalityt van. zyn Eed, 
de0 welken hp ratificeert en affirmeer.t ver- 
klarende zyn onderdom te wezen omtrent ze- 
$en en. vyftigb jaaren ; en dat de Generalen 
der Wet hem niet .t311 raaken ; en heeft hy dit 
heoens zyn Ed: geseekent vaor my Notaris, 
daw van ik kenniiire der waarheyd geve : BOB 
&fUtht?b de .Agma~o y Mier ; D a .  Zhmizgo 
Miwpea A ~ Z ~ ~ W Y O  ; VOOY my, Jofiph MU- 

AiBarex de Arago# Notaris Public: en 
Reo!. 

m c a s  ; y de que ha prodacido' f i s  hijos coximdotos YS 
gordos y criados, facan de tres libras vivas u m ,  ;qualldo la 
matan y fecan; y Colo la pazieilcia de los Indios puede con-. 
,zegair el que fíe Logre, por el rimo cuidado que tienen ; y 
quF elIo l o  que paifa, puede dezir ha vifio ,pur fer la verdad 
pm el Juramento fecho I en que f e  aBrmo JY ratifico, de- 

clam 



claro ,fer de cinquenta p fiete afios de edad poco ma9 QI 
menos, y que los generales de la Ley no le tucan, y lo firma 
con fu merced por ante mi el Efcrcrivano, que doy fee. DOIS 
Matheo de Apero y Mier. Doll Domingo Marcos AltamiruHo, II 

Ante mi Mawel' AIvareJ de Artagon, Elcrivano Pue 
blico y Keal. 

V& 14 



In de Stad van Atwipem Valleye van Oma- 
,cd, op dea zefiienden Oftober Vian den jaare 
1725 heeft voor den voorz: Heer Ordinaris 
Atcdde  de voornoemde D n .  Juflpb M O B ~ ~ Y O ,  
tot de meergemelde Informatie geprefenteert 
voor-Getuyge D .  Aato~io LlagzGno Salrta Crm, 
Inwoonder dezer Stad by my we1 bekent ; van 
den welken zyn Ed: voor my Notaris heeft af- 
genomen den Eed, dien hy gedaan heeft vobr 
Godt onzen Heere, en 't Heylige Kruys, in 
maniere van Regten op peene van welken hy 
verklaart heeft de waarheyd te zullen zeggen, 

'vom zo verre hy d a  van weet ; en zynde ge- 
'vraagt op den teneur van 't Gekhrift in 't begin 
dezes vermeld zo heeft hy gezegt, d,at federt 
den tyd van ruim twee en twintig jaaren wèl- 

.Be hy verkeert heeft: ihr 't Ambagt van 81. Mi- 
. chid ,  zynde het eenigfie van de JurisdiAievan 
ZimatZau y mitsgzders in dat van X i t y a n  bey- 
de gelegen in dit Bisdom, in welke plaetlen 

veel 
,VIL fizfir&~~zimz T e  ftigo .Dn: A1pmio LZA 

gwzu d'ta. C m z  t de 55 aííos. 
'- EnlaCuidad deAntiperaVallede Oaxaca,adies y fèisdias 
del mes de OQubre de m i l  liete fientos y veinte y C ~ I ' I C O B ~ ~ O S ,  
ahte dicho Scfior Aìcnlde Ordiaurio, el dicho Dn. Jfcph MOB- 
taro paradicha Informacion, prezento por Tefiigo 4 L~OWAPZ~Q- 
d o  Llixr~so Santa CWZ, vezmo de efia Cuidad, Q uien doy 
fee conofco del qual fu merced por, ante mi el !$ferivano 

I reci- 
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recibio Juramento t que hizo por Dios nueho  Sefior, y la 
' Santa Cruz, en forma de derecho, fo cui0 cargo ofrecio de- 

zir verd?d, en lo que fupiere; y fiendo pregunrsdo al tenor- 
de el Efcritto que efis por principio de ellas deligencias q dijo 
que habra mas tietn o de veinte' y dos afíos, que aififie e n  
el partido de Sa# dgnrel, fola deln Jurisdician de Zimadon, 

' y en el de G~G~ZJNI, uno y oRro de elte ObiCpado en dandb 
hlj 
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l 

p u b s  y pegarfe en fus O'as principalmente en las mgs jugo; 
. zas, porque de etto fe dimentan ; y es en tal modo Animal 
viviente ,.quem el mucho& frio i3 extremado calor lo mata ;para 
lo qual tlenerr los 'Indio8 fil abfervatlzia tapando los nidos 
por la' parte ,de atriba de las "Nopalt'~, con petates I hafia que 
"ban etigot'dando ; y 'las madres, luego que paren, fe muerc+q ' 

&n dichos &uttXlas; y +MWciernpo y con efpezial cutdado 
bara 
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den met een byzondere zorg of door een h k -  
j e  op de manier van een Pinceel en' zelten de 
zelven dan in f P e m . d e s  alwaarze door de hitw 
te van 't vuur komcn re iterven y alhoewel op. 
$ndere fplaatzen het dooden gefchied in heet 
water, tot welken eynde de levendige Coache- 
wiLJex gedaan werden in eenige Kennetjes, di6 

' fn ' c  zelve water worden geitoken op dat zy 
daar komen te fferven zo SIS de Getuyge ook 
dat we1 gezien heeft ; gelyk Ook "t zelfde ge- 
daan.word met de SibueJre ofIVilde GoucbeniG 
le ,  welke geboren word, groeyt en zig ali- 
menteert OP de zelfde manier als de FyBe Coa- 
& ~ i L h ,  dog op zulke Nbpulen y die in ' t  minff e 

. geen beneficie ontfangen p waar omze SiZueJer , 

genaamt n70rp ; zulks dar het niet en is, nog 
wczen kan een Frati¿h of Korrel-vrugt y want: 
die is een plantgewas I welke voornamelyk 
wafcht, alwaar het Vogt genoeg heeft even als 
eenìg ander boomtje y 't gene de .amde mort- 
brengt , en welke alleen ciient..tot Paternofiers, 
op de manier van een andre V rugt by de India- 
nen genaamt TèpxiZote s ~ l k e  n7alcht in peub 
Zuwfchillen ,als de Spaenfchc Erten ; 't gene bp 
de Couch ide  eiet bevonden ,word ; want om 

te 



I 

fizio alguno, y por efia 1s llamen Silvejrc; y no es, ni puede 
fer Fratilla, porque eCtaes umPhnta  que naze principalmen- 
t e ,  donde ay humedad, corno qualquier Arbolillo, produ- 
cido de la tierra que iirve para hazer Rofarios , al modo de 
otra que nomitlm los Indios Teperi lote,  la qual fe queda en 
las baynillas donde fe cria, como el Garbanzo ; lo que no 
fe experimenta en la Gram ; porque  paraque fe conofca 10 

vi., 





I . 
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Op den voorz: dag maend , en iaar beeft 
de voorz: Procureur, tot de voorn: Informa- 
'tie, geprefenteert voor den Ordilzaris Aicalde 
den Heer D ,  Miztheo.de Agger0 y Mer , alsGe- 
fyyge B a ,  Fr&nci&o Ximenex de VeiaJo, "In- 
diaens CaJqtre (of Regent) van 'C Hooft-Vleck 
$10. Thamus Txthz, onder dè JurisdiAie van de- 
ze Stad, en Inwoonder der zelver op zyn Spaens 
gekleed dewelke geen ToIk noodig heeft ; van 
den welken Zyn Ed: mor my gotaris heeft af- 
genome11 den Ked den welken hygedaanbeefts 
in maniere van regten, vom Godt omen Hee- 
re, en 't Heylige Kruys, onder peene van 't 
welk hy geprefenteert heeft de waarheyd te zul- 
len zeg6en y voor 20 ved hem bekent zoude we-. 
zen ; hn zynde gevracgt op den teneur van 't 
Gefchrifr, door den voorz: Procureur gepre- 
fenteert , zo zeide hy y dat bekent is mdat dè 
Bergh en 't Vleck h%ar van hy afkomitig is we1 
de voornaernite in de Pravintie iss daar de In- 

geze- 
VIIL Iq%rm&ion , Teitigo, F~anc~.  Xime- 

nez  de Vihfi~, Cafique de 45 &os. , 

En dicho dia, mes y aiío dichos, el dicho Procurador, 
para dicha Informacion prezento por Teoigo ante dicha 
Sefior Alcalde Ordinario, Don Mnthso de Axaero y Mier,  il 
Don Fraw. Ximenez de Velafi?, Indio CaJpe  del Pueblo, 
J Cavezerrt de Smm~ Thomas Txtla, de 13 Jurisdicion de elts 
Caidad, vecino de ello iz que vioc trqxe de Etyafíol y na ne- 

fe- 

* 



Cefitade interprete; del qual fiu merced por ante mi e1 Efcri- 
vano recivio juramento, que hizo, en forms d? derecho a Dins 
nneltro Sefior,y Io Santa C~LIZ,  lö cui0 cargo ofrecio d& 
verdad en lo que fupiere; y fiendo pre untado al tenor de 
dicho Efcripto , preientado por dicho &ocnrndor, dijo, que 
fiendo como CS la Ziem y Pueblo de donde es oriundo, la 
Provincia en que Ce tiene por principal ojepto de mantener- 

A fe I 



de-Nopakg-wcrrden geplant n verplant ën ked 
cultiveert, zynde Planten vdihd1em-k in ge- 
ilalre van anderen.,dewyIze, in plaatze  va^ @y- 
gentlyke) 6hedcrea ,ceaige dikke P e w g s  .iT.oOrt- 
brengen met eenige fiekdtjes bezet ; dene Plan- 
ten werden met veel oplettentheyd fkboon ge- 
bouden en bewaart tegens 't bergagtige en 
gam Gedierte,en worden geculyiveert'; en na 
dat het faifoen en temperament der Landgron- 
den is, zo worden op ham tyd daar aangezet 
de G m c h e d g e s  die geccmferveert en werge- 
houden zyn wp andre Nopeja; zynde dit Beesœ 
tjes omtrent als een Weeglllgs of HondsIwys y 

die bezielt zyn en zig bewegen gamde Voort 
van de  eene plaats m a r  de andere, welken in 

eenb 

fe las poblaciones la cria y trato de Gmna$na Cocbewilla , qye 
fe cornerfia y trata en eite Reino, y paffa il otros ultraman- 
nos ,; y en que fe exercitaron fus padres, y el Tefligo tíene el 
pleno conofimiento de efie genero, fu cria y delkades, halla 
gonerla en coaales y z z ~ r o m  de caero, para comerciarla; y 
c s ' d ? ,  cpe cou efpecial cuidada, plantan , trafplantan y po- 
.dan los Nopoles s que fon plant.as de difiinta $gura ,que 1 s  

otrao 



otras que en 1uP;ar de ojas hechan unas Penca5 grvefas , con 
algunas erpinas, y a eflas plantas fie aplica todo el cuidado 
en fu limpieza y que las animales rnolltezes , ne caceros 
no les hagan dafo , las podan; y !i fus tiernpm,Tegun el tern- 
peramenKo de los terrunos, ponen en ellas la Grana, que 
han confervado en otras ; que es un animmalexo al moda de 
Chinche B Garrapata, animada I que fe muebe y anda O diltie- 

tas 



I 

:eenige Nestjes die gemaalct zyn, van Ta$Ze, of 
andre ruygte op de mahier van Vogelnestjes, 
gezee worden tuffen de Tionkan enTemasder 
'NopaZen; waar uyt deze Diertjes dan voartloo- 
-pen, en .zig veifpreyden over die Planten, wer- 
waerts zy 't meeíie voedfel tot haar alimenta- 
tie en: confervaetie vinden.; barende en voort- 

, teelende Jongtjes (zoo uytermate kleen als de 
-Vogel-en Duyve-Luysjes) die van het fap der 
Pencax, daarze haar op vait hegten, groot en 
dik warden ; ondertuffen lterven de Moeren 
en. werden met veel zorgvuldigheyd afgenomen 
en toebereyd ; geIyk ook de voorz: Jongen, na 
datze genoeg aangenomen hebben en dick zyn 
geworden mede met dezelve behe~digheyd 
-afgenornen y en dm door de hitte van 't vuur in 
Oventjes, by de Indianen genaamt Tepnajcales, 
of o& we1 door andre middlen die de India.* 
nen gebruylren gedood en gedroogt worden 
tot d a t s  in itaat zyn , om 'er. mede' bandel te 
dryven ; latende deze weer andere Jongtjes' 
nae, die op dezclve manier gebenificcert u70r- 
,&n ; En om 't queelrfel van 't cene jaar tot het 
andere te conferveeren [ dewylze op eenige 
tyden , die haar fchadelgk zyn zouden, iterd 

Ven 
tas partes, la quat ponen an unos huequefillos ,' de paJle, 
6 otras yervas al m.do de nidos de paxaritos O tenatillos e n  , 

los troncai y Pencas de las Nopales, fibre que fe ban ten- 
* diendo efios Animales, hazia el lado y parte , que mas le 

conviene A fu confervacion ; y ban patiendo y procreando 
hijos, ( tau fumarnente pequefios, como los piojuclos que 
crian los paxarog A palomas) que con el jugo de las Pencas, 
donde fe pegan ban creziendo y cngordando I .  ; y la madre 

queda 

d'"*',I 



qFeda muerta y con grsn ouriofidad la defpengan y bCnedd . 
clan ; y dichos hijos, que fe ban cria!Ido afi que 'engruefan, I 

tsmbien los quitan coa .la mifiha curlcriidnd, y 4 calor defue. 
go ea unos como hornillos que llaman ~grncfcalcs~ yen otras' 
maneras, .que uzan los InUios , muere, y queda .Ceca, p en 
el elta, -que Lè comer6a ; ciexanda eiios otros h i p s ,  que fii 
ban benlficiando de la mifma manera y para que aia de u t  
afio para otra e[ta %emilla (porque en ciertos tiempos que h 

i'QKX 

c 
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de vingeren word aan itukken gevreven , zo het 3 
het de vingeren Paersagtig van Couleur, van 
wegen zyn Vogt ; m a r  deze C o u c h e d e  is niet * ' 1; 
vah de fynte als de vorige, nsg.ooB van die abon4 
dantie ; en behalven datze een quade reuk ' n  

I heeft, Zo isze ook klontagrig., en zÔude aahdde 
Fyw C'ouche$lte veel nadeel doen indìenpe 
daar onder @ierde vermengt ; en overzulks is 
die van weynig waa-rde en .word daar in niet 
gehandelt, ten 23 aileen tot een ander epnde , 

en eAA ; zynde dit het gene hy zelfs gezien 
em ondervonden heefr als geboren zyrlde ter 
plietf'e, dam de CozjcheJzicle voortgequedrt en. 
gebenificeert word ; en 't gene'hy zegt, weet 1 

een ydei. in deze Landen van Oaxica, 6n om- 
trentdeze 'Stad, alsa mede averal waarmen de ' 

voorn: Nopdele plant , ook zeer we1 ; want zy 
zien 't en ondervinden het dagelyks 'en hebben 
daar van vdkowen wetea€chap, als zynde een , 

zaak van publyke lcenniffe waartoe geen be- 
wys hier te Lande noodig'is g, en waar aari'niet ' ' - 
te twi.felen'valt : Err dat dit de. waarhevd is I - 

. j aaren Óudt te  wezen, &I dat de Géneralen d& 
W e t  hem níet en rakcn geIyk. hy O Q ~  nevens 

' .  de . 0 

reventandqla en los dedos d&í el, color cardend de fu h,;= , 

mor; ni es de !a fineza de la antenedente, de ib abundanzia; 
y ames fi, tiene q a l  holor, es npelmazada y dafinria a la btra, ' 
11 fe mckurara.; J afi no fe apretia e& ni  fe trata, fi no es 
para OCFOS fines y efetltos; que elto es lo que ha vifio y ex- 
perimentado, como nacido en el parilje que fe cria y bene- 

. ficia I y todos los de eltas Provincias de Udxaca, y haDa en 
3 , los . 

I .  

I 

0 .  . 
l 
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Ed: ook , dat hy' heeft hooren verhalen van Luy- 
den die daar in omgaan , 'dat ten t>yde, wanneer I 

deC'mkedle dik word daar over henen wan- 
.delt een kleyn Ujdtje dat aan de'zelve Nopael- 
planten geboqen word; werdende gefufiineerr 

d k e  op zyn tyd van de NtpzZm afgenomen 
words waar na ze gedood ' word 't welk niet 

1 in twyfel word getrokken, almo de verfcbil- 
lende, Couleur der Co.ncBeniLZe, na datze geduod 
i s  veroorfaakt word door de byzondere ma- 
nier van die te  dooden 3 want de Pya8 Coache- 
rrik s wanneerze van de Planten nfgenomeq 

I wer,d p is geheel wit ter oorzaake van .een zeer 
fun weeffel of h f ,  die 'er aan gegroeyt is wel- 

' ke afgaet van die gehen die met heet water ~ 7 0 r -  
den gedood, en blyft: dan Brhyn-ros -of' rozet, 
en die gene die gedood  word daok,"t vuur op 

- CumaZes welke na de maniei vari plaeten iyn 
waar onder 't vuur word geitaokt , wer'd Zwar$, 
even. als ofze gebrand W@, en die.in heete ,ovens 
word gedood blyftswit vhn uyterlyke couleur, 

I en-word aihier genaemc jCzfimd&, om datze 
&or het bovenite witte Qof ende bloedige coy- 
leur van binnen, de. gezegde- couleur van JaJ 

I p e a h  

I #R 'eRn cngordandofe v {arida fibre ella una palomilla p!. 
. quefiita, que naze del. rnirmo N p p ~ l ,  de quien dizen conziva 

la Cocbenilln la qua1 a fu dcmpo il: quita de los. Nopalcs, 9-y 
, fi mata, en que tan oco,ai duda, y que los diferentes co- 

lores, que ay en la &ana, defpueo de muerta, los cada el 
modo de matarze; porque la Cocbenilh &I toda eS blanca 
quando fe quits deel 2\TPpad, por una telilla l 6 pQlvil1o que 

' e .  Cr i4 

. dat daar door bevrugr word' de CoachenilZe 

. 
. ' I  $ 

4 . -  I 
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die ín Europa zyn overgebragt , door het Infird2 
nient genaamt MicroJ~pi~m I we1 te zien ko. 
men, dat het de form v8n een levendig Rees  
,tje heeft : en (zeyde hy verder) .dat 'er in ' t  op- 
voeden .veel zmge meet gedragen werden te- 
gen 'tQngedierte y dat haar vcrvolgt y en ol?-eet, 
àIs daar zyn Vógeltjes Muhenr en wurmeh 
van verfcheyde fpecie ; als dok datze zetr liegt 
ilerqen van te veel koude, te zware hitte, en 
van te veel regen ; a!le -het welke zyn Ed: weet 
public en ook beweaen te zyn in 't Proces dat 'er 
gevoert i s  bver deTiendas van de V O O ~ ;  Fm's 
CoztckeniUes, waar vari ZynuEd: kenniffe heeft, 
dat 'er deze waarheyd zeer lrlaqr is vertoont en 
bewaen, waar aan hy zig verder. refereert als 
ook aan del omitandigheden daar in betoont, we= 
gens de aanqueeking van dk tneefgemelde Caw 
&%teniZqex; h n  am &t al het vaorfchrevene. z(3r 
in der daad is,' zo heeft bet zyn Ed: verzekert in 
behoorlyke forme naar regten zonder de minite 
twyfeling over te laaten ïn't gene hy heeft gees& - preifeert ; en heeft het geieekent ; daar Van ik 
de waarheyd getuygej D@. J a i n  Bap". FOP 
tano ; Voor my, Jc..ph ManueG Alzllrzre.~ d~ 
Arrago~ Notaris Pdblicq en Real, 

11. CiVA 
muerta, y pueita en Ja E,~ropa ,  fi fie mirare con el inRrdd 
mento lIamndo A ~ ~ G U ~ C C O ~ ~ O  fe vera la f o r m  de animal ví- 
vibre que tiene ; y que para. fu crianza ndezitade mucho y 
e@ecial cuidado por los animales que la perfifpen y comen, 

h Paxaros, Ratones. y Guzanos de diferentes e f p  

publico y jultifjcado en el Pleito que fobse diezmos de di- 

y que fe muere con los eltremos de frio ,. calor, y 
de aguas; y dlï mifino fave fi1 merced Cer eRo 

d .  cria 

l ,  

t 
l 

1 
9 

I 
. '  
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I 

S vado de unos Nupeleras dicha. Grnna que recien prefln eh ' 
chlas havian azimillado fus daefins, lfevadoze dichos I,ndias 
ladrones los nidos, 8 Fql?h~ ,  eu que los madres efiavan 
30s troncas de los Nopales, y cot~'los que fueron aprehendk - 
dos , y 'aviendofe traido fu merced dichos nidos, con di&a I 

' Grana riva, alas ,caffas, de fu morada, a l  cabo de fepndal 
dia que parecieron los Lixitimos duefios de ella p vie,+ 

m er- 
, 

O 
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I 5 z NATUERL:HISTOR, VAN DE COUCHENILLE: 
dezdve be.gonnen is en 't gene dair by wòrd 
verzogt, en het Appohtemeat, dat Zyn-Ed; 
daar op heeft verleent, zo zeide hy, dbat niet 
tegenhande hy federr neele jaaren ondervqndp 
en gezien had, dat het: Reestje, 'genaarnt':F3/#? 
C'odeaiUe , levendig is  y voortteelt bewee@ 
en veortgaat ;- hy nogtans, zo ras hy zyn>Afnpt: 
áanvaerde van Alcstldg Mtyop. in de Provincîe 
van $t, Ai&es M i a g z ~ k n  't welk hay u$ ja-' 
ren agter een heeft bekleed, uyt Curteusheyd 
m a r  de Akpg@-planten ,-die door 'de lndianeq 
gezaayt en *gecultiveert worden, is gegaan, om 
de manier te zien hoe dat de Fyae Cimcbedle 
werd voortgeyueekr ; welke hy bevond Beestjes 
te ' a y  als de Honds-Luizen , met pooren, klaeu- 
W ~ R  en oogenjen zag datze in eenige kleene kor& 
jes als Vagelnestjes geriaanx TenatiZhJ, - dom 
de vourz: Indianen sezet wierdexl aan de vo'orz: 
N¿y%zZm, alwaarze een'zeer groot getal Jong- 
tjes baerden welke zo extra klcen 3yn als de 
puncen van een Spelde ; en dat dezen zigbega? 
ven op ?e pencas of Bladeren I zoekende de be..: 
quaemite plaetkn tot Qaar onderhoud, door.' 
dien $y haar Voedfel trekken uyt her Sap ynn 

.. voorz: N p s h  en in d e m  voegen groeyen 
l en 

A& por fu merced proveido, dijo; ,que fin embargo de 
haver de muchos aiios, a eltn parte experimentado y wilto el 
Animal que Ilafi1an Cacheaiìlnjm , y fer d t c  viviente, por 
procrw, Andar v y moverfe, luego que entro en el Ell~p,leo 
de Alcnfde Mayor en la Provincia de San AIIQTes M h g t s d z ~ ,  
V en donde eltubo cinco aiios Ifevado de la curioiidrrd Se' 
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14 qual reconozio ferdpl modo .del! Ggrrapata, con pies, ma- , 

. &x, ' '  y ojos; y vio yue p u e h  en, unos Femtiflos peque$€- 
tos, en forma dc nidos de pajaros la ponian dichos Indios en 
dichas Nopales , y luego que parinn numera crecido de hi- 
jillas tan pequefios como puntitas de arfilercs; eftos coxian 
por los Pencas,  b ojas, burcando el lugar mas portuno , 

pars mantenerfe ;como fe mantienen con el jugo %e d,&hoc I 

Nyales, y in'efta forma crezen y engordan; y fus madres 
. .  ,que-, 

Y 

. 
b 

I 



-en .dik word'en ; blyuende de Moercn' in de 
yoorn: Tertatillos dood : En is dit zulk een le- 
vendig Beestje > dat het miníie onitu mige weer' 
aan het zelve veel nadeel verooxkaa g 7t, en we1 
doet iierveu I en als 'er by geval , gdyk =tyn 
Ed: gezkn heeft kort na dat de Jongtjes ge- 
h r e n  zyn een fierke No0rd.e Wind k o m t  te 
wayen en zy daar door van de work  Ttmw 
der47cpah boomen af te vallen o@ de gro'nd ) ,  

n 2 0  klimmen zy wederom opwaàrt-s op de voorz: 
Fezzcm, gelyk zy te vorm hadden gedaan en 
wanneerze van bequame grootheyd zyn I), naar, 
de t d die de Indianen daar toeregulerenen na 
de 8 Iimaten n7aar in ze zig bevinden zo' wer- 
denze gedood, eenjgen in lwei swater y ,  waar- 
door dan die Co~~crS~ailZes Rozettg ofl3ruyn-rosh 
agtig werden en eenights van haar Verw-kragt 
door "t water verliezen y dewy1 het zelve daar 
door in verw verandert word waar in de voorz: 
ladianen hare, dekklecden 'en walle gewevcn 
p e d  telkens infieken tot haar gehruyk; en die 
genen welke gedroogt werden in Oventjes, wer- 
den van J a S p e d z  Couleur; en die genen wel- 
ke zwartagtik zyn, worden gedood en gcrooit 
OP Platen óf. Comales, wgar onder VUUT word 

. -  F- 
. *  a 

quedavan muertas en dichos 7 i ~ c i l l o s ;  y es en tal manera 
qnlxnal viviente, que qudquier contra tiempo le prejudica, 
y mata; y li  por accidente, como vio fu merced eltando 
relien nacidos 10s hijos fbbre viene atgun norte rcfio y fuere 
re, y los.defpqp de dicha Pencar de Nopal, buelven desde 
cl fwlo, 9 fubirfe, cotno ante lo suian hecho , a dichas 
PerPGas J eltando criados , fcgun el tiempa que tienen 

rcgu- 
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geregt ). en wa.ar op de Iadiaenfche Vrijuwen 
haar, .koek of brood van Main; backen I 20, als 

- zyn Ed! het gezien en geexperimenteert heeft 
in den tyd van de gemelde vyff.jaaren, dat zyn 
Ed: het voornoemde Employ van .AicaJde Ma- 

yor-heeft waargenomen ; Verder zeyde zyn Ed: 
'dat de CoqcbeniL@ van d'eene lnzamelingh tot 
d'andre op dezelve T e m a s  der Nopdels in 't le., 
ven werden gehouden door 't voedfel van 'c 
fap, datze daar uyt mekken ; wordende de COB- 
clJewiUe SiLvd/re mede op 'dezelve wyze geœ . voed, als zynde ook een levendig 13ecstje,ver- 
i'chillende alleen van de Fyne daar ìn datze hur 
voedfel vindt in de bergagtige NopaLen, zonder 
eenige cultivering of beneficie; en datze zeep 
nadeelig is m o r  de Rym CmtcJ3miJLe ~7anneer 
dezelve dasr in u7.0rd vermengt; van ,alIe he6 
welke zyn .Ed: Certificaet en' yrzekerin geefc-, 
zo verre'hy kan en in regten verkhul íf igt -is 4 
en heeft het geteekent vQor my Nataris 8, die 
daar van getdygeniffe' der'waarheyd geve i D .  
M&theo dg Agzrero9, Mier ; V oor m y, j%fiph,, 
Muzaue[ Ah&rex de Aitzgoa Notaris Publicq en 
Real. a .  

I 1 .  

I. Yep- 
fuego ? por abdxo cuefen las Indias fis Tortillas de - Mai% 
que es en la forma de pah,  la matan , b tucftan, corm la 
Vio fu merced y ex 'tirimento el referido tiempo de cincoaííos 
que obtubo dicho krnpleo de Alcalde Mayor; y juxzymente 

ue de una Cofecha, a otra la mantienen viya en las mifinas 
, %carm de- Nopaler , porque, como fu merced tieue dicho, 
fe firflentsln y viven con el jugo; y c11 la mifrna forma fe 
ali,tpenta la Graffa SilVcJfrc , porque es tarnbien Animal yî- 

, .  ViÇ4Z 



1 

I. D& 
;fente, I. pero con G diferencia i que c ~ a  cria cn Nopale? 
monteclofos, fin beneficio ni cultivo alpmo'; y e's perni- 
fiofa A lafina C o c h e d a ,  adutterpndola en cafo de que fe 
mehre coli ella; lo qual todo afiì , certifica fu ,merced, en 
quanto puede y por Derecho d y e ,  y lo firma por ante mi 
el El'crivano que doy .fee. Don Ma2hep de A aero y fifier 
Ante mi,  soJêph Nmud Ahares de Aragon, k fcrivano PU- 
Mico y Ked. 

I. Cera 
t 

? 



* .  
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* 
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is;, ge- 
daen . 
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dagn inh deze Stad y den [ntgentienden Oftober 
Arsaxu, Nota- 

yis Publkq en Real, * 
I ".L 

l 

n ella 

dagn in deze Stad y den [ntgentienden Oftober i 
van den Jaare r7i5, JU$JJ~ de Arsaxu, Nota- 
yis Publicq en Real, 
parte. como es publico y notorio, fecha la prefgnte en ella . a  * f  

I 1, 

dicha'6uidad , 8 diez I &ebc .dias del mcs d'e Oatubre , de 
mil 

ir. V e r k h d n g ,  van den Notaris M m k d  de 

Mdnaed de Ftig~eroa t KmIinklyke en Publih 
que Notarismtn-den Raad, gedepateert wegens 
de Milzas' en Regiitraticn deier Stad 'Atrtiq~4e- 

Valleye .van Oaxaca in Nieuw Spanje.; 
certificeere én 'geve verklaringe dér wanrheyd y 

dat de Fynk Coz;ccheni¿Ze van dit Bisdom, wellre 
ik  aheelyk dqende ben aan ' te q'ueeken ,op 
myn Landhoven y een gevoelend jßeestje is, dat 
voortgeteelt word en Johgen voortbrengt, en 
'r welk ,' bm levendig te blyven , naodfaaklylr 

' ' maet gellouden worden op €appige Planten, ,op 
dat het zig daar van onderhoude, graeye; en 
dik werde; en dar ook deze Diertjes met by- 
zondere induitrie gedood worden ; al het wel- 
ke ilr gezien hebbe, en elk bekent is ; als 001s' 
dat de J?¿veJre of wilde van gelyke natuer is, 

en 

a FàpePba, . \ t  

I .  . 

.o 

-. IT. Ci?rt~iJSi.aai~3!2. 
- .  

F' M&n+el dc Figwon,  Efcr'crivano Publico y Real, de Cavildo 
diputacion, Minas y Regiaros en e h  Cuidad de htegwera, 
Valle de Uaxnca de nrteva Efjpafis, certifico y doy fee, con 
Tcfiimonio do verdad, que la Granafim Cocbcnilln de e 
ObiL'pado , qac yo aaualmcnte eaoy criando en hazien 
6 * 

I 

' t  

, 
1 *  

* .  
lh? 

i 

' ' *  
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en i i  wildeA*P3antén Jit .gern bendiicie bebben 
Benoten p wofd gevoed q aangequeekt ,, gelyk 
als de andere ; En tot vddoeninge van t bevel 
fie1 ik dit tegenwoordige ; gedaan in deze voorn: 
Stad op deii- vierentwinrigíkn O:Aobcr van den 
laare 1725. MalzkceG de Figwerod Nbtarìs Pu- 
blicq en Real en van den Raad. - -  . 
y ed cumplimiento de lo'mandado pongo la prczente ,fecIlo 
en elta dicha Cuidad en veinte p quarro dias del mes de O&U- 

bre 

The+? de G~trnQoa, Schryver van'.Zyn Ma- 
jefieyr en Notaris Publicq der Eylanden en'vaae 
Itcufi van den .Ocsam ,' 6n Inwaonder'dezer St!d 
Antiqtmk VaHeyè Oaxma 'certificeere 
en geve, verklaringe der -waa-rheyd 2 als ' dat il; 
de Fyne Coarcbettilh, de welke ì a  dit Bi$om 

' word voortgequeekt op de Niyael-planten, de 
welke tot dien eynde-door de Indianen gezaayt 
en gecultiveert werden, gezien hebbe een le: 
ve11di.g B e ~ j e  te zyn, dat gelyk als andcreri 
opgqueekt wordt , baart en voorttedt ; en heb- 
,be rk va9 'I gezegde ZQ ved experientie als al 

die 





t 64 NATUERL. HISTOR. VAN DE COUCHENILLE; 
die genen die haar profeflìe daar van maaken; 

- kunnen voortbrengen ; insgelyks heb ìk die zien 
dooden in Oventjes met euer en in warmer Clï- 
maat înwaater in'[ welk de Indianen haar ~ ~ l k  
fioffen iníteken J door dien het zelve water in 
Verw is -geconverteert :, En als de geborene 
Jongtjes door eenig omfiuymig we& komm af 
re-glyden van de bladeren of Telzcas der Nopa- 
' L w ,  zo *heb- ik die weer zien opklimmen even 
als zy eerfi badden gedaau, ioekende altyd de 
plants danr 't meefie. fap is, om zig te vocden 
eniondephauderi ; gelyk ook op dezelvemanieg 
de ky;lde Couchenille zig voortqueekt, met dit 
verfihi) nogtans, dat deze voor t tcelt in de W il- 
.de bergagt~ge Nopa¿e?z zander eenige beneficie, 
,hoewe1 ze ZQ we1 als de 'Fyne I een levendig 
Diertje is J en geen Fratilla of Korrel-vrugt 
van een Plant dewy1 ze dan zo veelnadeef'niec 
zaude lyden by quad we& als nel de Pyne 
ChmichPraill'e eh dan ook we1 over gevoert zotp 
zyn geweeit naar andereRyken om voortte quee- 
ken ; al het welke ik ondervonden en gezien, 
hebbe federt den tyd w n  meer als veertighjea-. 

m ren en publicq en noroir is; en tot voldoenin- 
ge 'van 't gene bevolen is by I het ApointemèBg 

ver= 
officio efte exercifio ; y ani mirrno .la he vifio matar -en 
horuillos !i fuego, y en. tierra caliente eu a g ~ , a ,  COII Is que.* 
tifier~ los Indios fus texdos de lana, pur quedar hecha tinta; 

' y fi los hijuelos poridos por algun contra tiempo fe caen, B 
di~rnknran de las oxas 8 Pencas de los Nopales, las he vilto 
fubfk ,: kgun que antes lo havian hecho? y fiempw falicitan 
la part6 mas jugoza, para criarfe, p alirnent-arlk ; Y 'en la 

'mifnra forma fe cria Ja Grms Jiia@c I pero c m  In diferen- ,. 

* '  
cia 

' d  
4 

l 

* : r  A 
b 

: f 



cia, que efia lo haze montuofamente, y los Ni~paler en donde 
eftan f’n Silvehes,  y l in benificio alguno , pero es, como 
la otra, animal viviente, y no B m l t a  , que produzgan lag 
Plautas porque en tal caffò 110 le pecjudicara cqmo a l a C d  
ohcni& les malos tiempos, y fe llevara a plantar a otros 
Reinos, lo que ,he experimentado :, y vifio de mas dc,qunk 
renta aAos a eoe parte, .como es publico y notorio ; y, en * L  

çurqplimehto da lo mandada ea cl Akcto proveindo al Ef‘cnpta 
que 

a ‘  
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. I, , 
L 1 ,  

I .  
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ver- 
' *  

. 

I 



damos-la preferite; que es fecha& eRa dicha Cuidad, ave!$ 
t e  y cinco dias del mes de O&ubre de mil fetecientos y ~ e & &  

t e  y cinco afios ; y lo figne , - P helipe de Gamboa, Efcribano 
Real; y lo figne, 'joSppb de Arnxxo, Efcrhano Publicb 'p 
&ea1 ; y lo figrre , Nicolas h a r m ,  Efcribano Real, ' I 



eh e h  Cuidad de Amqucra; VdIe de Onxaca I a treintq dias . tern d cl€r1 ( 
. des mes de OQubTe de mil ferecientos y veintecy dnqoafios, 

fiendo Teitigos !i fu correccion , DOM Migzrel &&ado J Luria, Te0 
BZqqe lde  Leyba, y Jssan Jofiph Vulencia , vecinos de elta dicha, Real 
Cuidad y y ba en efias veinte y dos foxas, la primera de el f'il]o ragon 
quarto por no haverlo del fegundo ni, tercera I en el efianco de 

l ens 

P 



c h  diclln Cuidad, fin perjuicio del el Real haver, y las de fu in- 
termedio de papel cornun ; pongo mi figho 
Tellirnouio de verdad, Derechos conforme a 

Kcnl Aranzel v Jof iph  M A Z W ~  Alvare, de 
rugon Efcribano publico y Red. 

I 

foras Que antccedcn v *es Efcribano Publico y Real, J uno de 
JOB del numero de ella Cuidad de AndcqscraValIedeOaxaca m 

ck1 Reyno de la llueva Efpaíía, fiel a legal, p de confianzs; * *, 
* - que 

* I 
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pig. 18. reg: 16. een foprt v!n grootte ditclce, Lies;  eeh €Oort V i n  dikkt 
Pag.Go,. .... 3: P a ~ p .  lees, B p ~ p t d .  

72.. ..... 3 Voortgpeel, leer,  voortg&ee~t . 
74.. .... 15. N o p h e n ,  lees, Nopalen, . 104.. .... 4. alwaar ~ui t tnan t  . lees, alwiar liy i t ~ n i n t  

rx+. IO, penalityt. lees,  penalittit: 

128. . .. is. die haar fcchadelylt kyn zoudeii , hertren, @us i diìb 
haar fchchndelyk zyn , zouden iterven 

166, .*. . 4, F B c f i p  GamboÆ lees, Pb‘ekìp de G b b o L  . 
xro. ..... 16, worp; lees, word; 

. I  

Fautes dans le Francois. 
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