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KORTE INHOUD
DER

HOOFD STUKKEN
1 >

VAN HET

ZEVENDE DEEL.

HÉT RUNDVEE.
VIERDE AFDEELING.

EERSTE HOOFDSTUK.
Behelzende eene bcfchrijving van de inwendige deelen

van de Baarmoeder der Koeijen , in derzelver be-

vruchten {laat , met betrekking tot de wording en

groei van het Kalf. Bladz. i

TWEEDE HOOFDSTUK.
Behelzende het vervolg der befchrijving van de inwen-

dige deelen van de Baarmoeder der Koeijen , in

haren bevruchten (laat, met betrekking tot den ver-

deren groei en dragt van het Kalf, mitsgaders een

ontleedkundig onderzoek over de windfelen , vlie-

zen tn bekleedfelen van de vrucht in de baarmoe-

der Bladz. 26

DERDE HOOFDSTUK.
Behelzende eene inleiding tot de Verloskunde der Koei-

jen, en fchets der pligten van een* Koemeester of
Koehelper, Bladz. 77

VIER*

r



KORTE INHOUD.
VIERDE HOOFDSTUK.

Bevattende eene naauwkeurige Befchrijving van htt

Bekken en Heupgefel van eene Koe ,
meetkundig en

proportioneel overgenomen uit de Vroedkunde van

den Heer j. gunther eberhard ,
en met geheel

nieuwe proportionele teekeningen Van het Kalfshoofd

vermeerderd. . ........ Bladz. 87

V ÏJ F D E HOOFDSTUK.

Befchrijvcnde het begin
, voortgang en einde van de

Natuurlijke Verlosfing der Koe ijen; ah mede der

-

zclver gevolgen * . .4 . . Bladz. 14

1

ZESDE HOOFDSTUK.
k * ‘. Jj /. /. ' t

#

\‘v. V#V' '
• ' ^ .*{

Bevattende voorbereidende aanmerkingen omtrent de

‘ Verloskunde bij de Kotijen , en algemeene regelen

in het uitoefenen van dezelve in acht te nemen ,

als mede de befchrijving van eenige moeijelijke ver-

losfingen der Kotijen , en van eenige kunstgebruiken

onzer Landliedefi en oude Koemeesters : verder eene

iefchrijving van de door hun gebruikt wordende

werktuigen; benevens de behandelingen en werktui-

gen der nieuwere Verloskundigen
, in dergelijke ge-

vallen . Bladz. 166

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Bevattende het vervolg der Verloskundige bewerkingen

bij de Koeijen , zoo in moeijelijke gevallen als in

tegennatuurlijke liggingen van het Kalf 9
en mede

-

dec-



KORTE INHOUD.
deeling van de verbeteringen , zoo ten aanzien van

de verloskundige werktuigen , ah van de beha?ide-

Vingen door den Koemeester jan blanken en ande-

ren ^
en inzonderheid door de nieuwere Verloskun-

digen J. GUNTHER EBERHARD en A. ERISSMAN uit-

gedacht. . . . • Bladz. 206

ACHTSTE HOOFDSTUK»

Behelzende de befchrijving van het ontleden van het

Kalf in de baarmoeder der Koe , volgens de ma-

nier ,
door den Heer eberhard voorgefchreven , en

met bijvoeging van de wijze , zoo als dit door j*

blanken, als mede door de oude Boeren- Koemees-

ters , werd verrigt : mitsgaders de verlosfmgen van

tweelingen , dakhellingen , <?ƒ, in andere opzigten
,

wanfchapen Kalveren, • • . » . Bladz. 297

negende hoofdstuk.

Bevattende eene befchrijving van het afhalen der Na-
geboorte of Heeling ; van het inwerken van de Baar-

moeder , ingevalle van uitzakking ; van de zuive-

ring van het Navuil ; van de Moerziekte of Ont

-

fieking der Baarmoeder ; mitsgaders van andere

ziektcns en toevallen , welke de Koeijen
, na het

kalven , kunnen overkomen . » » • • Bladz. 336

TIEïfDE HOOFDSTUK.

Handelende over de te vroege o f ontijdige geboorten

der Kalven , of zoo als het genaamd wordt
, het

verleggen der Kalveren, . . . . . Bladz. 419

BE-



BERIGT AAN DEN BINDER,

wegens het plaatfen der Platen , in dit

Zevende Deel.f* * • .
- • r ' ' * *• * *»•'#' A ‘ f

*• v
>

•••''*’ • -

’

Plaat XXVII te plaatfen tegen over bladz. 24
XXVIII -

XXIX -

XXX -

xxxr -

xxxii -

XXXIII -

XXXIV -

XXXV -

XXXVI -

XXXVII
XXXVIII

XXXIX -

XXXX -

XXXX* -

XXXXI -

- 3*

- 4*
- 66

- 68

- 76
- 136

- 15a

- 156

- 194
- 204
- 280

- 3Ï*

- 322

- 354
- 2,66

NB. Deze Plaat is verkeerdelijk getee-

kend XLI.— XXXXII te plaatfen tegen over bladz. 368

XXXXIII 370

DRUKFEILEN.
Bladz. $3 regel 1 , ftaat : vroedwijs , moet zijn: vroed, wijs

*rr 92indeadd. — Plaa, — Plaat

——— 103 regel 26, —~ en het bekken, van achteren

moet zijn: en het bekken vanachteren,

125 regel 17, —— futurus Coronalis , moet zijn;

[utara Coronalis



NATUURLIJKE HISTORIE

VAN

HOLLAND.
pnwuw— i n i

'

in i—1——W——BMBP

VIERDE AFDEELING.

EERSTE HOOFDSTUK.

Behelzende eene befchrijving van de inwen„
'

dige deelenvan de Baarmoeder der Koel-O

jen, in derzelver bevruchten ƒlaat ,

met betrekking tot de wording

en • gr#*/ van het Kalf*
* #

rp
JL ot dus verre hebben wij, in de drie vo- het

rige Hoofdrukken ,
de Teeldeelen van den rundvee.

Stier en der Koe aan den Landzaat doeniv. Afd.

kennen, en hebben alle onze vermogens in- ^
geipannen om die deelen naar de natuur zel-

ve af te beelden
,
dan zijn nog niet coc aan

t0

°v

^
ga

J^
VIL DEEL*^ A Ons fchouwing
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I.

Hoofdft.

van dc for

meriog en

groei der

vrucht.

o NATUURLIJKE HISTORIE

ons doeleinde gekomen ; al het gene be-

Tchreven is, is nog niet genoegzaam, om
aan het eigenlijk oogmerk te voldoen: te

weten ,
de gevolgen der voortteeling in de

vrucht. Alle de befchreven deelen zijn als

voorbereidfelen ter nadere kennis van groo-

tere wonderen. Het zijn als fondamenten

en de op dal van een wondergebouw, wie r

wanden , kamers en vertrekken , en derzel-

ver beftemmirg
,

bouwkundig , verhandeld

zijn. Dan, nu zullen ons de rustplaatfen

der jonge bewoners voorkomen ; nu zal

de natuur ons in de koesterplaats der baar-

moeder geleiden: daar zal de Schepper van

het Heelal, de voorzienige almagtige Vader

van alle wezens, zelve ons, als in een dool-

hof van wonderen , zijne Majefteit doen

kennen: daar zullen wij zien, dat niet al-

leen wij menfehen in onze wording, naar

jobs zeggen, als een kaas geronnen zijn ,

maar ook daar zult gij, mijne geachte Le-
zers ! met mij overniïgd worden , hoe in

deze groote dieren , wier wording en groei

in de baarmoeder wij nu gaan befclirijven,

de allereerbiedigfte blijken te vinden zijn van

de fchepping eens alwijzen Makers, Welke
van het eerlte beftaan der dierlijke wezens,

tot heden toe, onophoudelijk den fchakel

der natuurwet in de voorteeling , en haar

beftaan toe in het onbegrijpelijke laat vol-

gen.

Dit zal ons nu de navolgende verhan-

deling en befchrijving van de daarbij ge-

voeg-



van HOLLAND* 3

voegde, zoo wil vertrouwen ,
naauwkeurige

afbeeldingen ontvouwen.'

In hec vorige Hoofdftuk hebben wij ge-

fproken van de zoogenaamde eijerlijders,

eijernesten , eijerftokken , benevens derzelver

vliezen, varen en vleugelen der baarmoeder,

en dezelve daarbij in hunnen natuurlijken (laat

,

aan de hoornen der lijfmoeder verheeld, in

Plaat XXVI afgebeeld; thans moeten wij

dezelve wat nader en afzonderlijk befchou-

wen , en wel daarom, om dat er verfcheL

den misvattingen omtrent dit (luk plaats heb-

ben Het is aan de Natuurkundigen over-

bekend , hoe, federt de ontdekkingen van

HARVEUS en MARCELLUS [VIALPHIGIÜS , als

ook van fabricius ab Aquapendente , over

de formeering der vrucht in een bezwan*
gert hoenderei ,

en hoe door de ontdek-

kingen van zwammfrdam en leeuwen-
hoek, over de viskuit en eijerftokken der

bloecjelooze dieren , federt dien tijd het denk-

beeld is toegenomen, als of in de bloedrijke

levendbarende dieren ook zulke eijers, ten

minste eijervormige deelen, waren, zoo dac

fommigen deztlve als zoodanig hebben af-

gebeeld. De graaf , een bekend Ont-
leedkundige, is zoo ver gegaan, dat hij in

het inwendige van het zaadbereidend vat,

een rond ei verbeeld heefc , waar over

zwammerdam hem gevoelig genoeg berisp:

,

als of hij zijne herfenfchimmen te veel den

teugel had gevierd ; doch deze zijn de eenig-

fle niet, die in hevige twisten met elkander

geraakt zijn over den- eerden oorfprong van

A %
.

een
*

.
' ^ V

ME?
RUftDVBlJ

IV. Afd.
I.

Hoofdft.
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ÜFT
RUNDVEE,

IV. Afd.

I.

IloofJft.

een dier; wijl deze (lelde dat de ligchame-

'lijke vorming in hcc vrouwelijk ei lag, en

alleen het mannelijk* zaad, door de befproe*

jing, die zelfdandi ’heid in werking bragt:

gene geloofde weder, dat de eerde oorfprong

in het mannelijk zaad alleen lag, en de eije-

ren of devrouweli.ke zaaddeelen of vliezen,

alleen gefchikt waren om hetzelve te ont-

vangen en te voeden , het geen federt de

ontdekkingen van malphigïus, al vrij veel

ingang vond , bijzonder door de bekende ha-

nentree in de hoenders , die zich zigtbaar

vertoont in de bevruchte eijerdooren der

hoenders , en welker eerde ontwikkeling in

de zoogenaamde fpringende dip (punctum
Jaliens ) bedond; nog anderen beweered dat

eene vermenging en van het mannelijk en

het vrouwelijk zaad plaats heeft, en dat dit,

door dremming vereenigd , in de vrouwelij-

ke baarmoeder gekoesterd en gevoed wordt

:

dit te bewijzen , heefc meest alle de diep.

zinnigde onderzoekers bezig gehouden ; ter-

wijl elk zijne Hellingen, door de voorbeel-

den in de dieren trachtte te bevestigen , en

waarin boven allen de teeldeelen der Koei-

jen, Schapen, Honden, Konijnen enz. de

onderwerpen geweest zijn, welke men on*

derzocht heeft, en waarbij men ook de ei-

jerdokken of eijers , zoo van eijerbarend

gevogelte als van bloedelooze dieren, mits-

gaders van de visfehen en halfflachtige die-

ren, tot onderwerp van onderzoek geno*
men heeft.

Wat ons betreft , wij erkennen openlijk

met onzen Leermeester albinus , dat in dit

fluk



VAN II OLLAND, ?

ftuk verborgenheden zi'ri , die als in een

duistere kelder zijn opgefloten, en die geen

fterveling met den helderden fakkel kart ver-

lichten: dat is te zeggen, dai wij nooit zul-

len kunnen ontdekken , wat die geest des

levens in de verzameling van de voortteling

zi
:

. Dit waren de guidene lesfen van dien

grooten Man, die, wat ook h\rveus,
ZWaMMFRDAM , MALPHIGIUS , FABRICIUS of

anderen beweerden , niets anders kortden aan-

nemen , dan hetgeen zigtbaar voor onze
oogen was , en dus door gezonde rede en
ondervinding koude beflist Worden. Dezen
regel volgen wij gaarne, en willen volArekc

noch de Helling van den eenen, noch die

van den anderen zijn toegedaan, maar inte-

gendeel zuiverlijk, ten aanzien van de Roeï-

jen
,
dat gene voordragen en afbeelden , dat!

wii zeker weren al zoo gezien te hebban.

Alleen moeren wij evenwel in het voorbij-

gaan niet onopgemerkt laten, dat verfchei-

den Natuurkenners, althans zoo als het oni$

voorkomt < niet zeer op het on derfcheiden

ras der dieren gelet hebben
,

ja wel dege-

lijk ook onachtzaam zijn geweest op de zoo

wel gevestigde verdeeling der Ouden # bij-

zonder van aristoteles en alle verdeelers

van het Dierenrijk, te weren: in etjerbafen-

de eri levendbarende ; t van die van möZes*

in dieren , die de baarmoeder openeft en die

dezelve gefloten hebben enz., en hier ligt*

onzes bedunkens * het groote flruikelblok

der Natuurkenners* die, omdat zij in eert

hoenderei van tijd tot tijd de. wording of

A 4 mfr

HE*
RUNDVEÉ;

IV. Aftf.

I.

Hoofde
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I

Ifooftift.
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ontwikkeling van het kieken kunnen nagaan,

en dit in de eijeren van alle eijerba rende

dieren kunnen doen , vermeenen , dat de

wording ook alzdo in de bloedrijke en le-

vendbarende dieren gefchiedt , en gevolgelijk

door overbrenging allerlei hersfenfehimmen

vormen , en dus ook van eijerftokken , ei-

jernesten, eijerdooren droomen, die er niet

zijn , of naar den aard der levendbarende

dieren niet kunnen zijn, alfchoon de zaad-

bereidende vrouwelijke deden, als ’t ware,

naar de wetten der Natuur al zulke vaten en

verzamelplaatfen in of om en aan den baar-

moeder hebben, als het den Schepper be-

haagd heeft te zegenen met zijnen zegen:

wast en vermenigvuldigt

:

en verder kun-

nen noch mogen wij niet gaan. Ik ben dus

niet hoogmoedig genoeg , om op dit Huk
een vaste Helling op te geven , fchoon ik

geloove , met regt mij te kunnen Hreelen

met het genoegen van duizend -duizende we-
zens onderzocht te hebben

, het welk mij

nu in gevorderde jaren alles te pas komt,
nu ik het kleed der baarmoeder in de Koe
ga opligten, en de zwachtelen en windfelcn

van dit wonderdier &ls in de bakermat der

Natilur zal trachten te ontwinden.

Deze kundige voedfter (de Natuur) heeft

mij dan onderwezen , dat de zaadvaten
, of

zoogenaamde eijernesten ( Ovaria ) , zoo
verre wij gezien hebben

,
geene ronde noch

eivürmige afdeelingen hebben, althans niet

zoo als de graaf dezelve heeft afgebeeld,

maar wel dat er in de zelfdandigheid van

de



van HOLLAND. 7

de eiiernesten eekere foort van aflcheidm- HET

gen zijn, die bij wijze van eene fpons als

celletjes voorkomen Alle deze celletjes en iv. Afd.

de teeldoffen 'zijn omvangen in knobbelige

ronde aanhangfels , aan de hoornen der lijf-

moeder : uit deze knobbels vervolgen de

zaadleiders, of zekere buizen, die het vrou-

welijk zaad bij de befpringing in de baar-

moeder uitdorten, alwaar het zaad der beide

fekfen als in een (lolt, en omvangen wordt

in vliesjes, die, het zij dezelve uit de moe-
derbron uitvloeijen , of dat die door de ver-

menging geformeerd worden
, of ook dat

het verhemelte der baarmoeder hiertoe me*
dewerkt , zeer zeker niet eerder geformeerd

worden, dan op het tijddip der befpringing,

zoo dat er altoos eene onmogelijkheid is,

om dit 'eerde punt van bedaan te kunnen

kennen. Men heefc, en bijzonder hobokev
werk gemaakt , om Koeijen , kort na het

befp>ingen gedagt , te onderzoeken, doch
zonder veel te ontdekken , dan na dat er ten

minde twee of drie weken , na het befprin-

gen , verloopen waren. Ik voor mij heb
mede niet vroeger dan na zoodanig tijdver-

loop eenige ontdekking, ten dezen aanzien

,

kunnen doen, en de reden hiervan is, naar

mijn inzien, niet moeijelijk op te losfen,

als men begrijpt, hoe ligt de levendbarende

dieren , in de eerde ontvanging, de vrucht

ontglijd:, eer dezelve nog gevat is: daaren-

boven
, indien de dood van her dier kort-

dcndig na de vermenging voorvale , is de

teeldof als in dijm verteerd : in de Koeijen

A 5 «



io NATUURLIJKE HISTORIE

RPT is dit aan dc Boeren overbekend, want zij
*ui\dv£r.

weren zeer we i 9 hoe ligt eene Koe na den
3V. Afd. Iprong hare ontvangenis verliest: verrtandi*

„ lm ge Kochouders letten hier naauwkeurig op.
Hoofd ft.

h
, iir is ,

^ *

en trachten ae befprongen Koe zachtjes te

handelen, en aan dezelve eene ligte bewe-
ging, in de weide, te bezorgen (*), even

zoo als dit de Paardenfokkers ook in acht

nemen, de, zoo dra de Merrie befprongen

is ,
dezelve zachtjes eenige (lappen voortlei-

den , en vooral dezelve niet in ’t gareel

liaan : de fchrandere Veehoeders doen die

met de Koeijen ook , en vele zijn zoo er-

varen ,
dat zij weinige dagen na den fprong

kunnen zeggen of de Koe al of niet gevat

heeft.

Met dat al blijft niet te min het eigen-

lijke

(*) Het is zeer nadeelig, wanneer de Koeijen een

groot eind wegs geloopen hebben , om bij de Stief

gebragt en befprongen te worden, dezelve terftond,

na de befpringirg , terug te leiden , zoo als vele on-

kundigen doen , veeltijds zelfs in de grooifte hitte der

zon. ’

Eenige huislieden gieten de Koe koud water in de

ooren , of fnijden een ftukje van het oor af, na de
befpringing , om , zeggen zij , dezelve het Kalf te

doen behouden , of geven , voor de befpringing , aan

de Koe brandewijn of genever met ftroop in ï het

eerfte dezer middelen is een onnoodige voorzorg , en
het laatfte is fchadelijk, daar de werktuigen ter ver*

teering , in deze beesten , aan zoodanige fterke , ver-

hittende en de Tappen verdikkende dranken , niet ge-

woon zijn ( a j.

( a ) Zie in de Verhandelingen , uitgegeven doof
de Maatfchappij ter bevordering van den Landbouw *
9de Deel, de Verhandeling van j. gunther eber;
HARD, 5. 7 , $ en 9.



van HOLLAND. it

lijke der zaak eene verborgenheid. Dan het

zie hier, geachte Onderzoekers! wat wij
RUNDVEE «

er van weten. In Plaat XXVI zijn de zoo- iv. Afd.

genaamde eijernesten , in hunnen (land, aan
T

J *

eene baarmoeder, afgebeeld; maar fla nu het
Hoofdft*

oog op Plaat XXVII, die geheel en al ge-

fchikt is om de eerde bevruchting eener

Koe, voor zoo verre die tot onze kennis

is gekomen, te verklaren.

In Plaat XX Vil Fig. i is dan afgebeeldpi xxvn
een geopend eijervat of zaadbal van de Koe,*' 1^
welke naam zeker niet oneigen is, ja zelfs

ons natuurlijker voorkomt, dan die van ei-

jerdok of eijernest , welke wij voor onei-

gen houden-, ook heeft hoboke ,
die vol-

flrekt de natuur gevolgd heeft , uiedrukke-

lijk dit gedeelte genoemd TefUculum Vac-

cini (de zaadbal van eene Koe *

)

Zulk

eene zaadbal nu is in Plaat XXVII Fig i Befchrij-

geopend en levensgroote afoebeeld , zoo als^ s van

wij die in eene Koe van ongeveer drie we cepcrKo*
ken fprong (volgens het berigO gevonden inwendig/

hebben. In deze afbeelding ziet men in-

wendig geene ronde eijers noch volkomen
affeheidingen , maar alleenlijk uitpuilende

fponsachtige deelen,(zie bij aaaa,) die al-

. len van eene geelachtige fchier oranjever-

wige kleur zijn , volkomen gelijk aan die

gele zelfstandigheid in het inirboord of de

mammen der Koeijen. Deze zelfltandigheid

fchijnt door (lijmerige vliesjes als verdeelt,

waaraan de verbeelding , vooringenomen mee
het gevoelen van ronde eijers, ligtelijk den

naam van eijers geeft; doch het is zoo niet:

het
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KfT het zijn, even als in de ballen van den Stier,
rundvee

a j s klieren en ineenrolling van zaadvaatjes

,

iv. Afd. die, zoo dra men dezen Koeijenbal door-

Hoofd ft
frijnt, uitpuilen en uitzetten op die plaats,

daar de doorfnijding gefchied is : zie bij

bbbb de buitenranden dier doorfnijding.

(Het vervolg der vliezen , zoo als die aan

de bloedvaten . zaad en weivaterj vereenigd

zijn , zijn in Fig. 2 nader afgebeeld. ) Het
vlies, hier verbeeldt bij cc, is een gedeelte

van het inwendige omgeflagen vlies der

vrouwelijke zaadbal : hierin ziet men eene

geul of fleuf, die met eene zeer kleine ope-

ning d in het voorname zaadvat uitvloeit:

deze opening is zoo klein en zoo gefloten,

dat men niet dan met moeite deszelfs weg
en vervolg vindt, even zoo als men in den

Stier de uitvloeijing van het zaad uit de

zaadblaasjes en de ballen in de zaadleiders

vindt. Dit vlies is datgehe
,

dat men de
Faiiop. buis of weg van Falloppius noemt ( Tuba

buis

DfChe Fallopiana) , waarin men beweert, dat het

d geformeerd wordt tot eene eivormige ge-

daante , en daarna door de Falloppiaanfche

buis eee in de baarmoeder gevoerd wordt

ten tijde der bevruchting: dit zij zoo, wij

houden ons in dit ftuk onpartijdig, om meer-

gemelde redenen. Dan, men volge de na-

tuur in onze afbeelding : hier ziet men dan

bij de Falloppiaanfche buis: wij zeg-

gen de vrouwelijke zaadleiders, als een ge-

kronkelde flangsgewijze buis bij fff nu dik-

ker dan dunner nederglooijen , tot dat des-

zelfs uiteinde zich verliest in die alleruker-

fte



van HOLLAND. 13

(Ie fubtiele kromming van den hoorn der

lijfmoeder, en dus ter plaatfe, alwaar des

zelfs uiterde draai of cijlinder in eene vlie

zige gedaante is ingemond aan het uiterde

van den vrouwelijken zaadleider gg , waaruit

dan het vrouwelijk zaad uitvloeit, het zij

dan in een buigzaam vlies, of dat het uit

een, op eene bijzondere wijze, aaneenge-

klemde doffe is zamen gefield , of om toe-

gevend te zijn, dat men het een ei noeme,
mits men toefta, geluk overtuigelijk waar

moet zijn, dat die doffe zoo len ;

g en buig-

zaam ,
ja vjoeibaar zij, dat zij door zulk

eenen verbazend engen weg in de baarmoe-

der zelve kan vlocijen , want buiten deze

gefchiedt geene bevruchting. Maar wat ge-

beurt er? wat bewijst nu onze Figuur 1?

dit namelijk, dat de eigenlijke zaraendelling

van het eerde aan wezen van een geformeerd

Kalf niet bedaat, dan nadat en het vrou-

welijk en het mannelijk zaad in de hoor-

nen der baarmoeder vermengd en zaamge-

ronnen is tot zoodanig een grondvormfel

,

als wa'arvan het door ontwikkeling en aan-

groeijing moet uitdijen tot een wezen
van zijn gedacht ; en dus kan men vol-

ftrckt geen zekere bepaling noch kennisfe

bekomen van de altereerde zelfftandigheid

van eenig dierlijk wezen, voor dat de vrucht

zich geformeerd vertoont, in de plantge-

wasfen is dit voorbeeldelijk op te losfen.

In eene bevruchte erwt of boon, als men
die weekt, ziet men er de oorfpronkelijke

plant in, maar men onderzoeke een onbe-

vrucht

HET
R.UNOVEE»

IV. Afd.

t

Hoofdft,’

Formering

der vrucht.

\

/
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vrucht peul- of ander zaadgewas, nimmer
'ziet men iets dergelijks. Dit hebben ju-

LIUS PONT EDERA CH VALESNIERI , beiden

beroemden Italianen, klaar betoogt, ook
MALPHiG us en onze zwammerdam, ja dit

heeft het beroemd famenftel van linnaeus
beweezen , en ik zal trachten het in de

Koeijen te (laven. Let dan
,

geachte Le-

zer ! op onze Figuur 1 in Plaat XXVII,
daar ziet gij bij h de kiem of de zelfftan-

digheid van een jonge Koevrucht van onge-

veer drie weken ,
niet grooter dan een boon •

tje. Dit vruchtje ligt dan drijvende in een

zeer doorfchijnend vlies i i

i

, hetwelk los,

zonder eenige aanhechting , in het uiterile

der hoorn van de lijfmoeder zweeft, terwijl

het vliesje, dat deze kern omringt, denzelf-

den omtrek aanneemt als den cijiinder der

hoorn zelve tot bij gg , en volilrekt als

nog geene aanhechting aan het verhemelte

of de wanden der lijfmoeder heeft. De eeni-

ge aanhechting die er is , is aan het uiter-

llen van de zaadleidcrs of de Falloppiaanfche

buis ƒ , en aan het eind'' der hoorn , ’t zij .

linker of regeer, waar de Koe gevat heeft,

en deze vereeniging is de oorzaak, dat de

Alantoïdes of het worstvlies aan de bevruch-

te zijde langer is dan aan de onbevruchte,

ten ware er twee hoornen tevens bevrucht

waren, als wanneer deze vliezen, 'elkander

ontmoetende bij aanwas der vruchten, aan

de baarmoeder verheden. Dus kan en moet
men, volgens onze gedachten en figuur, de

vrucht niet eerder een ei
,

dat is: een he-

flor
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i .

floten vlies, dat de vrucht omringt , noe-

men, voor dat het waarlijk geformeerd is;
RÜNDVSE *

duidelijker kan ik mij niet uitdrukken: on* IV. Afd.

ze afbeelding vertoont het in allen deejen, L

want men ziet de vrucht aldaar geformeerd

in zijn eerde vliezen , die als nog maar een

vlies fchijnen: wijders de inenting en ont-

moeting van het vlies doorfchijnende door het

fijne vlies van den hoorn aan den cijlinder,

daar na de uitpuiling aan den anderen zijde

van het vlies, ’t welk den anderen arm van

de alantoïdes in den tweeden hoorn uitmaakc.

Maar wat gebeurde er nu? deze vliezen, de

vrucht omringende, liggen tot nn toe los en

vrij, dan kort na de bevruchtiging , fluit

de baarmoeder, en deze omhelst de vrucht;

eene bijzondere, voor ons onnagaanbare,

aantrekkingskracht, vereenigt het vlies der

vrucht met de wanden der baarmoeder,

daar vindt het aantrekkende zuigers, die het-

zelve aanzuigen, en daardoor de kusfing,

den invloed van bloed wei - en andere voe-

dende vaten aan het vruchtvlies ( chorion )
mede deden, en als dan begint men de navel-

flreng eerst te onderkennen , en de moeder-

koek, dat zeldzaam knobbelgeftel in deKoei*
jen, wordt als dan geformeert, tot welker

afbeelding nu onze tweede Figuur op Plaat pi, xxvil
XXVII zal dienen Hier is levensgroote Eig* 2.

afgebeeld de vrouwelijke zaad bak van eene

Koe, die vier a vijf weken zwanger was.

In deze afbeelding vettoont zich dan zeer

kennelijk de zaadbal aa, en wel zoo naauw-
kcurig als wij die ergens hebben afgebeeld

ge-
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gezien, want in alle afbeeldingen, zelfs in

die van den naauwkeurigcn hoboke, is geen

acht gegeven op de tepelachtige uitpuiling,

door ons bij b naar de natuur gevolgd.

Deze tepel is juist gelijk aan de tepels eener

vrouwenborst , met dit onderfcheid, dat

dezelve niet porieachtig is : de tepels der

Koe hebben er ook eenige gelijkheid van.

De top van deze uitpuilende tepel vertoont

duidelijk affcheidingen en vliesfchotten , zoo

dat zij ten getalle van zes , met elkander

vereenigend, in een centrum als zamenloo-

pen. Hoboke heeft deze zamenloop ook
erkent, en afgebeeld over het beloop van

den geheelen bal; dan dit is ons dus niet

voorgekomen , het geen waarfchijnlijk zal

veroorzaakt zijn door het verfchil van ou-

derdom , of van meer of min gevorderde

zwangerheid van de Koe, uit welke hij zijn

voorbeeld genomen heeft
,
en die van ons

:

dus dan toont de zaadbal , hier afgebeeld

,

volmaakt eene bal of cene kloot, waarom
dezelve te regt Testiculus ( kloot ) genoemd
wordt. De volkomen fpherike gedaante doet

zich dadelijk kennen , rot daar dezelve bij c cc
verzwind in de vliezen en bloedvaten, zaad-

leiders, buizen, en inzonderheid in de on-
derbuikvaten , die de geleerden Hypogas-
trica noemen, en die zich in de zooge-

naamde vledermuisvleugelen vcrfpreidem In

deze Figuur 2 ziet men die bij dd

;

bij

eeee zijn de aderlijke en llagaderlijke vaten,

die 'in de zelfftanftigheid der lijfmoeder in-

yjechten; bij fff

f

eindigen zij in de afge-

lne-
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fneden lobbe, die om de ligging van de «*t

vrucht te zien, afgefcheiden is . van het on
RU ^DVSK »

derde gedeelte van den hoorn der lijfmoe- iv. Afi«

der. Het voorname, waar op nu hier te I-

lerten Haat, is de loop der zaadvaten, die
Hö0tci^

volflrekt met den bal en den hoorn der lijf-

moeder zich vereenigen , en die , het zij

men die eijerleiders of buizen van fal-

lo^pius gelieve te noemen , den waren weg
van uirftorting van het vrouwel ijk zaad in

den hoorn der lijfmoeder aamoonen , en die

voorzeker , toegepast op Plaat XKVI en

op Fig i in deze Plaat XXVII., geen bree-

den uitleg behoeven. In deze Figuur £ op*

Plaat XXVII,- is bij g g hec groote aflei-

dend zaadvat of de Falloppiaanfche buis zigc-

baar; deszclfs kronkelende, en nu bgeedere

dan fmallere uitfpanningen
,
geven een klare

blijk van zekere overeenkomst met de af-

leidende z adva ten of zaadletders in den

Stier. Gelijk dan ook de andere zaadbui-

zen , in deze Figuur, bij kh-en i

i

, mits-

gaders de tusfchen de bloedvaten inglooi-

jende flingers der wei vaten, hier zeer zigt-

baar zijn , en waarmede dan het verband van

den vrouwelijken zaadbal , met de hoornen

der lijfmoeder verklaard is. Vervolgens dient

men het oog te vestigen op Figuur 3 op Pk XXVlï

deze Plaat XXVIf, om dat aldaar dezelfde F ‘s *

zaadbal van dezelfde baarmoeder , overlangs

docrgefneeden ,
is afgebeeld. De naauvv-

keurige navolging van deszelfs gedaanre,

vertoont hier de inwendige zelfflandigheid

eenigzihs anders als die in Figunr 1 is\af^

B gs=
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het geheeld, want het tepelachtig uitllek bij a
rundvee

js j^er zeer onderfcheiden. Ook is het be-

iv. Afd. kleedfel bbb volkomen als een affeheiding

L van de kern cc zigtbaar. Wijders zijn de
00f

fponsachtige cellen meer ingekrompen, hec

geen toe te fchrijven is aan de meerdere

voortgang der aangroeijing van de vrucht,

maar het zakelijke , dat hier dient te worden
opgemerkt, is de geul of fleuf d ,

die als

een middenweg door de kern van den bal , tot

in de opening van den zaadweg e
,
in de kron»

kelbuis of Falloppiaanfche weg in loopt,

zoo dat deze Figuur volkomen ophelderd

en verklaart, het' geene in Figuur i en 2

in aanmerking genomen is: nog is hier bij-

gevoegd eene afbeelding van den linker vrou-

welijken zaadbal, zoo als die zich vertoont

wanneer de regter bevrucht is ; deze bal, Fig 4
pi xxvii

js gehee i u i c z jjn bekleedfel gepeld, en ver-
4

’ toont zich niet fpheerrond, zoo als Figuur

2 en 3 ,
maar platachtig ingedrukt; om des-

zelfs rand zijn als zekere ronde holtens aaa ,

die vrij fterker oranjekleurig zijn dan de

zelfftandigheid zelve. Deze holtens gedrukt

wordende, fchijnen een leenig geel vocht

uit te laten fijpelen, ook doet zich de rand of
oppertop van den bal veel breeder op dan in

Figuur 3, en het tepeltje b is hier niet op-
gezet maar ingedrukt : eindelijk verlengt de“

ze bal bij cc zich in deszelfs achterfte wand-
vlies, en bij d in de eigenlijke zaadleiders

of derzelver buis.

Wanneer men de zaadbal eener Koe, kort

na de bevruchting en dwars doorgefneden,

bc*
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2^ïet , dan kan men iiog dnidelijker dé zdad

wegen zien , althans zeer nadrakkelijk de
RUNDVE **

witte weg in het binnen (te van den bal ; ook IV Afd0

Ziet men dan niet minder duidelijk de in-
I#

wendige holtë, Waardoor het zaad midden
"

door den bal geconcentreerd naar den buis

wordt gevoerd* volmaakt gelijk aan die af-

leiding , welke wij in den Stierenbal bij hec

Verklaren def Zoogenoemde witte kern of
pit hebben afgëbeeld* het welk ons des te

meer Verfterkt in de gedachten, dat althans

in de Runderen eene geheel andere vermen-
ging van het mannelijk en vroüweltjk zaad

plaats heeft* als in andere dieren, gelijk

dan ook de fijne fibsgewijze vaatjes zeet

duidelijk derZelvef inwemelmg in de mid-

delholte doen zien* en men tevens eene op-

zwelling in de zelffiandigheid van den bal

gewaar Wordt*

Na de befchrijving der afbeeldingen, Fi VercUfê

guur 3 en 4 , komen wij nu tot het eigen verklaring

lijke* namelijk het inwendige der baarmoe- xxvn^
der: deze is zod wel voor als na de be* Fig. • $.

vruchdng inwendig als met vïeezige rim-

pels, vol knobbelachtige plooijen of rond-

achtige geulen, Zoo als dit in Plaat XXVI
te zien is, doch hier in Figuur 2 op Plaat

‘XXVII veel kennelijker is afgebeeld , nade-

maal de helft van den bezwangerde hoorn Is

afgeligt: hier ziet men die knobbels kkkk
kkkkkk duidelijk allengs kleiner en klei-

ner naar den cirkel des hoorns ah in plooi*

jen verdwijnen: deze knobbels zijn eigen*

lijk de groeven
*
waaraan het knoopvlies of

0 a bel*
/
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beijenvlies QChorion ) zich vasthecht, zoo

dra als de vrucht tot zoodanige vastheid

gedremd is. Dat deszelfs bekleedfel aan het

verhemelte der baarmoeder kan kleven

:

hiertoe helpt zeker geel lijmig vocht, dat

men altoos , niet alleen in de zaadvaten ,

maar ook vrij overvloedig in de hoornen

en vcorts door de geheele baarmoeder vindt;

als dan worden door eene onderlinge zamen-

trekking ,
eigenlijk aantrekkingskracht ( At•

traftie) ,
de vliezen van de vrucht ver-

knocht aan de wanden der baarmoeder, tot

dat dezelve van tijd tot tijd naauwer veree-

nigende, eindelijk de bloedvaten der Moe*
derkoe door de vliezen en den naveldreng

met de vrucht zich vereenigen. De gemelde

aantrekking aan de baarmoeder, of liever

de eerde fporen daarvan, ziet men zelden

eerder kennelijk', dan wanneer de vrucht

ten minde vier, vijf a zes wtken fprong

oud is ;
althans ik heb nimmer die aanhech-

ting, ten minde de indrukfels der knoopen
ofbeijen van het Chorion voordien tijd ken-

nelijk ontdekt , en zelfs ontglippen deze

teekenen al dikwijls het oog, vooral als

de Koe lang dood is geweest, of de baar-

moeder een nacht dechts overgelegen heeft;

want dezelve alsdan geopend wordende,
puilt het vlies met het vruchtje met geweld
er uit , en is alsdan geheel ontdagen van de
wanden der baarmoeder , terwijl de fijne

bloedvaatjes dan ook onzigtbaar zijn. Be-
zie nu

,
geachte Lezer ! onze Figuur 2 bij

l , daar ziet gij de vrucht reeds geformeerd

en
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en kennelijk aan den navel ftreng m han-

gen , midden in hare vliezen, welke geza-

menlijk als nog zoo doorfchijnende zijn,

dac men het hoofd, de pootjes, ja zelfs de

kol kan onderkennen ; maar , en dit is nu
het doelwit, over het geheele vlies ziet men
de ronde plekken van het knobbel - of bei-

jenvlies nnnnnnn , of om het met den

boerennaam te noemen , van de heeling

,

duideli k in dien rang, als dezelve aan de

groeven der baarmoeder verheeld zijn ge-

weest: men ziet wijders bij o o de hoor-
nen van de vliezen, uit de hoornen der

baarmoeder gefcheiden, en op zekeren af-

iland afgebonden ,
in diervoege , dat de

geheele vrucht met gemelde vliezen vrij en

ontflagen kan befchouwd worden, ‘en waar-

mede wij dan een flap nader gedaan heb-

ben , om nu den voortgang der zwanger-
heid eener Koe en den groei van het Kalf
volkomen tot onze kennis te brengen.

Verklaring van Plaat XXVII,

In deze Plaat worden nader en afzonder-

lijk afgebeeld de vrouwelijke zaadballen in

de Koe, benevens de eerfle formering van

de vrucht in de hoornen der baarmoeder

,

enz.

B 3 Fir

\

HET
rundvee,'

IV. Afd;
I.

Hoofdig
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*un*dvei.
FigUQf I Helt , zeer duidelijk, levensgroote

UNDV
* voor een geopenden vrouwecken zaad-

IV. Afd» bal, of zoogenaamd eijernesc , met zijne

Sloofde#
afleider, de Falloppi anfche buis, en het

uiterrte van Jiec vljes in de hpo^ji des lijf-

moeders#

üaaa Verbeelden de vliezige cellen pn

kliertjes in de kern van den bal.

bbbb Is het bekleedfel pf de uitwendige

rok van den bal.

ccc Is een gedeelte van het omgeflagen in*

wendige vlies van den bal.

d Is de opening, waardoor het te bevruch*

ten zaad of het eitje, zoo men het noemt,
in de Falloppiaanfche buis invloeit.

eee Is de gemelde Falloppiaanfche bgis.

fff De verwijdering des zaadlejders, wel-

ke met eene aanmerkelijke kromming
verbreed, en met zijn uiteinde aan den

hoorn der baarmoeder gehecht is , al-

waar de vermenging van het vrouwelijk

en mannelijk zaad in $e befpringing ger

fchiedr.

gg Het punt, waar het uitere van den
vrouwenlijke zaadleider, in de wentel-

ci linder van den hporn zich inlijft.

fr Het eerfle vormfel d^r yrucht
,
nu reeds

zigtbaar.

i i i Het worstvlies ( Alctntoidcs ), in zijn

allereerfte gedaante, in den hoorn der

baarmoeder ; doorfchijnende dopr het

bijen vlies (chorion').

Uk
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kkk Hit begin van het bijenvlies ( Cho-

rion '). v
ll De doorfchijuing van het lamsvlies (Am-

tiion ).

.,HBT

RUNDVB

IV Afd.

I.

Hüuidft ,

Figuur 2 : het d of de zaadbal in zijn ge-

heel, levensgroote, zoo als hetzelve zich

aan de vleugelen eener baarmoeder van

eene Koe , welke omtrent zeven weken
fprong was, bevondr.

aa De bal in zijne volkomen fphericke ge-

daante, levensgroóte.

b De tepel van den bal, uit verfcheidene

fchotjes of verdeelingen beftaande, zoo
als die op den top van den bal ftond.

ccc Den bodem of het ondergedeelte van

den bal, in zijne vliezen en vaten ver-

fmekende. T
d d De takachtige uiteinden der weivaten

in den bal en in het vïedermuisvlies.

ceee De takken der aderen en der flaga-

deren, die in hetzelve ontfpruiten onder
uit de wanden des baarmoeders.

ffff De wand of de zelfftandigheid des

baarmoeders ,
afgefneden aan zijn oor-

fprong.

gg De Falloppiaanfche buis , mitsgaders

den kronkelenden weg van het vrouwe-
lijk zaad naar de baarmoeder.

h h De aanvoerende zaadvaren.

ii De kronkelende vlechtingen van fijnere

zaadvaten.

ftkkkkkkkkk De plekken der trechter-

B 4 hol-
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holligheden in den bodem der baarmoe-

der, zoo als die zich vertoont met der-

zelver plooijen, en nog zonder de aan-

hechting der beijen van het beijenvlies.

4 De vrucht , nu reeds het hoofd en de

pootjes vertoonende, hangende aan zijne

navelftreng, en cioorfchijnende door zijne

vliezen.

m De navelftreng

nnnnnnn De plekken van de aanftaande

moerbeijen op het beijenvlies Q Chorion ).

öö De afgebondene einden van hetzelve,

en tevens van het worstvlies.

pppp De aderen en (hgaderen, en andere

vaten, door de vliezen zeer kennelijk.

Figuur 3 : denzelfden bal van Figuur 2

op eene andere manier doorgefneden , als

die in Fig. 1,

a Is de repel, die hier inwendig is door-

gefneden

hbb Zijn de wanden of bekleedfels van den

kern des bals , welke vervolgen tot aan

den bodem in den eijerweg,

cc Zijn de vliesjes der fponsachtige zaad-

floffe.

d Is het middenfehot of de weg derzelve

naar den buis

e Hier is het begin der fijne uitloozing uit

den kern van den bal in de zaad weg.

ƒ De kromming van den zaadweg, gedeel-

telijk geopend.
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g De Falloppiaanfche trompet, door- of hrt

afgefneden. rundveb,

iV Afd,

Figuur 4 verbeeldt een’ linker zaadbal van l
:

eene Koe , waarvan de regterhoorn be*
00i *

vrucht was, uit zijn bekleeifel gepeld.

aaa Zijn ronde plekjes of holtens , die

zich op deszelfs rand vertoonen.

b Is het tepeltje, dat hier niet is opgezet,

maar inzinkt.

cc Is deszelfs achrerfte wand vlies , dat aan

de vledermuis vlerken gehecht is.

d De linker zaadweg of trompet van Fai-

loppius.

f \

%

13 5 VIER-

V
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VIERDE AFDEELING.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Behelzende het vervolg der hefchrijving

van de inwendige deelen van de haar-

moeder der Koeijen , in hare he -

vruchten (laat , met betrekking tot

de?i verderen groei eti dragt van

het Kalf , mitsgaders een ontleed-

kundig onderzoek over de wind-

, vliezen en bekleedfe-

len van de vrucht in de

baarmoeder•

j[SJ* adat wij dan de baarmoeder in ha-

rundvee. re bevruchting en voortgang der uitdij-

ging van de vrucht hebben befchouwd,
[IV.^Afd.

voor zoo verre dat eerfte daar zijn van eene

Hoofdft. Koevrucht onder ons bereik vatbaar was ,

zoo zullen wij thans dit onderwerp nader

en meerder duidelijk behandelen , en dus

het gene niet dan met geleerde en ontleed-

kun*
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kundige fabtiliteiten heeft kunnen betoogd

worden , tot eene meerdere vatbaarheid voor

den Landzaat of die genen, welke zich op
de Vroedkunde en het helpen der barende

Koeijen toeleggen , te brengen.

Om nu hiertoe te geraken , behoort men
vooreerst kennis te verkrijgen van de be-

kleedfelen en vliezen der vrucht zelve, want
aan deze kunde hangt veel van de weten-

fchap der Vroedkunde in de Koeijen af

De Geleerden erkennen hier vier voor-

name bekleedfelen, te weten: het Chorion,

de Alantoides , de Urachus en het Am -

rtiony en voegen er dan nog bij de Liga-

rnenta fibroja. Alle deze bekleedfelen te

zamen genomen , dragen den naam van 1S0-

Cundina. Over den oorfprong en de be-

teekenis dezer Latijnfche of .Grieksch - Li-
tijnfche namen zijn fchier zoo veel ver-»

fchillende gedachten als er Schrijvers over

dit onderwerp gefchreven hebben, welke,

zoo wij dezelve hier ter plaatfe wilden be-

ilisfen , zeer zeker den Hollandfchen Lezer

in verwarring brengen zouden , en daaren-

boven zouden wij niet verder gevorderd

zijn, dan men tot heden toe hiermede ge-

• vorderd is : weshalve wij' al deze bijzon-

derheden daarlatende, alleenlijk in zoo ver*

lïaanbaar Hollandsch als wij gewoon zijn,

zullen vervolgen door het voordragen van

den zuiveren zin, welke alle die Latijnfche

en andere namen in onze moederfprake heb-

ben , en dus volgc hrer d*rzelver betee-

kenis.

De

HET
RUNDVBS*

IV Afi.
II.

Hoofda.

Bekleed*

felen en

vliezen

dervruckt.
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*ET De benaming dan van Secundina , is het
rundvee.

geen men jjec Xederduitsch noemt Na •

IV. Afd geboorte, dat zijn de vliezen en bekleedfe-

Hoofdft
*en ’ na afleiding en geboorte der

00 * vrucht volgen , en dus nageboren worden.
Ten aanzïen van de Koeijen wordt deze be-

naming ook gebezigd; maar de Boeren noe-

men het doorgaans het vuil , het navuil ,

of de heeling , niet in den zin van heden ,

gefiezen , maar van op zijn plaats bren •

gen , zoo als kiliaan dit te regt verklaart,

en ook de ware zin is bij de Boeren

;

want als zij het vuil der nageboorce af-

fcheiden van de baarmoeder , brengen zij

die op zijn plaats , dat is , zij heelen de

opening der baarmoeder, en dit is voorwaar

eene der grootlle kundigheden, die een regc-

fchapen Koehouder moet bezitten, het welk

in de verhandeling over het verlosfen der

Koeijen duidel jker zal blijken.

Onder de bekleedfelen komt het eerde nu

voor het Chorion , welker beteekenis is eene

verzamelplaats, een Chorus mogelijk, om*
dat de knoopen van dit vlies als in eenen

choorkring geplaatst zijn: zie Plaat XXVIII
Fig 2 en Plaat XXIX Fig. i. Die vlies

wordt ook genoemd het adervlies , of hec

yaatrijke vlies , om de veelheid van aders

en bloedvaten, waarmede het voorzien is:

ook het buiten(le vlies der nageboorte , de-

wijl het de vrucht en de andere vliezen ge-

bed omringt en als verfterkt: onze Boeren

noemen het zeer natuurlijk het knoopvlies

of het beijenvli.es , ook wel het moerbei*
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jenvlies , of, op plat hoersch, het baijen - UTy

vlies , om dat de knobbels daar op en aan
RUNDVER"

als knoopen en beijen , besfen of beziën IV. Afd.

zich vertoonen. Er zijra er , die , naar ons

inzien , aan die beijen nog veel natuurlij*
"00

ker naam geven, te weten, die van zui-

gers

:

Deze benaming is in der daad vernuf-

tig , want het zijn als zuigers, die in hun- }

ne holligheden fluitende , door de bloed-

en andere vaten de vochten aanzuigen. De-

ze zuigers of beijen worden ook moeder-

koeken genaamd , en zijn die fpons - en

vleeschachtige ligchamen , welke aan en op
de buitenzijde van het beijenvlies zijn, en

bij het kalven aan hetzelve vast blijven zit-

ten en met alle de overige vliezen, welke

de nageboorte uitmaken , te ge%ijk van de

Koe afgaan. Deze beijen dragen, bij de

Geleerden , den naam van Cotyledones . De
hoiligheden , waarin dezelve fluiten , worden
trechter - holligheden genaamd, dat mede
niet oneigen is, omdat die knoopen of bei»

jen fluicen , of zich met eene menigte te»

peltjes vasthechcen, in gelijke trechtersge-

wijze holten, waarin eene menigte gaatjes,

even zoo als eenige rondheid in zijn ring.

Nog dient hier niet overgeflagen te wor-
• den , dat bij vele Boeren opgemelde zui-

gers of beijen ook moerbeijen genaamd wor-
den, dat zeker ook niet oneigen is, omdat
zij veel overeenkomst met die vrucht heb-

ben.

Het tweede vlies , dat het Kalf omringt,

of aan de nageboorte verheeld is , is de

Alcm-



go NATUURLIJKE HISTORIE

WET Alantoides ,
dat een dartiivlies eri ook

rundvee
worstviies genaamd wordt , om de gelijk-

IV. Afd. heid ,
die deszelfs ukdijging met een darm

IL of worst heeft. Onze Boeren kennen die
oofL ‘ #

vlies meest bij den naam van worstvlies.

Het derde vlies is datgeen, het welk men
tJrachus of het pisviies noemt. Dit vlies,

dat met een buis, de blaasband genaamd,
uit de blaas der vrucht ontfpruit , is zeer

gemeenschappelijk aan de worstvliezen ver-

knocht , en als *t ware een doorfchijnend

vlies ; hierom is het aan de Boeren niet zoo
afzonderlijk bekend, en zelfs vele opper-

vlakkige befchouwers of jonge leerlingen

kunnen het niet zeer gemakkelijk onderfchei-

den om deszelfs dunte en teederheid.

Het vierde vlies is Amnion genaamd, om
dat het als de vriend ( Amicus ) van de

vrucht wordt aangemerkt , of omdat het

zeer wit en helder doorfchijnend Is. In het

Nederduksch is het bekend- met den naam
van het lamsviies , omdat het jong er als

ingewonden is , en dit het teederite en Iaat-

ile vlies is, waardoor de vrucht omringd,
en waarin een fmerig en zalvend vocht be-

reid wordt. Hetzelve wordt ook het mo&*
dervlies genaamd.

Nog zoude ik voor mij een vijfde vlies

benoemen , te weten , het kokervlies van den

navelkreng , het welk bij de Boeren onder

den naam van den jlrengkokcr bekend is.

Het is een wit, eenigzins ruw, vlies, waar-

door de twee ilagadereti en twee aderen,

als mede de pisleider of blaasband, (welke
te
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te ^amen de navelftreng uitmaken) omvat

worden , en waardoor dit gezamenlijk als

een breeden band voorkomt, welke van de

navel der vrucht uitloopt en zich in de

vliezen, welke de vrucht omringen, ver-

fpreid en verliest.

Nog dienen wij vooraf te melden, dat

alle de opgemelde vliezen , inzonderheid het

beijenvlies en het worstvlies, nog verfchei-

den flrekkingen van vezelen hebben ,
die de

onderlinge vaten dekken : men noemt dezel-

ve windfelen ( Ligamenten >. In het bei-

jenvlies der Koeijen, wanneer men het ge-

droogd heefc, kan men ze, even als in de

blaas, van een fcheuren en fcheiden, en in

een opgefpoten gedeelte gedogen dezelve

eene afpelling van de vaten.

Dus hebben wij dan de Hollandfche be-

namingen der gemelde vliezen opgegeven,

opdat den Landzaat dezelve nu in de moe-
derfpraak kennende, met gemak onze vol-

gende aanmerkingen en afbeeldingen zal kun-

nen bevatten.

Men leze dan de verklaring der afbeel-

dingen, geplaatst op Plaat XXVI1L XXlX,
XXX en XXXI, waarop alles ordelijk zal

voorkomen zoo als het de natuur geeft. Op
Plaat XXVII zijn reeds de afbeeldingen van

twee Koeijenvruchtcn in hunne eerfte wor*
ding medegedeeld ; maar nu vervolgen wij

met de befchrijving en afbeelding van hun-
nen verderen wasdom, welke in de eerfle

drie maanden der dragt, door de geringe

uitzetting der Koe, uitwendig weinig zigt-

baar

HET
R.ÜNDVEE.

IV. AfcL
II.

Hoofilt»
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%

het baar is; maar van dien tijd af, tot aan het
rundvee.

e jncje der dragt , meer en meer zigtbaar

IV. Afd- wordt, zelfs zco, dat men van de twin-
11 tigfte week, dat is van de helft der dragt

Hoofdft,
tot tegen bet einde derzelve toe, de

bewegingen van het Kalf, aan de regter-

zijde der Koe , door het gevoel kan waar-

nemen , en deze bewegingen fomtijds met

het oog uitwendig aan de Koe kan ont-

dekken.

Tot eene verdere afbeelding dan dient

vooreerst in Plaat XX VIII Figuur i , het

welk eene verkleinde afbeelding is van een

volledig bezwangerden regterhoorn der baar-

moeder, in eene Koe, ter halver dragt Bij

onze vorige afbeeldingen op Plaat XXVI
en XXVU en derzelver verklaring, hebben

wij gezegd en doen zien, hoe de hoornen

der baarmoeder in de eerfle bevruchting

nog flap en ontfpannen zich opdoen , en

daarbij doen opmerken , dat de uitzetting

en uitfpanning toeneemt met den wasdom
der vrucht : dit is nu zigtbaar in onze Fi-

Piaat guur i op Plaat XXV11I , waar bij aaa
xxvill de regterhoorn geheel gefpannen is afge-
F ] g. i- beeld, terwijl de linkerhoorn bij££(wel-

Bevruchteke alhier buiten zijn band en als omgefla-
hoorn der gen is afgebeeld ) geheel als ingekrompen
baarmoc* V00rk 0mt, zoo dat eigenlijk het middenpunt

van de baarmoeder bij cc
, als in een zak,

de plaats, waar de vrucht ligt, aanduidt:

verders vertoont zich deze hoorn volmaakt

als eene cylinder of {lekkenwervel , zeer ge-

lijk aan de alijkruik en bijzonder aan dac

foon
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foort yari hoornen, yvelke men Amrhons • hé
-

*

hoornen noemt , en wel volkomen aan de
RUND ^ BS «

Naütulus of hét fchippertje; men ziet hier iv Afd*

bij dddd den wentel- öf wérvel draad’ dui-

delijk eindigen fn dien allerfubtielften draai,
'

welke wij op Pinat XXVII in Fig. ï heb-

ben aarfgeduid, en waar wij tevens de aan*

hechting’ van de na alhier gefloten zaadlei-

ders en buizen eee duidelijk hebben afge-

beeld , die vooral hierbij moeten vergele-

ken worden : eindelijk is hiér bij •ff dèn

weg aangeflipt, Waardoor de baarmoeder

gemeenfchap heeft met deszelfs opening en

uiteinde , en waar langs het Kalf heen glooit

in de geboorte; bij g is de ring der baar-

moeder , en bij h de aanhangfels van dn

banden der fchede.

Men vestige nu verder het oog op Plaat
-

XXVIII Figuur 2: hier is het verhemelte

van dezen baarmoederlijken hoorn , afgefchei*
0

den en als omgeflagen vertoond, juist zoo
als dezelve, in dezen gevorderden flnat van
zwangerheid , is , en zoo als de holligheden ,

waarin de beijen fluiten
,

in eenen regelma-
tigen rang liggen.

Befchouw dan deze tweede Figuur: in

dezelve ziet gij de holligheden, waarin de
moerbeijen fluiten, en welke door fabricïus

te regt Camacula , dat is 'wratten * genoemd Hoiiigbe*

worden, naar waarheid afgeheeld: zij ftaan den , waar-

in geregelde reijen, en wel in drie onder*.

!

n de bei.

fcheidene rigtingen, tot dat zij allen in den
Jeöflül|ea *

cVlinderdraai bbb verkleinende, het tegen*

C beeld
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HlT beeld van Fig. i op deze PJaat , en van
fcuNDVEB.

j 0p piaac XXIX zijn , terwijl die van
IV. Afd. de andere zijde hier niet zigtbaar, maar nog

Uooftó
aan baarmoeder vast zijn , en men zich

dus zes zulke reijen moet voordellen. De
meeste Natuurkundigen hebben deze orde-

lijke rigting overgeflagen , en vooral ook
de buffon en meer anderen , het welk daar

aan toe te fchrijven is, dat zij gewoonlijk

het moerbeijen - of zuigvlies ongeregeld uit-

nemen , het welk te gereeder gefchiedt , om
dat de trechterholteo , of de zuigers der baar-

moeder , zeer gemakkelijk van een fchei-

den , en de moerbeijen als dan op allerlei

Handen door een wentelen. Fabricius ak
yiquapendente evenwel is de eenigfte, mij

bekend, die deze regelmatigheid in de baar-

moeder van een Schaap heeft opgemerkt en
keurig afgebeeld. Onze Figuur 2 op Plaat

XXVIII, uit de Koe alhier afgebeeld, komt
er zeer nabij ; alleenlijk meenen wij die nog
naauwkeuriger te hebben gevolgd : wij be-

lijden ook gaarne, dat wij hier niet zoo op-
lettend op zouden geweest zijn, ware het

niet, dat de zeer loffelijke Ontleedkundige

Heer forsten, thans Hoogleeraar te Har -

derwijk , ons hiertoe aanleiding had gege-

ven door het edelmoedig mededeelen van

een door hem zelven opgefpoten vlies van

de baarmoeder- trechters en moerbeijen zui-

gers, waarin deze regelmatige reijen duide-

lijk zigtbaar waren , en die ons toen aan*

fpoorde, om dit nader te onderzoeken en

af
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af te beelden, zoo als wij nu hier doen,

en het genoegen hebben van daarin , na veel

fukkelens, wel gedaagd te zijn, zoo dat dit

volkomen beantwoordt aan de uitwendige

gedaante van den hoorn , op deze Plaat in

Figuur i afgebeeld, en aan de uitwendige

gedaante van het beijenvlies en de beijen,

op Plaat XXIX Fig. 1 vertoond.

Ons dan nu tot Plaat XXVIII Figuür 2.

bepalende, zoo ziet men bij aaaaaaa de

grootfte trechtervaatjes van de eerde rei

,

bij wijze van fchoteltjes allengs bij ccccc
verkleinende, tot in den flekvormigen cy-

linder, bij bbb aangeduid. De tweede re-

gelmatige rei van gemelde trechterfc hotel-

tjes ziet men bij ddddd , insgelijks allengs

verkleinende en mede eindigende in den 11e k-

vormigen draai bij bhb. De derde rei is zigt-

baar bij eeeeeeei voorts vertoont zich bij

ƒ een aanmerkelijke groote geul of trech-

terholte; deze heeft fabricius ook gekend,
doch niet verklaard : het is eigenlijk de groo-
te geul, die uitwendig op de baarmoeder
zigtbaar is, bij wijze van een knobbel, zoo
dra de vrucht zich aan dezelve begint te

hechten: zie Plaat XXVI bij s ; maar nu
pnrdekken zich in den bodem der opgemeb
de trechtertjes of geultjes, gaatjes en ope-

ningen, die bij de ontlluiting duidelijk on-

derkend wo‘den. Deze bodemen en gaatjes

zijn omvat in eenen vrij dikken ronden ring,

welke een zamenknijpend vermogen heeft

©m de moerbeijen te omvatten: deze ope-

C % nin-

n£T
RUNDVEÊ.

IV. Afd.

it
Hoofdig
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9117 ningen zijn eigenlijk de mondjes der bloed-*
Run£VE *‘

wei- en andere vaatjes, die door aantrek-

IV. Afd, king en omhelzing de vochten in de beijen

^ of zuigers overftorten, en welker werking
0 ‘

‘ hier zeer kennelijk is. Men lette dan op

dit beloop der vaten
, in deze afbeelding : bij

gggggggggggg zi
i
n de grooce ooTfpron-

kelijke aderen en flagaderen verbeeld , bij

hhhh de groote oorfpronkelijke bloedva-

ten, welke uit den mond van de baarmoe-

der ontfpruitende, elkander langs het ver-

hemelte der baarmoeder vergezellen , en met

hunne fpruchtels van trechtertje tot trech-

tertje loopen, zoo als allerfraaist bij iiii

iiiiiiïi de takken van de eene rei eindi-

gen in de tweede, en van deze wederom in

de derde rei. Tüsfchen deze adertakken nu
loopen wederom flaauwere fpruchtels van

weivaatjes kkkkkk , met den anderen op
dezelfde wijze vereenigd: wijders is bij ll

de aanhechting van dit binnenbekleedfel der

baarmoeder , aan deszelfs mond , aange-

duid.

Overgaande om, op de volgende Plaat, het

beijenvlies en de beijen zelve te befchouwen,
laten wij hier eerst eene korte verklaring va»

Plaat XX VIII volgen.

*

Ver'
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Verklaring van Plaat XXVIII.

De afbeeldingen op deze Plaat zijn naar

het leven geteekend en gefchikt , om een klaar

begrip te bekomen van de hechtingen der

bekleedfelen en vliezen van het Kalf, aan

de wanden der baarmoeder.

Figuur i verbeeldt den rechterhoorn van d£

baarmoeder eener Koe, ruim ter halver-

dracht , doch hier in eene verkleinde pro-

portie en geheel opgezet, in die uitzec*

ting, welke dezelve natuurlijk vertoon*

de, afgebeeld.

aaa Dnidtaan dengraoten ronden cirkel van

den regterhporn , als een llekkenhuis , aan

Zijne breedfte einde.

bb Is de ongefpannen linkerhoorn , zoo als

die zich, onbevrucht zijnde, vertoont:

alhier over het midden der baarmoeder

heengeflagen , afgebeeld.

Cf Is het midden van de baarmoeder en de

plaats, waar de vrucht ligt.

dddd 1$ de fpirale draai van den hoorn.

eee Zijn de aanhechtingen der zaadklieren

en eijerleiders aan het uiterfte van den fpi-

ralen wentel verbonden.

ff De weg des baarmoeders, waar lang$

het Kalf heen glooid in de geboorte»

c 3,
" '

'

‘ £

BIf
HUNDVE6*

IV. Afd«
II.

Hoofde
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HtT
ff Vertoont den mond der baarmoeder of

RUNDVEE» ö
j
den ring.

iv. Afd. h Aanhangfels der banden van de fcheede

der baarmoeder,
Hoofdft.

Figuur 2 Verbeeldt bet bekleedfel der baar-

moeder inwendig , en van den fpiralen hoorn

afgefcheidenen omgekeerd, om het fraaije

beloop der rrechtersgewijze holligheden

of zoogenaamde moederwratcen te kun-

nen zien.

aaaaaaa De wratten of trechterkomme*

tjes, die in het verhemelte der baarmoe-

der ,
de moerbeijen ( cotyledones ) of

moederkoeken der Koe om vangen, waar-

om dezelve ook moederwratcen genaamd
worden : allen in eene fpirale en evenre-

dige rigting liggende.

bbb De fpirale draai, alwaar de moeder-

wratcen allengs verkleind zijn ingewikkeld.

ccccc Verkleiningen van de moederwrat-
ten van de eerfte rei.

ddddd De tweede regelmatige rei der

in cederwratten.

eeeeeee De derde regelmatige rei.

ƒ De groote trechterholte
, waar aan de eer-

He groote moerbei, als de voornaamfte

van dit vlies, dicht aan de banden, zich

hecht, en waar in de gaatjes der tepel-

tjes zich vooral ontdekken.

gggggggggggg De takken der oorfpron-

kólijke aderlijke en flagaderlijke bloed - en

andere vaten, die langs het gcheele ge-

welf
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Hoofdft.

welf der baarmoeder ontfpruiten en in de het

wratjes uitfijpelen.
rundvb«3

hkhh Zijn de groote bloedvaten , welke iv. Afd*
uit den mond der baarmoeder ontfprui n *

ten , en waar door de opfpuiting moet
gefchieden. Deze vaten ontfpruiten ins’

gelijks uit de groote bloedvaten in het

bekken en uit die der blaas, waarmede
zij gemeenfchap hebben.

iiiiiiiiiiii Het beloop der fpruchtels

van deze vaten , van trechter tot trechter.

kkkkkk Flaauwere fpruchtels van weïva-

ten , enz. \

ll Is de aanhechting van Figuur 2 aan Fi«

guur i , bij den mond der baarmoeder.

HET BEIJENVLIES,

Nu befchouwe men Plaat XXIX Fi- Plaac

guur i : hier is het wonderlijk tegenbeeld xxix.

van Plaat XXVIII Figuur 2 ; want het be* Fj s« T -

kleedfel der baarmoeder in die Figuur 2 als Het Bei-

oingeflagen vertoond zijnde, zoo dient men
zich voor te (lellen, dat de helft des hoorns

C]el50

.van de baarmoeder , Plaat XXVHl Fig. 1,

opgeligt zijnde, en van het bekleedfel ont-

bloot, als dan de nageboorte. Plaat XXIX
Fig. i , zelve te voorfchijn komt

,

waar

van het eerde vlies , namelijk het moerbei-

jenvlies QChorion} , met deszei fs moerbei-

jen of zuigers, juist en in orde van reijen

en beloop van vaten, overeenkomt met he$

C * ver*
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IV. Afd.

II.
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verhemelte van den hoorn, op Plaat XXVIII
Figuur 2. afgebceld ,

waarin deze beijen in

de 'daar afgebeelde trechcerholletjes geflo-

ten waren en omhelsd wierden
,

gelijk dit

genoegzaam, zonder veel omflag, is na te

gaan en overeen te brengen, waarbij men
moet opmerken dat zich hier iets naders

opdoet ten aajizien der vrucht, welke in

Plaat XXVII is afgebeeld en daarbij be^

fchreven hoe doorfchijnende en kenbaar de

vrucht, in den beginne, zigtbaar is door

de vliezen, daar hier op Plaat XXIX Fig. 1.

integendeel de vrucht aaa , alhoewel veel

grooter en ouder, veel minder doorfchijnt

eny met her lamsvlies, Hechts als een ge-

zwollen bundel voorkomt. De reden hier

van is gemakkelijk te betoogen
, want door-

dien het eerde vlies, te weten het bijen -

vlies, in dikte en zwaarte toerteemt
, met

öc groeijing van het Kalf en daarenboven

de bloed- en andere .vaten in alle hunne
uiterfle fpruchtels, met rood bloed enz ge*

vuldzijn, zoo vermindert de doorfchijnend *

heid , welke dan ook nog al meer en meer
vermindert, tot zelfs op den uiterflen flond

der baring, als wanneer het Kalf, door de

vliezen ,
niet anders kenbaar is dan door de

ligging en (trekking van kop
, pooten er*

lijf: maar ligt men dit beijen vlies op, dan

ziet men het kalfje volmaakt, zoo als, de’

afbeelding op Plaat XXX zal doen zien.

Nu bij de verklaring van Plaat XXIX
Figuur i blijvende, zoo zien wij alrede het

kleine kuisje of Itierkalfje aaa
, dat gebo»

ren
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ren Haat te worden , in zijn windfel
,
door ket

het moerbeijenvlies heen fchijnen, en 0 f.
rundvee

ichoon niet geheel duidelijk zigtbaar in alle iv. Afd.

zijne ledematen ,
vertoont zich echter bij b IL

het hoofd even zigtbaar: wijders ziet men Ho°
•

bij cc kennelijk den pisleider door het moer-
beijenvlies heen in het pisvlies eindigen, ge-

lijk ook bij dd de bloedvaatjes
, die uit het

vlies e , aan het begin der baarmoeder, mits-

gaders langs de fchede ƒ, uit de onderbuik-

fche vaten voortfpruchtelen
; zoo dat dan

hier mede de gedaante en eigenfehap van

het eerfte bekleedfel , te weten , het raoerbei-

jen- of zuigervlies, verklaard is, en waarop
alle zijne beijen in een zelve drieledige or-

delijke ligging, gggggg^-hhh en iiiii

zich vercoonen , even als derzelver trechter-

holcen op Plaat XXVIII Figuur 2, en weL
ker getal, gelijk men ziet, zeer aanmerke-

lijk is. Eindelijk moet men opmerken, dat

in ieder der beijen ook wederom Hippen

zijn , die juist beantwoorden aan de gaatjes

in die Figuur 2 , in de trechterholtens te

zien , en ook dat de beijen hier als ronde
knoopen , bolrond vertoond , ook wel gedeel •

telijk langwerpig rond zijn , en in de holtens

van die Figuur 2 gefloten hebben
,

gelijk dit

mede in den bodem der baarmoeder, op Plaat

XXIX Figuur 1, bij kkkk te ontdekken

is, en in dit gedeelte der baarmoeder, dat

van onderen nog niet afgefcheiden is van
het moerbijenvlies, een zeer klaar begrip

van het betoogde geeft. Eindelijk ook ziet

men bij lil de verkleining der beijen in den
C 5 fpi-
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B*T fpiraïen draai , en bij m m m mmm al mede
&CNDVEE.

zeifje aaneenhechting der bloed - en an-

IV. Afd. dere vaten, als die op Plaat XXVill Fig. 2

Hoofüft
z^n ^gewezen; voorts zijn de beijen hier

00 9
zeer kennelijk. Wat het getal betreft: de
bi’ffon heeft het op honderd ge fteld : eeni-

ge meerder of minder: j. gunther eber-

hard en a. ERissMAN, bepalen het getal

dezer beijen van veertig tot zestig , ook wel

zeventig, en zeggen wijders dat dezelve

nooit een bepaald getal hebben (*): wij

hebben het getal mede nagegaan, doch het

ook niet naauwkeurig kunnen bepalen, want

zij verkleinen zoodanig in de omkrulling

des hoorns, dat zij als verdwijnen , en daaren-

boven verfchilt het getal merkelijk in de

eene Koe bij den andere , zoo dat ik mede
denke dat dit getal niet altijd regelmatig het-

zelve is. Men zal nu , naar mijne gedach-

ten, de afbeeldingen op Plaat XX VIII Fig*

i en 2, en op Plaat XXIX Fig. 1 genoeg
begrepen hebben ; wij zullen nu verder

gaan en de beijen ,
benevens de trechterhol-

tens , waarin dezelve fluiten , levensgrootte

befchouwen.
Plaat Men befchouwt te dien einde Plaat

XXIX Figuur 2, alwaar men zeer naauw-
keurig levensgrootte ziet afgebeeJd een

der grootfte naoerbeijen , nog gefloten in

den

( • ) Zie de Verhandelingen dezer twee laatfte , ove?

het verlotfen der Koeijcu

;

uitgegeven in h«t 9. en
io. Deel der Verhandelingen van de MaatfcTiappij ter

bevordering van den Landbouw , te Am fierdam %
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de trechterkom of holte , zoo als die, H

voor de geboorte van een Kalf, nog aan
RÜNDV£8^

de heling vast is. Bij a is de wortel van IV. Afd»

een vleezig gedeelte, anders gezegd van den n -

trechterkom bf trechterholte , welke met
00 *

vele vezelen, dat bloedaderen zijn, in den

bodem van de baarmoeder is ingeworteld en

vastgegroeir. Bij bb is het vlies, hetwelk

dit gedeelte omvat; cc

c

is de rand van den

trechterkom of holte, welke om de bei ge-

heel is toegeknepen en als omgezogen;
ddd is de mond of de lippen der trechter»

holte, omhelzende de bei; bij eeec zijn

de bloedvaten, voornamelijk de aderen en

flagaderen, welke het voedfel uit de moe-
deraderen naar de beijen brengen, zoo als

die uit de nog ingefloten bei, door onder-

linge vlechting, gemeenfchap hebben met
de naastaangelegen moerbei , en zoo van

bei tot bei loopende, eindelijk door de

navelftreng gemeenfchap met het nog onge-

boren Kalf hebbende
, hetzelve koesteren en

voeden , totdat het geboren wordt, en bij ff
is een moerbei , zoo als die door gemelde
aderen aan de bovenfle bei gehecht is, en

hier als van den trechterkom of holte afge-

fc heiden, afgebeeld en aan die aderen als

nederhangt.

Vervolgens ziet men op Plaat XXIX Fi- Plaat

guur 3 eene, mede zeer naauwkeurige, Je-
XXIX -

vensgroote afbeelding der inwendige gedaan-
lfi * 3 *

te , zoo van de trechterholte met haar gaat-

jes, als van de moerbei met hare tepeltjes,

zoo als dit alles zich vertoont op het 00-

gen-
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ii.

Hoofdft.

BET genblik der natuurlijke affcheiding van de
' beijen in de baarmoeder der Koe, en in wel-

IV. Afd* ke afbeelding men dadelijk de bei of moer-
bei erkent.

Bij aaaa is de moerbei aan bare onder-

fle tepeltjes en vezelen, van den trechter*

kom of holte gefcheiden, op het punt der

loslating; bh is de zelfftandigheid van den

rand des trechterkoms ot holte; bij cc cc
ziet men de inkrimping van den rand van den
jtrechterkom of holte , zoo als dezelve na

de affeheiding der moerbei inkrimpt en toe-

zuigt; bij dd vertoonen zich eene menigte

gaatjes , in den bodem van den trechterkom t

nog geopend op het tijdftip der affehei*

ding ; cece duiden de reeds losgelaten tepel-

tjes aan, welke door de gaatjes van den trech-

terkom omhelst waren; de openingen dd
zijn de uitgangen der vaten , welke uit de

inworteling (op deze Plaat Figuur 2 bij

a afgebeeld) komen: de takjes en tepeltjes

etee^ welke op en om de bei of moerbei

zijn, zijn als zoo vele pijpjes, welke uit

de bovengemelde inworteling het voedfel

zuigen, en dus zijn deze tepeltjes der bei-

jen, als zuigers, welke het bloed en het

voedfel voor het jonge Kalfje opzuigen ; bij

fff zijn die tepeltjes of buisjes nog in de

openingen vast, maar op het punt der fchei-

ding; bij gg zijn de vlechtingen der ade-

ren, der flagaderen en andere vaten, welke

in het beijenvlies aan andere beijen verheeld

zijn.
'•

• Aa$



1

van HOLLAND. 45

Aan de kennis van de ligging en aanhech-

ting der beijen of aanzuigers ligt veel ge-

legen in het helpen der Koe, als zij kalft:

men moet, dus nimmer hard aan de heeling

öf de beijen trekken , maar wachten tot die

zelve loslaten; maar laten de beijen lOs , als

dan moet men dezelve vöorzigtig affcheiden

,

zoo als wij nader zullen verklaren.

Intusfchen zien wij uit het reeds afge-

beelde en befchrevene , dat het ge (lel der

baarmoeder en vooral dat van het moer-

beijenvlies en de nog te volgene vliezen

,

in de Koeijen en in alle herkaauwende die-

ren geheel en al verfcbilt van dat der ge-

vingerde en alle andere dieren , maar Vooral

ook van den Menseh , in wiens baarmoe-

der de aanhechting van de moederkoek ( Pla-

centa} hiervan merkelijk verfchilc, dewijl

dezelve als uit een enkelen ronden koek be-

ftaat ,
welke door de vrouwen nageboorte

genoemd wordt, daar integendeel de nage-

boorte der Koeijen ufit zoogenaamde beijen

bertaat, die alle aan een vlies verbonden,

wel ten getale van honderd of minder be-

ftaaïi, en elk als een bijzondere koek of zui-

ger moeten aangemerkt worden, zoo nog-

tans, dat zij alle gemeenfchappelljk, door

middel der vaten , aan een verbonden zijn ,

gelijk zeer duidelijk door ons op deze Plaat

XXIX in Figuur 2 is vertoond, want daar

de eene moerbei in zijn geul of trechter -

holte is omhelsd, ziet men de aderen en

flagaderen uit deszelfs wortels en fpruch-

itET

RUNDVEE.'

IV. Afd.

II.

Hoofdft.
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nuNDVBE.
te ^ s voortkomen , in het midden in een ver*

* bonden zijnde , tot dat zij zich wederom in
iv.Afd. takken en fpruchcels verdeden, en invloei*

Hoofdft. ien *n u ^ cgePe^e moerbei , die daar onder
aan bij ff aanhangt, en op deze wijs zijn

alle de beijen van dit eerde vlies, door de

vaten, aan een verbonden, zoo als men in

Fig. i , op deze zelfde Plaac, kan zien, ge-

lijk ook insgelijks op Plaat XXVIII Fig. 2,
in het bekleedfel van het verhemelte der

baarmoeder , in de reijen der trechterhol-

tens, gelijk verklaard is, en hier mede dan

het beijenvlies befchreven zijnde, gaan wij

over tot de befchrijving der overige vlie-

zen, maar laten hier eerst een korte ver-

klaring van Plaat XXIX volgen.

Verklaring van Plaat XXIX.

Deze Plaat is gefchikt om den voortgang

der wasdom van een Kalf in de baarmoeder

te zien, als mede om eene verdere kennis

van het beijenvlies en de aanhechtingen der

beijen te verkrijgen.

Figuur i geeft ons eene afbeelding van het

tegenbeeld van Plaat XXVIII Figuur 2,

en vertoont het moerbeijenvlies in zijne

ware ligging , na dat de moerbeijen uit

de wratten of trechterkommetjes genomen
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zijn ;
mitsgaders de ligging van liet Kalf,

doorfchijnende door zijn vliezen.
rundvee

IV.

aaa Het Kalf in alle zijne vliezen.

b Het hoofd van het Kalf, even zigtbaar.

cc De pislijder en de inlijving der navel-

ftreng, door de vliezen, in het Kalf.

dd De bloedvaten ,
die uit het begin of den

mond der baarmoeder naar het beijen-

vlies loopen.

t Een gedeelte van het vlies aan den mond
der baarmoeder.

ƒ De fchede der baarmoeder.

gggggg De eerfte rei der beijen of moer-

beijenzuigers ,
uit de trechterkommetjes

of wratten van Plaat XXVIII Figuur s

gelige.

hhhh De tweede rei.

iiiii De derde rei.

kkkk De wratten of trechterkommetjes,

C waarin de moerbeijen gggggg gefloten

hebben ^ in het onderfte gedeelte van de
baarmoeder , waarvan het beijen vlies , onder
aan , nog niet geheel is afgefcheiden.

lil De verkleining der beijen inden fpiralen

draai.

tnmnimmm Het beloop en de aanhechting

der bloed- en andere vaten van bei tot

bei.

11.

Hoofid,

Figuur 2. vertoont Jevensgroote een der

groodle moerbeijen , nog in derzelver

hoke gefloten, zoo als die, voor de ge-

hoor-

/
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II.
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boorte van een. Kalf, nog aan de heeling
’ vast is.

a Is de wortel van den trechterkom omge-
keerd, als hangende ash het verhemelte

en de zelfftandigheid der baarmoeder,

waar van dé bloedvaten in het verhemelte .

en in den bodem dér trechter zijn ingé*

lijft.

bb Het vlies dat dit gedeelte omvat,

ccc De omgezogen rand van de trechter-

kom of holte, geheel en al om de bei

toegeknepen en gefloten

ddd De mond of de lippen der trechter-

holte, omhelzende de beij.

ecee De bloedvaten, voornamelijk de ade-

ren en flagaderen, zoo als die uit de nog
ingefloten bei , door onderlinge vlech-

ting, gemeenfchap hebben met de iïaast-

aangelegen moerbei. Zie Figuur 1 bij

m in min in m,

ff De moerbei levensgroote, zoo als die

aan de naastaangelegene gehecht is, en

hier als nederhangt , zijnde als van de trech-

terkom of holte afgefcheiden
, afgebeeM.

Figuur 3 is eene zeer volmaakte naar het

leVensgroote geteekende afbeelding van
de inwendige gedaante, zoo van de trech-

térholte met hare gaat;es , als van de
moerbei met hare tepeltjes Alles afge-

beeld op het oogenblik der natuurlijke

affcheiding van de beijen in de baarmoe»
der van de Koe, *

1
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aaaa Tsdè moerbei aan derzelver onderftë

tepeïtjesen vezelen , 'alredevan den trech
RÜNDVEK

ter gefëbeiden op het punt der lo$ladng. IV* Afd.

bh De zelfftatidigheid van den rand van den „
trechterkóm. *

•

o .

cc cc De inkrimping van den rand van den
trechcerkom

, zoo als die reritond . na de

affcheiding van de moerbei , inkrimpt en
toezuigfc i

d

d

Vertoonen de menigte van holligheden , die

in den bodem van den trechterkom zich nog
geopend vertoonen op het tijdftip der at-

fcheiding, en waarin de. zuiging en kus*

fing der tepeltjes gefchiedt.

eeee Duiden de reeds losgelaten tepeltjes

aan, die in de gaatjes van den trechterkom

waren omhelsd.

fff Toont de nog aangehechte en op het

punt der fcheiding zijnde tepeltjes-

gg Zijn de vlechtingen der aderen, flagade-

ren en andere vaten, die in het beijen vlies

zijn en al wederom aan andere beijen

zijn verheeld.

HET WORSTVL1ES,

Het worstvlies r Alantoïdes ) , waarvan Her

de naamsoorzaak reeds verklaard is , komt
nu nader ter befchouwing voor. Dit vlies

volgt volmaakt het belpop van het moer-

D bel.

JNk-
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nlT beijenvlies , tot in de hoornen der baar-
«.undvee.

moe(jer . hetzelve is niet zigtbaar, dan na

IV. Afd. dat het geheele moerbeijenvlies van de
n

- wratten of trechters is afgefcheiden
, en

00
het uit dat zelve moerbeijenvlies uicgeligt

wordt: als dan vertoont het zich vol-

maakt als een worst- of darmvlies, het-

welk een tweeledig deel uitmaakt, waar

van altoos het eene veel langer is , dan het

andere , het zij links of regts , naar dat de

linker- of de regterhoorn bevrucht is, zoo
als dit bij de befchriiving der baarmoeder al*

rede is betoogt. Wanneer dan dit worst-

vlies afgefcheiden is, als dan omringt het-

zelve geheel en al het lamsvlies , en het

Kalf vertoond kennelijk zijne gedaante, zelfs

zoo , dat men eenigzins de vlekken van het

bont van het vei kan onderfcheiden. Dit

worstvlies is inwendig gevuld met een zeer

helder vocht , waarin meest altijd eenige

gele olieachtige deeltjes drijven, die fom-
tijds al aanmerkelijk groot zijn. Deze zijn

de beginfels van grooter deelen , die bij den
aanwas van het Kalf ook toenemen

, en

welke men ook wel in het vocht van het

lamsvlies vindt. Dit worstvlies vertoont-,

inzonderheid als het Kalf over de vier , vijf,

zes of meerder maanden oud is , aanmerke-
Witte lijke witte plekken en wegen , die als fchij-

Plek^
ea* nen weg te fmelten

, doch welke inderdaad

worst -

1 ™et an^ers zijn dan de tusfchenwanden van

vlies. het pisvlies, hetwelk onmiddelijk met het

midden van het worstvlies aan den navel -

ftreng vereenigd is: eindelijk ontvangt dit

vlies
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vlies uit het moerbeijen vlies ook zijne ade- HE*

ren , vaten en zelfs de pisfcheidmgen
, zoo

RÜNDvaE *

wel als de wei - en andere vochten , die dan IV. Afd.

eindelijk door het heldere vocht in het 114

worstvlies gekleinsd en gefcheiden zijnde,
Hoofdft*

hunne uitiijpeling en vochten, door de na-

vel flreng , tot in de ingewanden van de
vrucht brengen , en ook gedeeltelijk over
het lamsvlies zich verfpreiden. Om nu de*

ze beknopce en duidelijke verklaring op te

helderen , hebben wij op Plaat XXX dit al • Pk XXX.

les afgebeeld Op dezelve ziet men in Fi* F 's * ï#

guur r het gemelde worstvlies van het bei-

jen - en lamsvlies geheel afge.fcheiden. Bij

aaaaa vertoont zich het geheele beijen-

vlies mee ai zijne moerbeijen omgellroopt,

tot aan de uiterfte eindens hb van den lïn-
'

ker- en regtefhoorn ,
(vergelijk hier mede

Plaat XXVIII ) gelijk dan daar door het

worstvlies in eene tegengeftelde legging,

die door de emftrooping veroorzaakt is,

zich doet zien : bij c is het begin van den

boezem ofde aanhechting van het beijenvlies

aan de baarmoedef; vervolgens kromt' hec

worstvlies zich langs dddddd om het lams-

vlies , dat her
,

als een ronden cirkel , om •

rjngt, tot het bij eeee allengs verdunnen-

de, eindelijk in de uiterfte zeer dunne wen-
tel vliesjes ff eindigt; bij ggg is het lin-

kergedeelte van het worstvlies, hetwelk uit

de linker, onbevruchte, hoorn genomen is,

en hetwelk veel korter dan het ander gedeel-

te uit de regter bevruchte hoorn is. Voorts
vertonnen zich bij hhhhh overal die wit-

te plekken, die de wegen van hec pisvlies

Da of

1
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IV. Afd.

II.

Hoofdft;

Vereen i-

2'mg van

het uiterfte

einde van

het v/orst

vlies aan

het beijen-

vlies.

PI. XXXI.
Fig. i-
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of andere affeheidingen aanduiden. Einde»

lijk worde bij i den boezem of vereeniging

van de regter- en linkereindens van het

worstvlies aangewezen ,
en dus geefc deze

afbeelding, voor dit gedeelte, genoeg licht

aan het hier boven betoogde, wegens hec

worstvlies. Om echter niets over te ftaan,

heb ik er nog iets bijgevoegd , het geen ik

elders niet vinde opgemerkt, te weten, die

alleruiterfte affeheiding, welke het worst-

vlies van het beijenvlies maakt.

Zoo even merkten wij op , dat er in en

langs het worstvlies witte plekken waren,

welke de wegen der pisvliezen of andere

bekleedfelen volgden ; het is zoo

,

maar ik

meen er iets naders in te kunnen vinden,

te weten, dat het eigenlijk aanhechtingen

zijn , of gewezen vereenigingen van den bin-

nenrok van het moerbeijenvlies aan het worst-

vlies: want het moerbeijenvlies omgeftroopt

zijnde , vertoont het in zijne wanden insge-

lijks eenige plekken van deze indrukfels,

en wel tevens die van de omgekeerde wor-
tels der beijen, welke uitwendig rond zijn,

en in den omgekeerden wand van het bei-

jenvlies, midden langs den weg der vaten

kkkk , ook de plekken vertoonen : en dus

toont dit verfchijnfel duidelijk genoeg hec

gemelde verband van het beijenvlies ( Cho -

rion") aan het worstvlies ( Alantoïdcs

maar nu zullen wij op Plaat XXXI Fig. 1

,

de alleruiterfte vereeniging van het beijen-

vlies aan het wortel vlies, zoo vatbaar als

het zijn kan, trachten voor te Hellen : te
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dien einde is bij aaaa het alleruiterfte ein-

de van het beijenvlies omgeftroopt en le-

vensgrootte , voor een klein gedeelte
,
ge

volgd : bij b is de affnijding en opening

van die omgeflagen vlies, zoo als het zich

opgeblazen vertoonde; bij cc cc is eene ken-

nelijke menigte kleine wratjes op de bin-

nenzijde van het beijenvlies, welke wratjes

tevens de verkleining der beijen aantoonen:

maar nu fla men het oog op het einde van

het worstvlies, mede opgeblazen en afge-

bonden bij ddd: dan ziet men ten duide-

lijkHe de plekken eeeeeee: deze plekken

nu zijn dezelfde, die als witte vliezen langs

het geheele beloop van het worstvlies, en

wel allerfterkst bij het pisvlies kenbaar zijn

,

en dus bewijzen , dat deze plekken en wrat»

jes de ware affeheidingen der pis en wei-

vochten verrigten , en daarom ook witter

,

dunner en fijner zijn, dan de bloedvaten,

wier opfiurping en affeheiding in de kus-

fing en vereeniging van de tepeltjes der bei-

jen in de trechterkommetjes, hier voren

befchreven, gefchiedt , en welke diensvol-

gens ook bloedrooder en hooger van kleur

zijn. Wijders is in deze Figuur 1, op
Plaat XXXI, mede geheel duidelijk de al»

leruiterfle affixooping van het worstvlies van

het uiterfte van het bijenvlies zigtbaar, in

diervoege, dat men bij ii het aanhangfel

van het worstvlies nog ziet in- en door-

fchijnende door het aanhangfel van het bei-

jenvlies, en bij fff den ring der omftroo-

ping
, ofde plaats ,

waar het bijenvlies nog op-

P 3 een-

BRT
RUNDVEE#

IV. Afd.
II.

Hoofdft.
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H1T eengerold is; bij g is het aanhangfel van
rundvee

jje
-

c worscvlies. Dit aanhangfel nu ziet meii

IV. Afd. bij h , inet eene Zeer onderfcheidene inkrim-
‘ Ili ping, van het geheel als afge fc heiden

,

j*
00

* waarom men hetzelve zeer eigenliik het aan-

hangfel noemt, welk aanhangfel op Plaat

XXX Figuur i, bij//, en van hec beijen-

vlies , bij b b , mede is afgebeeld , zoo verre

dc kleinere proportie dit aldaar heeft toege-

laten» i! Dit aanhangfel van hec worscvlies

is zoo vast omhelsd in het beijenvlies, en

dit weder in de hoornen van de baarmoe-

der, dac het niet gémakkelijk los laat, en

dé alleruicerde gedaanre der cijlinderdraaï

behoudt, dermate, dat zoo eenig onderzoe-

ker hetzelve in zijne gedaante wil nagaan,

hij niet te hard aan heczelve moet trekken

of het fcheurt , en alsdan loopt al het vocht

Weg, en men is niet in ftaat, om het op te

blazen» ; Wij vléijen ons dit nu zoo vat*

baar, als zulks mogelijk is, te hebben voor-

gemeld, terwijl verder Plaat XX VIII Fi-

guur i , ten opzigte der cijlinderachtige

draai van den hoorn der baarmoeder moet
worden toegepast op de nu befchrevene

véreeniging van het worst- en beijenvlies,

in deszelfs uicerfte einde.

Ingevalle nu iemand dit zelve wil onder-

zoeken, en deze zoo allerteederfle vliezen

opblazen en droogen, dan zorge hij die

niet eerder af te fcheiden, dan, na dat de

heeling, uit de Koe genomen, geheel be-

koeld is, want anders laat het niet los, ten

ware de Koe ziek was, of hec Kalf ver-

gooid
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gooid wordt, dat is miskraamd ; want als HET

dan is dit vlies zelve bedorven en verrot,
RUNDVEE

en al heeft men een gezond voorwerp, al IV. Afd,

is het geheel uitgenomen, dan is het nog 11
,

moeijelijk, om het opgeblazen te houden,
00 *

want blaast menteflerk, dan barst het, of
de wind fijpelt er door, waarom wij, ge*

lijk elders alrede gemeld is, hetzelve da-

delijk met gomwater fmeerden; dit dan fchie-

lijk droogende
, bewaardt zulks het vliesje

,

en maakt een fraai preparaat voor de lief-

hebbers. Ten Hotte van het geene hier van
het worstvlies gezegd is , hebben wij er nog
bij te voegen dat men bij het helpen der

barende Koeijen, zoo min aan dit vlies, als

aan het beijenvlies moet trekken, wanneer
de Koe gekalfd heeft en het vuil laat glijden

,

want trekt men er onvoorzigdg aan, dan

loopt men gevaar, dat de hoorn der baar-

moeder volgt en uitzet: want hoe fijn en

dun ook dit worstvlies zij, deszelfs aan-

hangfel is ongelooflijk vast en taai in de

hoornen der baarmoeder ingezogen of vast-

gehecht. Wij gaan over tot het derde

vlies, namelijk:

HET PISVLIES.
Dit vlies is, gelijk wij gezegd hebben, Hetpia-

vooral in de nageboorte van nog onvol- vlies,

dragen Kalven
, niet zeer zigtbaar in die van

bijna volwasfen Kalven, en vooral bij na-

dere affcheiding is het zigtbaarder, maar is

piet t;e min zoodanig aan het worstvlies ver-

D 4 beeld.



56 NATUURLIJKE HISTpRlE

rundvee. ^
iee^ ’ dat- het een en hetzelfde vlies fchijnt

te zijn ; het is echter kenbaar aan dcszelfs

IV. Afd uiteinde en inloop aan den navel Zie op

Hoofd ft.
P^aat XXX Figuur i bij /, en in Figuur

pi xxx a bij c, daar duidelijk' deszelfs weg tc zien

Tig. 2.
‘

\
s -> en wel ke^ hjer verder kennelijk bij c over

het worstvlies loopt, tot dat hetzelve ter

halverweg als verfrneld, fchoon men even-

wel , als men er aandachtig op let , van c

af, een zekere langwerpige plek of ftreep,

dat deszelfs weg is , in de vliezen van bijna

voldragen Kalven kan nagaan , en door mid-

del van opblazing, door de pisbuis, het-

zelve van het worstvlies fcheiden , doch

het is zoo teeder en dun ,
dat op de minste

aanraking, hetzelve fcheurt en als verflijmd.

Op Plaat XXXII zullen wij hetzelve in alle

deszelfs deelen en tot in de ingewanden van

het Kalf zelfs afbeelden en daarbij befchrij-

ven, waarom wij dan nu dit laten berus^

ten
,
en overgaan tot

IIET LAMS VLIES.

Het welk tui als het vierde vlies in rang
Hcthms ter befchouwing voorkomt. Dit vlies om*

vlies
* ringt het Kalfje geheel en al , en bevat

, be-

halve de vrucht en derzelver navelllreng

,

ook nog een vocht, dat men het lamsvocht

noemt, en waar van de hoeveelheid , met
den groei der vrucht, aanwast , zoo dat het ,

tegen dat het Kalf voldragen is , verfchei-

den ponden bedraagt; hetzelve is in vele
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opzigte taaijer als het worst- en pisvlies : h*t

het heeft ook met geene derzelve eenige ge- RUNovaEg

meenfchap, dan door den band van den navel- iv, Afi,

llreng, en de vaten die aan deszejfs oor- II.

fprong uit de aderen, flagaderen en weiva- Hoofdft;

ten, in en over hetzelve vloeijen. Op Plaat verder©

XXX Figuur 1 is het lamsvlies bij m m m m verklaring

zeer wel afgebeeld, als mede het Kalf
J^xx^F?

in hetzelve, liggende in dien (land, welke
* " 1S*

het bekomt ,
wanneer het ,

bij de verder

gevorderde zwangerheid der Koe, gereed is

tot zijne wenteling. Dit lamsvlies , fchoon

niet ongelijk in doorfchijnendheid , is nog-

tans veel meerder met fpruchtels van bloed-

vaten doorweven , zoo dat dezelve in een

bijna vplwasfen Kalf roodachtig worden on-

derkend, en welke aderlijke fpruchtels in

deze Figuur 1 bij nnn zijn aangewezen.

Ook loopen er eenige witte takken 0000
door, hetwelk wei- of andere vaten zijn,

en zeUs zekere witte vlekken of lenken,

die langwerpig inwendig doorfchijnen. (Zie
op deze Plaat Figuur a bjj hhh ). Verder

ziet men in Figuur 1 het gemelde lams*

vlies nog geheel gefpannen , vol van een

helder doorfchijnend vocht, hetwelk echter

(lijmerig is , als het uitloopt, en van een’bij-
‘ zonderen aard moet zijn

, om dat , wanneer

pien dit geheele vlies met dit vocht en het

Kalfje toebindt, en het in dien (laat in jene-

ver of liquor hangt, het als dan zeer lang

zijne doorfchijnendheid behoudt, alfchoon,

het vlies zelve witachtig ftolt. Dit vocht mee»
nen fomtuigen , dat een uitwaasfemerid vocht

D 5 of
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HïT ofzweet van het Kalf is ; anderen dat het een
rundvee.

voecjfe j j s ^ ^at het j^ajf 0pflurpt , weder an-

IV. Afd. deren dat het de pis affcheidt enz, , hoe die

n - ook zij , zeker is het ,
dat het Kalfje daar

0 ^ in leeft
,

groeit en in wasdom toeneemt
, en

nier eerder dit vocht ontberen kan , dan

als het gebooren is en kan ademhalen : der-

halve gelooven wij met harveus, dat hec

inderdaad een voedend vocht zij. Wat nu
verder over dit ftuk , ten aanzien van den

Mensch , als nog met vrij wat hevigheid

getwist wordt, is al te bekend, om er hier

in te treden. Dit alleen dient hier ter zaak

,

dat, daar het beijenvlies, het worstvlies en

het pisvlies, geheel en al van de vliezen,

in de nageboorte, van den Mensch en de

gevingerde dieren verfchilt , dit lamsvlies

echter bij dat van den Mensch veelal verge-

leken wordt; er zijn er die ook dit vlies als

dubbeld aanmerken , doch oordeelen dat

deszelfs fijnheid dermate opeen glooit, dat

zulks het oog ontglipt. Fabricius heeft

het gekend, en dewijl wij de aanmerkingen

van dien grooten Man hoogfehatten , heb-

ben wij ons bevlijtigd het te onderzoeken

,

en ook bevonden, dat tusfehen den buiten-

en binnenwand van die vlies, een merkelijk

verfchil is; wij hebben ook bevonden dat

wij bij een voldragen Kalf die vlies hebben

Pi. xxxi kunnen fcheiden. Op Plaat XXXI Fig. %
Fig. a. en 3 ,

zijn de afbeeldingen van twee ftukjes

dezer afscheidingen , levensgrootte. In Fi-

guur 2 ziet men een ftukje van den buiten-

wand van dit vlies, en wel bij aaaa de,

zeer.
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zeer fraaije vlechting der aderen en flagade- het

ren, welke elkander vergezellen tot in de RUNDVEE*

fijnfte vereeniging; bij bbbbbbb zijn ver- iv. Afd.

fcheiden zoo groote als kleine klieren of n *

wratjes, welke op het kmsvlies gevonden
Ho°

worden. Deze klieren zijn zeer kennelijk

en als geelachtige fchubbetjes, fomwijlen al

vrij groot, zigtbaar, (in Fig. 5 zijn eeni-
P1# XXXI

gen der grootfte afgebeeld,) zij fcheiden Fig. 5.

gemakkelijk af, en ik voor mij ben niet Klieren

vreemd van cg denken , dat zij , even als de

plekken op de Alantoides , ook indrukfels de buiten-

kunnen zijn van het beijenvlies, welke ge- zijde van

dachten mij niet onaanneemlijk voorkomen, larï*8r

omdat de inwendige rok van het beijen-
vies '

vlies ook op dit lamsvlies drukt
, ter plaatfe

daar het worstvlies hetzelve niet raakt;

want men dient op te merken (zoo als

Plaat XXX Fig. 1 dit doet zien ) dat het

worstvlies, als eene ronden worst of darm,
het lamsvlies wel omringt

, maar /biet in-

fluit noch bedekt, het geen integendeel het

beijenvlies aan beiden doet.

Plaat XXXI Figuur 3 verbeeldt een ftuk-Pi. Xxxr
je van het inwendige, of den binnenwand Fig * 3 *

van het lamsvlies, of een foort van tweede
..

Binneö-

,
vlies ,

mede uit eene voldragen heeling ge-

nomen ; hierin doen zich weinig vaten , al- vlies,

thans geene zoo fterke vlechting op , maar
integendeel is dit vlies als bezaaid met plek-

ken en klieren , fomtijds geheele vaatjes.

( Zie bij aaaa}, dan wederom met geheele

üreeken met breede fponsachtige wanden,

( zie b h b b b ) , meest alle naar den gele trek-
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MET
RUNDVEE.

IV.Afd.
II.

Hoofdft

kende, fommigen ook wel wit

,

fomcijds

hebben deze plekken zekere aanwasfen, me-
de van een gele Hof aan zich

, ( zie ee,)
deze houde ik voor dac foort van deelen

,

welke men in de Paarden Hippomanes
noemt, althans ik heb zulk foort van klui-

ten meer dan eens al vrij groot er op ge-

vonden. Hoboke erkent dezelve ook. Of
nu die aanwasfen of klompen als zekere

Molades , zuigers of bastertvruchten moe-
ten aangemerkt worden, is in vele opzigten

moeijelijk te bepalen, fchoon ik voor mij

hier bijzondere gedachten van voedde, die

ik, hoe vreemd zij fchijnen moge, wel

eens in bedenking geven wil : ik denk dan

,

echter zonder dit vast te willen bepalen,

qf misfchien deze klompen of geftolde lig-

chamen, niet wel zekere doffen zijn van

overtollige zaadvloeijingen , die wel geen

dierlijk wezen kunnen voortbrengen, doch
evenwel zekere trap van vorming tot een

aandoénlijk wezen hebben , dat h i p po-
ch a t i s irritabiliteit noemt : hetgeen

in de Molades of bijvruchten der men-

fchen bekend is: ik vermoede alzoo, dat

deze bijvruchten, althans in de Koeijen en

Schapen, wanneer dezelve aan de anders

welgefchapen vrucht vat krijgen, oorzaak

zijn van die monstreuze misgeboorte , wel-

ke in de Kaiven wel eens, doch menigvul*

diger in de Schapen voorkomen. Deze ge-

dachten melden wij in het voorbijgaan, en

geven die ook niet hooger op dan een ver-

moeden ln het Hoofdftuk over dp Ver-

los-
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Icsfmg der Koeijtn zullen ons deswegens

nadere bijzonderheden voorkomen.
Voorts zijn op Plaat XXX ll Fig. 4 eeni-

ge korlachtige deeltjes afgebeeld
,
welke in

het vocht der worstvliezen drijven.

Eindelijk tot eene verdere verklaring van

Plaat XXX Figuur 2 overgaande , zoo ziet

men aldaar nu het Kalf ontblootten ont*

wikkeld van alle zijne bovenfte bekleedfe-

len of vliezen , als het beijenvlies ,
het

worstvlies, het pisvlies en het lamsvlies,

en dus geheel bloot
,
midden in den eironden

kom van de wederhelft van het lamsvlies

liggen, geheel in de natuurlijke ligging, die

het heeft, na dat hetzelve gewenteld is en

alrede met het hoofd en de knieën over-

heid, om zich naar den mond der baar-

moeder te buigen (*) ln Figuur 1 bij

pq , op deze Plaat, ziet men het Kalfje, in

het begin der omwenteling het hoofd om-
buigende ,

en met het ligchaam , om den rug,

als opklimmende, afgebeeld, maar in Fi-

guur 2 ziet men bet nu geheel vlak op
zijde. Men ziet hier nu kennelijk de vlak -

ken

( * ) Men vindt eene uitvoerige Befehrijving van

de ligging van bet Kalf in de baarmoeder , van de

ecrfte omwikkeling der vrucht , tot deszelfs wente-

ling om geboren ie worden ; als mede van den (land

en de ligging der baarmoeder
,
gedurende dien tijd. in

de Verhandeling van j gunther eberhaRD, ev<rr

het Verlosfen der itoeijen , in de 2. Afd.het 4 Hoofdft.

125 tot 141 , geplaatst in de Verhandelingen uitgt m

geven door de Maatfchappij , ter bevordering dsr

Landbouw 9 9 Keel bladz 97 tot 109^

HFT
RUNDVEE»

IV. Afd.

II.

Hoofdft.’

PI. XXXI
Fig. 4.

Verder©
verklaring

van Plaat

XXX
Fig ±,

Ligging

van het

Kalf in het

lamsvlies

op het ein-

de der

dragt.
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II.
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De na-

velftreng

en deszelfs

inloop in

het Kalf.
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ken van het bont , en het geen wel op te

merken is, de ftaart tusfchen de achterbillen;

hetgeen altijd in de natuurlijke ligging der

Kalven gezien wordt. Eindelijk komt hier nu

ten duidelijkfte tèvoorfchijn dekoker van den

navelftreng, omtrent welke men wel dient te

letten op de ineenrolling van den ftreng, zoo

als die nu in zijne fchede als in een marling-

touw, losjes ineen gedraaid, zich opdoet:

deze fchede vertoont zich duidelijk als met

den huid bij de navel verheeld . ( zie bij a ,

)

zoo dat, wanneer men de koorden van den

flreng wil los maken en ontrollen, dan dient

men eerst deze btkleedfels te omblooten
, af

te fnijden of af te binden. Er zijn in dit be-

kleedfel als drie koorden of banden , welke

ieder wederom twee of eene verbinding van

vaten hebben : bij b b zijn de uiteindens der

aderlijke en flagaderlijke takken, waar van

de eerde naar de lever loopt, en de ande-

ren, uit de holle ader der vrucht, van

achteren langs de lever komen , en welker

inloop in de navel, duidelijk op deze Plaat

in Figuur i bij r wordt gecoond. In Fi-

guur 2 ziet men a! verder bij c de buis van

het pisvlies, en bij dd die van het worst*

vlies, vereenigt in den navelftreng, indraai-

jen ,
zijnde een gedeelte van het beijen-

vlies, met zijne beijen, en van het worst-

vlies, hier bij afgebeeld. Het worstvlies

opgeblazen en afgebonden
, en nu iets meer-

der gefpannen en iets grooter afgebeeld

zijnde, vertoont zich nu ook meer duide*

lijk bij c de afzonderlijke buis van het pis-

vlies 7
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vlies, en deszelfs weg en affcheiding op het ***

worstvlies; terwijl bij ƒƒƒ al mede, als ’t
RUNDVE8^

ware, oorfpronkelijke weivaten als gevin- iv. Afd.

gerde takjes uit de inknijpingen van het

worstvlies zich vertoonen, want men dient
Hoof '

wel op te merken, dat dit worstvlies, al-

fchoon hetzelve hier rond en gefpannen,

door opblazing, is afgebeeld, echter in zij^

ne natuurlijke ligging , met verfcheidene

kronkels en bulcen , even als de darmen

,

omwentelt, zoo als dit op deze Plaat, in

Figuur i
,
gevolgd is. Eindelijk vertoonen

zich ook hier veel duidelijker de witte plek-

ken van het worstvlies bij gggg , terwijl

het Kalfje zachtjes in zijn laitlsvlies als in

een zacht bedde ligt, in welk vlies men
bij hh insgelijks witte lenken ziet door*

fchijnen.

Zoo hebben wij dan nu
,
geachte Lezer

!

de inwendige nageboorten in de Koe, toe

op het punt dat het Kalf ftaat gebooren te

worden , met alle naauwkeurigheid gevolgd

en afgebeeld , en de werking en invloed van

het bloed in de baarmoeder doen zien : ik

zal nu dit gewigtig Huk befluiten met eene

beknopte befchrijving van dien invloed in

de ingewanden van het Kalf. Een tafereel

zeker , dat in deszelfs befchouwing , niet

minder aangenaam als nuttig is ; doch vooraf

zal ik hier weder laten volgen eene korte

verklaring van Plaat XXX en XXXI.

Ver-
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nrr
RUNDVEE»

IV. Afd»

II.

Hoofdii.
Verklaring van Plaat XXX,

De afbeeldingen op deze Plaat vertoor-

nen verder de vliezen , welke ora het Kalf

liggen, ordelijk naar de natuur gevolgd , en

verklaren inzonderheid de natuur en gei-

daante van het worstvlies ( Alantoides ) ,

het pisvlies ( urachus ) en het lamsvlies

(Amnies) , met het daarin liggende Kalf*

Figuur i vertoont het worstvlies' in zijné

ware gedaante, om het lamsvlies gevleid

en als een worst gekromd , tusfchen het

afgeftroopt beijenvlies.

itaaaa Wijzen aan de uitgepelde en afgè-

fïroopte beijen van onderen te zien, en

aan het beijenvlies ( Chorion ) gehecht.

bb Verbeelden de eindens en verdunnende

uiterften van het beijenvlies , zoo als het

uit de fpirale wenteling der hoornen van

de baarmoeder is afgeftroopt.

c De boezem of fpooren van aanhechting

van het beren vlies aan de baarmoeder.

iddddd Het beloop van het langde, zijn-

de het regtergedeelte van het worstvlies

,

uit de bevruchte regter hoorn der baar-

moeder.

<scee De allengs verdunnende einden van

het worstvlies*

//De
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ff De alleruitcrfleaanhangfels van het worst-

vlies , zijnde deze hier van de uiteindens

van hec beijenvlies afgefcheiden.

ggg Is de linkei* flinger van het worstvlies

uit de linkerhoorn, veel korter dan de
rcgter flinger.

hhhhh De witte plekken in het worst*

vlies.

i De boezem of vereeniging van de lin*

ker - en regtereinde van hec worstvlies.

kkkk De middelde groote weg der aderen

en flag&deren in het beijenvlies, mit^ga-

ders dé indrukfels der witte plekken.

/ De vernaauwde weg van het worstvlies,

vereenigd met het pisvlies , benevens de

pisleider of Maasband, welke uit den na-

velflreng ontwonden, en tevens van de
daar nevens liggende bloedvaten gefchei-

den is.

m m rn m Het lamsvlies , liggende geheel

vrij in den kring van hec worstvlies.

nnn Aderlijke fpruchtels door het lams-

vlies verfpreid.

0000 Witte takken van wei- of andere va-

ten , duidelijk in het lamsvlies zigtbaar.

p Het hoofd van hec Kalf omgebogen en

gereed tot zijne wenteling.

q Hec ligchaam van het Kalf in zijnen fland

tot omwenteling.

r De navel van het Kalf, friet de daarin

loopende aderen en flagaderen, welke te

zamen met den pisleider of blaasband ( zie

bij l) den navelflreng uitmaken, en hier

uit elkander ontwonden en eenigzins bui-

E ten

HET
RUNDVEE,

IV. Afd.
ii.

Hoofdft,
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MBT ten hunnen (tand verbeeld , (dewijl ei-
rundvee.

gen]jjk de pisleider of blaasband , in
iv.Afd. deszelfs natuurlijke fland, in het midden

Hoafdft ’ tusfchen de aderen en flagaderen loopt.

Zie verder Plaat XXXII met derzelver

verklaring.

n De takken dezer navel- en flagaderen.

Figuur 2 vertoont eindelijk het Kalf van

alle zijne vliezen ontbloot en alrede om-
gewenteld , in dien Hand liggende , welke

het bekomt, digt op de tijd der baring,

als wanneer het begint te buigen en te

krommen naar de opening van den weg
der baarmoeder: wijders met den navel

-

llreng er aan, zoo als die met de nage-

boorce volgt , liggende het Kalf voorts

in de kom der helft van het lamsvlies.

a Is de koker ofhet vlies van den navelflreng

over den buik van het Kalf vervolgende ,

en waar van de deden als een touw zijn

ineen gedraaic.

b b Zijn de einden der aderen en flagaderen.

c Is de buis van het pisvlies al mede in den

navelflreng indraaijende.

^ De buis van het worstvlies insgelijks

in den navelftreng ingedraaid, en hier uit-

drukkelijk en zigtbaar van hec pisvlies

onderfcheiden.

e Vertoont duidelijk den krop en den verde-

ren weg van het pisvlies.

fff Weivaten, welke als gevingerde takjes

of waaijerachtig zich uit de inknijpingen

van het worstvlies vertoonen.

gggg
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gggg De zeer kennelijke witte plekken op het

het pisvlies en op 4e worstyliezen, rundvee;

hh Dat zelve foort van witte vloeibaar- iv. Afd.

heden in het lamsvlies doorschijnende. il.

i i De afgebonden einden van een gedpelf§ Hoofdft *

van het pisvlies en van het, worstvlies,

kk De afgefcheiden en afgellroopte beijen

van het beijen vlies.

. Hl De wanden van het lamsvlies.

m Het Kalf in de helft van het lamsvlies

als in een kom bloot liggende, en ver-

toonende de vlekken , van het bont alrede

haarachtig

n Het hoofd van het Kalf, zich buigende

naar de mond der baarmoeder, als mede
deszelfs voorvoets - knieën.

o De Haart van het Kalf', zoo als die altijd

ligt tusfchen de achterpooten.

Verklaring van Plaat XXXu

Bevattende levensgroote Afbeeldingen*

van gedeeltens der vliezen.

Figuur i is gefchikt om , door eene levens-

groote afbeelding, verder de vereent*

ging van de uiterfte einden van het worst-

vlies aan het einde van het beijen vlies en

deszelfs aanhangfel aan te toonen
, benevens

de nadere opheldering der witte plekken.

E 2 aaaa Is
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h*t aaaa Is de affcheiding van het uiteinde
tuNDVRi.

van ^et beijenvlies, geheel omgekeerd.
IV. Afd b Is de holligheid van het omgeflagen bei-

Hoofdft
jenvlies.

eccc Duiden op de binnenzijde van het
beijenvlies de zeer verkleinende en aller-

uiterfte reekenen der wratjes of beijén

,

aan.

ddd Het opgeblazen deel van het worst-

vlies.

ceeeeee De aanmerkelijke witte plekken

in hunne gedaante als het Kalf bijna vol-

dragen is*

fff Schijnt als een ring, doch is eigenlijk

de plaats daar het vlies nog opeen ge-

rold is.

g Het aanhangfel van het womvlies in 2iju

ware gedaante aan zijn breedfte bodem*
h De inknijping of engte van het wors>

vlies aan zijn aanhangfel , zeer gelijk aas

de luchtblazen in de visfchen.

ii Het aanhangfel van het worstvlies, doo:^

fchijnende door het aanhangfel van het

beijenvlies.

* ,
.

Figuur a verbeeldt een gedeelte van den bui-

tenwand van het Jamsvlies ^Amnion ) ,

met de vlechting der vaten.

aaaa Zijn de aderen en flagaderen, zoo
als derzelvcr vlechting en kusfching over

bet geheele lamsvlies zich vfcrfpreidt.

bbbbbbb Zijn wratjes of fchobbetjes , die

op het lamsvlies gevonden worden.

ccccc Dui-
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cccccc Duiden aan die kronkelende en het

flangsgewijze vaatjes , die altoos in he:
RUNDvee*

lamsvlies zijn, en als weivaten kunnen IV. Afd.

worden aangemerkt.
Hoofdö.

Figuur 3 dient,' óm den binnenwand van het

iamsvlies te zien, zoo als dit gedeelte

uit de vliezen, om een volwasfen vrucht

liggende, genoom en is.

anaa Verbeelden de geelachtige fchobbe-

tjes ( Scutiila ) , die overal aan het lams-

vlies gehecht zijn.

bbbbb Duiden aan zeer aanmerkelijke

groote klierachtige aanwasfen , meest wit

naar den gele trekkende „ fomtijds ge-

heel verhard en als kalkachtig, ook niet

zelden met fijne bloedvaatjes , doch on* ,

regelmatig doorweven.

ccccc De gemelde vaatjes.

dd Toont de famenloop van de aanwasfen.

eé Vetachtige aanhangfels.

Figuur 4 verbeeldt de korlachtige deeltjes

,

welke in het vocht der worstvliezen

drijven.

•Figuur 5. Buitengewone groote fehobbe®

tjes op het lamsvlies, gedeeltelijk in FF*

guur £ afgebeeld.

E 3 ZieIV. Stuk.
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van een

Kalf in

deszelfs

ingewan-

dea.

WÏT Zie dan nu eindelijk op Plaat XXXJI
ruüNVEB.

een geheel en al achterover liggen-

iv. Aid. de, afgebeeld, den buik is geopend en den
navelftreng met de aanhangfeJs* geheel uit-

Ho°fdft.
gefprejd^ zietmenin de ingewanden eindigen.

Plaat Ziedaar nu hoe de vruchtin een levendbarend
xxxii. dier, in eene Koe, gevoed wordt. Wij

Invloed bunnen in den uitleg van deze Plaat kort
van de zijn , om dat de voornaam fte deejen aan den
“-Lezer nu bekend zijnde, deszelfs eindoor*

geboorte'* zaken hier vatbaar voorkomen. Men vob
ge dan de afbeelding en vestige zijne oogen
op het omgeüagen middenrif ( Diaphragi
fna') aa, hiér tegen ligt de bogt van de

lever bb ,
die vergeleken moet worden bij

Plaat XVII , waarop de lever is afgebeeld

en daar bij befchreeven: c is de holligheid

van de lever, waarin de bloedvaten uit den

navelftreng uitftorten; aan de andere zijde,

bij d , is de maag, zeb als die tegen het

middenrif aandringt en uitpuik tegen den
wand van den huid , zijnde dit de grootc

of eerde maag, de pens; e duidt de tweede

maag of huive aan; ƒ is her begin der lebbe

of vierde maag, ( zijnde de boekpens of der-

de maag, in dezen ftand niet te zien}; g is

de vierde maag of lebbe, welke alle in hum*

aen natuurlijken Hand liggen; voorts is h
het netvlies op zijde vaU de maag; bij i

is de plaats der galblaas ; k is de milt;

ll zijn de dikke darmen; mmmm zijn de

dunne darmen; nn de nierbedden; o de

teekenen van de hoornen der baarmoe*

der, zijnde het door ons afgebeelde voor-

werp
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werp een kuiskalf ; voorts bij p de blaas, hit

Deze ligging der ingewanden dus aangeduid RUNDvii

<

zijnde, ziet men verder bij qq , waar een iv Afd.

Huk van het einde van het beijen vlies in- in-

wendig is afgebeeld, zoo als het de vaten Hoofdft*

uitlaat en het eigenlijke begin van den navel

-

Hreng formeert ; bij r r is het pisvlies af-

gebeeld, zoo als het nu, geheel ontbloot,

in zijne plaats ligt. Uit het eerHe , te we-
ten uit het beijenvlies, loopen bij s s de

naveladeren in twee takken, welke in den
navel llreng

, ter wederzijde , de buitenfte

zijn; bij tt in eene grooter tak eindigen,

en in de holte van de lever loopende , het

bloed in de aldaar zijnde poortader bren-
gen

:
gelijk wederqm bij uu de flagaderlijke

takken zijn afgebeeld, die in den navel

-

Hreng, ter wederzijde, het naast aan den, in

het midden loopende
,

pisleider of blaasband

zijn, en uit eene groote tak, bij v, voort-

komen, en welke tak uit de nederdalende

flagaderftara of holle ader, van de vrucht

ontfpruit , en van daar , achter langs de

groote kwab der lever, naar beneden, en

in de twee gezegde takken , naar de navel

;

en door deze en door den navelftreng, naar

het beijenvlies loopt , waarin zij zich in

vele, zoo groote als kleine takken , verfprei-

den. Uit dit beloop , hier zoo duidelijk

vertoond , verklaart zich nu dat groote won-
dergeftel, hoe het bloed uit de baarmoe-

der door de aderen en flagaderen opgevoerd

en weder terug gevoerd wordt in die zelfde

omloop of circulatie, die de Moederkoe
E 4 zeL
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II.
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zelve heeft, met dit onderfcheid , dat de
’ longen als in het Kalf die werking van
ademhaling niet verrigten, die zij uitoefe-

nen dadelijk na de geboorte van het Kalf,

als hetzelve van den ftreng gefcheiden is,

adem haalt en lucht fchept, want als dan

kan de omloop des bloeds van de Moeder
of uit de baarmoeder niet meer werken

:

het is hierom dat men niet al te fpoedig

den flreng moet affcheiden, maar wachten
tot het Kalf eene kleine poos gebaard is

geweest. Ervaren Vroedmeesteis letten hier

ook zeer omzigtig op in de Mensch, zelfs

laten fommigen eenige druppen bloed door,

om de vrucht lucht te geven, doch hier

van zullen wij nader fpreeken. Wij wijzen

nn eindelijk den Lezer, in onze afbeelding,

naar w , waar men den pisleider of blaasband

ziet, zoo als die uit het pisvlies rrr, bij

ar, om en in de blais ƒ> inloopt, en aldaar

eindigt, zoo dra de navelftreng is afgefcheL

den; en zie daar nu al het geene hetwelk

met zoo veel arbeid en geduld , over de

teeldeclen en bevruchting der Runderen,

als mede over den groei van het Kalf, m
de baarmoeder, door ons befchreeven en

afgebeeld is, ten einde gebragt.

Ik dank de goede Voorzienigheid, dat ik,

nog in mijn gevorderde ouderdom, mijnen

wensch heb mogen vervuld , en een voor-

nemen uitgevoerd zien, waar van ik in het

midden van allerleije wederwaardigheden

niet heb afgeftaan. Ik verwachtte, dat mijne

Landgenooten een gunstig oordeel o ver mijnen

ar-
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arbeid zullen kunnen veilen ;
terwijl ik, ***

verre van op volmaaktheid te roemen, nog
‘LÜNDVlt

met al die kehnisfe, met al dat onderzoek ,
r/. AfJ,

nederig mijne onvolmaaktheid erkenne, en II*

mij nederleg bij het gevoel van Gods vrije
00 1 *

genade
,

die mij heeft willen begunstigen

met zoodanige vermogens , waarmede hec

zijne Almogende Voorzienigheid geliefd

heeft mij van ’s Moeders ontvangenis af,

tot nu toe te hebben doen beltaan en le-

ven tot nut van het befchaafde volk, waar-

onder ik geboren ben , nog leve en eer-

lijk hope te iierven, en in mijnen laatftea

adem, met den Ridder linnaeus, op hec

fterfbedde uit te boezemen de grooce fpreuk

van dien weergadeloozen Natuurkenner, uic

Pfalm CiV: 24: o Jehovah ! quam athpla

funt tua opera
, quam fapienter ea fecijli

!

quam pitna est terra bonitate tua! dac

is: Hoe groot zijn uwe JVerken , o Hetre!
gij hebt ze alle ?nct wijsheid gemaakt

!

het aardrijk is vol van uwe goederen!
Wij laten hier nu nog volgen eene korte

verklaring van Plaat XXX ÏI, en zullen in

de volgende Hoofüilukken overgaan tot de

befchrijving van, en Verhandeling over de

Verloskunde der Koeijen .

E 5 Ver.
. IV. Stuk.
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SET
EUNDVKC.

IV. Afd.

II.

Hoofdft.

Verklaring van Plaat XXXII.

Dit tafereel doet ons in een geheel geo*

pend Kalf zien de werking en het verband

tusfchen de ingewanden van het Kalf mee
de baarmoeder , en wel voornamelijk den

invloed der bloedvaten van de baarmoeder

door het beijenvlies en den navelfixeng , toe

in het hart en den omloop des bloeds in

de vrucht ,
gelijk dan hierbij ook de van

een gefcheiden en ontwikkelde vaten van den

navelüreng worden voorgemeld.

aa Is het middenrif of het diaphragma ,

het middenfehot op zijn boersch , dat de

ingewanden der borst als affeheidt van die

des buiks.

bb Is de bogt van de lever , tegen het

middenrif aanliggende, eigenlijk de bo-

venkwab van de lever.

c De holligheid van de lever.

d De groote penszak of de eerfte maag,
met het aanhangfel van het netvlies.

e De tweede maag of de huive.

ƒ is het begin der lebbe of vierde maag*

( zijnde de derde maag in dezen Hand

niet te zien.)

g De vierde maag of de lebbe, de roo.

h Het netvlies op zijde van de maag.

i De plaats der galblaas.

* De Milt.

II
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ll Zijn de dikke darmen.

mm mm De dunne en blinde darmen.

tin De nierbedden

o De reekenen en plaats der baarmoeder.

p De blaas.

q q Een gedeelte van den krop van bet bei-

jen vlies, daar deszelfs vaten in den na-

vel ftreng indraaijen.

rrr Is het pisvlies, geheel van het worst*

vlies gefcheiden en opgeblazen.

ss Vertoonen de naveladerlijke takken , ( ve»

nae umbilicales ) van een gefcheiden,

loopende tweeledig, links en regts, naar

de lever.

tt De vereeniging dezer takken, die fom-
migen als Bipodes C cweebeenig ) noe-
men , ter plaatfe daar zij met een grooten

tak in de groote holte van den lever in-

wortelen, en voorts het bloed aldaar in

het hart en andere deelen , door de groo-

te poortader ( vena portae} invoeren.

uu De twee flagaderlijke takken ( arte
•

riae umbilicales} , die de aderen ge-

deeltelijk vergezellen en insgelijks zich

vereenigende bij v, van achteren langs

de groote kwabbe der lever loopen

,

‘ met dit onderfcheid, dat dezelve eenig-

zins verwijderen in hunne bochten, en

omtrent de lever, als regcftandiger loo-

pen.

v Is de aanwijzing van de plaats , alwaar

deze flagaderlijke tak
,
( welke uit de ne-

derdalende flagaderftam of holle ader van

de

IV. Afd.

II.

Hoofde.
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hkt de vrucht ontfpruic ) van onder de groo*
RUNDVEE,

te ^wab der lever naar beneden loopt.

jV.Afd. w Toont nu alhier de zoo moeijelijk te on-
IL derfcheiden pisweg ( uretra ) uit het

Hoof ft.
pisvlies ( urachus ) , aan den krop van

dit vlies rrr, tot in en aan de blaas.

x Het einde of de inlijving van de pisbuis

op en in de blaas.

y De endel- of aarsdarm.

VIER-
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VIERDE AFDEELING.

HET
RUNDVEE»

IV. Afd»

III.

Hoofdft,

DERDE HOOFDSTUK.

Behelzende eene inleiding tot • de Verlos-

kunde der Koeijen , en fchets der pligm

ten van een
9

Koemeester of Koe•

helper.

G eii
J
k de ondervinding aan de Men-

fchen geleerd heeft , om de Natuur gade te

(laan en behulpzaam te zijn in het baren

der Vrouwen; zoo heeft zij hen ook niet

minder opmerkzaam gemaakt op de Dieren ,

bijzonder op het Rund- en ander Vee, als

Koeijen, Schapen, Geiten enz., gelijk dit

uit de vroegfte berigten, welke wij van de

handelingen der. men fchen hebben, blijk-

baar is. Zoo ook hebben onze Voorou-
ders , de Batavieren , welke van het Rund»
en ander Vee hun beflaan hadden, bijzon-

dere zorge voor hetzelve gedragen, gelijk

dit alles in de eerde Af'deeling van dit Werk Zorge

brecder is betoogd, en welk belang onze vande

Hollandfche Landlieden in hun Vee dellen

,

is v««.
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MET
is bekend ; en dit gaat zelfs zoo verre , dac

rundvee.
z .j wat daar buiten is, als onverfchil-

IV. Afd.
jjg en ongevoelig aanzien , als hunne Koei-

Hoofdft. 5
en Aechts welvaren: de fnaakfche foc-

quenbrog fchetst dit geestig op deze wijze:

Te donder , en de wind , en felle hagelbüijen ,

Beftreên elkander met het allerwreedst geweld

;

En maakten ’t digtflebosch tot een geëffend veld.

En dreigde ’t noordsch gebergte in Africa te kruijen.

De blikfem , die vast vloog van ’t noorden tot her zuijen t

Was met zoo fel een brand en hevig vuur verzelt.

Dat niemand wierd betaald dan met gefmolten geld*

En dat de brandklok droop , terwijl men flond te luijenr.

En d’ öngefhiime Zee , dat fchriklijk element

,

Hieldt meê met aarde en lucht zoo wreden parlement 9

Of zij die beide wilde in hare darmen flingeren.

In deez’ dankwaarde tijd ftond Mopfus met zijn Vrouw,

En telden elk om ftrijd op ’t ijvrigfte op hun vingreo „

Wanneer hun bonte koe op ’t langst wel kalven zou.

Aan den Vaderlandfchen Dichter jacob
cats, was deze onverfchilligheid der Vel-

delingen omtrent alles wat buiten hun land-

leven is, mede zeer wel bekerd, gelijk

blijkt in zijne Galathee of Herdersklagt ,

waarin hij een befchrijving hier van geeft,

naar den aard der Natie zoo fchrander, als

viRGiLius ooit voor zijne Latijnen in Land-

gedichten opzong. Zeer verltaanbaar fchrijft

hij dus:

Of ick aan der heiden dwael.

Of ick rijs, cn of ick dael.

Óf
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Of ick renne door het hof, het

Of ick loope door het dof, rundvee

Of ik rijde door het mis, IV. Afchj

Daar het niet als (lick en ii, III.

Of mij lucht tn hemel dreygt Hoofdft*

En tot onweer is geneygt ,

Of het dondert of het raast 9

Of de wind geweldig blaest.

Al en is et geen verdriet,

Graeuwe pijen vlecken niet:

Mach het wezen , Galathee ,

Houd u aan het Edel Vee !
— —

Wijders is zijne vergelijking: een rijk

man fterft zijn kind , bij een arm man
fterft zijn koe , een treffend tafereel van

het belang , dat een Boer in eene Koe field

,

waar van hij een huishouden met zeven

kinders onderhoud, tegens een rijken, wel«

ke een kind verliest , dat hij rijkelijk en

prachtig konde opvoeden. Voeg hier bij

een versje van den zoo zieitrefFenden Dich-

ter en Leeraar j. van eik, in zijn Lied:

het Her[lelde Beest
, couplet 2:

Het beest had kunnen derven.

Ik al mijn have derven.

Mijn eigen leven zelfs ,

Had gij mijn overtreden, v

Mijne ongeregtigheden

Te huis gezocht, o Heer! —

•

Maar ook hoe veel belang men hier te

Lande , in deze zorg der Boeren voor hun
Vee,
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Vee , 'heeft , als zijnde dit eéri voorname
bron van ’s Lands welvaart en Hollands
Rijkdom, is genoeg bekend.

Deze uitftap leidt ons ter plaatfe zelve

,

daar den Landman deze zijne zorgen uitoe-

fent, en te dien einde geleiden wij onze

Lezer in de Hollandfche Koefial Hier

vindt men bij de meeste Boeren, al kun-

nen zij niet lezen "of fchrijven , met een

boerenkrijtje, aan den ftalbalk , boven elke

Koe aangeteekend, wanneer dezelve kalven

moet, of anders is dit op de fchoorfteen-

mantel of elders op een plank aangeteekend

:

al hun vernuft is werkzaam op het zwanger

zijn en baren der Koeijen ; hieromtrent né-

men zij veel waar , bij vergelijking met den

Mensch, want eene Koe mede onderwor-

pen zijnde aan zekere Honden of tijden, dat

zij tochtig zijn ( zoo als reeds hier voren

in het vijfde Hoofd(luk der derde Afdeeling

gezegd is) , zoo is het ophouden daar van,

na de dekking en befpringing van den Stier,

eerst een zeker teeken van ontvangen te

hebben, of zoo zij zeggen, dat de Koe ge-

vat heeft. Deze tijd flaat een Boer of Boerin

gade , en daar men ook de Koe , even als

bij een Mensch, op negen maanden dragt

rekent, (vallende de kal ving gèwoonlijk

in de veert igtte of eenige dagen na de veer-

tigfte week in), zoo wordt de tijd der eer-

fle kenteekenen van zwangerheid der Koe
aangeteekend en onthouden , zoo als gezegd

is. Er zijn ook Boeren, die niet een vijltje

of
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of mes een teekcn of tijd op de hoornen KST

vijlen (*).
rundvee

Verder ziet men dc zorg der Boeren daar iv. Afd.

in, dat zij over het algemeen, in alle ge-
n *

regelde (lallen , een flaauw licht onder-
°°

houden , hetwelk zekerlijk nuttig is, de-

wijl de Koeiien van natuur gezellig zijn

,

en dit daarenboven, vooral in den kalfcijd,

van groot nut is, te meer, wijl de Boer
of Boerenknecht dan altoos fpoediger ge-

reed kan zijn* om de Koe te kunnen helpen*

Dit onderwerp woFdt dan thans de hoofd-
zaak, waartoe deze aanmerkingen ons ge-
bragt hebben , namelijk het uitoefenen der

Vroed- of Verloskunde aan tJe Koeijen
In Holland is dc naam van iemand

, wel-
ke de Vroedkunde bij eene Koe uitoefent

,

zeer natuurlijk uitgedrukt door die van Koe-
helper , Roemeester, ook Koedo&er; doch
dit laatfte wordt meer gebezigd voor andere
kwalen. Die van Koerneester is algemeener.

Hec

( * ) Er hebben bij vele Boeren zonderlinge denk-

beelden plaats gehad, en hebben dit mogelijk nog,
zoo wegens de kwartieren der maan , ten tijde der

befpringirg , den wind , welke als dan gewaaid heeft,

deA tijd van het jaar , den morgen , middag- ofavond-

ftond , waaruit zij dan eene gcmakkelijke of moeijelijke

dragt en verïósling berekenden : en waarbij ook nog
vele bijgeloovigheden komen , wegens zaken , welke

in en omtrent de (lallen , op zekere tijden , zouden

plaats hebben , en waarbij zij aan nachtmernen , ket-

tingkalf enz. denken: dan alle welke denkbeelden en

bijgeloovigheden , met alle magt , daar die nog mogte

plaats hebben, behoorea te worden tegengegaan.

F
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«T
kundvbb*

IV. Afd.

m.
Hoofdft.

Eigen

-

fchappen

en piigten

van een*

Koehdper
of Koe-

meeseer.

Het Koehelpen of eigenlijk het Koemees*
terfchap, is dan eigenlijk Koevroedmees*
ters- kunst, die zoodanig iemand bezitten

moet , tot bij (land en hulp der barende

Koeijen, en derhalve moet zulk een per*

foon in dit fiuk , dezelfde bekwaamheid,
handigheid en ervarenheid , denzelfden foort

van kunde bezitten, om eene Koe te hel-

pen, als die ter hulpe eener Menfchenba-

rende Vrouwe, in eene Vroedvrouw of

eenen Vroedmeester vereischt worden: dus

moet een Koemeester kennis hebben van

de geboortedeelen van de Koe: hij dient

kennis te hebben van deszelfs beenderge»

(lel, bijzonder van de heupbeenderen en

het bekken, de fpieren en de banden daar

van. Deze kennis ontbreekt aan de

meeste Koemeesters in de Theorie, of,

om verllaanbaar te zijn , de beredeneerde

gewrichtkunde , maar niet te min kennen zij

die zoo veel te beter in de praktijk, waar

in zij zeer wel weten gade te liaan de meer-

dere of mindere engte van het bekken, de

meerder of minder lenigheid der banden,

waaruit zij eene moeijelijke haring van eene

gemakkelijke wel weten te onderfcheiden*

Wijders dienteen Koemeester grondige ken*

nis te hebben van de deelen der baarmoe*

der, derzelver ligging, gedaante, derzelver

bevruchting, uitzetting, inkrimping en ont-

fluking , de behandeling , om die te ondertas»

ten, voorzigtig en zacht te behandelen,

tijd van ontfluiting en doorzetting in het ba-

ren wel op te merken. Hij moet hier niet

lomp
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lomp en plomp toetasten, maar vroedwijs «**

en vporzigcig zijn. Hij moet boven dien

,

RUNDVEE«

eene grondige kennis hebben van de natuur- IV. Afd^

lijke ligging van het Kalf, de goede plaat- IIL

fing van den navelfixeng, als mede kundig-
Hoofdft<J

heid bezitten van eene verkeerde ligging der

vrucht, en vooral, als een hoofddeel en
eerde wetenfchap, kennis hebben van de
vordering der geboorte ; dat is: hij moet
de natuur niet overhaasten of forceren, de
weedommen of vlagen, zoo als men het

noemt, omzigtig gadeflaan, want eene Koe
gevoelt die zoo wel als eene barende Vrouw;
door al te veel en te fchielijk achtereen de
Koe te betasten, wordt het dier te veel af-

gemat en de mond der baarmoeder verhit,

zoo dat men dikwerf meer verliest dan wind

,

doordien de teedere gevoeligheid dezer dee-

len, eene terugwerking veroorzaken Hij

moet eene grondige kennis hebben van de
tegenfpoeden , die oorzaak kunnen zijn , dat

dc verlosfing niet door de natuur kan ver-

rigt worden , of die dezelve moeijelijk ma-
ken of vertragen : hij moet zich ook met
de beste handgreepen bekend maken , die

gefchikt zijn , om de verlosfing gelukkig ten

einde te brengen.

Het Haat dus aan den Boer en den Koe-
meester

, om door een bedaard vernuft die

Honden waar te nemen, welke de natuur

van zelve aanwijst, en die uit het gevoel,

zoo van het dier uitwendig , als door middel

van het inwendig onderzoek, gekend kun-

nen worden; hierom dient een Roemees*
F 2 ter
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j*sT ter altoos nugter te zijn en bedaard te werk
RUNDVEE.

te gaan ^ cn n^ c eer(jer kunstmiddelen te

IV- Afd. bezigen, dan, wanneer hij .vol (trekt over-
IH * tuigd is, dat de natuur hulp benoodigd heeft

,

Hoof ft»
en ^ w jj bethalen het, het is een zijner eer-

fte pligten, om volftrekc aoor zijne kunst

geene ontijdige overhaasting te maken: dan

dit is ook eene les, die vele Boeren zelf*

zeer. wel weten waar te nemen: alle kun-

dige en ervaren, Koehouders zullen nooit

eene Koe afmatten door het verhaasten om
te kalven , en het zijn juist hunne eigen waar-

nemingen, waardoor zij opmerken , of er

een Koemeester al of niet noodig zij. -Zij

wachten de natuurlijke geboorte af, het zij

het beest in het veld of op de Hal kalft. Zij

waken er op en bezoeken van uur rot uur

het dier; van verre uit haar woning loe-

ren zij op de houding en beweging van het-

zelve, om daar uit te zien of het tij
d-

ilip der verlosfmg nadert , en dikwijls heeft

de Koe reeds gekalfd, eer zij er bij kun-

nen zijn. Nog is het een volftrekt vereisch-

te in een Koemeester, dat hij were; de vlie-

zen en windfelen , waarin het Kalf ligt,

wel te onderfcheiden van de bekleedfelen

der baarmoeder zelve , op dat hij bij moei-

jelijke haringen het een noch het andere

kwetfe , te meer, daar de heeiing of het

beijenvlies, aan het verhemelte der baar-

moeder vast blijft , tot na de baring van

het Kalf; hierom moet hij de zwelling of
uitpuiling van de vliezen , bij het aanltu-

wen van het wacervocht, wel weten naar
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te gaan ,
om hen vlies niet onvoorzïgtig re HRT

breken of af te knijpen, dan op dien djd,
RÜNDVE8 ‘

dat men veilig zulks kan doen, namelijk, iv. Afd.

als het Kalf in of over de geboorte dringt. IIT *

Eindelijk als nu het Kalf zonder hinder
Hoofdft*

kan betast worden , moet men onderzoeken

of het ook een wanftaltige gedaante of ver-

keerde ligging heeft, want het is bekend,

dat ook de Koeijen misgeboorten en wan-
fchipen Kalven voortbrengen. In zulke ge-

vallen behoeft men zulk een vrucht niet

veel te ontzien , maar hetzelve zoo goed

men kan, afhalen, echter met omzigtigheid

voor de Koe, gelik ook dit zelve dient

waargenomen te worden ,
ingevalle het Kalf

dood is . als wanneer men hetzelve , door

kunst en bij deelen afhaald: en in geval van

verkeerde ligging, moet hij kunde genoeg

bezitten om dezelve te verbeteren , of naar

vereisch van zaken te werk te gaan.

Meerder vereischtens in een goed Koe-
meester, zouden wij kunnen voordragen,

en veeliigt naauwkeurige kunstvragen doen ,

maar dewijl de Landman of de Vroed-
meester der Koeijen , veel meer door de

praktijk en dagelijkfche ondervinding on-

derwezen kunnen worden , en inderdaad

zijn, dan door eene geleerde Theorie, ver-

mijden wij deze omilagtigheid, en dat des

te meer en met rede , om dat wij alrede

in de voorige Hoofdrukken zeer uitvoerig

alle de inwendige deelen van den baarmoe-

der, mitsgaders de zwangerheid, de toene-

F 3 ming
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HlT ming en den wasdom van het Kalf, deszelfs
rundvee.

natuur2ijke ligging in de vliezen tot op het

IV. Afd. barenspunt en de geboorte , uitvoerig heb*
nl- ben befchreven en afgebeeld, zoo dat ons

100 * nu te vervolgen ftaat met de befchrijving

van het bekken , en om voorts het Kalf en

de Koe in de barensftonden te befchouwen

,

en1 daarbij het Koemeesterfchap en deszelfs

behandeling te befchrijven, waar mede wij

dan nu , in het volgende Hoofdftuk , eea

aanvang zullen maken.

VIER-
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VIERDE AFDEELING.

VIERDE HOOFDSTUK.

Bevattende eene naauwkeurige Befchrij-

ying van het Bekken en Heupgeftel van

eene Koe , meetkundig en proportioneel

overgenomen uit de Vroedkunde van

den Heer j. gunther eberhard,

en met geheel nieuwe propor*

tioneele teekeningen van het

Kalfshoofd vermeerderd.

eeds hadden wij die Hoofdrukken van

ons werk, welke tot de Verloskunde der
RUNDVE*^

Koeijen betrekking hadden, afgefchreven ,
IV. Afd.

en, naar ons inzien, voltooid, toen ons in

handen kwamen de Prijsvragen of Verhande-

lingen over het Verlosfen der Koeijen ,

door de loffelijke Maatfchappij : ter hevor losfeunde*"

dering der Landbouw , te Amfterdam , der Kod*

bekroond. jea *

F 4 Met
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het
rundvee

IV. Afd.

IV.

Koofdft.

Met eerbied en achting voor de Schrij-

vers dier Verhandelingen, de Heeren joïian

GUNTHER EBF.RHART, M. D en Vroed-
meester te Zeist , andrfas frisman, Heel-

en Vroedmeester te IVoerden ,
en petrus

josephus vai>ï baveg^m , M. D. enz. te

Baesrode bij Dendermonde

;

heb ik der-

zelver antwoorden door- en herlezen, en

dezelve niet onze ondervinding vergelijken-

de, vonden wij dezelve in vele opzigten

vrij gelijk aan vele onzer aanmerkingen, en

over het geheel , alles in eene opmerkzamer*

en geleerden trant, keurig, befchreeven,

doch niet zoo zeer gefchikr naar den aard

en voor de vatbaarheid der Doeren en on-

geleerden, dan wel uitmuntend voor geleer-

den : waar van vwij echter kunnen uitzonderen

het derde antwoord van den lieer ravf-

gem , hetwelk , hoe klein van bedek,

zeer bondig de misbrui -en en gebruiken

verftaanbaar voor een Koehieëatir , en met

op de ondervinding deunenden raad voor-

draagt. Wij fehroomen des niet , om de no«

dige veranderingen in ons werk :e maken,
het onze over die Verhandelingen met alle

mogelijke béfcheldenheid te zeggsn, en met

erkenning van de verdienstelijke inlichting

der gemelde Schrijvers , van.de.rzel ver ver-

beteringen gebruik te maken.

Het is dan op dezen grondOag , dat wij

een heusch gebruik zullen maken van de

denkbeelden, der opgenoemde Heeren , voor

zoo verre dié eenig licht aan ,de onzen kun*

nen toebrengen*

Het
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Het komt ons dan voor dat de opge-

noemde Verhandelingen , inzonderheid die

van den doorkundigen eberhart, wel eene

door en doorkneede geleerdheid , kunde en

beoefening der Menfchelijke Vroedkunde,
en de daar uit voortvloeiende Analogie op
die der Koeijen, kenteekeaen, gelijk ook
die van den Heelmeester erisman, doch

dat dezelve niet zoo zeer voor den Koe*
meester , als wel voor geleerde Vroed

-

meesters gefchikt zijn. Het valt gantsch

niet moeijelijk te begrijpen, dat de geheele

voortreffelijkheid van des eerstgemelden be-

toog, geheel en al rust en ontleend is van

de Vroedkundige Leerftellingen van den ver-

maarden sMELLiE, l’evret en andaren he-

dendaagfche vergevorderden in de Menfche-
lijke Vroedkunde, en dat dit bij vergelij-

king en overbrenging op de Koeijen is toe-

gepast , in zoo verre , dat men de nieuwe-

re werktuigen , thans bij de Vroedmeescers

der Vrouwen in gebruik, mitsgaders de ge-

heele nieuwe Theorie , op de verlosfing

der Koeijen overbrengt. Het heeft zijn nut,

en kan zijn nut hebben, ais men Hechts

gadeflaat, het gene wij altoos in het oog
gehouden hebben, dat het verfchii tusfchen

de baarmoeder, de vrucht en de dracht of

zwangerheid , tot aan de verlosling toe , zoo
groot een verfchiliendheid opleverd , dat de

behandeling van het eene wezen tot het ad-

deren , namelijk eene Menfchenbarende
Vrouwe, en van eene barende Koe, vol-

fijrekc dezelfde niet kan zijn. Die heeft,

F 5 naar

HET
RUNDVEE.’

IV. Afd.

IV \

HJofdft.
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bcfchrij

ving van
liet bek-
ken en
Jieupge-

Gel.

"*t
e

naar ons }nzi
’

en * de Heer van bavegem
tjNDvEK*

vri
j we j daar vergeiij.

IV. Afd. king tusfehen de gewone nieuwe kunstoefe»

Hoofde
nin8 in den Mensch en de Koeijen over-
wegende, oordeelt, dat de natuur, vrij wer-
kende, veel meer voor heeft in de verlos-

fïng der Koeijen , dan die der kunst in de

JVIensch. Ook de doorzigtige Heer eber*
hart heeft dit in zijne Verhandeling niet

geheel uit het oog verboren.
Bijzon- Het is ons voorgekomen, dat hoe zeer

alles, wat bij de Koemeesters behoor-
de in acht genomen te worden, hebben
gadegefiagen , er zekerlijk , ten aanzien

van het heup- en bekkengeltel , wel iets

anders zoude kunnen bijgevoegd zijn: dan,

daar wij zoo veel mogelijk, het ingewik-

kelde hebben willen vermijden , zoo had-

den wij dit opzettelijk nagelaten, en wel
voornamelijk de zoo wel bekende metingen

van het bekken , de fchaambeenderen en hec

daar aan verknocht geitel. Deze wijze van

metingen ,
en wat diens meer zij , was ons

zeer wel bekend , als mede de voortreffe-

lijke afbeeldingen en wijze van metingen

van smellie en anderen, de Roonhuifiaan-

fche hefboom, de tang van l’evret enz.,

in een woord , in de nieuwe wijze van

Vroedkunde was ik geen vreemdeling Doch

,

daar ik in begrip ftond, geftaan heb en nog
fta, dat deze naauwkeurigheden , hoe voor-

treffelijk dezelve in de Theorie zijn , hoe zeer

zij tot lof der uitoefenende vernuften (trek-

ken ,
deze beenderen nogtans

,
door verfchil-

len-



van HOLLAND. 91

lende grootte , ouderdom
,
gebreken en an-

dere oorzaken der fpelende natuur, der-
RUNDVEX-

mate kunnen verfchillen, dat er geen vas- IV. Afd.

te regel ,
zelfs voor deskundige Ontle* IV*

ders, veel min voor den minkundigen Land-
Hoof J

man op 'te maken is, gelijk wij dit alrede

ten aanzien van de vervelende beenmee-

tingen van de buffon en daubenton
hebben opgemerkt : terwijl ook door den

gemelden Heer eberhart, ten aanzien van

zijne voorgemelde meeting van het bekken

der Koeijen , de daarbij mogelijke verfchil»

lendheden zijn opgemerkt.

Om nu evenwel den Lezer van dit ons

werk niet geheel onkundig te laten van

den loffelijken arbeid van gemelden Heer
eberhart en anderen , zoo hebben wij de

vrijheid genomen om eenige der voornaam#

fte afbeeldingen, welke betrekking tot de

kennis van het bekken hebben , uit des-

zelfs werk, in het onze over te aemen,
en daarbij te voegen de door ons getee-

kende afbeeldingen van een Kalfshoofd in

verfchillende ftanden, het geen tot de ver-

gelijking van het eene deel tot het ander,

naar ons begrip , ter verlichting van de Koe-
jneesters , en ,

zoo ik nederig vermoede, tot

nader begrip der afbeeldingen van den Heer
gunther eberhard, volltrekt, ter betere

bevatting van dezelve, noodig was , om
dan vervolgens den Lezer nader te leiden

tot de kennis van de werktuigen, welke
men thans ter gemakkelijker verlosfing der

Koeijen voordraagt, en waar onder die van

den
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rundvee.

^

en ^eer ERERHART den eerden rang ver-
* dienen. Wij zullen dan

, hetzelve werk in
IV. Afd# zijn geheel latende . onze Landgenoten eene

Hoofdft.
na(*ere aaRleiding trachten te geven , om ook
het geitel van het bekken of de harde dee-

len der Verloskunde ( zoo als die Heer de-

zelve met regt noemt) in vergelijking met
het Kalfshoofd , nader te leeren kennen

,

terwijl wij vertrouwen, dat, wat aangaat

de zachte deden , dezelve door ons zoo
naauwkeurig, uitgebreid en verltaanbaar zijn

befchreven , dat wij daar mede zeer wel kun-
nen voldaan, en hetzelve overlaten aan het

onderzoek van deskundigen.

Wij gaan dan over om de gemelde Af-

beeldingen, met onze bijvoegfelen , te be-

fchrijven, en op Plaat XXXIil af te beel-

den, doch moeten vooraf den Lezer en Be-

fchouwer doen opmerken ,
dat de door ons

overgenomen afbeeldingen proportioneel

- zijn verkleind , en de door ons bijgevoegde

daar aan evenredig zijn geteekend.
pita piaat XXXIII Fig. i. dan verbeeldt het

xxxiii. Bekken eener Koe , zoo als dat in Plaat IV

Het bek
van ^eer EBERHART keurig is afgebeeld

,

kerrvande en proportioneel verkleind , vertoonende

zijde zijnes de uit been en vliezen zaamgeftelde buis
inwendi- van fat bekken van den kant des in-

gangs?
wendigen ingangs. Ik verkieze te Rellen:

de , uit beenderen en vliezen zaamgeftelde

doorgang ,
waarin door de opening van

het bekken ,
het te baren Kal) uitgeperst

wordt . —- Het komt ons verRaanoaarder

voor het algemeen en ook voor den Bouw-
man
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IV. Afd.

IV.

Hoofdft*

dig ook vindt

migen

,

man voor, en wijders vinde ik nier veel HET
„

overeenkomst met het denkbeeld van een
*Ui>JDVEE*

buis ( tubus ) , met eene opening door be-

wegelijke gewrigten. Dit zou de Boer
het best verftaan, als men zeide het gat van

het achterbeen aan de klink. Omftreeks de

Meije , Bodegraven en in het Waterfchap

IVoerden , aan de Lekkant en Gouda , on*

derfcheiden de Landlieden dit gedeelte bij

de zeer natuurlijke benaming Eoepelbeen ,

allerduidelijkst door Beenring

;

hier van

komt het dat zij in klemming en moeijelij-

ke haring , zeggen : het Kalf kan door den
ring niet : komt het over den ring ,

het

Kalf is ook door de kling. Zeer eigenaar-

ik de benaming van fom-
welke het de heupkom noemen,

dat völftrekc met. die van het bekken over-

.eenftemt, nademaai een bekken niets 2nders

beteekent dan een holle kom , waarin eenig

water of andere froJen omvat worden , en

.die, zoo er eene opening in is, het gat van

de kom wordt, waar door de kom van zijn

inhoud ontlast wordt ; en ik vertrouw dat

dit ook het best met de zaak overeenftemt.

Elders vindt ik deze holte ook wel koker

genoemt , hetgeen al medé op hetzelve uit-

komt. Dit gedeelte dan, het zij men het

eene buis, opening of gat wil noemen, of

ook, volgens fommigen, de heupkom, ver-

toond deze volgende kennelijke aanwij

«

zingen, volgens, de Heer ebeshart, en

onze bijvoeglèls.

aaaaaa Duiden aan de twee darmbeen-

de*
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het deren. Deze beenderen worden dus ge^
fcuNDVEE*

naamcj 9 om fat de darmen, inzonderheid de

IV. Afd. dikke darmen en de aarsdarm, daar tegen
iv. aanfehuivende , naar den aars , langs de

Hoofdft. baarmoeder, boven de klink, hier gelegen

zijn: dan den befchouwer dezer Figuur let-

te hier op , dat deze beenderen voornamelijk

tegen de darmen aanvleijen in de bovenfte

breede holligheden dezer beenderen, die de

Boeren uitwendig zeer wel kennen in het

uitwendig betasten van het kruis ,
gelijk ook

bb. De gewrichtholcens , die hier op zij-

de zich voordoen. Deze zijn die groeven

,

waai in het hoofd van het heupbeen draait

,

hetgeen de Boeren de knok- of kruis-

jenekel of de bonk noemen.

cc Duiden de fchaambeenderen aan. De-
ze beenderen worden door de Landlieden

de buikftuit , en door fommigen (in na-

volging der Vroedvrouwen) het bruggetje

genaamd: dit gedeelte is bij de Landlieden

wel bekend, vooral bij den naam van leg •

gerbeen ,
om dat er de Koe op ligt

; uijer-

been , om dat het uijer daar aan verbonden

is : ook noemen het anderen wel het klink-

been y klinkkrop , om dat de mond van de

klink , of de ingang van de fchede daar aan

vast is. Alle welke benamingen dus van

ieder Landman , naar zijne zinnelijkheid , op
hetzelve gedeelte worden toegepast.

Bij d d wordt een gedeelte der heupbeen»

deren aangewezen. Deze aanwijzingen moet
men echter zoo begrijpen , dat zij alleen

dezen naam bekomen, om dat zij uit dat ge-

deeld
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deelte , hetwelk de Landman het kruis

noemt, zich wederzijds naar de eigenlijke
iUNDvM’

heupdeunfelen verwijderende, hier, in zijn iv. Afd.

vereenigd gedeelte , waar door het Kalf

moet doorgaan , verbeeld worden. Hoofdft.

ee. De holligheid der heupbeenderen,

mar mijne uitduiding, de famenhechting of

het zoogenaamd centrum of midden , zoo
als het inwendig in de Natuur zich ver-

toont : dan , ik bevele mijnen geachten Lezer

en Landman, welke ongewoon aan ont-

leedkundige afbeeldingen zijn, ernstig, dat

zij zich gelieve voor te ftellen, dat deze

afbeelding moet begrepen worden, als of

men die in eene Koe zag van de binnenfle

zijde van het beengeftel, en dus even als

of het beest doorgehakt, en alle de inge«

wanden, benevens de baarmoeder, blaas,

enz. weggenomen zijnde , niets zigtbaar

laat, dan dit beendergeftel van binnen te

zien , en geenzins , zoo als veelligt een on-

ervarenen zich zoude kunnen voordellen,

als of men de Koe van achteren befchouw-

de, zullende dit dadelijk als een tegenbeeld

op deze afbeelding volgen. Voorts moet
men in acht neemen, dat het vet en vleesch,

dat anders geene kleine aanvulling in deze

hölligheid maakt , hier weggenomen is.

ff Vertoonen de twee eijeronde gaten aan

dit gebeente: deze gaten zijn in het bekken
van de Koe , als hetzelve aan zijn volle fpie-

ren en vliezen verbonden is , door een dun
gedeelte van fpiervliezen bezet , en geens»

zins open, zoo als zij zich hier opdoen;
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ÏÏET

RUNDVEE

IV- Afd.

IV.

Iioofdft.

in meest alle dieren vindt men iets derge*

lijks : zij fchijnen behulpzaam te zijn aart

een foort van leenighdd der fpieren en been -

deren, die met dezelve in verband liaan.

gg Duidt aan het heilig of kruisbeen.

Deze benaming van heiligbeen ( Os Sa-

crumj is bij de Landlieden niet zeer be-

kend ; in ’t algemeen kennen zij dit beender-

geiiel het best bij den naam van kruisbeen ,

als zij het bovenaan betasten, en binnen-

kruis
, als zij het van binnen bezien. De

Vleeschhouwers
, als zij dit gedeelte door*

hakken, noemen het ook niet anders, dan

het lendenkruis of heupkruis . De Land*

man, derhalve, wete dan, dat dit gedeelte

bij de Ontleedkundigen het heiligbeen ge-

naamd wordt'; doch waarom hetzelve dus

genoemd wordt, is, voor mij althans, duis-

ter. Zekerlijk is er eene rede voor, die

wij liefst overllappen ; ook is het zeker,

dat, gelijk gezegd is, dit gedeelte door-

gaans bij den Landzaat den naam van kruis-

been draagt, en wel lendenkruis, zoo als

dit zelfs bij de barende vrouwen wordt uit-

gedrukt, als daar is: pijn in de lendenen

;

in het kruis der lendenen ; ik gevoel wee

in het kruis ; kruispijn ; heupkruiswee .

Bij de barende vrouwen, en zoo ook bij de

Koeijen en alle levendbarende dieren, vale

het barenswee en de fmarc op dit kruis,

dewijl het , naarmate van den ouderdom

of de jeugd , meer of min zich verwijderen

kan, of zamengegroeid is; wan: men moet

weten, dat dit been, in jonge Koeijen, zich
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door kraakbeenige gewrichten nog ontlui-

ken kan , doch in ouder beesten als tot een

been verhard en dan onwrikbaar is.

Bij h wordt het flaartbeen aangewezen.

Dit is de juiste naam , dien de Landlieden

aan dit been geven , om dat de verlenging

van den flaart aldaar begint, en deze ver/

lenging der (taartwervelen
,

geheel en al af-

wijkt van het gefte! der Menfchen en flaar-

telooze dieren, waarin dit gedeelce inwaarts

kromt, en in korte uitwrichcen eindigt, om
en aan de onderfle bogc van het heiligbeen

,

alwaar dit gedeelte dan de. naam van fluit,’

iluitbeen ( es Coxygis') verkrijgt : in het ge-

llel der Koeijen kent de Boer dit gedeelce

niet anders , dan bij den naam van Het (laart-

been , terwijl hij door de fluit yerfïaat het

fchaambeeti , dat bij liét döorhakken eener

Koe het eerst voorkomende , door de

yieeschhouwers ook de fluic genaamd wordt.

Dus kan een Landman uit deze aanwijzing

welligt vatten, wat hier het flaartbeen is,

namelijk de eerfte wervel ,
die aan het hei-

ligbeen is ingeworteld, en hier afgêfchei-

den van de aanvolgen de flaartwervelen is

afgebeeld, terwijl de overige bij de befchrij-

ving van het beendergellel der Koeijen reeds

zijn befclireven en afgebeeld.

i i i i i i i i Duidt aan , den fchuinferien voor-

waarts overhangenden ingang in het bekken,

de konri of kruisholte: hieromtrent wilden

en dienden wij de woorden van den kun-

digen eberhart zelve over té nemen,, om
dat dezelve de beste verklaring van ’s Man?

G af.'

HIT
rundvee^

IV. Afd;

IV, .

Hcfofdrt;
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HP 'r afbeelding behelst , en wij volttrekt niet
rundvee.

jcunnen afvvijken van het hoofdzakelijk nuc
iv. Afd. dezer verklaring, als zijnde de voorname

Hoofdft.
rec*en i waarom wij deze en de daarop vol-

gende Figuur hebben overgenomen; dan,

wij zullen ook, deze verklaring van den

kundigen Auteur in zijn geheel latende,

daarna onze aanmerkingen , ten verftand©

van den Landman, daar bijvoegen; hier dan

den Lezer , te dezen aanzien , naar dit keu-

rig werk zelve heen wijzende, kunnen of

mogen wij echter niet nalaten *s Mans be-

rekening der wijdte van het bekken hier in

te voegen: ten welken einde, in deze Fi-

guur i , de loodregte , dwarfe en fchuin-

fche lijnen dienen ter aanwijzing der pro-

portionele meting van de opening van het

bekken.

Meting Volgens de Heer eberhard zou de lood-

r^keiT
reSte °** &roocere middellijn o o van de bo-

eu
* ventte opening of ingang van het bekken,

gemeten van den binnenften graad der zamen*
voeging van de fchaambeenderen

,
(volgens

der Boeren fpreekwijs het bruggetje ), regt

opwaarts naar het heiligbeen; (en welke

regt naar boven loopende lijn dus het derde

ligchaam of deel van het heiligbeen zoude
raken, als het eindpunt van de, van bene-

den naar boven loopende , middellijn der

bovenrte of binnentte opening of ingang),
in eene middelmatig opgegroeide Koe,
duim Amfterdamfche voetmaat bevatten , en
volgens de lengte van de dwarfe of klei-

nere middellijn pp, middendoor de door-
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fnijding der Joodregre lijn, heeft de breedte HET*.

Van het bekken of deFzelfs bovenftê of bin
RUNDVEE*

henfte opening aldaar 74 duim. Tusfchen IV. AfdL

#eze voorname rniddelpuntslijnen nu ver- ivv

:

beeldt zieh de Schrijver nog fcheeve mid-
Hoof *

dellijnen qqo.n r r , die elkander overkruis-

fen, en ter wederzijden op den verbeven*

flen binnenrand van. de darmbeenderen ,
bij

iet midden der gelecfingshqlte
,

beginnen,

èn in éenê fchuinfche ngting naar boven

óp de tegenovergefteidé zijde loopen toe

een zeker punt, dat men zich moet voor-

dellen, iri den aldaar nitgefpannen kruis*

hèüpb’eéns - band
, in eeh* evenwijdigen af-

dand , namelijk de wijdte van éen duim
breed, zoo wel van den binnenftèn boven-
rand vaa het darmbeen, als van het dwarfe

intgrocifel van bet derde heilig wervèlbeen

;

èn welke lijnen, op deze wijze, elk om*
trenc 8 duim lang zijn. Op deze metingen

vestigt dé geachte Auteur* te regt, zijne

aandacht , en voorts op de metingen van

bet niidden van het bekken, mede met de

vliezen en fpierbekleedfelen , in tegenfiel-

Fing van de daarvan ontbloote beenderen,

In dit opzigt fielt hij , dat de loodregte

middellijn , van het midden van het bekken

,

doorgaans niet groocer is dan 7 duim , als

het bekken versch en met het in de

holte van het heupbeen zich bevindend

vet en de daar onder liggende fpieren ge-

meten wordt ; of bij fommigen 7} duim

,

eh dat het bij anderen , die eene meerdere

hoeveelheid vet en uitgezette fpieren heb-

ben, flechts 6 \ duim houden kan: maar*

G % datV'
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rundvee.
dat ’ als de beenderen van alle vee en fpie-

ren ontbloot zijn , deze loodregte middel-
1V

*iv
f *

1]‘jn, hier tot in het uherde punt van de

Hooftlft. holte des beens gemeten
, wel 8^- duim ha-

len kan , als mede dat de lengte der dvvarfe

middellijn van het midden van het bekleede

bekken, mede niet grooter dan 7 duim is,

alles Amderdamfche maat, volgens welke
ook alle volgende metingen van den Heer
XBEPiiARD berekend zijn. Na deze metin-

gen komt de Schrijver tot eene nadere be-

paling wegens de wijdte van den uitgang

of onderde opening van het bekken , en

heeft bevonden, dat de dwars- middellijn,

gemeten van het eene hovende uitdeekfel

des knobbels van het heupbeen , tot het-

zelfde uitileekfel van de andere zijde, 7 duim

bedraagt, in een bekken, het welk nog met
zijn vleesch en vet bekleed is, doch zon-

der dit, duim; zoo dat hier \ duitn

voor het vleesch en vet zoude te (lellen

zijn: en wijders, dat de loodregte lijn, aan

dezen uitgang van het bekken
,
gemeten van

den hoek af, die de beide binnende banden

der heupbeenderen met elkander maken , tot

het laat de daar twervelbeen naar boven ,

Hechts 5 duim halen kan , en dat dus de

loodregte middellijn , welke in de bovenile

opening of binnen- ingang van het bekken

de grootere is , hier in de onderde opening

of uitgang van het bekken de kleinere

wordt (*,. Na

( * ) Zie wegens deze metingen , nader , de meer-

maals aangehaslde cn in het IX* Deel der Verhaadc*
lin-
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Na deze opgaven komt de Auteur juist HET

daar wij willen zijn
,

namelijk aan dat ge-
*UNDVBB«

ne, waarin de Natuur, onze groote Leer- iv. Afd.

meesteres, ons leert, dat alle deze metin» IV -

gen geene vaste regels der natuur zijn ;

Hoof **

want uitdrukkelijk zegt de waardige Schrij-

ver woordelijk
, §. 104: „ Maar zoo naauw-

,, keurig deze meting van het bekken , op

,, zich zelven befchouwd, zijn moge, dient

„ men nogtans te bedenken, dat, daar het

„ daartbeen eene aanmerkelijke beweeg-

„ baarheid bij de Koeijen heeft, deze on>

„ derde opening, naar vereisch der om-
5, handigheden

, van beneden naar boven

,

j, zich boven deze 5 duim nog veel moet

,, laten verwijden
;
beproeft men eene der-

„ gelijke uitrekking in een versch nog be*

„ kleed bekken , "dan zal men bevinden

,

,, dat het daartbeen gemakkelijk omtrent

„ twee duim hooger gedreven kan wor«?

9) den.”

§, 105 ,, Dus zouden derhalve, in het

„ werk der baring , alle de middellijnen

„ der beneden opening van het bekken

,

3 , zich wederom gelijk zijn , en geen van

,, dezelve , noch de loodregte , noch de

„ over dwars gaande , noch eene van de

„ fcheeve of fchuinfche , kan zoo min , als

eene van dp midden -doormetingen des

„ bek-

Jingen van de MaatfcTiappij van Landiouw geplaatste

Verhandeling van j. gunther eberhard, over hef

Verlosftn der Koeijen , §. 98 tot §. IQ3 «

g 3
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***
,, bekkens boven de andere als eenfc wc;*

rundvee
' zenlijke grootere worden ppgegeven.

”

^v. Afd. Dus verre de eigen woorden van den

Hrófdft °Pmer^zaraen Heer eberhard; maar het is
00

overtuigelijk klaar , dat de metingen niet

verder kunnen gaan
,
althans tot geene vaste

regel, en daarom moeten wij ook weder
met de eigen woorden van den genoemde^
Heer eberhard zeggen:

‘ Lw!

§. io6* „ Maar wat nqt v^n ’alle deze

„ voorfchreven (tellingen ,
yoor de h»eoe-

„ fening der kunst
, te trekken zij , dit

„ moeten wij befparen ,
tot wij er, ter

„ bekwamere gelegenheid V rhelding van

„ kunnen maken. V

Hieraan hangen wij gerust ons zegel , ten

minfte tot die gelegenheid, dat een Koe-
meester of wel een kundig Vroedmeester
deze metingen op alle foorten van Koei-
jen of Ras, jong of oud, zal kunnen toe*

pasfelijk maken, juist op dien tijd als de
Koe kalft of op het kalven ftaat, als wan-
neer het meten niet wel kan uugeoefend
worden, noch van nut zijn, ten zij bij ge-

volgtrekkingen, die echter afhankelijk zijn

van de toevallen en veifchillende fpelingen

der natuur , waaraan zèkerlijk eene Koe
zoo wel onderhevig is als een Mensch ; dat

^isvor is: dat de eene een ruimer en breeder, de

mingen cn ander een langer èn fmaller , of ook lom-
vergroe 1- m\ge hoewel zeldzaam in de Koeiien, eene

het bek- onnatuurJijke vergroeijing van het bekken

ken.
v hebben; tegennatuurbjke knobbels, (zoo

als de Heer eberhard op zijn Plaat IV en
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V aanwijsO zijn gansch niet vreemd in dit

foort van beenderen, hetgeen wij meenen *ÜNDVEt'

dikwijls door het onbarmhartig Haan der iv. Afd.

Drijvers, of wel door het eng geprangd

leggen op de (lallen veroorzaakt te wor-
00

den. De Heer Dodtor van bavegem tast

,

naar ons inzien, hier zeer mis, daar hij,

fprekende van het bekken , oordeelt , dat

een wanftaltig bekken nooit of zeer zeld-

zaam in de Koeijen zal plaats hebben ,
na-

demaal het Rundvee aan de zoogenaamde
Engelfche ziekte , die gemeenlijk het bek-

ken der Vrouwen zoo misvormt , niet on-

derhevig is

Het is zoo, de Engelfche ziekte (Ra-
fhitisj heeft geen betrekking op de Koei-
jen, en derzelver bekket) worde dus daar-

door niet misvormd: ja het is ook waar,

dat men nooit eene misgevormde Koe tot dö

voortteling of tot ander oogmerk aanhoudt,

maar dit is ook zonneklaar, en men weet

het bij ondervinding, dac bij de Koeijen of

Osfen , door de wijze of maaier van be-

handeling , in hun gansch beendergeftel over

het geheel , en bijzonder in het achterdel

en het bekken , van achteren en in de borst

van voren, al vrij meerder vergroeijingen

en misvormingen plaats hebben, dan men
wel denkt, dewelke als beenderziekten bij

de

(*) Zie het derde antwoord, aan de Maatfohappif

ter bevordering van den Landbouw , te Amjterdam ,

©ver het Veriosfen der Koet/en , in het Tiende Deel

vaa derselver uitjegevene Verhandelingen , bl. 146.

g 4
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de Boeren overbekend zijn ; zeker althans

zijn in Duisschland , ten aan zien van de

Jok*- Osfen , de vergroeijing of verharding
der voorheupen bekend; zeker weten onze
Landlieden zeer wel, dat de Koeijen, door
het naauw en long liggen op de Hallen

,

door het Haan op het kruisbeen en de heu-
pen en ribben , aangewasfen ribben en heup •

been - vergroeiingen krijgen ; en nog zeker-

der is het , dat inwendige , ons nog onbe-
kende oorzaken , misvormingen niet alleen

in de beenderen der Koeijen te weeg bren-

gen , maar dat dit ook in ’s moeders lijf

aan de beenderen der Kalven plaats heeft,

waardoor fbmtijds zonderlinge monftreufe

misgeboorten veroorzaakt worden. Dan ,

Iaat ons een$ raadplegen met de lompe ont-

leedkunde £ Anatomia Crujfa ) der Vleesch-

houwers : vraag hun eens
,

of zij in het

doorbakken van het heiligbeen , van het

kruis, in één woord, van het ganfche ach-

terdel, onder honderde Koeijen , welke on-

der het hakmes komen, niet eene groote

verfchillendheid van het bekken of de been-

deren over het geheel zullen vinden, en of

zij niet zeer vele inwendige misvormingen,

uitwasfen en aanwasfen der beenderen vin-

den ? zij zullen ( ik ben des overtuigd door

oplettende ondervinding ) allen zeggen, dat

dit hun menigvuldig voorkomt , en daar-

mede oordeel ik dit al vrij wel beflist.

Maar ik kan niet voorbij , om ( hoe zeer

ik in andere opzigten de denkwijze van den

Heer van bavegem aan den oplettenden

Land-
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Landman durf aanbevelen,) hier te zeggen ,
HET

dat het ons wat al te myfterieus voorkomt,
RUNDVE*«

om de gemoedsaandoeningen en driften van IV. Afd*

het Vrouwelijk gedacht , mitsgaders de maand IV
-

.

zuiveringen, in vergelijking of tegen Helling
00

met de Koeijen te brengen, zoo als de Heer

van ba ve gem doet, welke zegt: dat deze

dieren, buiten fchrik of uiterlijk geweld,

nooit door gemoedsaandoeningen en drif-

ten, welke aan het Vrouwelijk gedacht zoo
eigen zijn , worden aangedaan ; en dat de

Koeijen aan geene maandelijkfche zuivering

onderhevig zi,n (*). Ik durf het tegen-

deel beweren , en ik heb het in mijn ge-

heele werk beweerd , dat de Koeijen , naar

haren aard , zeer fterke gemoedsaandoe-

ningen hebben. Ik bellis de zielkennis der

Koeijen niet, maar dit weet ik, dat zij vat-

baar zijn voor droefheid over het gemis

van haar Kalf, over het gemis van hare ge-

zellinne uit eene weide ; dat zij kunnen kwij-

nen van liefdedriften, zoo zelfs, dat zij er

van fterven ; dat zij onder alle dieren de

vatbaarfte zijn voor toorn , en zeer zeker

hare weldoeners kennen , en die
, welke

haar kwaad doen , wel onthouden ; en wat
betreft de maandelijkfche zuivering : de

Koeijen hebben, wel is waar, geene roode
bloedvloeiingen , zoo als eenes menfehen
Vrouwe , maar zij zijn wel degelijk vatbaar

voor

(*) Zie meergemelde Verhandelingen , uitgegeven

door de Maatfchappij ter bevordering van den Land-
bouw , te Amfltrdatn , Tiende Deel, bladz. 147.

G 5
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rundvee.
voor maandelijkfche of natuurlijke ftonden,

^ *of gezette tijden van aanprikkelingen en
IV
iv

fd* ontlastin
?.

van een*Se lijmerige vloeüloflfen

,

Hoofdft, °P ^en dat z*j’ 200 a*s de Boeren het

uitdrukken
, tochtig worden , hetgeen de

Landlieden zeer wel weten gade tc (laan*

ja zelfs de Vleeschhouwers letten hierop,
want zij zullen nooit, ten ininfte zelden,

eene Koe Aagten, die tochtig is, maar door-
gaans het dier zoo lang over laten ftaan,

tot de tochtigheid voorbij is , en zeer zeker

kent een Boer en Boerin dien tijd zeer wel,
vooral om daaruit te weten of de Koe ge-

vat heeft, of nog in ftaat is om te vatten*

dat is, befprongen te worden: van al het

welk wij elders breeder gefproken hebben.

Deze uitweiding ter dezer piaatfe dient dus

alleen daartoe , om alle die verfchillende

denkbeelden en voordragten , die in de

Vroedkunde der Koeijen als zoo vele ver-

fchillendheden van dezen en genen voorko-
men , tot een klein begrip te brengen

,

waarna wij terug keeren tot het werk van

den Heer eberhard, die alle die fpecula-

tive Jhftenu'ên voorbij flappende, onzes cr-

achtens, het naast aan de natuur komt, al$

hij het verfchil van verwijdering der been-

deren, in het bekken cener Koe, erkent te

beflaan in den ouderdom van het dier, om
dat het zeer zeker is, dat in een Vaars

van twee jaren oud , d$ beenderen , door

buigzame kraakbeenderen, welke op dien

ouderdom nog niet tot been verhard zijn,

eene meerdere verwijdering en ruimte toe

door-
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doordringing van het Kalf kunnen beko* nrr

jnen, om dat zij, zoo men het noemt, toe* ***ndvM^

geven; maar dat, integendeel, hoe ouder iv, Afd.

het dier wordt, en hoe meerder het gekalfd iv.

heeft, hoe meerder ook het bekken -been- Hoofd^
dergeftel tot een vaste maat komt, zoo als

dit in elk dier naar zijn geflel, en zelfs in

den Mensch kennelijk is , zoo dat dan door
den tijd de kraakbeenige gewrichten verhar-

dende , eindelijk die lenigheid van verwrik-

king verminderende, de ledematen tot een

vast onwrikbaar beendergeftel vereenigen

,

zoo dat men in eene oude, zelfs zesjarige

gekalfd hebbende Koe geene kraakbeenige

geledingen meer vindt : en derhalve , hoe
bei'piegelend de fchranderlte metingen en

nieuwe wifze ,van Vroedkundige omledin*

gen ook zijn, moeten wij met den door*

zigtigen Heer eberhard en anderen over*

tuigelijk erkennen, dat hier een non plus

ultra ons leert: tot hier en niet verder;

waarom wij dan ook hierbij berusten, met
zoo wel de fchranderfte navorfchingen als

de eenvoudig (Ie natuur aan ieders beste vat-

baarheid over te laten.

Na deze uitweidende aanmerkingen gaan

wij .nu over tot eene verdere verklaring van

Plaat XXX1I1 Figuur i.

kkkkkk Is de bekleeding van de been-

buis , hec bekken , of de ring , op zijde

,

door den breeden kruis* heupbeens- band

:

gaarne hadden wij deze banden en zelfs de

fpieren der heupen hier eenigzins bij aan-

geftipt, alzoo de kennis hiervan voor een

Koe

\
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HlT Koemeester noodzakeliik is : dan , die

hier bij te voegen , is moegelijk ; men
IV. Afd. kan er echter oppervlakkig een denkbeeld

Hoofdft
Van vornien ’ a ^ s mer] Aechts begrijpt, dat

de holligheid der darmbeenderen met fpie-

ren en fcekleedfelen vervuld zijn, die toe

aan de holte van de kom der heupbeende-

ren , welke men beenkom ( Acetabulum )
noemt , en op zijde loopen

, en dat wijders

de heup - of bilfpieren van den top der

darmbeenderen afdalen tot daar zij aan de

meeriten der gewrichtholten eindigen en in*

geënt worden , en dus met op en neder*

gaande of dwars loopende fpieren de eigen-

lijke heupen en billen der Koe uitmaken.

Bij l wordt de uiritekende doorn van het

heiligbeen aangeduid. Deze doorn wordt

zoo genaamd, om dat zij puntig uitfteekt,

en boven op het kruis gevonden wordt als

een bijzonder langwerpig been , dat tusfehen

de ombuigende geulen van het heiligbeen

loopt, en bij Fig. 2 C op deze Plaat) na-

der cn duidelijker is afgebeeld: hier komt
het Hechts voor als een uitllek , aan de bin-

nenzijde zigtbaar.

m Een tegennatuurlijke knobbel ,
blaauw*

achtig doorfchijnende , en alleen in dit voor-

werp kenbaar.

nn Is de uitgang van het bekken.

00 De loodregte groote middenlijn der

bovenlte opening of binnenlte ingang van

de hoep of ring van het bekken, hier vo*

jen op bladz. 98 breeder befchreven.

PP
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pp Duidt de dwarfe of kleinere middel- HE?

lijn , ( mede hier voren op bladz. 98 en 99
RÜNDVB *3

befchreven,) op de grootde breedte van het iv, Afd.

bekken aan , alwaar doorgaans de meeste W.

beklemming van het Kalfshoofd is, en ook Hoofdft*

wel de meeste verfchillendheid van een eng

of ruim bekken voorkomt, hetgeen de Land-

lieden zeer wel weten ,
en zelfs op het oóg

uitwendig gadeflaan , als zij op de breedte

of lengte , fchraalheid
,

gefpierdheid der

.dijen en het achterdel letten, hetgeen zij

plattigheid , of rondheid , of fchraalheid van

achterkwartier noemen.

qq en rr zijn de beide dwarfe kruislij-

nen of fchuinfche middellijnen der boven*

de opening van het bekken, al mede hier

voren op bladz. 99 breeder befchreven.

Hiermede de eerde Figuur van Plaat Plaat

XXXÏÏI verklaard zijnde, gaan wij over tot xxxlIÏ

Figuur 2 , welke bij den Heer eberhard FiS# 2#

op deszelfs zesde Plaat is afgebeeld , dan Buitecae

Welke wij verkozen hebben om hier naast uitsan§

onze Fig. 1 te plaatfen , om dat zij den bui-
^ek’-ea.

tenden uitgang van het bekken, en dus de

tegenovergedelde zi de van Figuur 1 ver-

toont , en derhalve hier het best tot ons

oogmerk dienen kan.

Plaat XXXIII Figuur 2 verbeeldt dan

het bekken, aan de zijde van deszelfs bui-

tenden uitgang , en dus even of men het ge-

raamte eener Koe vlak van achteren zag,

behalve* dat hier de ftaartwervelen of het

daartbeen zijn weggenomen , om des te be-

ter het bekken in zijnen kring te kunnen

oar
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Ónderfcheiden ; dan men dient té verotfc
* derftellen , dat hcc graatgewijs uitgroeifel

van het heiligbeen bier dien knok nog ver-

toont, welke in de Koeijen zoo kennelijk

aan het begin der fïaartwervelen is. Voor
het overige verroonen deze beenderen zich

geheel van hunne fpieren en bekleedfelen

ontbloot, eigenlijk van de uitwendige heup-
en bilfpieren, en verdere bekleedfelen, die

betrekkelijk óp Figuur i kunnen zijn , voor
zoo verre dezelve eenige zijdelingfche ge*

meenfchap hebben. Ter verklaring dezer

Figuur behoeven weinig uitweidingen, de-

wijl bij de aanwijzingen van Figuur i hier-

aan in zoo verre voldaan is, dat het eene

meestal het andere verklaart;

aaaa Zijn, volgens de Heer’ ererhard,
dan hier wederom de darmbeenderen

, iti

Figuur i insgelijks bij aaaaaa aangewe-

zen ; dan, daar aan derzelver buitenzijde de

darmen niet raken, en derzelver gewrich-

ting uitwendig door de fpieren èn den huid

henen zeer kennelijk zijn , bekomen zij bij de

Boeren een anderen naani , en wel de heup-

nokbeenderen , kruiswringen en bonken. Zij

zijn fterk bezet met de dije en heupfpie-

ren , aan welker rondheid , vetheid of plat-

heid de Veehandelaars de Koeijen kennen.

bbbb Zijn, met betrekking tot de veree-

niging van deze opgemelde zoogenaamde
darmbeenderen ,

de eigenlijke heupbeende-

ren, in wier groeven of hollen of kom
C in Figuur i bij b b aangewezen , doch

hier niet zigtbaar,) de bol of het hoofd
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van het eerde dijbeen als in zijn fcharnier

draait.

cc Duiden aan de knobbels of zooge-

naamde bonken der heupbeenderen , meer
gemeld.

dd Zijn derzelver onderde verlengfels of

uitdeekfels , die uitwendig in de Koeijen de

inwijking der bilfpieren uitdrukken.

ec Derzelver uirerde verlengfels of ken-

nelijke uitdekken, almede zeer tastbaar in

de Koeijen.

ff Derzelver boven de verlengfels : dit

zijn eigenlijk die uicdekende fcherphoekige

beenderen , aan wier toppen de derkde
zoogenaamde banden of bandfpieren in hun-

nen oorfprong zijn ingelijfd , en , in het

baren der Koe, cenen zeer grooten invloed

hebben niet alleen op de holte der darm-

beenfpieren, maar zeer derk op de fpieren ,

die de klink of de uitwendige teeldeelen re-

geren.

gg Is de fcherpe rand van de zijde-

lingfche helft van het heupbeen , welke rand

van het hovende verlengfel des heupbeens-

knobbels afdaalt, en tot aan en achter het

darmbeen wederom oploopt: bij deze op-

gave hebben wij niets te voegen
, dan deze

opmerking voor den Koemeester, dat aan

en om dezen fcherpen rand, in knellende

baring, de meeste kennis moet uirgeoefend

worden om den natuurlijken daat of de en-

gere of de breedere verwijding te onder-

tasten.

HE*
RUNDVEE*

IV. Afd.

IV-

Hoofdfti

hh
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EET h /» Is de fchuitsgewijze uitholling van
rundvee.

öncjer {|e helft des Hcupbeens.

IV. Afd, ii Dë zamenvoeging en vereenigihg der
iv. heup- en fchaambeenderen , door middel
00i A

van een fmal kraakbeen, dac echter in ou-

der Koeijën vergroeid is.

kk Zijn dé eigenlijke fchaambeenderen*

/ Deazelver doornsgewijs uitgroe.fel.

m Het punt , waarin de fchaambeende*

ren, in het midden, voor den ingang van

het bekken oploopen.

n Dé uitwendige doorn op de zamenvoe*
ging der heupbeenderen.

Alle deze aanwijzingen van i /, /, m en

n zijn zoo betrekkelijk tot elkander, dat

dc eene aanwijzing niet verftaanbaar is zon-

der de andere, waarom ook deze aandui-

dingen als tot een deel , zoo als het in der

daad bij alle oude Koeijeti zamengroeit ,>

zijn behoorende, en dus groeijen die za-

menvoegingen , die, bij ii ^ l en m als een

fléuf verbeelden
, ( en door den oplettenden

eberhard naar het gebeente van eene jon-

ge Koe geteekend zijn
, ) in ouderen tot

een, gelijk ook het uitftek bij n dan zeer

verhard.

Op dezelfde wijze dient men zich ook
een begrip te vormen van de nog volgende

aanwijzingen , welke meest betrekkelijk zijn

tot het oppergeftel van het kruis- en hei-

ligbeen.

oo Duiden aan, de inwendige hoeken van

het breede gedeelte der darmbeenderen f

(bij de Boeren genaamd de achterfchoft-

beenb



béendéren ) dié achter het heiligbeen gaan

,

waarmede zij, door fterke, tusfchen dezelve

been loopende peesachtige, banden ziin za

mengevoegd. De cusfclienniimten tusfeheri

de twee oo zijn juist de gedeelten, waarin

en achter de zoogenaamde walegreep of
Haartgrep pel onder den achternok van het kruis

en het begin van dén Haart gevönden wordt»

Ook kan men , het zij eene Koe tochtig

wordt
* of dat zij begint te baren of wee-

dommen krijgt , altoos aan de flapheid o£
hardigheid der fpiered* die aan deze been*

deren zijn ingelijfd* den ftaat van het teel-

geftel ontdekken
,

ja ook de voornaamfte
polsflagen gewaar worden* zoo als de Be*

verwijkfche Waarnemers nozeman, tak eti

kool dit wel hebben gade geflagen. Ook
liggen aan en om deze beenderen, zoo als

reeds gezegd is *
die fpieren en pezen, wel-

ke door den Landman en alle Veekenners

de banden genaamd worden 4

pp Is het heiligbeen of zoogenaamde wa-
legreep der ftaartgreppel

,
gedeeltelijk be-

dekt door de inwendige hoeken der darm-

beenderen

qq Is het graatsgewijze uitgroeifel van

het. heiligbeen , zoo als de Heer 'eberhard

dit noemt; men noemt het ook wel den
doorn

;

de Vleesehhouwers kennen dit uit*

Hek bij den naam van kruis[pel of kruis

*

doorn: hetzelve is zeer zigtbaar in magere

Koeijen, ook wel in vette, doch is in deze

laatften meerder om zet : het is dit been *

dat meest door de Vetweiders betast wordt *

H

nrr
RUNDVEÉ4

IVi Afd*
IV.

HoofcUU
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en ook voord in (hartziekten ; dikwijls
rundvee.

komc Yiet misvormd voor , doordien bet veel*

IV. Afd. en wel meest blootftaat voor de (lokflagert

der drijvers. ïn de haring of het kalven
00

* deert het niet , ten zij aan de wanden of

zijdelingfche uitbreidingen.

rrrrZijny volgens den Heer eberhard,
de overdwarfe uitgroeifels van het heilig*

heen: eigenlijk zijn deze uitgroeifels de ei-

genlijke graatbeenderen
, die, even als in de

vischgraten, en wel in de ruggegraat, in-

wendig de buis uitmaken, waarin het rug-

gemerg wordt omvat, in diervoege, dat ik

met den Boer het noeme: het fïüïtbeen der

ruggegraat $ gelijk het in der daad is, dewijl

daaraan de wervelen van den (hart volgen,

en het ruggemerg aldaar doorloopt; ter-

wijl men verder dient aan te merken , dat

dit beendergedeelte , als in wederzijdfche

hoekige vleugels uitweidende, door zekere

gaten, in hunne holligheden, van de vleu*

gels of doornen der wervelen onderfcheiden

zijn.

ss ss Zijn deze gaten van het heiligbeen

r

in Fig. i zijn dezelve niet zigtbaar, maar
des te kennelijker in Figuur 3 In de na-

tuur worden deze gaten door llerke vliezen

bezet , waardoor de voornaam de zenuwen
en andere vaten in de holte van het bek-

ken dringen , even zoo als uit de zijgaten

der wervelen, van het hoofd af langs den

geheelen ruggegraat, ter wederzijden de ze-

nuwen en vaten zich verfpreiden, en veelal

in derzeiver holte met een zeker fmout of

bloe-
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bloedig vet van fpierrjes bezet zi n ; in het het

kalven valt hierom de gevoeligheid of het
RUNDVRÈ*?

lendenwee altoos meest op dit gedeelte, en iv. Afd.

het is zeer zeker daarenboven het gevoelig- IV *

fte gedeelte van het bekken* om dat aan
Hoofdft^

en om dir been meest alle heupgewrichten
gevonden Worden - hetgeen de mensch zel-

ve nagenoeg kan befeffen , als hij let op de

veelvuldige gebreken ,
pijnen en weedom*

men in dit gedeelte van zijn ligchaam

t Is de ingang van de holle buis des rug-

gemergs
uii Hier wijst dé Heef èë' rhaiid de over-

gebleven Rukken van het kraakbeen aan,

het welk de bovenRe kanten van de darm-
beenderen bekleedc: dit is Zoo, want zoo in

eenig gebeente de kraakbeenige aan of tus-

fchen geledingen, zelfs in ouder Koeijen,

plaats hebben, is het aan deze gedeelten.

Hiermede Figuur 2 van Plaat XXXtIl
x

PIaat

befchreven zijnde, zullen wij de befchrij- Fig

x
^

E

ving van Figuur 3 doen volgen. Dezeive
is op de vijfde Plaat van den Heer eb er- Het belc"

ha Pd afgebeeld, en is zekerlijk een der fraai
zeifs^oï-*"

Re en best gefchiktRe om den Landman en derfte ope.

minkundigen een duidelijk begrip van het ni°g> over-

geheel te geven , en hun de reeds befchreo n̂d ftaan *

vene Figuren 1 eh 2 ( van déze Plaat ) des

te beter te doen bevatten.

Vele uitwijdingen hebben wij hier in het

befchrijven an déze Figuur niet te maken,
dan het is rioodig , te weten : dat dit ge-

itel hier
,

als op deszelfs onderRe opening
overeind (taande, zijnde afgebeeld

,
men

H 2 ech°
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echter moet begrijpen dat deze afbeelding,

zeer juist gelijk is aan dat gedeelte van het

geraamte eener Koe, wanneer dezelve ach-

ter over op den rug ligt, en dat dit dus zeer

duidelijk is om te bevatten , hoe een Kalf,

met den rug en het achterhoofd tegen het

heiligbeen ligt, en met de voorpooten en de

fnuit over de fchaarobeenderen ,
in de geboor-

te, henenfchuift, hetgeen dermate uit deze

Figuur kan bevat worden, dat wij, de aan-

wijzingen vergelijkende met de reeds be-

fchrevene Figuren i en 2, en alle onze
aanmerkingen, volftaan kunnen met de aanwij-

zingen van den Heer eberhard, met eeni-

ge bijvoedingen, over te nemen.

Plaat XXXIII Figuur 3 , verbeeldt dan

het bekken , waar van de banden en vliezen

zijn weggenomen , en op deszelfs onderfte

opening overeind (taande.

aaaaa Wijst aan het heilig of kruis-

been in zijne ware inwendige gedaante.

bbbb De twee darmbeenderen, van den

binnenkant.

ccc De twee fchaambeenderen.

dddddd De twee heupbeenderen.

ee De twee eironde gaten der heupbeen-

deren.

ffff De dikknobbelige uiteinden der

heupbeenderen.

gg De gewrichtholten en de vereeniging

van de darm-, heup- en fchaambeenderen,

eigenlijk de kommen of fcharnieren , waarin

de grooce knok {condylus') van het eigen-

lijk
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lijk heupbeen of het dijebeen draait en be- »*t

weegt. rundvei;

h Duidt den eerden wervel van den Haart iv. Afd.

aan, ter piaatfe daar de Haart verlengt, welk IV
;

flaartbeen dan een duidelijk denkbeeld geeft ,

Hoofdrt:«

hoe de Hand van deze afbeelding moet be-

grepen worden.

i i i Is de driehoekige uitfnede , waar

door aan de heupbeenderen, eene inge-

kromde holte geformeerd wordt.

'k k Het graatgewijze uitgroeifel op de

samenvoeging van de heupbeenderen , toe

aan het punt, waarin de vereenigde fchaam-

beenderen in het midden uitloopen. Dit is

eigenlijk de fleuf, die in Kalveren en jonge

Koeijen volHrekc kraakbeenig is , en in het

kalven deze beenderen verwrikbaar maakt,

zoo dat derzelver leenigheid veel toebrengt

tot het gemakkelijk kalven. In oude Koei-

jen evenwel vergroeid en verhard dit tost

een been.

II llll De gaten van het heiligbeen, waar
door de zenuwen en bloedvaten loopen

m Een cegennatuurli k bultig uitgroeifel,

met eene breede, ongelijk door het been

henen loopende, doorgaande fpleet- dan dit

doet hier niets af, dan alleen, dat deze zoo

wel als de in Figuur i bij m aangewezene,

eene mogelijke misvorming en ziekte der

beenderen aantoonen.

nn ls het buitenwaards met een hoek
gebogen heupbeen, of doorngewijze lijn,

naar welke men hetzelve in het zijde- of be*

jjedenHe Huk verdeden kan. Ik zoude hier

H 3 liefst
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HET
JLUNDVEE

IV. Afd.

IV.

Hoofdft.

Plaat

XXXIII
Fig. 4.

Het bek-

ken op zij

de.

liefst voor het woord hoek ^ verkiezen te

Hellen halve maanswijze inkrornming of
bocht.

000 Het ligchaam of vaste middelde der

aaneengegroeide wervelen, eigenlijk de nok
of gewelf of bocht, waaruit het vaste ge-

deelte van het heiligbeen bedaat.

Op de befchrijving van deze Figuur 3,
laten wij nu volgen Figuur 4 van onze

Plaat, welke ook bij den Heer eberh rd,
op deszelfs zevende Plaat, te vinden is: de-

zelve is mede eene der beste tot begrip

voor den Landman, om dat deze afbeel-

ding, het bekken op zijde met den Haart

vertoonende, de reeds befchrevene Figuren

i , 2 en 3 genoegzaam opheldert en verdaan-

baar maakt In onze Afbeeldingen der Ver-

loskundige bewerkingen, hadden wij dit al-

rede zelve afgebeeld , en maken ook hier

%et eene op het andere toepasfelijk
, doch

verkiezen tevens ter dezer piaatfe de naauw-
keurige afbeelding van meergemelden Heer
eberhard in dészei Is verband en geheel te

laten, en ten dien einde deszelfs verklaring

over te nemen.

Plaat XXXIII Figuur 4 verbeeldt dan de
beenen buis van hét bekken, van ter zijde

te zien , in eene , van deszelfs inwendigen in-

gang af, meer verheven en bijna overhellen-

de rigting.

aa Zijn dan wederom de darmbeenderen,

b Is de gewrichtholte, of de fcharnier-

kom van het hoofd des dijbeens of heup-

deunfel*

cccccc
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cccccc Zijn de heupbeenderen vail d? he*

cene en andere zijde, en onder aan. rundvee

d Toont aan de graatgewijze uitwendige iv. Afd.

hoek van het heupbeen , welke tot het uit- iv.

wendig verlengfel van de heupbeen sknobbel Hoofdfl *

gaat.

e Is het uitwendig fchuitgewijze verwulft

der heupbeenderen
,

welke benaming hier

zeer eigenaardig is , dewijl verfcheiden mij

bekende Koemeesters dit beengeftel aldaar

veelal bij een fchukje vergelijken.

ƒ Het graatgewijze uitgroeifel op de za.

menvoeging der heupbeenderen. Men moet
hier omzigtig zijn

, om dit graatgewijze uit»

groeifel niet te vermengen met die graatge-

wijze uitgroeifels, die telkens bij de aan-

flipping der wervelen en het heiligbeen

voorkomen.

g De eironde gaten der heupbeenderen.

h De zamenvoeging der heupbeenderen
van binnen*

i Het uitwendig verlengfel van den knob-

bel van het heupbeen.

k Het inwendig verlengfel van denzelven*

l Het bovenlïe verlengfel van denzelven»

m m m m Het heiligbeen.

nnnnn De graatgewijze uitgroefels der

wervelen van het heiligbeen, die in dit bek-

ken tot een hoogen en dikken graat bij el-

kander vergroeid zijn.

öö De dwarfe uitgroeifels van het heilig-

been, aan de eene zijde, welke in dit bek-

ken insgelijks bij elkander gegroeid zijn,

en van boven gezien worden*

H 4 PP
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pp Het doorgaande gedeelte der gaten *

beneven en tusfchen het derde en vierde*

en vierde en vijfde ligchaam der aan elkan-

der gegroeide wervelen van het heiligbeen.

Door de vergelijking dezer driederleije aanr

wijzingen van nnnnn , o o en pp , wordt

de navorfcher der natuur in ftaat gefteld

om de aangroeijingen der deelen van het

heiligbeen , waarvan wij zoo dikwijls en

telkens gewagen, in oogenfchijn te nemen.

qq Het daarcbeen , beftaande uit drie

wervelen, welke wervelen in de Koeijen

duidelijk te zien zijn, en den ftaartnok uit>

xnaken.

rrr De drie eerfte wervelen van het

flaartbeen.

sss Derzelver drie uitgroeifels aan de ge-

leding.

tit Derzelver doorngewijze uit(leek fels.

uuu Derzelver drieoverdwarsfe uitgroei-

fels.

y De loodregte middellijn der hovende ope-

ning van het bekken
,
gaande van het ligchaam

van den derden wervel van het heiligbeen

,

loodregt tot den inwendigen doorn van de

vereeniging der fchaam beenderen , en heeft,

volgens eberhard, §. 98, in de uit been

en vliezen zamengedelde buis van het bek-

ken, de lengte van 8* duim Amfterdamfche

maat (*)•
ww De loodregte middellijn in het mid-

den van het bekken, gaande van het lig-

cham#

Zie hier voren bhdz. $8.
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chaam des vijfden wervels van het zamenge-

groeide heiligbeen , loodregt in de grootfte
RÜNDVEB-

holligheid of kom der zamengevoegde heup- iv Afd*

beenderen, en heeft, mede volgens ebek- ïv*

hard , §. 102 , in een met in de holte van het
Hoofdftï

heupbeen zich bevindend vet en fpieren

voorzien bekken, de lengte van 7 duim,

ibmtijds van 7* duim , en bij anderen , door

het meerdere vet , hechts 6\ duim , maar

in een, daarvan ontbloot bekken, b~ dnim,
alles Amft. maat { *).

xx Is, in een verkort bedek, de dwars-

fe middellijn van het midden der buis van

het bekken, gaande van den eenen fcher-

pen rand van het heupbeen tot aan den
anderen, en heeft, volgens eberhard, §.

101, in een bekleed bekken, de lengte van

7 duim Am ft. maat (f),

y

y

De loodregte middellijn der onderfte

opening van het bekken , vallende van de

tusfchenruimte des derden en vierden wervels

van het ftaartbeen in het midden der grond-

vlakte of den bodem van den {eggenden drie-

hoek van twee gelijke zijde , die de groofe

uitfnede der heupbeenderen tusfchen derzel-

ver knobbels daarftelt. ( Men zie deze drie-

hoek op deze Plaat in Figuur 3 bij i i l

)

hébbende deze lijn , volgens eberhard
§. 103, in een met vleesch en vet bekleed

bekken, 5 duim Amfterd. maat (§).
z Ein-

(•) Zie hier voren bladz. 99 en 10©.

( | ) Idem bladz, ioo.

( l

)

Idem bladz. icq.

u 5
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het
^

% Eindelijk teekent , in een verkort beflek ,RUNDVEE#
de dwarfe middellijn der onderfte opening

IV, Afd. van het bekken, gaande van het eene bo«
iv. venfle uitfteekfel van den knobbel van het

HsofcUi.
heupbeen, tot aan het anderen, en heefc al-

mede, volgens eberhard §. 103, in een

met zijn vleesch en vet bekleed bekken ; de

lengte van 7 duim , doch daar van ontbloot,

y\ duim Amft. maat (*).

r

Plaat Voorts hebben wij op deze Plaat XXXIII
XXXIII 00jc pjgllur 5 gefield, welke in het werk
lg * 5

* van den Heer eberhard mede op deszelfs

zevende Plaat te vinden is : dezelve dient

tot het verkrijgen van eenige kennis van de

fpierbanden.

De kruis* Deze afbeelding dan vertoont een gedeel*
heupbeens

te van het bekken, met den kruis -heup-

de regter. beens band van de regterzijde.

zijde, aa Duidt aan het eigenlijke bekken, bij

de geledings holte en in den, op een na

den laatften ,
wervel van het heiligbeen , van

het darmbeen en het grootfte gedeelte van

het heiligbeen afgefcheiden.

bbb Het regter heupbeen in zijnen vlak-

ken zijdelingfchen Pand.

ccc De drie uitfteekfels van den knop

van het heupbeen.

d Het graatgewijze uitgroeifel in de za-

menvoeging van beide de heupbeenderen»

e Het regter eivormige gat.

// De laatfie wervel van het heilig- of

kruisbeen.
«7 CPOö

C*) Zie hier boven bladz; ioa*
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gg Vijf wervelen van het flaartbeen. mt'
hhh De peesachtige achterfte rand, of RUNDVE# *

het flerkfte en dikfte gedeelte der vliezige iv. Afd.

uitfpanning, waarmede de beenlooze zijden IV«

van het bekken afgefloten zijn , en die bij
Hoof

de Ontleedkundigen de achterfte kruis-heup-

beens-band genoemd wordt; doch bij de boe-

ren den naam van klink - en walband heeft.

iii Deszelfs dunner vooruicftekend ge*

deelte, of de vliezige uitfpanning tusfcheti

het kruis- en heupbeen, of de voorde kruis-

heupbeens- band.

Hier hebben wij , ter meerdere verkla-

ring, het beloop der fpieren van den achter-

ften kruis -heupbeens- band , in onze over-

genomen Figuur bij N°. i, onderfcheiden

,

verbeeld tegen die van den voorften kruis-

heupbeens- band , welke door N°. a zijn

aangeduid , en zoo ook het beloop der fpie-

ren van het onderfle van den band bij N°. 3

,

juist zoo als zij zich vertoonen, als zij van

het celleleufe of fpiervliezige ontbloot lig-

gen ; al hetwelk wij meenen, dat aan de an-

ders naauwkeurige Afbeelding van den Heer
eberhard, geene misduiding kan veroor-

zaken.

k Is een gedeelte der beenlooze zijde, dat

• met een dun peesvlies gefloten is.

II Eene verdubbeling van den grooten

kruis- heupbeens- band, waar tusfchen fpie-

ren gelegen zijn.

m Een dunner band, die zich van den
flerken kruis- heupbeens -band,, tot 'aan het

IV. Scuk. dwarfe

\
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dwarfe uitfteekfel van hec eerde wervel-

been van den ftaart uitftrekt.

Tot dus verre dan de voortreffelijke af-

beeldingen van den Heer eberhard , volgens

deszelfs leiddraad en eenige bijvoegingen

van ons, verklaard zijnde, met betrekking

tot het bekken en feet heupgedel , treden

wij thans een dap nader tér bevatting voor

den Landman en dok voor Ondeedkundi-
gen. Het was, naar ons inzien , niet ge-

noeg, om zich een begrip van het bekken

-

gedel te vormen, indien er de proportio-

nele gedeldheid van het hoofd en verder ge-

del van het Kalf, dat door dien eiigen weg
moet te voorfehijn komen, en ten tijde der

geboorte doorgedrongen worden , niet te-

genovergedeid ware. De Heer eberhard
heeft dit gedeeltelijk in een zeer fraai af-

geheeld Kalfshoofd waargenomen , en alle

hoofdbeenderen naar order aangewezen ; dan,

daar wij dit reeds in verfchillende Platen,

en bijzonder in het Hoofdduk over het bcen-

dergedel gedaan hebben, is dit hier onnoo-

dig ;
maar het is , zoo wij meenen , van des

te meer noodzakelijkheid, om door eenige

aanwijzingen den naast waren omtrek van

een Kalfshoofd in tegendelling van ,den om-
trek van hec bekken aan te toonen : hiertoe

ru zijn door ons (op Plaat XXX 1 IÏ) naar

het leven, zoo na doenlijk, afgebeeld de

Figuren 6, 7, 8, 9 en io, tot welker ver-

klaring wij nu overgaan.

Figuur 6 is eene afbeelding van bet ach-,

terhoüfd van een Kalf, ontbloot van den

* huid
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huid en de fpieren, zoo en in diervoege als hït

hetzelve zich zoude moeten vertoonen in de

binnenzijde der ring van het bekken, in Fi iv. AfSm

guur i bij iiiiiiii aangeduid, en dus moet
begrepen worden, dat de voorfnuit, de neus

° *

en voorhoofdbeenderen alrede doorgefchoten tfetKaifs*

zijnde, hier niet zigtbaar zijn, doordien de^
terc^

arl

breedte van het achterhoofd zulks belet

;

ook lette men hierop , dat deze afbeelding

niet zoo zeer gefchikt is, om alle de ach

terhoofdbeenderen aan te wijzen ,
als wel

die geledingen
, welker zamenvoegingen

voornamelijk in derzelver naden en bewe^
gelijke buigingen ten tijde der verlosfing of
barensklemming mede geven: dus is bij

a Aangewezen de zamenloop der kroon*

naad ( futurus Coronalis } , ter plaatfe daar

de achterfte hooge bogten van de bekké-

ceelen zamenloopen tegen den naad van het

wandbeen aan het achterhoofd.

bb De achtergedeelten van het bekkeneel

( Cranium ).

c De zamenvoeging aan het zoogenaamd
wandbeen.

d Het achterhoofdbeen ( os Occipitis .

)

e De driehoekige knobbelachtige zeer har-

de uitboeting van het achterhoofd ( tube -

rojitas offa Occipitalis .)

ff De fteenbeenderen vlak van achteren.

gg De uitdekken of verlengfels van het

achterhoofdsbeen.

hh De gewrichtknobbels aan het jukbeen

en de oogkasfen, ter plaatfe alwaar de zwaar-
/le knelling in de klemming van het hoofd

^ in
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in bet bekken plaats beeft, en waar dus de
groötfle breedte van bet achterhoofd is.

ii De oogkasfen of oogholligheden , van
achteren gedeeltelijk zigtbaar*

k Het onderfte veelvormig beeti. Waarin
alle de achterhoofdbeénderen worden inge-

lijfd
,

Waarin ook de inlijving der ruggé-
graatwervelen plaats beeft, en door welker

rónde öpening het ruggemerg verlengd

wordt.

I De gemelde ruggemergbuis.

m m Duiden aan de achterfïe gedaante

der kaakbeenderen, zoo als die zich in hec

verfchiet vertoonen in de plaatfing tegen de

gewrichten van het flaapbeeru

Na deze korte en oppervlakkige fchets

en aanwijzing der hoofdzakelijke hoofdbeen-

deren, komen wij tot het eigenlijk oogmerk
dezer afbeelding *

te weten, de proportio-

nele meting en vergelijking tegen die van

het bekken, in Figuur i afgebeeld.

ri77 De loodregte middellijn van den kop
van het Kalf, (zonder de bekleedfelen, zoo
als dezelve ook hier verbeeld wordt,) gaande

bij den opgeheven kop , in welke rigting

dezelve bij de gevorderde verlosfing is , van

liet midden des voorhoofds loodrcgt naar

beneden in de tusfehenruimte, welke van de

hoeken des achterdeels van de onderkaken

ingeiloten wordt, en in eene gelijke vlakte

met dezen ligt, en heeft, volgens de Heer
iBERHARD, de lengte van 5 duim Amfter-

damfche maat.

00 Is de dwarfe middellijn, op het breed-

He
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He van den kop, gaande van de bovenfle uit- he*

(lekende zijlingfche rand van de eene oog-
RkUNDVK ’

holte of wel van het punt van het jukbeen , IV Afd*

midden door den kop , tor dezelfde plaats x^*

aan de andere zijde , en heeft,, volgens den-
* 00

zelfden Schrijver, de lengte van 4^ duim
Amflerdamfche maat.

Voorts wordt de loodregte middellijn van

den kop van het Kalf , met dé bekleedfelen ,

door denzelfden Schrijver op 6 duim, en

de dwarfe middellijn van hetzelve op 5 duim
Amflerdamfche maat gefield.

‘

Volgens eene door ons gedane' meting aan vergelij.

den kop van een Kalf, mede 2óndèr de be- king der

kleedfelen, met de Rhijolandfche voetmaat, grootte

hebben wij bevonden, dat de loodregte mid- ^
a

ai fs.

ec

deilijn van den kop, van dat Kalf, de lengte hoofd met

had van circa 4? duim, en de dwarfe mid- de ruimte

deilijn circa 44 duim ; deze maat op de Am-
flerdamfche voetmaat overgebragt zijnde ,

U

zoo zal men bevinden , dat de?e lengte der

door ons gemétene middellijnen nagenoeg

met die van den Heer ebsrhard overeen-

kom flig zijn.

Deze metingen aan den kóp nu eens ver-

geleken zijnde tegen en met de zoo naauw-
keurige metingen van het bekken door den
Heer eberhard, zoo als hetzelve, volgens

zijne afbeelding, door ons gevolgd en in

Figuur i op deze Plaat XXXÏÏI is afge-

beeld, dan, vertrouwen wij, zal het genoeg
blijken , dat alle deze opmerkingen nage-

noeg met elkander flróoken , en dan zal uit

deze gefleldheid van het hoofd *en van her

bek*
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bekken blijken, dat het een zeer wel zot
een doorrogt voor het andere gefchikt zij:

maar ook tevens, dat daaruit kan en moet
betoogd worden

, dat de beste voortgang
der baring ook veel afhangt van de indruk-
king en doorglijding der bekleedfelen tevens

met dé verwrikking van de kraakbeeniga

geledingen van het bekken, en van de me-*

degeving der nog meer of min weeke en
in alle gewrichten meêgevende beenderen
van het Kalf.

Men zal ook bevinden, dat de ioodregte

middellijn van den kop, met de bekleedfe*

len , zoo groot niet is
, of er blijft ( dezel*

ve tegen de Ioodregte middellijn van het

bekken, in Figuur 1 afgebeeld, vergeleken

zijnde) nog plaats genoeg voor de voorpoten
over* welker dikte, volgers den Heer eber*

hard, op 17 duim* Amfteriamfche maat*
kunnende gerekend worden * nog altoos ge*

makkelijk genoeg, met den kop te gelijk*

doof de bovenfte opening van het bekken

kunnen gaan
, ( namelijk , wanneer het bek-

ken en de kop de gewone maat hebben);
en wat de afnemende lengte der middellij-

nen in het midden en bij het uiteinde van

het bekken betreft; daaromtrent moet mei*

in aanmerking nemen, C 200 als de Heen

eberhard wel zegt) dat, wel is waar, hec

bekken , aan de opgenoemde plaatfen naau-

wer is; maar dat ook aldaar, door het me-

degeven en rekken der weeke deelen, welke

tot het bekken behooren, en doordien het

ftaartbeen booger kan gedreven worden *
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wederom zoo veel ruimte gewonnen wordt, HET

dat de kop en de voorpooten een tameli k
RUNDVE*v

vrijen doorcogt vinden: al het welk ons dan Iv - Afd.

alwederom opleidt tot een diepen eerbied

voor de wijsheid des Scheppers, in alle Des*
zelfs werken ten toon gefpreid.

Nu overgaande tot Figuur 7 op Plaat

XXXIII, dient het volgende tot deszelfs

verklaring.

Figuur 7 vertoont juist hetzelfde Kalfs- Plaat

hoofd van voren, van den fnuit tegen het
xxxia

voorhoofd - bekkeneel te zien, zoo en in
lg ' 7

diervoege, als hetzelve toepasfelijk is op het Het

bekken, in Fig. 2 afgebeeld, en tot welks vai?

uitleg de volgende korte verklaring voldoen-

de is.

a Is wederom de kroonnaad.

bb De voorhoofdbeenderen.

cc De oogkasfen of oogholten.

dd De zamenvoegende naden der neus-,
1 juk- en oogbeenderen.

e De neusbeenderen.

ff De kaken, van de bovenzijde te zien.

g De kin en ondertanden.

hh De loodregte middellijn der kop.

ii De dwarfe middellijn der kop.

. De metingen dezer loodregte en dwarfe
middellijnen zijn even als die

, waarvan in de

verklaring van Figuur 6, hier voren op bladz.

3 26 en 127, gefproken is , behalve dat hier de

uiterfte verfmalling van den fnuit en de on-

derkaak , welke in de vorige Figuur niet zigt-

baar waren
,

te zien zijn , dan het welk hier

I niet
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ND vee
ril

*

etvee^ *n aanmerking komt,alzoo men zicfyjjjnd\
. ^ k 0p moet verbeelden als vooraan meer

IV. Afd. opgeheven en met den fnuit vooruit, door

Boofdft.
^ ec bekken gaande, en dus blijft de appli-

catie of overbrenging op het bekken het-

zelfde, behalve dat men behoort in acht te

nemen, dat het bekken, in Fig. a afge-

beeld , zich ruimer voordoet dan in Fig i ,

het welk veroorzaakt wordt doordien het-

zelve van zijne vliezen en bekleedfelen ont-

bloot is, daar Fig i het bekken daarmede

bekleed voordele.

Nu zouden wij met deze afbeeldingen

voldaan kunnen tot ons doeleinde; dan,

verlangende orn alles, zoo duidelijk als mo-
gelijk is, voor te dellen, zoo hebben wijj

ook den dand van het Kalfshoofd afge-

beeld, zoo als hetzelve door de geboorte

fchietende , alrede eene bijna regte plaatfing

bekomt, en hiertoe dienen de Figuren 8
en 9.

Plaat XXXII I Figuur 8 verbeeldt dan het

alreeds in Figuur 6 en 7 afgebeelde en hier

voren befchreven Kalfshoofd, hier in eenq

^f^r

a

e

lf
®' regtftandige gedalte, tegen hec verhemelte

ft&udig, te- en als van onderen te zien, afgebeeld, zoo
gen het en in diervoege als het ligt, van de bin®
verheraeite nenzijde

,
tegens de glooijing van het bo-

12 zieü
* vende der ring van het bekken, overhel-

lende door den doortogt over de fchaam»

beeuderen enz,, in dien dand, zoo als het

zoude pasfen in het bekken, in Figuur 3
afgebeeld.

aa
l. . V
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achter- HET
RUNDVEE.

aa Zijn de beenderen van het

hoofd.

bh De knobbelachtige uitftekken, en die

van het fleen - en de gehoorbeenderen.

cc Het verhemelte.

dd De vliezige openingen van het ver-

hemelte.

ee De bovenkaken op hun breedfte, bij

de kiezen.

ff De onderkaken met hunne kiezen, te-

gen de bovenfte fluitende.

^ De fmalle en fpitfe einden der on-

derkaken.

h Het eind der onderkaak op zijn fmalst

aan den muil.

ii De dwarfe middellijn van den kop,
hier voren befchreven op bladz 127.

Gelijk de nu verklaarde Figuur 8 het

hoofd van een Kalf van onderen regtftandig

vertoont
, met betrekking tot deszelfs door-

togt door en uit de ring van het bekken, mee
toepasfing op Fig. 3 , zoo dient Fig. 9 ten be-

grippe van de doortogt van het Kalfshoofd,

zoo als het, door de opening van het bekken,

in Figuur 2 afgebeeld, onder de daar weg-
genomen ftaartwervelen en over het daar

afgebeelde fchaambeen m doorgedrongen,

zich vertoont, en zoo als zoude liggen in

het bekken Figuur 3 , wanneer dat bekken

in denzelfden fland , maar omgekeerd, en

dus van de andere of bovenzijde te zien was.

Plaat XXXIII Figuur 9 Hele dan het op* pj;, af

gemelde Kalfshoofd dus voor, dat men het-Xxxm
I % zelve Fis $>•

IV. Afd.
IV.

Hoofdig
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ntT zelve in eene regtftandige geftalte en als
®kUNDV£S

aan de bovenzijde tegen de voorhoofd- en
IV, Afd. neusbeenderen ziet , zoo en in diervoege,

1V
als het ligt tegen het ondei fle der ring van

"0J ls
het bekken en op de fchaambeenderen.

Het Kalfs a a Duidt de kroonnaad, eigenlijk de dar

handig van
en ^0 ^naac^ aan » ter plaatfe daar dezelve aan

voren te de beusbeendéren zich verwijdert : het is

deze naad of zaagsgewijs getande groeve ,

die in de geboorte der Kalveren veel toe-

geeft, en, als het ware, vouwbaar is, en

daarom de klemmende aandrang der perfin-

gen van het barenswee verligt, en integen-

deel de klemming doet aanhouden, zoo deze

naadbeenderen te vast of te grofbeenig zijn,

gelik het ook deze twee lLoofdfchedelbeen-

deien zijn, die, zoo dezelve, het zij voor

de geboorte, of in de geboorte, of ook
wel daarna , over een fchieten , en niet we-
derom in hunne zaagsgewijze groeven ko-

men te fluiten, als dan of een monflreus

of een zoogenaamd waterhoofd veroorza?

ken.

bb De jukbeenderen.

cc De oogkasfen of holten.

dd De naden, waar het jukbeen aan de,

hoofdfchedelbeenderen worden verbonden.

ee De naden, waar zich de bovenkaken

verbinden.

ff De twee bovenfte neusbeenderen^ ter

plaatfe daar dezelve zich aan de hoofdfehe-

delbeenderen inlijven.

SS P£ gOQtsgewijze fnuiebeenderen.

h Her
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i

h Het kraakbeenig neus- of fnuicbêen.

ï Het fnuitbeen.

k De tanden en onderkin»

l De dwarfe middellijn van den kop
,
hier

voren op bladz. 127 befchrevcn.

Dit de voornaamfte aanduidingen der le-

dematen in deze afbeelding zijndé', blijfe

er nu nog over on van Figuur 10 te (pré-

ken, ten einde daaruit een verder klaar be-

grip van de reeds verklaarde afbeeldingen,

welke op Plaat XXXill gevonden worden,
te bekomen.

HET
RUNDVEE*

IV. Afd.

W.
Hocfdfta’

Plaat XXXIII Figuur 10 verbééldt het
r

P,aat

meergemelde afgebeelde Kalfsho'öfd , Ziende

men hetzelve nu yolkomen op zijde cfp 'de

voorpooten rustende, mét dé aanvolgénde Het Kaïfs.

armbeenderen , fchouderbladen en eenigen ^°^
d

t

°p

der voorde ribben, juist in dien dand, £00^^ ine^

als het Kalf in het ( in Fig. 4) méde op de voor-

zijde afgebeelde bekken zoude liggen, cehP°oten *

tijde der haring, dienende de volgende aan*
budèncn'z»

wijzingen ter verklaring dezer afbeelding.

a a Het bekkeneel aan de kröonnaad
, of

de vereeniging der hoofdbeenderen.

b De linker oogholte.

c Het ivikbeen. .

* d Het flaaphoofdbeen.

a De achcerhoofdbeenderen , het fteen-

been, de tepelgewijze uitdekken, de ach-

rerknobbels en gehoorbeenderen bij een aan-

gewezen

ƒ Het onderde kakebeen , met zijne breed-

ifte hoek op het eileboogbeen rustende.

1 3 gg
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gg De kieken en bovenfte kaakbeen#
1 hh De neusbeenderen.

i De boven fnuit.

k De onderfnuic of de kin.

II Het fchouderblad.

m De gewrichten van het fchouderblad

aan het bovenarmbeen.

n Het arrabeen.

o Het elleboogbeen , zoo als het in de

geboorte zijdelings onder en tegen de dee-

len der onderkaak inglooit.

p Het handbeen of voorpijp , zoo als

hetzelve in de geboorte tegen en langs de

onderkaak, tot aan de fnuit en muil ligc.

q De kootbeenderen en toppen der voor-

hoeven, voor de fnuit uitrekende.

r De halswervelen.

s De ruggegract met eenige van deszélfs

wervelen en ribben , zoo als dit ligc en

volgt op de doorfchieting van het hoofd

t De loodregremiddelli n van den kop van

het Kalf, hier voren befchreven op bladz,

126.

u De lange middellijn vati den kop van het

Kalf, gaande van het uiterfte des beens van

het verhemelte aan de fnuit, midden door

den kop, tot aan het buitenfte driehoekig

uitfteekfel van het achterhoofdbeen of tot

den nek , en is , volgens fberhar d lang

SfA duim Amlt maat, namelijk gemeten aan

den kop zonder de bekleedlèlen , zoo als

dezelve hier vefbeeld wordt, terwijl deze

middellijn in den bekleeden kop ,
volgens den *

zelf-
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iv
Hoo

zelfden Schrijver
, 9} duim lang zal zijn. HBt

Aan dè door ons gemeten kop , zonder de
RÜNÖVEE ‘

bekleedfelen , hebben wij de lengte dezer IV. Afdi

lijn circa 8| duim Rijnlandfche maat be

vonden te zijn.

Wanneer men nu (lelt (zoo als men behoort

te doen, indien deze Afbeelding zijn nut zal

hebben ) dat, namelijk, het hier afgebeelde

Kalfshoofd , met de daar aangevoegde dee-

len , natuurlijk ligt zoo als het in het been*

dergeftel van het in Fig. 4 mede op zijde

afgebeelde bekken, in denzelfderi (land zou
liggen , dan zal de betrekking van beide

deze Figuren op elkanderen, dus zijn: dac

de loodregte lijn ss , van omtrent het ach-

terre uitftek des darmbeens f in Fig. 4)
tot langs het iikerfte van het fchouderblad

(in Fig® iö) nederdalende, dezelve de twee

yoornaamfte plaatfingen van het nog buiten

het bekken liggend gedeelte van het fchou-

derblad de borst en de ribben zal aanwij-

zen : maar om hög duidelijker te zijn , meri

völge de loodregte lijn v in Fig. 4, eri

trek die door tot onder aan het armbeen iiï

Fig. 10 bij n* dan zal het gedeèlte van hec

rif van het Kalf als nóg buiten het bek-

ken of dé geboorte liggen, èn het achter®

hoofd alleen in dén ingang van het bekkeii

gefchoveh Zijn

Maar nu trekke men de lijn bij in

Fig 4 aangewezen , verder loodregt door

,

dan daalt dezelve tot op bet gedeelte Van

de bovenkaak en elleboogbeen bij c , in

I 4 Fig.'
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HET
Rundvee.

IV. Afd.

IV.

Hoofdft*

Fig. io, en gevolgelijk is de zwaarlte klem-
ming van het hoofd en van de daar onder
gevleide pooten , cusfchen deze tWee lijnen

(in Fig 4 bii v en w aangewezen) tus-

fchen hec heiligbeen, de gewrichten der

heupbeenderen en het fchuitgewijze verwulfc

der heupbeenderen: waar tusfchen dan de

grootfte hoogte van het hoofd, met de poo-
ten er onder , komt te liggen.

Dus heb ik
,

geachte Lezer ! mogelijk

uwe aandacht wat te veel gevergd, met in

deze Omleed- en Vroedkundige fubülitei-

ten 9 die zekerlijk wel wat in het afgetrok-

kene en ingewikkelde vallen
, tot hier toe

uit te wijden. Ik beken dat dezelve , voor

een goed gedeelte, buiten den kring van het

begrip der Landlieden ofdes Boerenftands val-

len, maar ik vertrouw, dat een opmerk-

zaam Landman , door onze nadere toelichting

en bijgevoegde Figuren en verklaringen,

genoegzaam op den weg gebragt zal zijn,

om, indien hij eenige oplettendheid wil ge-

bruiken, het fpoor der Ontleedkunde te

volgen , terwijl wij tevens ons durven vlei-

jen , dat ook bedrevene in dit ftuk dezen

onzen arbeid met een kundig oog befchou-

wende, onze welwillendheid en moeite, in

deze teak, gunstig zullen beoordeelen, en

wel zullen willen toeftemmen dat wij de

naauwkeufige Afbeeldingen van den Heer

gunther eberhard, door 'de Afbeeldingen

,

welke wij op onze Plaat XXX lil er heb-

ben bijgevoegd, eenigzins hebben opgehel-

derd
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derd en dezelve voor minkundigen verftaan-

baarder gemaakt. Dan, dit nu daarlaten-

de , vergun mij , Lezer ! dat ik ,
naar. iv. Af<h

mijne gewone manier van voordragt, ü al

wederom opleide tot die befpiegelingen \

welke ons , als Gods wonderen eerbiedigen-

de fchepfelen
, tot de ware doeleindens der

Natuurkunde moeten opleiden.

Herinner u dan de gedane verklaringen

der Afbeeldingen, op Plaat XXXII l
ge-

plaatst, maar fla uwe oogen inzonderheid

nog eens op de laatstverklaarde Figuur 10;

merk op, hoe de armbeenderen aan en

omtrent derzelver gewricht juist infchuiven

in de holtens , die tusfchen de twee achter*

kaken liggen, en dat dus de goede natuur

hier de onoverkomelijke hindernis weg-
neemt , welke anders , ingevalle deze gewrich-

ten op zi,de van de kaakbeenderen lagen ,

den doortocht volflrekt onmogelijk maken
zoude: maar let nu andermaal eens op de

ligging der elleboogbeenderen : deze komen
met het gewricht der handbeenderen of voor-

pijp ,
juist te liggen tegen de fmalfte en

dunde deden der kaak - en neusbeenderen*

zoo dat zij aldaar geene de minste hinder-

nis aan den doortocht geven : neen ; maar
daarentegen de teedere neusbeenderen en fnuit

befchermen tegen de dfukkingen en persda-

gen die zij tegen de vliezen, in de door-

persfmg, natuurlijk moeten doen: let nog
eens op het vooruitkeken der voorpoaten ,

die door de hardheid en puntigheid, in de

I 5 eer-
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J V̂E
,eerfle persfing , de vliezen, als

9

t ware,
doorfnijden of doorpriemen

, waartoe anders
JV.Afd, de weeke fnuit niet in (laat zoude zijn.

iioofdft.
Eindelijk fla men de oogen eens op de

rigting, die de fchouderbladen
(fcapulae')

aannemen bij de doortocht, in de geboorte
van het Kalf, dan zal men zien dat deze
beenderen

, die dadelijk na de geboorte*
hunnen natuurlijken (land aan de fchouders
aannemen, en een breed gedeelte van den
vöorfchoft uitmaken, juist in de geboorte ,

als ’t ware , een horifontale (trekking ne*

mende
,
gemakkelijk met de pooten volgen ,

te meer , en dit is zeker in de viervoetige

dieren eni Ook in den Merisch opmerkelijk,

dat deze beenderen , waar aan de voorpoo-

ten, en in de menfchen de armen en han®

den gehecht zijn
,

juist in geene beenkas of

holte fluiten en verheeld zijn
,

zoo als de

achterpooten en dijen, welk geitel dan juist

gefchikt is, om de doortocht der voorpoo-
ten en de fchouders , door het enge bekken

te bevorderen, en ais het hoofd er door is,

onmiddeliijk het geheele ligchaam te laten

volgen, waarom het fpreekwoord hierop

fchijnt te doelen, namelijk: daar de kop
door is , volgt de romp

;

en zeker, dit is

zóo , want daar ook gemelde fchouderbla-

den door hunne vlakke breedte, de fterke

fleutelbeenen volgen, zoo befchermen zij de

als nog teedere en kraakbeenige ribben van

den rug, zoo als als het borstbeen aan den
buik doet."

Men



Men make hierop nu eene analogifche het

vergelijking , regens de geboorte van een RÜNDVïE*

Mensch of andere vijfvingerige levendbaren- iv Afd.

de Dieren. Indien her hoofd van een

Mensch nü eens op de armen vooruit moest Koofci^
voort Huwen in de geboorte, indien zijne

fchouderbladen ook zoo moesten volgen *

hoe zoude hij gebooren worden? immers*
zijn hoofdgeftel

, zijne rterke kaken, zijne

platachtige neusbeenderen, zijn voorhoofd
en bekkeneel , zijne fchouderen zijn hiertoe

niet gefchikt. De wijze Schepper heeft

den Mensch gefchapen , om regt op te ziet!

en het aangezigt vlak vooruit te hebbent

geen fnuit of muil Heekt vooruit, maar
effen kaken en tanden , en juist daarom ka

n

men met eerbiedige vergelijking zeggen*

daarom baant het menfchenhoofd den weg
•in den doortocht van het bekken

,
juist op

zulk een punt of centrum , daar de hoofd-

fchedel door moet , zonder dat de handen

en armen vooruitfleken : daar integendeel

in de Koeijen, de vooruitkomende voor-

pooten tot een groote hulp in derzelver

verlosfing ftrekken. Wie nu is groocer en
WMzer Vroedmeester en Verloskundige ais

de Schepper van alles, welke dit in Des-
zelfs onnagaanbare wijsheid, alzoo gefcha-

pen heeft.

Hier mede de hoofdzakelijke en gewigtige
vergelijkingen van den Heer gunther eber-
üard, met de onze* voorgeiield zijnde, zul-

< len
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len wij in de twee volgende Hoofdftukkefi

tot nog nadere onderzoekingen, welke tot

het betragten der Verloskunde behooren,

overgaano

>

r*
C
J'J



VIERDE AFDEELING.

VIJFDE HOOFDSTUK.

jBefchrijvende het begin , voortgang en

einde van de Natuurlijke Verlosfing

der Koeijen ; als mede derzelver

gevolgen.

D aar wij in het zevende Hoofdfluk der hrt

derde Afdeeling, de Baarmoeder; in het RUNDVE «.

eerfte en tweede Hoofdftuk dezer vierde lv . Afd
Afdeeling, de ontvangenis en groei van het v.

Kalf, tot op het punt van deszelfs volwas- Hoofdft.

fenheid in ’s moeders ligchaam ; en in het 0
vierde Hoofdfluk dezer vierde Afdeeling , tot de be-

het bekken of de harde geboortedeelen der fchrijving

Koe , mitsgaders derzelver proportionele
,

van de v
J
r'

vergelijking met de groote van het KaJrs Koeijen 0

hoofd , met alle mogelijke oplettenheid

hebben befchouwd ,
en dit alles, zoo na

mogelijk, op Plaat XXVI tot XXX III heb-

ben afgebeeld; gaan wij thans over, om het

Kalf uit de verborgene woning der ontvan-

K ges
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genis te zien komen, om op den aardbo-

dem te veffcHijnen , en te leven tot dat ein-

de en in dat bellek, waartoe het door de

wijze Voorzienigheid gefchikt is.

Wij zullen in het befchrijven van de ver*

losfin^en der Koeijen , en het geen daartoe

betrekking heeft, niet alleen onze eigene

opmerkingen, maar ook die van anderen

mededeelcn , voor zoo verre dezelve bij ons

ontwerp te pas komen , en zullen vooral

gebruik maken van de Verhandelingen van

de Heeren j. gunther eberhard en a.

jerissMan, welke door de Maatfchappij
ter bevordering der Landbouw te Am -

fierdam , zijn uitgegeven: zullende de op-

merkingen van hun , als mede die door an-

deren aan ons zijn medegedeeld, onder, en

met onze eigene waarnemingen vermengd,

voorkomen ; cn alleen daar , waar wij ons

bij de opmerkingen van die Schrijvers al-

leen bepaald hebben
, en op die weinige

plaatfen , waar wij geoordeeld hebben de

eigene woorden der Schrijvers in zijn ge-

heel te moeten gebruiken ; zijn door ons

de plaatfen aangehaald, waar dezelve irj

hunne werken te vinden zijn.

Op Plaat XXX in Figuur 2, is door ons

afgebceld een Kalf, liggende in zijne Rille

natuurlijke rust, op het punt van gebaard,

of eigenlijk , zoo als men van. de dieren

gemeenlijk zegt, geworpen te worden ; en

nog eigenaardiger, zoo als het op de Koei-

jen toepas (el ijk is , als de Koe zal kalven.

Werpen is meer eigen aan honden, katten

en
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en konijnen, waarvan men zege, dat zij jon-

gen werpen. Wanneer dan de tij J nadert,
R- ÜNDVKft

dat de Koe zal kalven, neemt het Kal f i 1 de iv. Afd.

baarmoeder eene geheel andere rigcing aan v -

als het voor dfen tijd gehad heeft; want de

pooten liggen meest altijd gebogen, en in Verpnda-

zonderheid de voorde als geknield, daaren •
!’!
ng

.

!n de

boven ligt het hoofd tegen de bor^t gebo-

gen : maar wanneer de Koe in de laatlle tegën den

helft van de negende maand harer zwanger- n
i
d der

beid is en dat dus de barenstijd nadert ,

of

zoo voelt men de muil of fnoet van het renscijd.

Kalf, ( wanneer hetzelve gekeerd en reg. toe

de geboorte geplaatst is, en men dit onder-

zoekt als de Koe ligt ) door de uiterlijke

beldeedfelen van hec kruis, en onder de

kruis -heupoeens' banden, en men ontdekt

ook dan, aan de regterzijde der Koe, eene

afwisfelende zigtbare beweging, welke waar-

fchijnlijk door de linkerfehouder en voor-

poot van het Kalf veroorzaakt wordt; en

dit houden de landlieden doorgaans voor

een blijk, dat het Kalf gekeerd is, goed ligt

en zich tot een natuurlijke geboorte fchikt.

De tijd der verlosfïog nog meerder gena-

den zijnde, zoo begint het kalfje de voor*

pooten voor waards en de ach terp ooten ach-

terwaards uit te rekken, terwijl het hoofd

of eigenlijk de muil of fnoet insgelijks

vooruit (leekt. In die geflake kromt hec

Kalf zich van tijd tot tijd naar de mond der

baarmoeder; al het welk doof de landlieden

wel wordt gade ge (lagen. Daarna begint

het hoofd tusfehen, en de fnoet op de voor*

» Ki poo*
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HET
RUNDVEE

IV. Afd-

V
Hoofdft

Teekenen

der aan-

gaande

kalvicg.

De (lijm-

achtige

uitvloei

jing uit de

klink.

pooten zich te vleijen , en in dien Hand perst

hetzelve tegen de binnenmond der baar-

moeder. Buiten en behalven de veranderde

ligging en keering van het Kalf, zijn er nog
anderen teekenen, waardoor men kan be-

fpeuren dat de verlosfing nadert; dezelve

zijn het wegzakken der heupbanden of dee-

len, welke den uitgang en midden van het

bekken aan beiden zijden bedekken ; het

opzwellen van het uijer; en een {lijmach-

tige uitvloeijing uit de klink: al het welk
men omtrent dien tijd begint gewaar te wor-
den , op welke zich het KalP gewoonlijk

keert* dat is , drie weken voor het kalven,

en wefke teekenen van week tot week zigt*

baarde r 'worden.

Wat yiet laatfte dezer genoemde teeke-

nen, namelijk: de lijmachtige uitvloeijing

uit de klink
, ( door de landlieden genoemd

:

het affehieten der (lijnt

j

betreft; men
befpeurt het bij alle Koeijen, welker verlos-

fingstijd nadert, doch bij de eene vroeger

en fterker dan bij de anderen
; gewoonlijk

begint het ( zoo als gezegd is) drie weken
voor het kalven, en is in de laatfte week
het fterkfte, dienende dit {lijmachtig vocht

voornaamlijk om zoo wel de zachte als har-

de geboortedeelen glibberig, flap, mede-

gevende en tot de veriosflng bekwaam te

maken en te houden, inzonderheid het bek-

ken, dewijl een groot deel van hetzelve met

rekbare redegevende vliezen en bekleedft

len is opgevuld en bedekt; deze worden

zoo een geruimen tijd vooraf door dit vocht
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geweekt en zwellen er door op, waardoor het

dezelve in Hait gefield worden om zonder RUNDVEK*

gevaar, de flerkfle uitrekking te kunnen IV. Afd.

doorflaan. De aehterfle kruis- heupbeens- v

band heeft deze verzachting het meest noo-
00 *

dig, dewijl dezelve dient om het aehterfle

gedeelte van het bekken als toe te ronden

en hetzelve eene vaste verbinding te geven ,

en het ook een aanmerkelijke dikte en lie-

vigheid heeft.

Als een gevolg van deze bevochtiging

,

kan men het wegzakken der heupbanden
iieUpban-

aanmerken, en wel dat de banden, zoowel dea.

de voorfle als de aehterfle kruis- heupbeens*

banden, doch voornamelijk de aehterfle,

veertien dagen voor de verlosflng, aan we.
derzijden van het kruis flap worden en be-

ginnen weg te zakken; waardoor aan beide

zijden 5 bij het begin van den Haart , een

kuil valt, welker diepte toeneemt , naar

mate de tijd der verlosflng nadert. De land-

lieden noemen dit: het verflappen van de

kruisbanden
, of het omfluiten der Koel-

jen , en zien het aan als het teeken eener

naderende veilosfing. In eenige weinige ge-

vallen zakken een of beide deze banden ,

Hechts weinige uren voor het kalven
,
ge-

heel weg. Deze banden bekomen hunne
gefpannenheid en veerkracht, na de verlos-

Hng, niet weder, dan na dat de ukvloeijing

van deze flijm en van het navuil is opge*
houden.

De wrongen en fronfels in de hals of
krop der baarmoeder en in de fchede gaan

K 3 los;
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WFT los ; de mond en hals der baarmoeder worde
rundvee

0Qk ^ van bovengenoemden tijd af, allengs

iv* Afd uirgerekc, verdund en tot eene gemakkelijke

opening bekwaam gemaakt
; dit gefchiedc

00 1
* gedeeltelijk door den kop en de voorpoo-

ten van het gekeerde Kalf, en voor het

overige door den toevloed der flijmige voch-

ten in deze deelen, waardoor de taaije fiijm,

door welke de hals en mond der baarmoe-

der is toegefloren, verdund en ontbonden,

en de mond van de baarmoeder geopend

wordt.

riet op- Betreffende het opzwellen van het uijer *
f wellen

£
Landlieden zeggen : de Koe uijer

t

, dat

uijer.

eC
uÜer wordt dikker:) zoo heefc ge-

woonlijk plaats, dat, drie weken voor de

verlosfing, hetzelve uitzet; in de volgende

week eenigzins heet, en in de week voor

het kalven met melk gevuld wordt.

Nadere Het eindelijk de tijd der verlosfing wor-
teekenen dende , zoo wordt de Koe onrustig, begint

den°zi‘nde
e€n *Se buitengewone kwispeling met de (taart

kalvin g!

C

te niaken , ziet dikwijls om , de uitvloei-

jing der fiijm uit de klink vermeerdert, de

aars zet op, de klink zwelt en wordt dik-

ker , de achterpooten beginnen wijder te

Baan ,
de buik zwelt naar achteren , de

heupbanden zakken verder weg , de heup-

bonketf Baan knokkïg , de dijen (linken

,

doch de fpieren beginnen (terker door te

teekenen ; in één woord , aan het geheele

achterdel van de Koe ziet men de reeke-

nen . dat de barensweeën beginnen, en wel.

ke door ligte, kortdurende, in den aan var g
lang-
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langzame, doch daarna korter op elkander RST

volgende zamentrekkingen der baarmoeder
RUNDVEI*

veroorzaakt worden. tv. Aid.

Om dit alles door eene bevattelijke af- v
d

beelding voor te Hellen , is Plaat XXXIV H

Figuur i , gefchikt. In deze afbeelding ziet

men eene Koe van achteren en eenigzins

op zijde, in dien (land, waarin men alrede

de teekenen eener op handen zijnde verlos-

ling ziet.

ci Duidt aan de hoogte van het eigenlijk

kruis en de uitwendige nok van het ge- Xxxi\7
welf van het heiligbeen. ( Vergelijk hier- Fig. 1.

bij Plaat XXX Ui' Fig. 1. bij /.

)

l De Haart op zijde geHagen., zoo als de

Koeijen gewoonlijk doen in de aanprik*

keling tot baren.

c De aars , digt tegen het gewelf der Haart

opgezwollen, aan de walegreep.

dd De twee Herk doorteekenende knokken
der zoogenaamde heupbeenderen van het

bekken. De Landlieden noemen dezelve

de heupbonken .

e De doorteekening van de beenbuis of het

bekken. ( Vergelijk hiermede Plaat XXX 11 {

Fig. i , 2 en 4 ).

ƒ I^et uijer, Herk opgezwollen.

g De invallende en telkens bewegende buik

aan en tegen de zoogenaamde vang, aan

welker beurtelingfche invalli'ngen en op-
zettingen men de barensweeën der Koei.

jen kan ontdekken.

K 4 hh De
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hh De doorteekening van de knokken of
hoofden der darmbeenderen.

ii De opgezette klink tegen de billen.

‘Gedurende de eerfte iigte weeën , worde
de mond van de baarmoeder zoo verre geo-
pend, dat men door die opening en door
die van de nu verkorte hals van de baar*

moeder, duidelijk een waterblaas vernemen
kan.

Vervolgens worden de weeën fterker; bij

derzeiver komst wordt de Koe genoodzaakt

den adem , langer dan anders , in te houden
en te perfen : in dien Ibnd krommen zich

de lendenen der Koe aan het kruis ; de ach-

terpooten liaan wijd uit achterwaarts
; de

Haart is uitgerekt, de heup- en dijfpicren

gefpannen, de buik voor het kruis, aan de

liezen of lanken , ingedrukt: alles in zoo*
danige houding, als de Koe gewoonlijk bij

het waterlozen heeft; fomtijds laat zij ook
haar mest vallen en haar water loopen, en

zulks meermalen dan anders; ook vermeer-

dert hét afioopen der flijmlïoffen , en de*

zelve worden dikker. De mond van de
baarmoeder wordt wijder en de vliezen wor-
den zeer uitgerekt , en door dezen meer geo-

penden mond meer en meer voorwaards ge-

perst : men kan nu de waterblaas buiten

dezelve voelen , welke niet alleen de wijd-

geopende mond van de baarmoeder geheel

cp vult , maar ook in de fchede, en einde-

lijk tot buiten de klink uitpuilt.

Wij
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Wij hebben deze (land en houding eener

Koe in het doorperfen , als mede de uit-

puiling der waterblaas, voorpers of pog,
afgebeeld op Plaat XXXIV Figuur 2 , ter

welker verdere verklaring de volgende aan-

duidingen genoegzaam zijn,

a Is de nok van het heiligbeen of het

kruis.

b De ftaart.

cc Doorteekening van de knokken of hoof-

den der darmbeenderen.

ingeflonken kruisbanden.

e De aars.

ƒ De wanden der nu meer verwijderde klink

en het afloopen der ilijmaclitige vochten

uit de fchede.

g De ingeflonken buik aan de liezen ol

lanken.

hh De werking der buik- en andere (pieren

in het doorzetten der weeën.

i De kromming der ruggegraat bij het door-

perfen.

kkk De voorfchoft en voorribben in hun

medewerking.

I De muil in deszelfs natuurlijken vooruit-

(lekenden (land , zoo als dit de kalvende

Koeijen doen.

vi Het opgezwollen uijer.

n De uitpuiling der vliezen of waterblaas,

voorpers of pog, buiten de klink.

Deze , het eerst voorkomende
, water-

blaas, (welke met de pis van het Kalf ge-

k 5 j
vuld

KET
rundves*

IV. Afd.

V.

Hoofdft.

Uitpui-

ling der

water*

blaas ,

voorpers

of pog.

Verklaring

van Phac
XXXIV
Fig a.
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vuld is,") is in den beginne flap, maar worde
gedurende de weeën Arak en gefpannen: ja

blijft alzoo, wanneer zij verder in het bek-
ken en tot den uitgang van hetzelve na-

dert, zoo als in de zoo even verklaarde Fi-

guur 2 op Plaat XXXIV is afgebeeld
, en

grooter in een volgende Figuur zal afge-

beeld worden.

Na dat wij de ligging van het Kalf op
het laatst der zwangerheid van de Koe,
mitsgaders de teekenen der aanftaande haring

of kalving, als mede den fland en de hou-
ding der Koe, zoo in het begin als in het

doorzetten der weeën en doorperfen van de

Vliezen of waterblaas, hebben befchreven

,

en dien ftand en houding hebben afgebeeld;

zoo zullen wij nu die doorperfing der vlie-

zen in het bijzonder befchrijven en afbeel-

den, ten einde dit voor een ieder zoo be-

vattelijk te maken als zulks mogelijk is,

dewijl aan de kennis van deze doorpe.fr.g
mede veel gelegen ligt.

Men wete dan , dat regen den tijd der

geboorte van het Kalf, de beijen van. het

beijenvlies beginnen los te laten ter piaatfe

der eerlte perfing, dat is, dat de tepeltjes ^

waarmede dezelve in de gaatjes der trech-

terkommetjes of holten der baarmoeder zijn

vastgehecht, zich uit en van die gaatjes en

kommetjes of holten beginnen af te fchsi*

den ; want daar in de Koeijen de geheele

baarmoeder door de gemelde beijen bezet

is, zoo kan het Kalf onmogelijk doorzet-

ten ,
ten zij de beijen

,
welke ter piaatfe

van





o
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van den aandrang voorkomen, loslaten, en

mee de fpanning der vliezen , bijzonder van

het beijenvlies , volgen. De meesten der ïv.^vfd.

beijen dan los zijnde , nemen eene verwar-
Hoofdft#

de ligging aan, want de ordelijke ligging,

zoo als die op Plaat XXIX Figuur 1 in

geiegelde reijen is afgebeeld, heeft als dan

geen plaats meer, maar zij liggen door el-

kander, naar mate het Kalf keert en in de

barensweeën der Koe worstelt of doorperst;

en wel meest bij en om het hoofd , ( wan-

neer dit voorkomt,) terwijl de beijen, wel-

ke in dezen hand achter den aars van her

Kalf liggen , minder gedrukt wordende , nog
enkel en in hunnen hand blijven liggen.

Wanneer dan de beijen , ter plaatfe van

den eerhen aandrang, los zijn, zoo worden

de vliezen, zoo als gezegd is, voorwaarts

geperst. In de vliezen, waarin het Kalf

ligt, 'zijn tweederlei vochten: namelijk in

het worstvlies ( AlantoideS ) ligt de pis van

het Kalf, en in het lamsvlies ( Amnios )
het lamsvocht behoten. De Landlieden en

Koemeesters onderfcheiden de perhngen en

eerhe uitpuilingen der vliezen in een voet- voet-

pers en hoofdpers , en onderfcheiden de pers en

vochten , welke in de uitpuilende vliezen
hootdPers*

voorkomen , bij de namen van Voorwater
en JS/awater

;

het welk alles zeer eigenaar-

dig is, zoo als wij nader zullen verklaren;

ook wordt bij hun alles ook wel begrepen
onder den naam van de Pog of PVhterpog ,

en ook wel onderfcheiden door de bena-

ming van JVaterpog en Voetpog: ter ver*

kla*
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H * T
,

klaring van welke bewoordingen rnen het
volgende in aanmerking diene te nemen , na-

iv. Afd. melijk: dat het worstviies (waarin ook het

lioo/dft
pis vlies is ) cle bewaarplaats van de pis van
het Kali is, en met de bogten zijner om-

!

ki om mingen , welke zich nabij den ingang
van de baarmoeder bevinden

, het eerst

,

met het daarover gefpannen beijenvlies, in

de opening van den mond der baarmoeder
water- moet intreden : wanneer deze waterblaas ver

*' :r ' r>t
eeroeg en tot buiten de klink is uitgeperst,

Icheurt dit gedeelte van het worstviies met
het daarover gefpannen beijenvlies, of wor-
dep door de Koeijenhelper of Koemeester

aan (tukken genepen of geknipt, waarop

dan de daarin zijnde vochten ukvloeijen ,

en dit is hetgeen de Landlieden en Koe-
meesters het Voorwaler noemen,

siirm- Na het doorbreken of fcheuren van deze
bbi* of t>eide vliezen , komt er eene tweede blaas
naw&ier.

voor ^ Welke men de flijmblaas noemt, en

geformeerd wordt door het lamsvlies, waar-

in het Kalf ligt , #en welk vlies door een

flijmig vocht, het lamsvocht genaamd, is

opgevuld. Deze blaas neemt de ruimte,

welke de eerde blaas beflagen heefc , fom-

tijds langzaam , fomtijds fpoedig, geheel in:

in dezelve zijn de vooruitkomende voorpo-

ten ,
als mede de meer naar achteren op de

pooren liggende fnuit en kop van het Kalf,

zeer duidelijk (en wel veel duidelijker dan

in de eerde blaas) te voelen; en deze twee-

de blaas fpringt aan dukken door de kracht

der weeën , of wordt door den Koehelper
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of koemeester gefcheurd , waarna er dc H *T
„

vochten uitvloeijen, en dit is hetgeen door
IV. Afd.

v.
Hoofdft.

hun het Nawater genoemd wordt.

Somtijds gebeurt hét, in zeer voorfpoe-

dige verlosfmgen , dat alle de vliezen bijna

te gelijken tijd fcheuren en het eene water

na het ander uitvloeit ; maar meestal ge-

fchiedt het op de wijze zoo even befchre-

ven. Intusfchen gebeurt het ook wel, dat, Gevallen

na het doorbreken van de eerlte waterblaas waarin

en voor de (lijm blaas , op nieuw een of
^atVrbh-

meer waterblazen , na elkander , fchijnen zen VOQr.

gevormd te worden; dezelve zijn kleiner komen,

dan de eerde waterblaas en verdwijnen, aan-

geraakt wordende, ligtelijk. Dezelve ont-

daan, wanneer de, door de breking van het

water veroorzaakte, fcheur in het beijen vlies

van de, te gelijken tijd veroorzaakte fcheur

in het worstvlies, verfchoven is, waardoor

(bijzonder in een geboorte met de achter-

pooten vooruit, of bij verkeerde liggingen

van het Kalf, als wanneer de inwendige in-

gang in het bekken niet door een wigge-

vormig deel C 200 a ^ s de kop met de voor-

pooten in een natuurlijke geboorte is y wordt

opgevuld ) dan de overige vochten gelegen*

Jieid bekomen om uit de omkrommingen
van het worstvlies, toe- en uit te vloeijcn.

Dit grooter getal van waterblazen komt dus

wel voor in fommige geboorten, waarin de

kop vooruit komt, maar meer in die met
de achterpooten vooruit, en meest in de

verkeerde ligging van het Kalf, waarom zij

dikwijls een niet gunstig voorteelten zijn

,

vooral
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"PT vooral als dezelve vergezeld gaan van zwak*
Rukvee.

k e en k racij ce]ooze weeën.

iv. Afd. Om de eerfie uitpuiling der vliezen we-

Hoo
v * der zoo bevattelijk als mogelijk is , door

^°°
* ai beddingen voor te dellen , hebben wij

Plaat XXXV gefchikt: op dezelve ziet men
in Figuur 1 de eerde uitperling der vliezen

of waterblaas, voorpers of pog, buiten den
mond der baarmoeder, zoo als dezelve dan

in de fcbede komt , en in Figuur 2 de uit-

puiling dier vliezen of blaas buiten de
klink.

Verklaring Op plaat XXXV Figuur 1 ziet men dan

bij aa den mond of de roos der baarmoe-

Fj?. i. der geopend en uitgerekt verbeeld, en uit

dezelve persfende of uitpuilende de eerde

de! vhe
I?IS

,J°bkel of blaas van de uitfpannende vlie-

ren 'u t de zcn ’ en we ^ van hec beijenvlies
,

( waar
n»c»d «?cr binnen het worst- en lamsvlies benevens het
btajuioe- Kalf bedoten ligt,) en in welke uitpuilende

vliezen of waterblaas men bij b eenigzins

de gedaante der voorpooten, en bij c die

van den kop kan onderfcheiden
, terwijl

men bij dddddd eenigeder, uit dc trech-

terkommetjes of holten van de baarmoeder,

losgelaten en op het beijenvlies zittende

beijen ziet.

Wanneer de uitpuiling der vliezen dus

daat ,
dan betast de Koehelper , de Koe,-

meester of wel de Boerin, de Koe, of,

zoo als men het noemt, hij of zij beflaat

de Koe, ten einde te voelen of het Kalf

wel of kwalijk in de gebooite zit; zij on-

derfcheiden, zoo al.s gezegd is, deze eerde

uit-



van HOLLAND, 155

uitpuiling der vliezen, in een voetpers en H^T

in een hoofdpers; de voerpers komt, in
RUNDVEE -

eene goede ligging van het Kalf, altoos iv. Afd.

eerst voor, alzoo de voorpooten voor de v *

fnoet vooruit fchuiven ,
en dus den weg Hoofdfté

voor de fnoet en vervolgens voor het hoofd
banen , en Zoo , wanneer het hoofd over de

helft in de geboorte gedrongen is, wordt
het de kcofdpers genaamd, zijnde de mond
van de baarmoeder als dan dermate verwij-

derd, dat dezelve en de fchede eene gelijke

uitzetting bekomen , en dan zegt men : het

Kalf fchiet in de geboorte

;

dat is : het

dringt aan tegen de fchaambeenderen en in

het bekken , en nadert de uitwendige fchaam-

deelen, de klink,

De uitpuiling der vliezen eindelijk tot Uitpuiling

de klink genaderd zijnde, zoo wordt men buitcn^dë
in de opening van de klink , welke nu Kerk klink,

gefpannen wordt , die uitpuiling van de

vliezen gewaar , welke , van Kond tot Kond

,

bij elke perfing vergroot ,
en als een groe-

ten bol aangroeit: het buitenKe dezer uit-

puilende vliezen het beijenvlies zijnde, zoo
ziet men op hetzelve ook eenige der los-

gelaten beijen: het is alsdan ook blauw-
kleurig en helder, fomtijds rood en bloe-

dig; doch dit is dan een bewijs van taai-

heid , zijnde dit vlies in de eene Koe in

der daad veel taaijer dan in de andere, zoo
dat het fomtijds door den Koehelper of Koe-
meester moet worden geknipt of genepen,
om het door te breken»

L Op

1
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KET Op Plaat XXXV Figuur 2 ziet men de-
*uNDvEi.

ze groote ZWelling van de vliezen cn der-

IV. Afd. zelver uitpuiling nit de klink: bij aaa zijn
V- de wanden van de klink, nu wijd, uitgefpan-

Hoof * nen ; bij b de flerk uitpuilende vliezen

;

Verklaring cc c cc zijn eenige der losgelaten beijen op

xxxv***
^eC beenvlies; bij d is de plaats der voet-

je 2m
pers ; bij e is de plaats der hoofdpers ; bij

f is de aars; oordeelende deze afbeelding

en aanwijzing genoegzaam ter verklaring van

het bedoelde te zijn , zonder dat er verdere

deelen van het achterdel der Koe zijn bij-

gevoegd.

Na de verklaring dezer afbeeldingen , ver

volgen wij met het befchrijven van den na-

tuurlijken voortgang der geboorte van het

Kalf.

Uitvloei- Wanneer dan de vliezen gebroken zijn,

jing der en de vochten er uitvloeijen, zoo vloeijen
vochten

^eze jve echter niet geheel af; want door

feroken de weeën, waardoor de fcheuring der vlie-

vliezen. zen en de uitvloeijing der vochten veroor-

zaakt wordt , fchiet ook het Kalf een ^root

einde in het bekken voorwaarts, en ltuic

,

door deze opvulling van het bekken , de

verdere uitvloeijing dezer vochten. De
weeën keeren nu meermalen weder, hou-

den langer aan , en hebben grooter kracht

;

de Koe werkt , onder de weeën , uit al

haar magt mede, is zeer onrustig, fteunt,

valt fomwijlen neder en Raat weder op, of
blijft fomtijds den geheelen tijd Haan, en

komt genoegzaam niet uit de houding , hier

voren op bladz. 140 befchreven en op Plaat

XXXIV
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XXXIV Figuur 2 afgebeeld; de weeën ko- HET

men vervolgens nog korter op elkander

;

RÜNDVE ^*

de pooten van het Kalf naderen de onderWe iv. Afd.

opening van het bekken ; en de kop nadert de v»

opening achter de achterWe kruisheupbeens-
Hoofdft*

banden: in dezen Waat is ééne doorzettende Natuur-

vlaag veeltijds genoegzaam, om het Kalf te 1*^ se*

doen geboren worden , het welk dan met he^K^
Vooruitwekende voorpooten en fnoet, en en atbre-

metachteruitgeWrekte achterpooteii ten voor kin s der

fchijn komt , en in eens uit en door de ge-

boortedeelen fchiet. De navelWreng breekt
ren *

gemeenlijk van zelve af, of moet door den
Koehelper worden afgefneden: dezelve ge-

broken of afgefneden zijnde , en te veel

bloed loozende, zoo dient men dezelve toe

te binden; wanneer de Koe kalft, zonder

dat er iemand bij is ,
dan redt de natuur

zich in het eerWe geval gemeenlijk van zich

zelve. Op deze wijze loopt de natuurlijke

verlosWng veeltijds fpoedig af, ja het ge-

beurt dikwijls bij Koeijen, welke een rui ni

bekken of veel gekalfd hebben
,

dat het Kalf

te gelijk met de fcheuring der vliezen door*

glijdt en geboren wordt.

Somtijds kalven de Koei’en Waande * en

in dit geval valt het Kalf op den grond,

op het Wroo, of, gefchiedt het in het veld,

op het gras: in deze gevallen behoort men
zoo veel mogelijk te zorgen, dat het Kalf

niet te hard nedervalle, of, zoo de vliezen

ter gelijker mede volgen , niet in dezelve

verWikke, en men moet trachten het met
de handen te ontvangen , door welke op-

L a let*

(



IfET

RUNDVEE.

IV. Afd.

V
Hoofdft.

Verdere

nitvloei-

jicg der

vochten

na de ge-

boorte van

het Kalf.

158 NATUURLIJKS HISTORIE

lctrendheid vele nadeelige toevallen en ge-

volgen worden voorgekomen: doch door-

gaans kalven de Koeijen, op eene /.ij de lig-

gende; dewijl dezelve, ingevalle zij Haan,

zich meestal nedervleijen en gaan liggen ,

als zij voelen, dat het Kalf doorzet: ook is

het opmerkelijk, dat vele Koeijen, als zij

in de Hallen kalven, veeltijds met de ach-

terpooren in de koes of drekgreppel Haan

,

en alzoo eenen Hand aannexen , welke doet

vermoeden, dat de Koe, door een natuur-

lijk gevoel ,
het afzakken van het Kalf in

de buik tegen het kruis, de lendenen en

in het bekken wil bevorderen , daar het ach-

terlijf alsdan lager ligt dan het voorlijf:

verflandige Koehouders letten hierop , en

gedoogen het fomcijds bij pozen, doch be-

letten dien Hand. vooral als de pog of uit-

puiling der vliezen doorzet , vermits dan

het Kalf in den ring van het bekken, en

dus op weg in de geboorte is , en het uijcr

eene al te Herke drukking zou ondergaan.

Met de doorfchieting van het Kalf vloeit

ook het achter hetzelve te rug gehouden
gedeelte van het vocht uit het worstvlies en

van het lamsvccht af, het welk met een

weinig bloed vermengd is , en men ziet

een gedeelte van de gefcheurde vliezen ,

waarin het Kalf gelegen heeft, buiten de

klink uithangen.

De voortgang en het einde van de na-

tuurlijke geboorte der Kalven door ons be-

fchreven zijnde, zoo zullen wij, ter meer-

dere opheldering
, twee afbeeldingen van

dei3
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den voortgang dier natuurlijke geboorte me
dedeclen , ten welken einde Plaat XXXVII RÜNDV£B ‘

gefchikt is , en waarvan het volgende ter IV Afd.

verklaring zal dienen. v
:

Op Plaat XXXVil Figuur 1 ziet men
00

de eerfle opening in de gefcheurde, buiten Verklaring

de klink uitpuilende, vliezen, en daarin de

voorpooten van het Kalf in hunnen waren
Fig l#

Hand vooruitkomen.

aa Zijn de voorpooten in de opengebars- Het uit-

ten fleuf der vliezen. komen der

bbbb De lippen der klink. JT'bmtca
cc De op zijde gefchoven en, door het de klink,

uitvloeijen der vochten, geflonken vlie-

zen.

dddd De achterdijen en heupen der Koe.
e De Haart.

ƒ De aars.

Op dezelfde Plaat XXXVII Figuur 2 Verklaring

ziet men de verdere opening der gefcheurde
^xxvil^

vliezen , en daarin den kop van het Kalf,
Fi

‘ ^
zoo als die, in eene natuurlijke verlosfing,

op de voornooten ligt , en daarop door-

,

Het uit *

*n kop.
op de voor*

aa Zijn de voorpooten, reeds verder bui*

P

00
i

tenrus,

5

ten de klink.

b Het hoofd van het Kalf, op de voorpoo-
ten rustende, en waarvan de muil of

fnoet reeds zigtbaar is.
1

cc De wanden der klink.

dddd De achterdijen en heupen der Koe.

L 3 c De

tende.
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HtT e De aars.
lUNDVEBy ^
IV. Afd.

HoafdH
^et ver^er geme^e van het ten einde

00
* loopen der natuurlijke geboorte behoeft niet

door afbeeldingen te worden opgebelderd,

alzoo dit zeer wel, zonder afbeeldingen,

kan begrepen worden.

Gevolgen Zoo dra het Kalf geboren en de navel-

der verlos- llreng is afgebroken of afgefneden , wordt
fing, zoo het Voor de Koe gelegd en door dezelve

als bij

K
het gelikc ’ dro°g zijnde , buigt het de voor*

Kalf» pooten, en tracht op te (laan, het (leekt

het hoofd vooruit en daarop de tong; het

begint , zoo dra het wat meer is bijgeko-

men , te gaan , en nadert waggelend de Moe •

derkoe , om aan de van melk opgezwollen

uijer te zuigen , of het wordt door men-?

fchelijke hulp bij den uijer der moeder ge-

bragt.

De Moederkoe gevoelt en oefent dade-

lijk alle teederheid , alle zorg en liefde voor

baar jonggeboren Kalf; het is een aandoén-

lijk tafereel voor een gevoelig wijsgeer, te

zien, hoe eene Koe, wanneer zij gevoelt,

dat zij verlost is, aandonds het hoofd op-

ligt en reikhalst, om haar Kalf te zien: zij

(leekt de tong uit om het Kalf te likken

en te zuiveren ;
terflond drekt zij de voor-

poocen uit, om bij de eerde rijzing van het

Kalf ook op te daan ; zij ligt de achter-

poot
,
aan de bovenzijde , zachtelijk op , om

haar Kalf niet te drukken en het gelegen-

heid fe geven qm te kunnen zuigen ; want
msE
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met de* geboorte van het Kalf zijn de ui- *1T

jers vol melk : eindelijk , het dier kreunt
ftüNDVEE

van liefde tot haar kind, en fchijnt in eens IV * Af(J-

de fmerte, welke zij ondergaan heeft, te

vergeten ,
als zij haar jonggeborene mag

zien, het welk kort na de geboorte in ftaat

is, om de Moederkoe op den voet te vol-

gen, en hierin ziet men de wijsheid van

den aanbiddelijken Schepper van alles, wel-

ke geeft, dat de Koeijen, als dieren zijn-

de
,

gefchikt om in het veld te leven , ons

melk en boter te fchenken en veelvuldig voort

te telen , kort na de verlosftng in ftaat zijn

om te kunnen grazen, en het Kalf om de

Moederkoe te volgen; want konde het Kalf

zulks niet doen , moest hej: in het veld,

zonder éenige befcherming, blijven liggen,

dan ftond het bloot om door roofdieren

verflonden te worden, daar het nu door de

Moederkoe worde befchermd.

Na deze kleine uitweiding, waartoe ons

onze gevoelige gewaarwording drong, moe-
ten wij nog melden, dat het wel gebeurt

dat het Kalf, voor het eerst aan den uijer

der Koe komende , of er aan gebragt wor-
dende , door de Koe niet wel ontvangen,

ja fomdjds wel, bij de eerfte aanraking aan

den uijer , worde weggefchopt : dit wordt
veroorzaakt, doordien die eerfte aanval van

het Kalf, om aan den uijer te zuigen, er

eenige pijn aan verwekt, bijzonder bij Koei-

jen, welke voor de eerfte maal kalven, en

bij die , welke zeer volle of harde fpenen

hebben. De zoodanige is men wel eens

L 4 ge-
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h*t genoodzaakt om
,

gedurende den* tijd dat
müNDVEE.

jjet j^2 jf zuigt, vast te houden of de ach-

IV. Afd. terpooten vast te binden. Om dit geval
v

- voor te komen, worden door fommige Land-
yü *

lieden de pijnlijke harde uijers der Koei-

jen , eenige dagen voor het kalven, uitge-

molken of met gefmolten boter zacht en

dikwijls ingewreven, om dezelve daardoor

leniger te doen worden.

Het doen Thans keeren wij weder tot de gevolgen

opftaan der van de natuurlijke verlosfmg, en dan (Iaat

Koe, ais aan te merken, dat de Koe, wanneer de-

de gekalfd
ze ^ ve ^g&enc^e gekalfd heeft, na het kalven

heeft. fomtijds fpoedig weder op (laat , en inge-

valle zij dit niet doet dan na verloop van

een kwartier uurs, of daaromtrent, op de

beenmioet geholpen worden, ten einde te

zorgen , dat de baarmoeder niet uitzakke of

affehuive ; want daar de weeën , het zij die

op het Kalf of op de nageboorte werken,

altoos flerker in het liggen, dan in het liaan

zijn, te meer, daar de Koe door den grond,

op welke zij ligt , aan haren buik onder-

fleund wordt: zoo kan het hierdoor gebeu-

ren, dat, na de geboorte van het Kalf, de

weeën te vroeg, dat is, voor dat de vlie-

zen, of wel de beijen, met hunne tepels

van de trechterkommetjes of holten van de

baarmoeder geheel zijn afgefcheiden , zoo
fterk op de nageboorte werken , dat de baar-

moeder, met de daarin nog vastzittende bei-

jen en daaraan zijnde vliezen, uitgedreven

en het binnenlte buiten gekeerd worde. Die

pr gemak wordt door Jiet ftaan voorgekp-

men

,
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men , zoo omdat de weeën dan minder HE *r

ilerk als in het liggen werken, als omdat RUNDVEE-

de baarmoeder in dien (land, (namelijk als iv, Afd^

de Koe Haat,) door haar eigen zwaarte, v *

dieper in den buik zakt , en het bekken
Hoofd(l*

zijne naar binnen afhellende rigting, welke

bij het liggen der Koe in het tegenoverge-

zelde veranderd was, wederom aanneemr.

Na verloop van een half of wei van een Het uit ’

geheel uur, of fonuijds langer , na de ge- ^boor**
boorte van het Kalf, krijgt de Koe op nieuw te.

weeën , door welke de , van de baarmoeder

losgeworden , nageboorte wordt uitgedre-

ven , en welke nageboorte bdlaat uit de

drie onderfcheidene vliezen , waarin het Kalf
gelegen ljeeft, als het beijenvlies, met de

op hetzelve vastzittende moederkoekjes of
beijen , het worstvlies en het lamsvlies

,

benevens de naveillreng,

Na dat de Koe van de nageboorte ont- Vocdicl

last is
,
geeft men haar eenig voedfel , waar- Kod ; cn

toe door velen gebruikt wordt eene goede n a huVak
hoeveelheid oud bier, een weinig Jaauw ge- ven*

maakt , ook lijnkoeken of zacht hooi, De
buffon meldt , dat men in Frankrijk aan

dezelve zemelen met water geeft, dan het'

tvelk bij ons niet in gebruik is, maar wel
doen de Rijnlandfche , Lclflandfche en
Amfiellandfche Boeren veel moeite om zoo-
genaamd borstel te bekomen, het welk ei-

genlijk het afkookfel of den droefem is van
de hop en andere granen, waarvan men bier

brouwt , en dat van de bierbrouwerijen
wordt afgehaald en aan de Koeijen van veel

L 5 nu?

ê
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««t nut is: men kan haar ook eera meeldrank
rundvee en diergelijke ligt voedende middelen geven,

IV. Afd. De Koe dus op de eene cff anderewijze
v

:, verfrischt, wordt kort daarop, voor het
Hooiaft,

Êerstj gemolken en de fpenen zacht behan-
deld. Deze eerde melk is doorgaans dik-

ker en als het ware vettiger dan de gewone
melk, ook walgachtig cn geilzoet ven finaak,

en wordt biest genoemd. Sommige Land-
lieden hebben wel de gewoonte , om vnn

deze eerstgemolken melk aan de gekalfd

hebbende Koe te geven ; dan , deze gewoon-
te is niet geheel goed te keuren, vermits

men ondervonden heeft , dat de Koeijen

,

fomtijds, hierdoor aangezet* worden om haar

eigene melk uit te zuigen.

Het weg- De nageboorte wordt door de Koeijen
nemen der f0mti

:

ds opgegeten, wanneer dezelve door
rageboor-

jiaar t>erei^c kan worden; ja, zij zijn zeer

graag naar dezelve; dan, daar beteren er

van aan haar een belette fpijsvertering en

ziekelijkheid, en dus, voor een’ langen tijd,

een voor den Koehouder nadeelig verlies

van melk veroorzaken, en er zelfs voor*

beelden zijn, dat zij er van verdikken en er

van derven , zoo wordt door oplettende

Koehouders de voorzorg gebruikt ,
om in de

ftalien de Kalfkoeijen , als mede die naast

haar daan , zoo kort vast te maken, dat de

achter haar liggende nageboorte niet door

haar bereikt kan worden; en kalven de Koet-

jen in het veld, dan zorgen zij dat de na-

geboorte terdond wordt weggenomen en

begraven*
Ge-
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Gedurende de drie of vier eerfte dagen na
^

HET
,

de verlosfing, vloeit er een (lijmachtig vocht
*UNDVEE#

uit de geboortedeelen der Koe; men noemt IV. Afd.

dit het navuih en meestal is de vloed niet v-

i

zeer (terk, en Hechts fomcijds zijn er dunne
00 *

bloedftreepen onder vermengt : het kan ook Afvloei-

fomtijds plaats hebben dat die vloed (Ier- fing vaa

ker is , ook wel acht of veertien dagen na het DavuiI'

de verlosfing voortduurt; dan, hoe langer

dit plaats heeft, hoe meer men kan veron-

derftellen, dat zulks door een ziekelijk ge-

itel veroorzaakt wordt.

Betreffende het uitzakken of affchuiven

van de baarmoeder, het affcheiden der na-

geboorte, wanneer die aan de baarmoeder
gehecht blijft, en anderen hiertoe betrekke-

lijke zaken; hierover zal gehandelt worden
na het befchrijven der moeijelijke verlos-

fingen.

Nu dan het begin , voortgang en einde

van de natuurlijke verlosfing der Koeijen,

benevens derzelver gevolgen , befchreven

zijnde, zoo zullen wij in de volgende Hoofd*
ftukken de moeijelijke verlosfingen

,
bene-

vens de kunstgebruiken der ouden en nieu-

were Koemeesters en Verloskundigen , en

de door hun gebruikt wordende initrumen-

ten , befchrijven.

VIER-
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VIERDE AFDEELING.

ZESDE HOOFDSTUK.

Bevattende voorbereidende aanmerkingen

omtrent de Verloskunde bij de Koeijen ,

en algemcene regelen in het uitoefenen

van dezelve in acht te nemen , als mede

de hefchrijving van eenige moeijelijke

verlosfingen der Koeijen , en van eenige

kunstgebruiken onzer Landlieden en ou

-

de Koemeesters : verder eene befchrij-

ving van de door hun gebruikt worden *

de werktuigen
; benevens de behandelin-

gen en werktuigen der nieuwere Ver-

loskundigen
,
in dergelijke gevallen .

WET
RUNDVEE n het vorige Hoofdftuk , de verlosfing

der Koeijen, zoo als dezelve door de wer-
IV, Afd. Ki ng der natuur alleen verrigt wordt, be-

IHoofdft.
breven zijnde, zoo zullen wij thans over-

Ovenrang §aan om nieer moeijelijke verlosfingen

t< tdenioei- derzelve , waarbij de menfchelrjke hulp en
3"ii 'kever- kunst te pas komt, te befchriiven.
lc. fir.gen

der Koei*
Al-
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Alvorens echter hier toe te komen , moe
ten wij vooraf aanmerken , dat de verlos-

RUNDVE2 *

fing V3n eene Koe , langer tijd dan gewoon- W. A^*

lijk vereifchende , zeer wel een trage, en
Hô jfy

de zoodanige, waarin eene Koe niet anders

dan door de handen, het zij met of zonder Oorzaken

inftrumenten , te gebruiken, kan verlost van ]an$‘

worden, met regt eene moeiielijke, en heeft

de Koe daarbij veel te lijden, eene zware ke eo zw*>

verlosfing kan genaamd worden; als mede

«

verlos-

dat de moeijelijke en zware, zoo wel

de trage verlosfingen , veroorzaakt worden
j
eQ#

door die bijzondere omftandigheid , wanneer

de juiste evenredigheid tusfchen de geboor-

tedeelen der Koe en de deelen van het Kalf,

zoo in rigring als afmeting
, geen plaats

heeft, of dat het Kalf niec natuurlijk ligt;

dat is: dat de deelen van het Kalf, al is

deszelfs ligging natuurlijk, te groot zijn, in

vergelijking en evenredigheid der wijdte van

het bekken en de andere geboortedeelen der

Koe, of dat de ligging van het Kalf, ter

verlosfing, zoodanig is, dat dezelve zeer

aanmerkelijk van de natuurlijke ligging ver-

fchilt; als mede door eene kracinelooshekl

van de Koe, of eene neiging van derzelver

ligchaam en baai%ioeder tot kramp.
Wanneer men alle de voorteekenen der Het on*

aanftaande verlosfing van eene Koe gewaar derflaaaof

wordt, en dezelve echter langer dan gewoon
^er Ko*

lijk vertraagt, zoo moet men de oorzaak
der vertraging , zoo dra mogelijk , trachten

te ontdekken, het welk niet béter dan door
het betasten of onder(laan

,
of (volgens

de
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HET de fpreekwijs der Landlieden > het bejlaan
xundvek*^ gefchieden kan , en welk betasten ,

IV. Afd, onderdaan of bejlaan gefchiedc door eene

Hoofdft
warme hand, inec olij befmeerd, voorzig-
dg in de geboortedeelen der Koe in te bren-
gen en daarmede te trachten gewaar te wor •

den, in welke omftandigheid zich de mond
der baarmoeder bevindt; indien dezelve reeds

zoo ver geopend is , dat de vliezen of wa-
terblaas reeds uit dezelve zijn naar voren

geperst of uitgedreven , moet men door het

gevoel trachten te ontdekken welke deelen

van het Kalf voorliggen of zich ter ge-

boorte aanbieden, als mede derzel ver ftrek-

king en evenredigheid tot het bekken der

Koe, en vooral moet men dit onderflaan

of bejlaan der Koe, nog nader in het werk
Hellen

, zoo dra de vliezen , het zij in of

buiten de geboortedeelen
,

gebroken zijn

,

en de beide foorten van water (in het

vorig Hoofdftuk, op bladz. 151 tot 153,
befchreven 3 weg vloeit , zonder dat fpoe-

dig de kop en voorpooten, in eene na-

tuurlijke , of de achterpooten , in een

behoorlijke ligging en rigting uitkomen,

alzoo men de ligging en ftrekking van het

Kalf dan veel duidelijker Jtan gewaar wor-

den , en de lenigheid y uitgezetheid en

glibberigheid van de klink en fchede, als

mede van de mond der baarmoeder, dit be-

flaan dan zeer gemakkelijk maakt: echter

moet het inbrengen der warme, met olie

beftreken
, hand nimmer anders gefchie-

w^jze^de ^en ^an °P die manier, dat de vingers uit-

banden in geftrekt , doch digt tegen en op elkander

ge-
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gehouden worden, zoo dat zij ran derzeL

ver punten tot het gewricht boven de hand,
RÜNDVB£*

eene ronde, van voren puntig toeloopende iv. Afd.

wigge vertoonen , liggende dan de duim VL

tot halverwege in dezelve-; de nagels moe* Hoofdft '

ten kort en glad afgeknipt zijn; de klink de geboor*

der Koe moet door twee vingers , van de tededen

andere hand ,
van elkander worden gehou- der ICoe te

den , en daarop de te zamen gelegde en met
r s

olie beftreken warme hand zacht, langzaam

en met kleine draaijingen , in de fchede en

vervolgens tot aan, en, zoo het noodig is,

tot in en door den mond der baarmoeder

in dezelve gebragt worden ; want gebruikt

men niet genoeg voorzigtigheid en geduld,

maar wil men te fchielijk en als met geweld
indringen , dan kan men in deze zeer ge-

voelige deelen hevige pijn, bezering, ver-

fcheuring en ontfteking, met derzejver ge

•

volgen veroorzaken; het te rug halen der

hand uit de baarmoeder en fchede, moet
mede voorzigtig, langzaam en zacht ge-

fchieden.

Indien , integendeel , de mond der baar- Het ver»

moeder nog zoo verre niet geopend is ,
of wijden va^

geopend geweest zijnde , weder is zamen-

getrokken, en men er dus met de hand niet moeder,

kan inkomen, dan moet men met groote als dezelve

voorzigtigheid en geduld te werk gaan , en
niet

trachten een vinger in den mond der baar- pend i$,

moeder langzaam in te brengen, die in de-

zelve rond te draaiien en alzoo de mond
der baarmoeder te verwijden; vervolgens

moet men den tweeden vinger trachten in te

bren-
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HET brengen, en met beiden de opening trach-
rundvee

ten groorer te mailen . voorts moet men met
IV. Afd. de overige vingers eveneens handelen

, en

Hoofdft.
e *n(klijk niet alle de te znmèngevoegde vin-

geren
, langzaam en zacht voortgaan en door

kleine bewegingen of ronddraaijingen, als

boorende, de mond der baarmoeder verwij-

den, en er zich op deze wijze eene ingang

in trachten te banen.

Wanneer men door een behoorlijk on-

derzoek bevind dat er geen onevenredigheid

tusfehen de grootte der deden van het Kalf

en de wijdte van het bekken der Koe, en

ook geen tegennatuurlijke ligging van het

Kalf plaats heeft, en dat dit dus niet als

oorzaken van de trage verlosfing is aan te

merken , zoo heeft men grond te veronder •

itellen, dat krachteloosheid van de Koe, of

cene neiging tot kramp de oorzaken der

vertragende verlosfing zijn
:
gebeurdt het der-

halve dat men, na lang gewerkt te heb-

ben om (op de reeds befchrevene wijze)

zich met de vingers eenen weg in de baar-

moeder te banen, en menden mond derzelve

Hechts weinig kan verwijden, wanneer de

weeën zwak en kort zijn ,
vooral wanneer

dit plaats heeft bij een oud beest, of bij

een dat door Hecht voeder of door kort-

voorafgegane ziekte verzwakt is, zoo is het

zeer waarfchijnlijk ,
dat de oorzaak der ver-

tragende verlosfing in de krachteloosheid

van het geheele ligchaam der Koe, en dus

ook van derzelver baarmoeder , te zoeken

ziji terwijl echter dez£ oorzaak der ver-

tra-
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trngende verlosfing bij de Koeijen niet zeer HfT

gemeen is. ïndien integendeel de vertra-
RÜNDVBI

gende verlosfing door de kramp wordt ver- iv. Afd.

oorzaakt, dan moet deze ais eene, aan dit VI -

ligchaam en deszelfs zenuwen op dien tijd

eigene ,
geneigdheid worden befchouwd

;

hoewel dikwijls fcherpe en onzuivere ftof-

fen
,

in de naastgelegene darmen, de eerde

oorzaak tot kramp in de baarmoeder zijn,

en buitendien eene bijzondere gevoeligheid

der zenuwen of geneigdheid van het lig-

chaam tot krampachtige zamentrekkingeti

het hare er toe bijdragen, en dit een en

ander dus die gefïeldheid in de baarmoeder Valfche

veroorzaakt , dat er in plaats van ware of
^
ramP*

weeën, krampachtige of val fche weeën ont-
weewfl ’

ftaan.

Indien zich de zoo even genoemde ken- Middelen;

teekenen van krachteloosheid bij een beest in seval

duidelijk genoeg mogten openbaren , dan ^ïoolhdd'
kan men ter bevordering der verlosfing

, der Koe,

(volgens eberhard), zonder nadeel , hart-

fterkende, of, zoo als dezelve anders ge-

naamd worden ,
drijvende middelen ingeven

,

en hiertoe kan men (volgens denzelfden

Schrijver) nemen : Theriac , dngdica»
portel ,

Gentiaan -wortel, bast van TVa-

ter'willigen ,
Wijnruitbladeren

, Laurier-

bladeren en Kaneel , om van ieder op zich

zelven , of wel eenige daarvan
,

in behoor-

lijke evenredigheid onder elkander vermengd,

door de Koe te laten gebruiken. Van de

Theriac geeft men , volgens zijn voor-

fchrifc, fiechcs een half lood op één keer

M in?
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Onnutte

of fchade

lijke mid
delen.
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in ; van de Kaneel mede een half lood

;

van ieder der overige , wanneer een van

die middelen in plaats van allen zal die-

nen, laat men het beest twee lood gebrui-

ken,' het welk men in een afkookfel met
hier, wijn of water, of tot een mengfei

met honing maakt : men 'geeft het als een

poeder ,
onder een half of heel pond goede

wijn geroerd, aan hetzelve in f *).

Ook kan men , C volgens denzelfden Schrij-

ver), zoo men zich liever van een zamen-

gefteld middel wil bedienen, waarop men
aan kan, en dat in alle Apotheken toebereid

te bekomen is, daartoe gebruiken: Een
once Elix. VitrioL Mynfichi. , om er alle

twee tot drie uren honderd droppels , in

genoegzaam vocht, aan de Koe van in te

geven (f)-
Nog oordeelt dezelfde Schrijver , dat andere

•middelen, welke van fommige Veedoftors

,

'ja zelfs in eenige uitgekomene fchrifcen

,

worden aangeprezen , onnut of fchadelijk

zijn; als: eenig ajuin in de keel te fchui-

ven , of het infpuiten van wijn in de neus-

gaten ,
en het digt houden der neusgaten

enz.; of ook gevaarlijk door het onbepaalde

in

*

C * ) Zie de meermalen in dit werk aangebaalde

Verhandeling van j. GUNTH 3R EBBR.HAR.D over het

Verlosfen der Koeijen , geplaatst in het IX. Deel der

Verhandelingen van de Maatfchappij ter bevordering

van den Landbouw , en wel § 203.

(f ) Idem §. 205, en de, achter het werk ge-

voegde, lijst der genees middelen , het middel No i.
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in het vocrfchrifc, waaneer men zegt, dat

men eenige Vitriool -olie onder het drin-
RC/NDVEB *

ken der Koeijen mengen moet , zonder de iv. Afd.

hoeveelheid er van te bepalen (* ). VI *

Maar is men in het onzekere of het ver-
Hoofdft#

tragen der verlosfing door krachteloosheid Klisteer,

van de Koe of door kramp veroorzaakt in seval

worde, zoo zal men ( volgens eberhard) ^o^heid]
best doen, om het, ten minde in den be- of van

ginne, te laten berusten bij het een of an* kramp,

der klisteer van Kamillen , Wijnruitblade-
ren

, Valeriaan - wortel en Zemelen
, mee

eene genoegzame hoeveelheid fijroop of ho-
ning aangezet ( f ).

Want ( volgens hem) zijn de klisteren *

welke befraan uit een afkookfel van veler-

hande en tot bijzondere bijeinden uitgeko*

zen kruiden , welke de beesten , door eene

bijzondere daartoe gemaakte fpuit , van ach-

teren in de darmen ,
eenigzins warm , wor-

den ingefpoten , voortreffelijke middelen,

niet alleen om kramppijnen , welke de ver-

losfing tegenhouden , te ftillen , maar hij

oordeelt ook, dat in meer andere gevallen

daardoor aan de baarmoeder meer leven en

werkzaamheid tot nieuwe en fferkere za-

mqntrekkingen wordt medegedeeld ( § ).

Om de weeën wel te onderfcheiden
,
moet onder-

men weten , dat die niet altoos van dezelf- fcheid tus-

de foort zijn ,
en men doorgaans fpreekt

fc

^
en

van
ware * *

(*) Zie hetzelfde werk van eberhard, 204,

( f ) Idem §. 2©<S.

(§) Idem $. aor.

M 3

t
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HET
RUNDVEE.

IV. Afd.

VI.

Hoofdft.

valfche en

degemeng»
de weeën.

van valfche , van ware en van gemengde
weeën, welke laatfle uit ware en valfche

weeën zijn zamengefteld. De ware weeën
zijn de zoodanige, welke zacht en ge-

makkelijk beginnen, voorts van tijd tot tijd

in fleikte en duurzaamheid toenemen, en

oogenfchijnlijk met kracht werken
,
maar

echter aan de Koe minder onrustigheid ,

verzwakking en pijn veroorzaken , dan de

valfche weeën, en nogtans de verlosfing be-

vorderen ; wordende , door elke wee of

vlaag , de mond der baarmoeder meer en

meer verwijd, en het Kalf verder in de ge-

boorte gebragt. Integendeel werken de

krampachtige of valfche weeën het tegen-

deel uit ; want men zal , wanneer men de

Koe, gedurende de valfche weeën, onder-

fiaat,^ bevinden, dat aan den mond der baar-

moeder eene ongewone zamentrekking plaats

heeft , en dat dezelve weder geheel digt

gefloten wordt, al is die door voorafgegane

ware weeën verwijderd geweest ; de Koe
wordt ook door de valfche weeën veel har-

der aangetast, dan door de ware weeën, en

wordt eindelijk door de pijn geheel krach-

teloos; waarbij komt, dat de verlosfing,

gedurende de valfche weeën , niet volgen

kan , en dat dus zoodanige toeftand niet

geheel zonder gevaar is. De gemengde
weeën zijn meer voor ware ,

dan voor val-

fche weeën te houden, en zijn van de val-

fche weeën daarin onderfcheiden , dat hun

begin natuurlijk is , maar dat zij terftond

pijnlijk worden
,

en dan onmiddellijk op
hou
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houden
, waarom men dezelve ook wel af- HRT

gebroken weeën zou kunnen noemen. De-
*UNDV£E '

zelven ontftaan door eene of andere verhin- IV*

dering, welke zich tegen den voortgang der
Hoof(Jft#

verlosfing en de volgende weeën opdoet,
en hebben veeltijds plaats, wanneer het Kalf
eene verkeerde ligging heeft, en het eenigen

tegenftand van belang in de verlosfing ont-

moet; de gemengde of afgebrokene weeën
bevorderen de verlosfing ook Hechts zeer

langzaam
, en dikwijls wordt de natuur on-

der dezelve geheel afgemat.

Wanneer de gemengde of afgebroken

weeën door verhinderingen ontfiaan, welke
door de natuur te overwinnen zijn, moet
men (volgens eberhard) dezelve geduldig

afwachten
, of de natuur meer met hardwer-

kende en voedende, dan met andere midde-

len te hulp komen ; maar als de weeën hoe

langer hoe meer mogten verflappen , of dat

dezelve reéds eenen geruimen tijd hadden op-

gehouden, dan moet men (volgens hem)
niet langer wachten , maar ten fpoedigfte

zijn best doen, om de Koe door de kunst

te verlosten (*).
Doch tegen de valfche weeën moet men Middelen

(volgens dien Schrijver) zonder tijdver-

^

c

n

he

da

zuim ,
de krachtigfie middelen in het werk we/en!

(lellen ,
als , in de eerde plaats , twee toe

drie ponden bloed, naar mate de krachten

der Koe zijn, aftappen, en terfiond daarop

moet

(•) Zie hetzelfde werk van eberhard, §.

M 3

ais*
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moet haar eene toereikende hoeveelheid van

het hier hoven befchreven afkookfel (*)
in een klisteer gezet worden; terwijl men
de kruiden , tot het klisteer benoodigd

, niet

bij de hand hebbende
,
( volgens hem ) des

noods , zou kunnen voldaan met het vol-

gende huis- klisteer daartoe te gebruiken,

namelijk: twee tot drie handen vol Garst ,

of eene hand vol Lijnzaad: de garst moet
in genoegzaam water zoo.lang gekookt wor-
den, tot dat ze barst , doch het lijnzaad

niet langer, dan tot dat het water flijmïg

of fmerig genoeg is ; het vocht moet men
door een doek laten loopen, en bij ander-

half -pint van hetzelve, twee lepels Zout
en acht lepels Lijn- of Kaap -olie , of vijf

lepels Honing doen.

Of:

Men neemt even zoo veel warm gemaak-

te Melk , waarbij men eenige van boven-

gemelde zaken doet ,
en het de Koe , bloed-

warm ,
als een klisteer zet

; terwijl men

,

buiten dat 'middel
,

(volgens zijn voor-

fchrift), haar alle uren twintig droppels

Laud . Llquid Sydenh . , onder wat vocht

met meel vermengd, moet ingieten, en de-

ze gifte zoo lang herhalen
, tot dat de

kramp weeën ophouden, en in ware veran-

deren

Ten

(*) Zie hier voren, in dit Hoofdftuk, óp bladz.

173 bij (f).
( f ) Zie het meergemelde werk van j. gunther.

eberhard § 216, en in de, achter het werk ge-

voegde, lijst der geneesmiddelen , de middelen No. 3 en 2 .
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Ten aanzien van de keuze in het gebrui- het

ken der handen in de kunstbewerkingen ,

RünDveb;

moeten wij melden , dat het niet onver- iv. Afd.

fchillig is, welke hand men gebruikt; dat VL

men de zoodanige moet gebruiken, welke
oof 1

ten aanzien van de deelen van het Kalf, Keuze in

die zich ter geboorte aanbieden of opge- bet sebrui '

zocht moeten worden, het gefchiktfte is, en ^ande^in
men dus ,

wanneer de kop en linker voor* de kunst-

poot zich aanbieden , maar de regeer voor- bewerkia-

poot nog moet worden opgezocht , daartoe gen *

de regterhand gebruikt; en moet in zulk een

geval de linker voorpoot worden opge-

zocht, de linkerhand moet bezigen; zijn-

de het met dergelijke gevallen aan de ach*

terpooten eveneens gelegen; terwijl, inge-

valle bij eene zijdelingfche ligging van het

Kalf , zich eene achterpoot aanbiedt
, en

daarvan de hiel naar de regterzijde gekeerd

is, men de linkerhand moet gebruiken tot

het opzoeken van de andere , nog verbor-

gen liggende, achterpoot, en dat , wanneer

de hiel der voorkomende achterpoot , in

zulk een geval, naar de linkerzijde gekeerd

is, men de regterhand moet gebruiken tot

het opzoeken der andere achterpoot , en

men zich in alle andere gevallen in de keu-

ze der te gebruiken hand, naar bevind van

zaken, moet bepalen.

Voorts moet men zorgen, dat het vlakke wijze van

der hand, of 'anders gezegd deszelfs bin« het aanle g-

nenzijde
, nimmer tegen de zijde der baar-

moeder, maar altoos tegen het Kalf en des- ge n en
te<

zelfs deelen gekeerd zij: ook moet men^n? s dc

M 4 van ?
cden va«

het Kalf.



i/8 NATUURLIJKE HISTORIE

HET van de zich aanbiedende deden ,' altoos de
*undve*.

regtuic tot de achterliggende deeleti

IV. Afd. uittrekken , en nimmer met de hand het

„
v

ï‘ ligchaam van het Kalf overkruifen, en ook
geene deden van hetzelve op die wijze aan-

vatten , om die in de geboorte te brengen

,

maar dezelve, het zij het de kop, of de

voor- of achterpooten zijn, moeten in eene

regte lijn met het iigchaam gebragt en naar

buiten gehaald worden. Wanneer dus hec

Kalf goed, dat is met den rug naar boven

gekeerd ,
ligt , en de voorpooten regtuic

liggende voorkomen, dan is hunne binnen-

of naar achteren taande zijde, welke in dit

geval naar onderen gekeerd is , de weg

,

welke door de hand moet gevolgd worden ,

om in de baarmoeder te komen; komen in-

tegendeel de achterpooten dusdanig voor ,

dan ligt hunne binnen - of naar voren taan-

de zijde naar onderen , en langs deze moet
men de hand inbrengen; komc eindelijk de

kop alleen voor, dan moet men de hand

langs de onderkaken en hals naar de borst

uittrekken, om de voorpooten te zoeken:

ook moet men zorgen , de naveitreng niet

te drukken of aan te vatten, en ligt dezel-

ve in den weg , welke door de hand moet
gevolgd worden, dan moet men die van de

naveitreng verwijderen, of er met de hand
onder heen zoeken te komen, alzoo zij op
de hand liggende , aan dezelve die druk-

king niet veroorzaakt, welke zij zelve te

wachten heeft, wanneer zij onder de hand

ligt.

Wan-
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Wanneer een Kalf zich altoos , in eene HET
,

naar boven gekeerde ligging, (dat is, met
RUNDVEE'

de rug naar boven gekeerd,) ter geboorte IV. Afd.

aanbood en de pooten vooruit kwamen , _

_

v !*

dan zou men zeker kunnen weten , welke

pooten te voorfchijn kwamen , zoo dra men Kenteeke-

de klaauwen konde zien, of er flechts met
^oten^er

de hand bij konde komen ; alzoo de zolen vooruit

**

der klaauwen naar beneden gekeerd zijnde , komen,

men daaraan zoude weten, dat het de voor.

pooten waren; en zoo ook uit eene lig-

ging van de zolen der klaauwen naar bo-

ven , dat men de achierpooten voorhad;
dan , daar er afwijkingen in de ligging |van

het Kalf kunnen voorkomen , bij voorbeeld :

dat hetzelve het onderfte boven kan lig-

gen , zoo is dit kenteeken van de zolen der

klaauwen niet genoegzaam , om te weten

welke pooten voorkomen en hoedanig de

ligging van het Kalf is: men moet, te dien

einde, met de hand, ten minde tot de bui-

ging van de knie of van de hak gaan, om
uit de rigting van derzelver geleding zeker

te weten, welke pooten voorkomen, en of

het Kalf met de rug naar boven of met de

rug naar onderen ligt: wanneer dan de zool

der klaauw naar onderen en de knie naar

boven ligt, dan is het een voorpoot , en

het Kalf ligt met de rug naar boven; is de

zool der klaauw, als mede de hiel of hak,

beiden naar boven gekeerd, dan is het een

achterpoot, en het Kalf ligt mede met de

rug naar boven ; terwijl het tegengedelde

van dit befchrevene plaats heeft ,
wanneer

M 5 het
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HBT het Kalf met de rug naar beneden, dat is,
rundvee.

onderfte boven ligt: ook zullen deze

IV. Afd. opgegeven kenteekenen genoegzaam zijn ,
VI

’ om bij eene zijdelingfche ligging van het
00

' Kalf, met vooruitkomende pooten, te on-

derfcheiden , welke pooten het zijn. In an-

dere liggingen van het Kalf, kan men door
verder onderzoek , •( wanneer zich de poo-
ten niet aanbieden, of alle te. gelijk voor-

komen, zoo als in eene dwarsligging ,
met

de pooten naar voren gekeerd, kan plaats

hebben
, j altoos gewaar worden , welke poo-

ten men aanvat, wanneer men Hechts op
de rigting der knie of hiel, met betrekking

tot de rigting van de zool der klaauw,

naauwkeurig acht geeft.

Tijdftip- Om met de hand in de baarmoeder te

pen
’

d̂

an’ komen , moet men altoos den tusfchentijd

hand in de van eene ^er wee^ n toc eene volgende waar»

baarmoe- nemen , en gebeurt het
, dat er eene der

der *te weeën komt, gedurende dat de hand in de

en ermede
^hede of in de baarmoeder is, dan moet

te werken, men dezelve zoo lang laten ftil liggen, ter

plaatfé daar zij is , tot dat de wee of vlaag

Welke ge. over 5s * In tcgennatuiirlijke liggingen van

deelten het Kalf meet men altoos , indien zulks
van het mogelijk is, er meer op werken, om den kop
K
eiW’uur- en voorpooren, als om de achterpooten

lijke lig

r
"
naar voren en in de geboorte te brengen

:

gingen, het gebeurt het dus , dat, in zulk een geval,
eerst naar

de |:0p nacjerbij ligt dan het achteriïe ge-

haien.

lC

deelte van het Kalf, dan moet men ,
door

keering, vooral de kop met de voorpooten

in de geboorte trachten te brengen : ligt in-
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tegendeel het achterfïe gedeelce van het Kalf HRT

naderbij dan de kop, dan moeten altoos de
RUNDVEE *

achtei^ooten ontwikkeld en in de geboorte IV. Afd.

gebragt worden : ligt het Kalf volkomen ^
dwars, dan moet men mede werken om de

00 c

achterpooten in de geboorte te krijgen

;

want hoe zeer , in dit laatlie geval , de kop
en het achterfte gedeelte van het Kalf even

ver van de mond der baarmoeder verwij*

derd zijn, zoo moet dit op gezegde wijze

behandeld worden, omdat, bij zulke om-
Handigheden, de geboorte met de achter-

pooten gemakkelijker te bewerken is, dan

die met de kop.

Nog kunnen wij niet nalaten van behan- omwen*

delingen te fpreken, welke door den Heer teIin s van

eberhard als nuttig in het verlosiingswerk
het Kalf'

worden voorgedragen , en waarvan eene be-

werking eene zekere overeenkomst met de

keering heeft, maar door hem, om verwar-

ring voor te komen , de omwenteling ge-

naamd wordt, omdat het ganfche iigchaam

van het Kalf om zijn eigen as gewenteld,

en hierdoor iedere verkeerde ligging van

den kop, die de geboorte zou hebben kun-

nen verhinderen , op eens veranderd en ver-

beterd wordt (*).
Doch om deze behandeling te doen ge-

lukken , zoo wordt (volgens dien Schrij-

ver} vereischt , dat de waters niet reeds

voor

(*) Zie het meermalen aangehaalde werk vaa

J. CUNTHSR. EBERHARD 248.
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HRT voor lang zijn afgeloopen
, de deelen nog

rundvee
niet droog geworden zijn

, en zij zich

IV. Afd. niet reeds te fterk om het Kalf hebben za-

Hoofdft
1Tiengetrokken. De wenteling kan dus (naar

00
zijn oordeel) het best, zekerst en fpoe-

digst, bij het begin der geboorte, kort na

het waterbreken, gefchieden; terwijl hij te-

vens zegt, dat het geoorloofd, ja zelfs aan

te raden is
,
dezelve bij langdurige en ver-

tragende verlosfingen , ( de ligging van het

Kalf het noodzakelijk makende ,

)

na be-

hoorlijke voorbereiding, nog te beproeven,

te welken einde hij eene daartoe dienftige

handgreep befchrijft (*).

wrijving
Deze handgreep komt ( volgens genoem-

met de den Schrijver) fomwijlen bij vertragende

hand , tot verlosfingen , bij welke de waters reeds voor

denbaar-
2

lan§en z,
i
n a%el°°Pen ? tepasfe, door-

moeder. dien zich de baarmoeder dan veeltijds der-

mate fterk en naauw om het Kalf zamen-

trekt, dat het den Koeéelper bijna onmo-
gelijk fchijnt, om met de hand in dezelve

te komen. In dergelijke gevallen geeft hij

als den besten en zekerften raad, dat men
die plaats der baarmoeder

, tot welke men
met moeite heeft kunnen komen, met den

rug van zijne hand zoo lang zacht ftrijke,

tot dat zij zich meer en meer verwijd , en

ruimte geeft om met de hand verder te ko-

men; en welk werk hij zegt dat zoo dik-

wijls herhaald moet worden , als het voor

C*) Hetzelfde werk van eberharp, §.
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de naauwe ruimte, en voor het, door de HET

drukking van de baarmoeder, doof gewor-

den gevoel der hand noodig is. Daar men IV. Afd.

aan deze behandeling, (volgens zijn oor-

deel), de gelukkige en voorfpoedige uit-

komst van zeer vele zware en vertraagde

verlosfingen te danken heeft , zoo verdient

dit eenvoudig en gezegend middel ge-

wis eene algemeene aanprijzing. En om
deze reden wenscht hij, dat onze Koehel-

pers, met de eerde gronden van hunne

kunst , zich tevens met deze handgreep

bekend, en dezelve zich ten nutte maak-

ten (*).
Daar de verwijding der baarmoeder , door Verdere

het zacht ftrijken , en ook wel door nat
e

0

'

n.

en glibberig makende infpuitingen bevor- derde ver*

derd wordt, zoo moet het, zekerheidshal- losfing.

ve , in alle die gevallen voorafgaan
, waarin

men onderneemt, onder dergelijke omftan-

digheden , het een of ander deel , of de ge-

heele
,
te verre naar voren gedrongen

, vrucht

op te werken, of een verborgen deel naar

voren te trekken. Maar verwaarloost men
dezen regel , zoo zal men ( zegt hij ) in

de bereiking van zijn oogmerk , niet alleen

meer zwarigheid ontmoeten
, maar ook ,

door meer geweld te doen , de baarmoe-

der in g- vaar dellen van te fcheuren ( f )•

Hoe zeer ( zegt hij verder ) de invallende

wee-

{) Hetzelfde werk van eberhard §• *51.

Cf ) Idem §. 25a.
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weeën aan de onderzoekende en in de baar-
3lüNDVSE

* moeder werkende .hand zeer hinderlijk zijn,

jv. Afd. en deze deswegens dikwijls moet rusten;
vl

* zco zijn dezelve toch zeer voordeelig
, en

HooiU:,
j^ e{. werjc bevorderende , als het op het uit-

trekken der vrucht aankomt, en dus moet
men , in het uittrekken

, in geval er nog
weeën zijn, nimmer anders dan met dezel-

ven te gelijk werken, en ophouden, zoo
dra zij voorbij zijn ; terwijl hec van zelfs

fpreekt , dat , als de weeën reeds voor een

geruimen tijd hebben opgehouden
, men niet

op de wederkeering van dezelve met zijn

werk wachten moet, hoe zeer het dikwijls

gebeurt, dat, docr de verbetering van cene,

tot de geboorte ongunftige ,
ligging

, de-

zelve weder opgewakkerd , en zelfs afge-

broken weeën daardoor in aanhoudende,

krachtige of doorzettende weeën veranderd

worden (*).

Na het befchrijven van deze behandelin-

gen , laat de Heer eberhard nog de vol-

gende regelen voor den Koehelper of Koe-
meester volgen.

Namelijk : dat de Koehelper niet Hechts

zijne armen ontbloten, en met olie befme-

ren moet, maar ook voor zijn perfoon den

bekwaamden Hand tot de bewerking moet
kiezen (f).

Bij zoodanige Koeijen, welke niet anders

dan

(*) Hetzelfde werk van eberhard, §. 253»

(t'3 Idem & 2 54»
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ken

dan fiaande willen kalven, moet de Koe*
Rur^

*
£E

helper zich ook dienvolgens bekwamelijk

plaatfen: hij moet dan insgelijks liaan, en IV. Afd.

het been van die zijde naar voren zetten,

van welke hij den arm of de hand in de

geboortedeeien der Koe gebragt heeft, en Stand van

dan ook dezelfde zijde in het geheel meer Koe *

naderen C*).
^

De werktuigen moeten niet vroeger ge- Wanneer

bruikt worden, dan wanneer men overcui- werktm*

gend ziet, dat de verlosfing door de hand fjruiiten!

C "

alleen niet kan volvoerd worden (f). en hoed’a*

Men moet met de werktuigen zoodanig nte er me *

werken, dat zij niet alleen de verlosfing
de te wcr"

bevorderen, en aan de vrucht den uitgang

uit de baarmoeder bezorgen, maar ook de

baarmoeder noch het Kalf daardoor belee-

digd of gewond worde, zoo dat het dade-

lijk onder het werk , of eenigen tijd daar-

na, het leven daarbij infchiete (§).
Dat derhalve, bij het verlosfen der Koei-

jen, alle fnijdende en ontledende infirumen-

ten, die onder Koehelpers van de geringe

klasfe maar al te gewoon zijn
, zeer zijn af

te keuren (|); maar dat men echter deze

Helling niet zonder eenige uitzondering moet
opvatten; alzoo er gevallen kunnen voor-

komen, welke door de bekwaamde behan-

deling, of door een verfiandig gebruik van

de

C*) Hetzelfde werk van eberhard, C; 255*

( f ) Idem §. 267 .

( § ) Idem §. 268,

( 4* ) Idem §. 26).
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het de zoogenoemde dompe en niet beleedi-
rundveb.

gen(je infirumenten niet ten einde gebragt
iv. Afd. kunnen worden , en waarin men dus die in-
VL drumenten, waarmede men de vrucht ont-

Hoofda.
jeecj of* verkleind , en welke men doorgaans
de fcherpe noemt, niet geheel kan misfen,
terwijl het echter eene pligt is, het gebruik

van die foort van werktuigen altoos bin-

nen derzelver behoorlijke grenzen te bepa-

len (*).

Omtrent het gebruik der indrumenten

moet men in acht nemen , dat dezelve y

wanneer zij in de baarmoeder gebragt wor-
den, altoos door de hand verzeld moeten
zijn: ten minde dat tot op zekeren afdand

van de plaats, waar het indrument werken

zal, van den beginne af, eene bedurende

hand moet tegenwoordig zijn (f).
De indrumenten , welke men in de baar-

moeder wil brengen , moeten niet koud
zijn, maar vooraf in warm water of olie

gelegd worden: hierdoor verkrijgen zij, bij

het inbrengen ,
de vereischte gladdigheid.

Ook moeten de linten , welke men daarbij

gebruiken wil , te voren met olie doortrok-

ken zijn (§).
Bij deze, door den Heer eberhard be-

fchrevene behandelingen, moeten wij nog

voegen de befchrijving , welke de Heer

ERissMAN mededeelt van een algemeen mid-

del,

(*) Hetzelfde werk van f.berhard, § 270*

(f) Idem 5 . 277 .

^ ) ldera §. 3? 8 .
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del, dat in meest alle gevallen van beklem- het

ming of fpanning te pas komt
,

geen het
RUNDVK **

minde nadeel kan doen, altijd den arbeid iv. Afd.

der Koe kan verligten ,
zeer eenvoudig is, VL

en Hechts beftaat in een werk met de vin-
Hoofdft*

geren

;

te weten:

Wanneer men ziet, dat, bij het uitko- Wrijving

men van het Kalf door de klink , de klink-
‘usfc

^
en

fpieren in eene zoodanige fpanning gera- V3n het

ken
,
dat de voortgang zeer moeijelijk wordt

,
Kalf en dé

of, onder het aanhoudend perfen der Koe
; ^

!

n

nk^®*
geheel ophoudt, dan moet men voorzigtig ^

"

e ^

de , met olie glibberig gemaakte , warme verwijding

vingers ( de nagels kort en glad afgeknipt van dezel^

zi'nde ) onder de uitkomende vliezen tus*
ve *

fchen het Kalf cn de klinkfpieren inflekèn

,

en zacht rondom langs het Kalf ilrijken,

om aldus de klinkfpieren meer en meer te

verwijden, Voorts moet men gelijktijdig

de mede uitkomende vliezen geftadig over

de klink henen liggen ( * ).

Na alle deze voorbereidende aanmerkin-

gen zullen wij thans overgaan tot het be-

fchrijven van eenige moeijelijke verlosfin-

gen der Koeijen.

Vele moeijelijkheden ontflaan er door de Moeijeïij*

beklemmingen van het hoofd en andere dee- k e

^

verl°s-

len van het Kalf; dezelve worden veroor* omhand*
zaakt door eene onevenredigheid tusfchen door be-

de klemming,,

4

( * > Zie de Verhandeling van a. eïussmam j over

het Verloiftn der Koetjen
, geplaatst in het X. Deel

I. Stuk der Verhandelingen van de Maatschappij ter

hfordering jan den Landbouw* bladz 4a en 43*

N
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de ruimte van het bekken der Koe en de
rundvez.

grootte van ]iet Kalf; dat is: het bekken
iv. Afd. van de Koe is te naauw, hoe zeer het wel-

Hoofdft. geRhapcn L en deszelfs deelen in eene goe-

de evenredigheid ftaan tot het geheele lig-

chaam der Koe; of het Kalf is te groot in

evenredigheid der Koe, alzoo het wel ge-

beurt, dat eene kleine Koe een zeer groot

en zwaar Kalf draagt (*).

Hier, derhalve, zullen wij kortelijk op-

geven, waar de beklemmingen doorgaans

plaats hebben.

FUatfen, Wanneer het Kalf met den kop en de voor-
waar de pooten vooruit, in eene natuurlijke ligging»

rolng^an
voorkomt, dat is, de rug van het Kalf te-

het Kalf, gen de rug van de Koe, dan zijn er twee
en in het plaatfen aan het Kalf, waaraan de beklem-

Ko?
611

e

6r doorgaans kan plaats hebben , of plaats

woonüjk heefc; namelijk: aan de kruin van het hoofd

plaats met de voorite pooten onder de kaken en
heeft. vervolgens aan de fchouders ; zijnde dan in

de Koe ook op twee plaatfen. beklemming
of fpanning in den doorgang, namelijk, in

het bekken onder het heiligbeen van bo-

ven,

(*) Er kunnen wanftaltigheden en vergroeiingen

in het bekken plaats hebben, welke door ziekten en

ongemakken veroorzaakt worden ; ook hebben er wel
wanftaltigheden , zamengroeijing van ledematen enz.

hij de Kalven plaats, waarvan men verfcheiden voor*

beelden door ons zal aangehaald vinden , zoo in het

volgende Hoofdftuk, over de verloskundige bewer-

kingen , als in de befchrijving van de ziekten der

Koeijen , bijzonder van de ziekten dev beenderen j

dan , zoodanige wanftaltigheden en vergroeijingea

worden hier niet bedoeld.
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ven , en op het fchaambeen ( omtrent de

gewrichten der heupbeenderen > van onde- RÜNDVSE*

ren, wanneer de kaken met de voorpooten iv. Aid;

er op zijn gekomen; voorts aan de fluit VI *

fpieren der klink, want als de kruin van
IIoo‘ dl:°

den kop onder het heiligbeen en de onder-

kaken met de voorpooten er onder op het

fchaambeen komen, dan is er fpanning.of
beklemming in den doorgang , bijzonder

wanneer het Kalf groot en grof van ge-

beente is; wanneer vervolgens de kop door
de klinkfpieren moet gaan, is ook daar we-
der eenige fpanning of beklemming, en te

zelfden tijde, dat er beklemming van den kop
in de klinkfpieren plaats heeft , zijn ook
de fchouders aan of in het bekken geko-
men, waar dan de doorgang van het Kalf

den meesten tegenfland ontmoet; want daar

de hoogte van de borst van het Kalf, vol-

gens eberhard, 8, en de breedte 7 duim
Amflerdamfche maat is (*), zoo kan men
begrijpen, wanneer men de meting van hec

bekken ,
hier voren opgegeven Q f ) , in

aanmerking neemt, dat omtrent de borsc

van het Kalf, zoo min als omtrent het bek-

ken der Koe, aanmerkelijke afwijkingen in

de . natuurlijke maten moeten voorkomen,

of er zullen beklemmingen plaats hebben ,

en de verlcsfmg aan vele zwarigheden on-

der*

(**) Zie het meermalen aangehaalde werk va£

J.
GUNÏHEK. ERÊRHARD §. l6o.

( f ) Zie hier voren , in het vierde Hoofdft. dezet

vierde Afdeel, bl. 9%.

N s u
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tin
rundvee.

IV. Afd.

VI.

Hoofdft.

derhevig zijn : waarbij men ook in aanmer-

king moet nemen, dat het Kalf tegen eene

fchuinfche hoogte op moet, en dat het uit

eene laagte over het brcede fchaambeen ,

als over een brug , fchuins opwaarts ge-

perst of geheven moet worden ,
waarom dit

been door de Landlieden te regt de brug
of het bruggetje genaamd wordt.

Wanneer integendeel het Kalf met de ach-

terpooten vooruit, in behoorlijke ligging,

dat is, de rug van het Kalf tegen de rug

der Koe, geboren wordt, dan zijn er we-

derom twee plaatfen aan het Kalf en in

de Koe, waar beklemming plaats heeft of

kan hebben; namelijk, aan de heupen of

het kruis van het Kalf, en vervolgens aan

de fchouders en den kop , zijnde de klemming

in de Koe dan op dezelfde plaatfen , als

reeds, bij de ligging van den kop en de voor-

pooten vooruit, is opgegeven : want als

de heupen van het Kalf, in deze behoor-

lijke ligging , door het bekken moeten

gaan , dan kan er zware klemming en dus

grooten tegenftand onder het heiligbeen

plaats hebben , vooral als het Kalf groot

en grof van gebeente is , het welk men
zeer gemakkelijk zal begrijpen , wanneer

men met eberhard fielt, dat de grootfte

hoogte der achterdeelen van het Kalf, wan-
neer de achterpooten regt vooruit komen,
is 8 en de breedce 7 duim Amllerdamfche

maat (*}, en men daarmede de reeds aan-

ge-

(*) Zie het meermalen aar gehaalde werk va»

J. G17NTHB& «BftRHARU j. iCim
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gehaalde maat van het bekken vergelijkt,

dan zal men begrijpen , dat hier al mede RüNDVEB *

geene groote afwijkingen in de maat van iv. Afd.

bet een of ander moet plaats hebben, of

de verlosfing zal zeer moeijelijk zijn. Ook
00 *

heeft er, in dit geval, klemming of fpan-

ning aan de klinkfpieren plaats , wanneer

de heupen door dezelve moeten pasferen.

Wanneer vervolgens de behouders in het

bekken gekomen zijn , heeft er wederom
eenige beklemming onder het heiligbeen

plaats; doch deze is dan zoo groot niet,

vermits de weg dan meer, door het reeds

doorgefchoten achterdeel van het Kalf, ge-

baand is; wanneer de behouders in de klink

komen , en de kruin van den kop onder het

heiligbèen doorgaat, zoo is, om dezelfde

reden, de beklemming, te dezer laatsrge-

melde plaats, minder.

legen deze moeijelijkheden heeft men Natuur-

ook weder voordeelen , welke in de na *
^ecien

°°r*

tuur, bij de Koe en bij het Kalf, ter be* weike de
vordering der verlosfmg , plaats hebben

;
beklem

•

die, welke bij de Koe de verlosfmg bevorde- mins me«
ren en de hinderpalen verminderen

,
zijn reeds

minderen-*
door ons hier voren op bladz. 144 en 145

opgegeven > bij het befchrijven van de voor*

afgaande teekenen der aanltaande verlosfmg.

Omtrent die, welke bij het Kalf plaats heb-

ben ,
moet men in aanmerking nemen de

vochten, welke zich in de vliezen, inzon-

derheid in het lamsvlies , bevinden , waarin

het Kalf ligt, en dat zeer gefchikc is, om
het harig Kalf met eene glibberige (lijm te

N 3 ovej*
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HKT overdekken en dus zeer glad te maken: ook
rundvee. ^enen dunne flijmige vliezen al mede
IV. Afd. om het Kalf glad en glibberig te maken en

Hoof4ft.
geurende de geboorte te houden; waarbij

eindelijk nog komt, dat het geheele been-

dergeftel van het Kalf meer of min week ,

en in alle de gewrichten meêgevende is,

het welk vooral van groot nut is wanneer
het Kalf zeergroot is, en dus kop, fchou-

ders en heupen grooter zijn dan de groot-

fle opening van het bekken, en dan zeer

dienftig, om er die werktuigen om en on-

der te krijgen , waarmede de kunstverlos»

hngen moeten worden verrigt.

'Wijze van Wanneer er dan beklemming van het Kalfs-
yerlosfing, hoofd plaats heeft , zoo dat het met den

heden
1

en

ü°^ruin aan klinkfpieren in de klem zit,

oude Koe* maar de voorpooten en de fnuit echter zoo
xnees ers verre zijn doorgefchoten ,

dat beide kun-
in gebrmk, nen worcjen gevat, zoo wordt de Koe door

van^be* de Landlieden en Koehelpers gemeenlijk op
klemming de volgende wijze het best geholpen, na-
vandenkop meijjk . fe Koe eenigzins op eene zijde lig-

Kdf^^aan gende > 200 vat een Boer of Boerin met

dc klink- beide handen de wanden der klink
, om het

fpieren. uitzakken of uitperfen van het lijf, zoo als

zij het noemen, te verhoeden; terwijl een

tweede perfoon, of wel de Koehelper, de

muil van het Kalf vat

,

en met de hand

het hoofd zachtjes heen en weder wringt,

tot het uit de klem komt, terwijl hij met

de andere hand de reeds geboren voorpoo-

ten vat , of wel een touw of touwband

,

^yelke er is omgeflagen
,
vasthoudt, ten ein-

de
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de het te rug trekken der pooten voor te
HET

,
0

,

r
!

•• «-UNDVlBi
komen : wanneer er echter meer volk bij

de hand is, dan wordt dit vasthouden der IV. Afd.

pooten of van het touw gewoonlijk door

een derden perfoon verrigt; wanneer dan het

hoofd genoeg uit de klem is , trekt men
aan de pooten , tot het hoofd verder door

komt, en het Kalf volgt ;doch ervaren Land-

lieden gedoogen het doldriftig trekken aan

de pooten niet,
p
maar Haan, zoo dra het

hoofd er door is en de fchouders voorkomen ,

de handen over het fchouderblad, en wrin-

gen dit met heen en weder wiggelen door,
waarna zij het trekken aan de pooten fterker

in het werk dellen. Zij geven voor , dat dit , op
deze wijze te bewerkftelligen

, zeer noodig
is, doordien men, met in den beginne met
geweld alleen aan de pooten te trekken

,

terwijl de fchouders nog in de klem zijn

,

dezelve en de voorfchoft veeltijds als ver-

lamd , en het Kalf als dan zoo fpoedig niet

rijzen kan.

Wij kunnen niet nalaten , bij het befchrij-

ven dezer behandeling te voegen , dat het

ons voorkomt van veel nut te kunnen zijn,

wanneer door den perfoon ,
welke de wan-

den der klink vasthoudt, tevens die wrij-

ving tusfchen het Kalf en de klinkfpieren

verrigt wordt, welke door de Heer eriss-

iwan als een algemeen middel wordt opge-

geven en aangeraden, en dat door ons hier

voren op bladz. 187, uit deszelfs werk,
is overgenomen en medegedeeld.

N 4 Wij
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SST Wij zullen het een en ander door ons
rundvee.

kjer voorgemelde door eene afbeelding tracht

IV. Afd. ten duidelijk te maken.
VI * Men zie dan op Plaat XXXVI eene Koe,

Hoofdft.
ZQ0 a j s doorgaans op de beste en ge-

Verkiaring makkelijkde wijze door de Landlieden in
van riaat het kalven geholpen wordt,
xxxvi.

r

a De Koe , eenigzins op zijde liggende om
te kalven.

b De Boer , liggende op de knie tegen óf

eene zijde der Koe ; hij heeft de eene

arm over het kruis geflagen en de andere

arm over de op zijde geflagen ftaart ;
hij

heeft met beide handen de wanden der

klink gevat, en verrigt met de vingeren

tevens de bovengemelde wrijving aan de

klinkfpieren.

c Het Kalfshoofd, nog niet geheel door-

gefchoten , maar met de kruin nog in de

beklemming.

4 De Koehelper, welke met de eene han'd

het hoofd van het Kalf aan de kin vat,

en er aan wiggelt, en met de andere

hand het touw vasthoudt, het welk om
de pooten van het Kalf is geflagen.

Ê De voorpooten van het Kalf, om welke

de touwband is geflagen, het welk meestal

het gewone fpantouw is, van Koehaar
gemaakt , om de pooten niet te kwetfen.

ff Het onderlijf en uijer van de Koe.

SS De wan^en der klink.

Ge-
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Gebeurt het dat de voetpers door is, H8T

maar het hoofd zoo ver niet volgen wil
RUNDVEK *

dat de kin kan worden aangevat, om er aan IV. Afd.

te wrikken en te wiggelen , dan hebben on
ze Landlieden en Boeren Koemeesters de

Hoofd^
gewoonte om een luts of ftrik om de kin Verdere

van het Kalf en achter de tanden te leg- manieren

gen, dat zeer wel gefchiêden kan, alzoo

^

an
J'

órlos '

e^n Kalf de tanden reeds heeft als het ge in\eklem-
boren wordt: te dien einde neemt hij een mingen.

fterk touwtje , nier dikker als een pijpe _

Iteel , waaraan een link is, houdt de ltrik

i

eg^en van

tusfchen de vingers en duim van de eene een luts of

hand, gaat daarmede binnen de klink , en ftrikomde

legt de ftrik , met de duim, achter de tan
ter de ein-

den en onder de kin, waarna hij met deden van

andere hand de ftrik toehaalt. Wij zullen het Kalf.

dit door eene afbeelding weder bevattelijk

trachten voor te (lellen.

Men zie dan Plaat XXXVÏI Figuur 3 , Verklaring

waar men weder het achcerftel van eene Koe van

ziet afgebeeld , met de bewerking, om een^ xv/I1

ftrik achter de tanden en om de kin te leg
**

gen , ten einde het geklemde hoofd door
te trekken.

aaa Is de opening der klink.

b Js het geklemde hoofd van het Kalf.

cc De reeds geboren voorpooten.

d De onderkin en tanden ,
om welke de

Brik gelegen wordt.
e De eene hand van den Koehelper, wer-

kende de ftrik om de kin.

N 5 /“De



I9Ö NATUURLIJKE HISTORIE

HET f
RUNDVEE.

De andere hand van denzclven

,

ftrik toe.

jv. Afd. ^ £)e aars Van de Koe.
h De ftaart.

Hoofdft , • • ta iDe heupen, dijen enz.

halende de

De ftrik aldus gelegd zijnde, blijft de

Koehelper de fnuit en het hoofd beduren,

benevens het touw , terwijl een Boeren-

knecht zachtjes en te gelijk aantrekt , om
het hoofd door te halen.

Onder de verbeteringen door nieuwere

Verloskundigen, ook omtrent deze behan-

deling aan de hand gegeven, is onder an-

deren die van den Heer a. erissman (*),
welke aanbeveelt om een ftukje hout tus-

fchen de ftrik en de kin te leggen ,
ten ein-

de de muil niet te befchadigen, en de in-

knijping der kinnebakken voor te komen,
bij het fterk trekken aan het toegehaalde

Befchrij- touw. De afbeelding van dit kinhoutje
ving va". vindt men op de Plaat in het werk van ge-

noodig

af 1J noemden erissman: wij hebben die afbeel-

zijnde kin- ding in ons werk overgenomen , en dezelve
houtje. geplaatst bij de afbeelding der overige verf

loskundige werktuigen.
f

Verklaring Men zie ^US °P ^aat XXXX Figuur \J
van Plaat eene afbeelding van dit kinhoutje

:

het be-
xxxx

ftaat jn een ]at
j
e of vierkant llukje hout,

Fl

g

' 17
* mee geronde kanten , het welk 4 duim

lang.

C*) Zie het reeds aangehaalde werk van A. eris^
man, bladz. 44.
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lang , 2 duim breed , en een halven duim ,
HST

ir 1
•• RUNDVEE#

Rijnlandfche maat, moet dik zijn.

Ook is het best dat men, alvorens de *V. Afd.

ftrik om de kin te leggen , eerst om de bei-
HoofcJ^#

de voorpooten, als dezelve genoegzaam bui-

ten de klink zijn, een touw of touwband

legt, en dat door een’ ander (Irak laat hou*

den , ten einde het Kalf de pooten niet te

rug zou kunnen trekken, en dat men, die

en de ftrik om de kin in order zijnde ,
te

gelijk en met gelijke kracht aan beide tou-

wen trekt.®

Gebeurt het, dat het hoofd als nog ge-
.

^

klemd blijft ep telkens te rug fchiet, alsj^^™
11

dan neemt de Koehelper een grooter ftrik over het

over de vingeren van de eene hand ,
en hoofd v*n

fchuift dezelve met de duim onder de kin:
het

vervolgens fchuift hij het touw allengs op
langs het hoofd , tot hij het over de kruin

gefchpven heeft: dit verrigt zijnde, werkt

hij de ooren door den ftrik , en trekt ver-

volgens met de andere hand de ftrikluts toe,

en tracht dan, door zijne medehelpers ge-

holpen, het hoofd door te halen, wel op-
lettende om de fhiiit , in eene goede rig-

ting , op de reeds uitgekomene voorpooten
to houden.

Men zie deze bewerking op Plaat XXXVII Verk'"!ng
. -pr

. r 1 1 1
0 r van p!aat

in Figuur 4 afgebeeld. xxxva
Fig. 4.

a Is het hoofd van het Kalf.

& De eene hand van den Koehelper, wer-
kende om de ftrik over het hoofd voort
te fchuiven.

c De
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HET Q
1.UNDVEE.

De andere hand
, welke gebruikt wordt

om de llrik toe te halen.

IV. Afd.

Hoofdft.
N°S is er eene andere manier bekend,

welke men de manier van jan louwen
Door het noemt. Deze jan louwen heeft te IVar-

«en
g
dubbe

D mon^ gewooncl , en was aldaar en in ge*

leftrik om heel Rijnland als een kundig Koehelper
het hoofd bekend. Hij had een werktuig

, om het

Kaif

hCt hoofd door te halen, voor zich uitgevon-

den, beftaande in een marlingtouw van twee
en een half el lang , waarvan ieder einde

liep door een glad, langwerpig, ovaal klos-

je of houtje, waar in het midden een gat

was, dat door een knoop in het touw be-

Verkiariüg let werd af te fchuiven. Op Plaat XXXXÏ
van piaat Figuur 2 is dit ftel omtrent levensgrootte

Fig

X
f afgebeeld.

aa Zijn de houten klosjes*

bh De knopen van het touw, achter te-

gen de, in de gaten zijnde, klosjes ge-

kgd.
cccccc De marlmgtouwen.

d De dubbel omgeflagen ftrik
, zonder

luts.

Wanneer nu de pooten door waren , maar

het Kalfshoofd geklemd was, vouwde hij

de bogt van het touw bijeen , en maakte

een duts: deze bragt hij met de vlakke hand

over de kruin van het Kalfshoofd, terwijl

hij in de andere hand de klosjes hield en

de luts toehaalde, waarna hij, de hand te-

gen
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gen de klosjes houdende, het hoofd door* het

trok.
rundvee;

Deze bewerking is op Plaat XXXVII iv. Afd.

Figuur 5 afgebeeld. VI *

ö D
0 Hoofdft;

a Is het hoofd van het Kalf. Verklaring

b De eene hand , werkende de ftrïk over va
_
n
_
pl

_
aat

het hoofd achter de ooren.

c De andere hand , waarmede de ftrik moet
worden toegehaald.

d De houten klosjes.

xxxvu
Fig 5.

Door deze dubbele touwen werd de knel-

ling minder
; maar hij verrigcte deze bewer

king nog op eene andere manier , welke wij

ook voor beter honden , te weten : hij bragt

het touw enkel om het Kalfshoofd, dit ge-

daan zijnde, voegde hij het touw van on-

der den hals tot aan de klosjes te zamen,
en draaide de touwen, door middel der za-

mengevoegde klosjes , in een
,

tot zoo verre

dat het Kalfshoofd er in en op de pooten
lag , zoo als men het hoofd er in op Plaat

XXXXI Figuur 3 ziet afgebeeld , aldaar is:

a Het Kalfshoofd.

£*De drop om de nek gekneld achter de
ooren.

ccccc De ineengedraaide touwen.
d

d

De houten klosjes, met de knopen der

touwen achter de gaten.

Deze manier is on tegenzeggelijk beter,

dan die met de dubbele lues, omdat men,
door

^Door een

enkel in el-

kancbr ge-

draaid

touw, om
het hoofd
van het

Kalf.

Verklaring

van Plaat

XXXXI
Fig 3»
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11FT door deze rouwen los te draaiien
, het Kalf

^UNDVEE
* dadelijk lucht kan geven en, bij het door-

iv. Afd. trekken, in elke hand een klosje nemende,
v

* gelijk tegen de kruin kan aantrekken, hec
Hoof

welk men met de ftrik zoo gemakkeli k niet

kan doen. Die genen evenwel, welke als

nog met het ftriktouw gelieven te werken,
en de klostouwtjes van jan louwen en

deze laatst befchreven manier niet kennen,
geven wel acht, dat zij het ftriktouw zoo
leggen , dat zij op het centrum van het

achterhoofd werken.

en om de Deze kloshoutjes en touwen diende aan
voorpoo. hem nog toc een ander gebruik, namelijk:
tcn

' ingevalle de voorpooten te rug fchoven of

niet gemakkelijk wilden volgen, dan ftoeg

hij een der klosjes, met het touw om de

reeds geboren en buiten de klink zijnde
Verklaring VOorpoot of voorpooten , zoo als dit op

xxxxT I’laac XXXXI Fig. 4 is afgebeeld, zijnde:

ïig. 4.

a Een der klosjes.

bb De draai van het touw om de poot van

het Kalf.

c De poot van het Kalf.

d Het trektouw.

De hand dan in de bogt van het touw

ftaande, dat verder om het Kalfshoofd was,

en tevens de poot of pooten vattende, en

in de andere hand het andere klosje nemen-

de, trok hij, op deze wijze, met hetzelf-

de touw
,

aan de kop en de pooten te

gelijk.

Wan-
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Wanneer het trekken met de ftrik of het HïT

touw om de kop al mede niet helpt, dan
RUNDVEE “

hebben de Landlieden en Koehelpers nog IV. Afd.

eene andere manier om het hoofd door te v *-

halen , en Hellen dit zelve wel in het werk
00 *

alvorens tot het gebruik van de ftrik over Doorhaak-

te gaan, namelijk: zij hebben aan een touw

j

es » welke

van omtrent twee en een half ei lengte ,

“
en ^oo*

een ijzer haakje, waaraan een ftompe om- gen van het

gebogen punt is ; aan den onderkant van het Kalf ge-

ftift is een toegefmeden ring , waaraan wor '

een touw met een fplitsweeffel is vastge-

hecht , alzoo knopen te veel zouden kneh»

len : men ziet de grootfte foort van dit

haakje op Plaat XXXXl Figuur 5 ,
en de Verklaring

kleinfte in Figuur 6, beide op hun natuur-

lijke grootte afgebeeld; in Figuur 5 is: ^5 en 6.

aaa De ftift van het haakje met zijn ftom-

pe punt.

b De toegefmeedde ring aan het einde.

c Het aan den ring gevlochten trektouw.

Ten aanzien van Figuur 6 dienen dezelfde

aanwijzingen.

Zulk een haakje nu neemt de Koehelper Manier,

in . zijne hand , en vleit de voorde vinger hoe die

langs hetzelve, terwijl hij de overige vin-
^tn^hock

gers toewringt, en daarin het achterftift der oogkas

van het haakje en het touw vasthoudt, zoo van het

dat de hand eenen fpitfen , langvverpigen *f
sl
f

te

ftand bekomt ; voorts dringt hij de duim
lU^kea '

tegen het onder fte gedeelte van het haakje

aan, tot dat de voorfte vinger de ftompe

punt
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nET punt in dén hoek van de oogkas, aan de
rundvee.

tramklieren , kan indrukken, doch hierin 1

IV. Afd. moet men zoo omzigtig zijn, dat men de

Hoofdii
^a^en n *ec 200 dom en ruiiw infla, dat men
er de cogen mede uithale, maar dat men
wel oplette, om dezelve onder de oogen te

plaatfen
,

alwaar zij boven het jukbeen

niet kunnen fchaden, en welk jukbeen zeer

veel kan uithouden ; met de andere hand

trekt hij het touw aan: het haakje in deti

hoek der oogkas gevat zijnde , zoo laat de

Koehelper de hand, waarin hij het haakje

gehad heeft, los, en gebruikt die om de

fnuit te befturen, volgens de lijn van het

touwtje; is die eene haak niet genoegzaam

om het hoofd door te halen, dan Haat hij

ook een haakje in den hoek der andere oog-

kas, en trekt met twee touwen, en zoo er

tevens een ftriktouwtje om de kin geflagetl

is, met drie touwen, altoos de fnuit van

het Kalf, volgens de rigting der touwen,
en op de voorpooten liggende, befturende.

Verklaring' De bewerking , om een haakje in den

x'xxvi?
^oek der oogkas te Haan, is, overeenkom

-

Fis. 6. ftig de vorenftaande befchrijving, afgebeeld

op Plaat XXXVIi Figuur 6, aldaar ver-

beeldt:.

a Het hoofd van het Kalf.

b De eene hand van den Koehelper , waar-

van de voorfte vinger langs het haakje

gevleid is, de overige vingers om het itifc

zijn toegewrongen , en de duim tegen

het onderlie gedeelte van het haakje aan-

dringt,
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V. ii/„v *

. i -
.

* \ii
/"

dt ingr, tot dat Je voorde vinger Her haak- HET

je in den hoek der oogkas kan indruk-
RUNDVEK#

ken.
C

IV. Afd*

c De voorde vinger, drukkende het haakje „
v *

in den hoek der oogkas.

d De andere hand van den Koehelper, hou-

dende het touw , het welk aan de ring

van het haakje vast is.

In deze Figuur, als méde in Figuur 4
en 5 op dezelfde Plaat XXXVfï zijn alléén

afgebeeld het hoofd van het Kalf, zonder

eenige deelen der Koe er bij af te beel*

den , omdat de afbeelding van het Kalfs-

hoofd alleen genoegzaam was, om die be-

werkingen af te beelden en te begrijpen.

Bij de nieuwere Verloskundigen, inzon-

derheid bij de Heer a.erissman, worden
de haken tot dit en andere einden , als lan-

ger zijnde , voorgemeld , en op de Plaat,

in deszelfs werk geplaatst, afgebeeld: deze

haken moeten , volgens deszelfs befchrij-

ving, met de „Helen er bij gerekend, 18 a

19 duimen ( Rijnlandfche voetmaat) lang

zijn, terwijl eenige duimen meerder lengte

niet fchaden kan. Wij hebben de afbeel- Verkering

ding van deze haken overuenomen, en, in^a ”

x̂
® afc

die ons werk, op Plaat XXXX geplaatst,

alwaar men dezelve bij Figuur \ 5 ziet af-

gebeeld.

Er zijn Landlieden en oude Koehelpers,
welke ook wel een haak in de kin inflaan \

dan deze gewoonte is ten hoogde af te keu-

ren , alzoo men daarmede groot gevaar

O loopt ?
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het loopt, want komt de haak los- en door te
rundvee. fcheul*en , dan kan de fchede gekwetst en

IV. Afd. daardoor ontfteking veroorzaakt worden ,

vi. welke zoodanige gevolgen kannen hebben,
Hoofdft.

^at j^oe er aan j^an fterven# jyjen wer |^ c

ook met het ftriktouwcje om de kin en ach-

ter de tanden veel veiliger.

Volgens 'het oordeel van den Heer a.

erissm^n moet men de haken niet dan in

den uiterften nood gebruiken, en dan moet

nog altoos eerst het Kalf en deszelfs poo-

ten in derzelver natuurlijke ligging gebragt

zijn; zijnde door dien Verloskundigen twee

fpatels uitgedacht, om een bovenmate grof

en geklemd zijnde Kalf uit te halen: het

gebruik van dezelve zullen wij, in het vol-

gende Hoofdituk , bij de verdere verloskun-

dige bewerkingen , mededeelen ; maar zul-

len , ten dienlte onzer Lezers , hier eerst

nog eene korte aanwijzing, wegens de ach*

ter dit Hoofdftuk geplaatste Plaat XXX VII,

invoegen.

Plaat XXXVII Figuur i is eene afbeelding

van de eerfte doortogt en opening of fleuf

van de gefcheurde vliezen, met de voec-

pers, waarin de voorpooten eeist voor-

komen : deze afbeelding is befchreven in

het vorige Hoofdftuk op bladz. 159.
Figuur a is eene afbeelding van de verder

doorgebroken vliezen of hoofdpers, waar-

in het hoofd van het Kalf zigtbaar is ,

zoo als het in de natuurlijke verlosfing

voorkomt, op de voorpooten rustende en

op
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op de voetpers volgende of doordrin- HEt

gende: kunnende men de verdere befchrij-
RUNDVE **

ving dezer afbeelding vinden in het vo- IV Afd.

rige Hoofdftuk op bladz. 159 en itfo.

Figuur 3 is de afbeelding van een geklemd
°° lt*

Kalfshoofd, met de bewerking, om ach-

ter de onderfte tanden en de kin een ürik

te brengen, om het hoofd door te trek-

ken. Zie de verdere befchrijving dezer

afbeelding in dit Hoofdflük op bladz. 195
en 196.

Figuur 4 vertoont dé bewerking om de ftrik

over den nok van het Kalfshoofd te fchui-

ven : de befchri>ving dezer afbeelding

vindt men in dit Hoofdftuk op bladz, 197
en 198.

Figuur 5 duidt de bewerking aan met de

dubbele ftrik, waaraan de houten klosjes

van jan louwen: vindende men de be-

fchrijving dezer afbeelding in dit Hoofd*

(luk op bladz 198 en 199.

Figuur 6 verbeeldt de behandeling der Koe*
meesters , om in de hoeken der oogkas

haakjes te werken. Zie de verdere be-

fchrijving dezer afbeelding in dk Hoofd-

üuk op bladz. 202 en 203,

O 2 VIER*
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E

I

VIERDE AFDEELING.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Bevattende het vervolg der Verloskun-

dige bewerkingen bij de Koeijen , zoo

in mccijelijke gevallen als in tegen-

natuurlijke liggingen van het Kalf,

en mededeeling van de verbeteringen ,

zoo ten aanzien van de verloskundige

werktuigen , als van de behandelin-

gen door den Koemeeste'r jan blan-

ken en anderen , en inzonderheid door

de nieuwere Verloskundigen j. gun-

THEK EBERHARD CH A. ERISSMAN uit-

gedacht*

HET |
kundvee. I n bet vorige Hoofdfluk hebben wij van

IV. Afd, die verloskundige bewerkingen gefproken

,

vu. welke door onze Landlieden en Boeren -Koe-
Hoofdft. meesters worden in het werk gefield, om
overganghet Kalf

,

ingevalle er beklemming aan
tot de bc- des-

/
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deszelfs hoofd enz. plaats heeft , door te MtT

halen, en hebben daarbij eenige bewerkin
RUNDV£E*

gen van nieuwere Verloskundigen medege- Afd.

deeld. Wij zullen in dit Hoofdfluk deze

taaie, vervolgen, en behalve van hetgeen ons

door latere Koemeesters, als jan blanken fchrijving

en anderen, is medegedeeld, ook inzonder
yv

a

c

n

re
™^.

heid melding maken van de aanmerkelijke tuigenTa"

verbeteringen der Inflxumenten en bewer- kunstbc-

kingen , ter verlosfing der Koeijen, door werkin'

de Herren j. gunther eberhard en a. eriss-
gen ’

man uitgedacht en in hunne werken mede*

gedeeld (*)? ^en bij dit alles ook weder,

even als in de vorige Hoofdfhxkken
, onze

eigene waarnemingen voegen.

Wij zullen dan nu geregeld vervolgen met Verdere

dat onderwerp , het welk wij in het vorige yfn

r

^
h^’

Hoofdfluk hebben begonnen, te weten: deverfosün-

beklemmingen , welke aan het hoofd en ver gen in ge*

dere deelen vah het Kalf, bij deszelfs g6-^1*" vao

boorte, kunnen plaats hebben, en de ver*
^ïng.”

1 *

dere befchrijving van de, daartoe dienflige,

verloskundige bewerkingen mededeeien.

De verlosfingen in gevallen van beklem-

ming kan men , ten aanzien van de daar-

mede verbonden zwarigheden
, ( volgens

eberhard), tweeledig befchou wen, en wel

in de eerfle plaats, als de verhinderingen,

welke de verlosfing tegenhouden, met be-

houd van Koe en Kalf, kunnen overwon*
nen,

( * ) Te weten , in de Verhandelingen , uitgegeven

door da }Ua>fehappij tot bevordering van den Land•

bauw te Amjitrdam ,
pde en iode Deel.

o 3

V
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het nen , en, ten tweede, als de verhinderingen
*undves. 7ÖO groot zijn ?

dat , tot behoud van de

IV. Afd. Koe, het Kalf moet opgeofferd worden (*)•
VU. De eerde, bij beklemming aap te wen-

Hoofd.t,
^en ^ jni^eien ?

bedaan ( volgens dien Schrij-

Ecrfte aan ver ) daarin, dat men de natuur in derzel-
te wenden ver arbeid onderdeune , ten einde de ver-
jüiddden.

Minderingen te boven te komen , en dezelve

in (Iaat te (lellen , hare werkingen langer

te vervolgen ,
ten einde de zorgelijke ge*

volgen voor re komen: dit (zegt hij) kan

niet gévoegelijker gefchieden , dan dat men
door regelmatige handgrepen en door

fchroefsgewïjze bewegingen de uir drijvende

weeën te hulp kome , en door eene rijke*

lijke aftapping van bloed, warme omflagen

en verzachtende klisteren , de deelen ver-

flappe, om eene te vreezen ontdekirig voor
te komen ,

of ook , door bekwame hart-

flerkingen , de krachten te onderdeunen

,

waartoe hij het volgende middel voorfchrijfc,

bedaande in

:

Tinft Rad, valer. unc. i/3.

Cort. Cinnamom acut, unc. /3.

Lkp anod min Hoffm.
Laud Liquid. Sydenh. ana, dr. i.

M. D. in vitro. S.

om , naar bevinding der omftandigheden

,

alle

(*) Zie bet Meermalen aangchaalde werk va»

J. CUNTHER EEERKAR.D §, 4OO.
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alle uren, of, zijn de gevallen minder drin- MeT

gend, alle twee tot vier uren, 150 drop-

pels in vocht het beest in te gieten , tot IV. Afd.

dat de verlangde werking volgt; zeggende,

dat dit middel, als mede een drank met meel
00

vermengd , en verder wel voedende , doch
weinig verhittende, middelen, boven alle

anderen, te kiezen zijn (*).
Is het misftaltige der leden van het Kalf

niet te groot, en het geval, derhalve, niet

al te moeijelijk, dan oordeelt hij, dat het,

door tijd en geduld, op die wijze, nog al

gelukkig zou kunnen overwonnen wor-
den ff).

Wanneer het echter komt te gebeuren,

dat een Kalf, in evenredigheid der verlos*

fings-deelen van de Koe, zoo bovenmate
grof van leden is , dat de aanwending der

voorgemelde middelen niet helpt, om de

Koe te verlosfen , en het Kalf, door het

leggen van touwbanden of linten om de

voorpooten , en üriktouw om de kin en

achter de tanden, (zoo als in het vorige

Hoofdftuk befchreven is,) niet kan wor-
den afgehaald , hoe zeer het met den kop
en de voorpooten vooruit en in eene goede

rigting ligge , en men den kop zelfs niec

verder dan tot de klink kan voortkrijgen,

het zij dat dit veroorzaakt wordt door be-

klem-

( * ) Zie het meergemelde werk van j, gunther,
1BRRHA.R.D § 402, en in de, achter het werk ge-

voegde, lijst der geneesmiddelen, het middel No. 4^
(i) Idem $ 4^3.

O 4

t
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klemming der borst of fchouders aan den

ingang van het bekken, zoo/dat dc borst

niet over den rand van het fchaambeen en

deszelfs doornsgewijs uitgroeifel , of de te*

gen de darmbeenderen geklemde heupen
niet verder gebragt konde worden ; of dat

zelfs de kruin van den kop aan de klinkfpieren .

en de borst of fchouders aan den ingang

van het bekken in beklemming gerake; zoo

kan , in het eerlle geval
, de beklemming

der borst of fchouders eene moeijelijke en

zware verlosfing te weeg brengen; maar,

in het tweede geval, heeft er eene dubbele

beklemming plaats, namelijk : van de kruin

bij de klink, en van de borst op het fchaam-

been of van de fchouders onder het hei*

ligbeen, bij den ingang van het bekken,

en veroorzaakt een der moeijelijkfte ge-

vallen.

Om nu in zoodanige gevallen de verlos-

fing zonder het gebruik van oog- of andere

haken te verrigten, en, zoo het mogelijk

is, het Kalf ook in het leven te behou-

den , zoo zijn door de Heeren eberharo
cn ERissMAN werktuigen uitgedacht, waar*

mede door kundige handen, zeker en veilig,

gewerkt wordt; wij zullen de afbeeldingen

er van, ten dienlle onzer lezeren , uit hunne

werken overnemen , en benevens derzelver

befchrijvingen mededeelen.

Het werktuig, door den Heer erïïrhard
uitgedacht, wordt door hem Hefboom ge*

naarnd, cn dient (volgens dien Schrijver)

om, onder de borst gebragt zijnde, de punt

der



van HOLLAND- au

IV. Afd,

Vil.

Hoofdft.

der borst van het Kalf over den rand van het HET

fchaambeen der Koe te ligten of te helpen

,

RUNDVEE '

en tegen de heupen van het Kalf aangelegd

zijnde, dezelve van de drukking tegen het

darmbeen der Koe, of waar het geklemd mogt
zitten , los te maken , en wordt te dien ein-

de, in den tusfchentijd van de eene wee tot

de andere , aan de beklemde deelen van het

Kalf ingebragt, en, door eene matige bewe-

ging van hetzelve, worden, bij eene daarop

volgende wee, de beklemde deelen losgemaakt.

De afbeelding van dezen hefboom vindt

men in dit ons werk , op Plaat XXXX Fig.

8 en 9: dezelve moet, in zijn geheel, vol-

gens de door den Fleer eberhard gefielde

voetmaat , 2 1 duimen lang zijn ; de buiging van

het lepelsgewijze einde, op zich zelve, /j
duimen , en deszelfs regtloopend middelde ge-

deelte, op zich zelve, 97 duimen, alles Rijn-

landfche maat; makende de haaksgewijze om-
gebogen Heel het overige der lengte uit. De
grootfte breedte der lepel moet, met deszelfs

rand, 2$ duimen zijn.

Figuur 8 vertoont dezelve plat van voren. Verklaring

a ls deszelfs middelde en derkde gedeelte, van Plaat

b De Heel, van onderen haaksgewijze om- xxxx

gebogen.

c liet lepelsgewijze einde.

dd Een (lompe, in den omtrek van den

lepel rondloopende
,

rand.

e De opening in den lepel.

Figuur 9 vertoont hetzelfde Indrument
op zijde.

a Is deszelfs middelde gedeelte.

b De haaksgewijze omgebogen deel.

€ De lepelsgewijze bogt van de hefboom.
O 5 d Des-

Fig 8 en9,
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het ^ Deszelfs einde, in de gedaante van eene
muNDVEE. fchop .

iv. Afd. Om den hefboom te gebruiken, moet men
Vil. ( volgens eberhard ) denzelven

, met de eene
Hoofdft. ^ancj ^ jn jiec vatten , en hem voorts ,

Gebruik langs de in de fchede zijnde
, en met de

van de hef- vingers tot aan de punt der borst reikende
boen1

. arm en ]iand ? Welke ook die moet zijn, wel-

ke men, volgens den (tand, het bekwaamde
oordeelt , in die rigting naar binnen bren-

gen, dat de holte van den lepel ('Plaat

XXXX, Fig. 9 liet. c j naar het Kalf ge-

keerd is. Zoo dra de hand, welke het

werktuig beduurt, omtrent tot den ingang

van de fchede gekomen is, dan moet men
die langs hetzelve, te rng tVekken tot aan

het einde, dat in een achterwaards gekrom-
den haak ( Fig. 8 en o liet. b) bedaat.

Deze alsdan met de volle hand gevat, en

liet werktuig volkomen, en wel zoodanig

in de deelen gelchoven worden, dat het

vooruitdekend einde digt op den arm , de

hand en de vingers van die arm en hand lig-

ge, welke in de gebooriedeelen der Koe
is, en langs dezelve voordorpen; ten wel-

keu einde bet werktuig hoog aangezet, en

aan deszelfs uiterfte deelen opgeligt moet
worden: terwijl het voorde lepelsgewijs

einde van hetzelve dtoos langs den in de

fchede zi nde arm en hand voortgleijende

blijft ,
moet men het tusfehen de vingers

cn de borsc indringen; en het is (volgens

hem ) verre genoeg ingebragc , als het ruim

een handbreed over de borst is heen ge-

lchoven. Wanneer het werktuig daar heen

gekomen is, zoo zakt het bultende gedeelte

ee-
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eemgzins ; hieraan moet nu de hand op nieuw

verzec worden , en den , buiten de geboor-
*-UNDV£É *

tedeelen zijnde Heel zoodanig vatten ,
dat IV. Afd.

de rug van de hand eenen vasten fteun in

de kromte van den haak, en aan den ach-

terover gebogen haak -zelve vindt (*).
Wanneer nu door een kundig perfoon de

kop en voorpooten van het Kalf zachtjes

aangetrokken worden, dan werkt men, te

zelfden tijde, (zegt eberhard) door mid-

del van den hefboom, op het Kalf, met dat

gedeelte van het werktuig, hetwelk buiten de

geboortedeelen der Koe is, naar beneden te

drukken, waardoor het voorlle lepelsgewijs

einde om hoog rijst, en dit te meer doet,

omdat de in de fchede gebleven hand het

werktuig tot een iïeunpunt dient , en het

Kalf derhalve als door een hefboom opge-

ligt en in den ingang gebragt wordt (t)*
Hierbij moeten wij nu voegen , dat de

befchrijving van het gebruik des hefbooms
door den Heer eberhard gevoegd is in dat

gedeelte van zijn werk, het welk over de

ontleding van het Kalf, in het ligchaam der

Koe, handelt; maar door ons hier is toe-

gepast op zoodanig geval , waarin er wel

beklemming aan de fchouders of borst,

maar toch nog mogelijkheid is om de Koe
te verlosfen zonder het Kalf te ontleden,

en dus begrijpt men, dat in dit, door ons

be-

(*) Zie het meermaals aangehaalde werk van 3.
CUNTHER EBERHARD,

§ 4I&
( $) Idem $. 417.'
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bedoelde, geval, de voorpooten en kop in

•eene natuurlijke rigting liggende, op de ge-
wone wijze moeren verzekerd zijn, om er

te zijner tijd aan te kunnen trekken
, als

mede dat de beklemming aan den kop bij

de klinkfpieren , in dit geval, geene plaats

moet hebben of niet groot moet zijn, maar
de band en arm, zoo ver zulks noodig is,

moet kunnen doorlaten, om den hefboom,
op voorfchrevene wijze, onder de borst te

brengen, ten einde de daar meest zijnde be-

klemming te verhelpen.

Een Inftrument , het welk omtrent met
de hefboom van den Heer gunther eber-

hard overeenkomt, en tot hetzelfde einde,

dar is ,
als een hefboom

,
gebruikt werd

,

is ons ook nog bekend : het was tot eigen

gebruik uitgevonden door een Boeren Koe-
meester, genaamd jan blanken, wonenden
ce Leiderdorp . Deze man was algemeen als

kundig geacht, en werd door de Landlie-

den in ge heel Rijnland , in gevallen van

ziekten of verlosfmgen der Koeijen
,
geraad-

pleegd; hij bezat eene verzameling van al-

lerlei gedisteleerde wateren, olieteiten, gom-
men ,

kruiden, wortelen, zaden en^., wel-

ke iu ziekten en verlosfingen der Koeijen

te pas kwamen : dit alles was in flesfen

,

potten, bakken en dozen, met opfchriften,

geregeld gerangfehike , even als in eene

Apotheek daarbij had hij een labora-

torium , disteléerketels enz., kortom, het

voorbeeld voor eene Vee-artlenijkundi-

ge Apotheek was bij dien man te vinden.
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Zijne handgrepen en verloskundige bewer- HET

kingen waren boven die van jan louwen rundves#

en andere Boeren Koemeesters te Hellen, iv. Afd,

waarom wij ook eenige van dezelve, tel- VI».

kens op zijne plaats, in dit ons werk zul»

len befchrijven en op de platen afbeelden.

Het door hem uitgevonden Inftrument of

Spatel ,
welk men ook Hefboom zou kun-

nen noemen, verfchilt daarin van den hef-

boom ,
door eberhard uitgevonden

, dat

het einde van deszelfs Heel niet haaksgewijs

is, maar als een knop tot handvatfel heeft,

en dat de lepel niet open maar hol geflo-

ten is. Wij hebben de afbeelding er van

op onze Plaat XXXVIII bij Figuur 2 ge-

plaatst.

a Is het midden van deze fpatel of hef- Verklaring

boom. vanPiaat

b Deszelfs Heel en knop tot handvatfel.
Fi

Al "

c Deszelfs lepel.

Nu moeten wij nog fpreken van dat ge-

val, wanneer er eene dubbele klemming
plaats heeft ,

namelijk : van de kruin van den

kop bij de klink en van de borst of fchou-

.ders bij den ingang van het bekken; het

welk , zoo als wij reeds gezegd hebben

,

een der moeijelijkHe gevallen veroorzaakt.

Om in zoodanig geval het Kalf af te ha- Befchrij-

kn , is door den Heer erissman een In- vin& der

Hrument uitgedacht, door hem de Groote^otsfPa *

Spatels genoemd: deze fpatels moeten (vol-
*

gens zijne befchrijving) van geflaald ijzer

zijn;
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bït zijn; dezelve moeten tot aan de Helen be-
auNDVEE.

|^] ee(j z jjn ir,ec dik fterk zeem - leer, of zacht

IV. Afd. bereid ongeboren kalfs - leer De beklee-
vil. ding moet zoodanig gefchieden, dat de na-

Hoofdft.
^en aan ^en boven- of onderkant van het

werktuig zijn. Het leder is ook f volgens

zijn oordeel ) te verkiezen boven duffel enz.

,

omdat het leder dunner en zachter, en met
warme olie befmeerd zijnde , ook veel glad-

der en gemakkelijker bij het inbrengen

,

wrikken en uitbrengen der fpatels is.

De groote fpatels moeren (volgens dien

Schrijver) gebruikt worden, om een Kalf,

dat wegens zijne grootte in zware beklem-

ming geraakt is, al wrikkende en trekkende

uit te halen. Zeggende hij voorts, dat, te

dien einde , altoos eerst het Kalf, met de

voorpooten en den kop daarop , of met
de achterpooten in de klink moet gevor*

dert zijn, en dat men dan de voorfte of
achterfle pooten tusfehen de fpatels vast

woelt, en op die wijze aan het wrikken,
trekken en werken gaat.

Verklaring Wij hebben de afbeelding van deze groo-

van Plaat te fpatels uit het werk van den Heer eriss-
xxxx MAN overgenomen, en dezelve geplaatst op
Fig.

onze p] aat XXXX Figuur ió, zijnde de

befchrijving er van (volgens gemelden Schrij-

ver) als volgt:

Gemelde Figuur 1 6 is dan, als gezegd

is, eene afbeelding dier groote fpatels.

aa bb Zijn de lepels, waarmede het Kalf

omvat wordt, moetende de bogt van eL
ke

\
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ke lepel , te rekenen van het uiterfïe het

punt a tot aan de deel bij b , 19 dui-
RUNDVEE*

men, Rijnlandfche maat, lang zijn.
.

IV. Afd.

bh cc Zijn de delen dier fpateis : dezelve VI1 *

moeten elk ten minde 15 duimen. Rijn-
Hoofdfl«

landfche maat, lang zijn, en mogen wel

iets langer, maar niet korter zijn.

dd ee Is de breedte der lepels, welke breed-

te van elk moet zijn 2 duimen
, Rijn-

landfche maat.
/

De ijzeren platen, welke aan de houten

delen vast geklonken zijn, moeten i~ duim
breedte , en de dikte van 2 lijnen , mede
Rijnlandfche maat ,

hebben. De delen moe-
ten van derk hout zijn: palmboomen * hout

is daartoe het beste.

Wanneer er ma eene dubbele beklemming Gebruik

plaats heeft, namelijk, van de kruin bij de^er srootc

klink en tevens van de fchouders onder het
pate s *

kruis - of heiligbeen , bij den ingang van

het bekken, en dus alles vast zit, dan moet
men (volgens dien Schrijver) de Koe
over de eene of andere zijde leggen

,
en

aan beide kanten ,
langs de kaken , en

verder binnenwaarts door de been buis, of

het bekken tot over de Ichouderbladeren

van het Kalf, twee, met leder bekleede ,

platte , niet lomp of te grof gemaakte,

ijzere fpatels, (maar zoo als die in de aan-

gewezen Figuur zijn afgebeeld) invoeren;

vervolgens de podten van het Kalf, tusfchen

derzelver deelen onbeweegbaar vast woelen;
en dan, al zachtjes heen en weer wrikken-

de,
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IIET de, beginnen te trekken; en daar mede al
*-UNDV£E * flerker en fterker, en eindelijk zoo flerk

ïv* Afd. voottgaan als noodig is, om het Kalf uic

VI1
;

de beklemming onder het kruis- of heilig-
iioofdit.

, verder in de beenbuis of het bekken te

krijgen. — Tevens moet ook (volgens eriss-

man ) iemand der medehelpers dan geftadig

met de vingers op de reeds aangeduide wij-

ze ( * ) ,
de klink zachtjes verwijden en

open houden, om de geftadige zuiging der

gefpannen klinkipieren weg te nemen ' j).
Dit is , volgens het oordeel van de Heer

ERissMAN, de eenige behandeling, in zoo*

danig zeer raoeijelijk geval, en waardoor

het Kalf (als ér geen andere toevallen zijn)

gemeenlijk nog levendig kan worden afge-

haald, zonder befchadiging van de Koe,
bijzonder als men gelijk, zonder rukken of

floten en niet te drifcig of geweldig voort-

werkt, en men het inbrengen der fpatels

ook niet te lang heeft uirgeüeld: — want
de fchouderbladeren , al zijn die te groot en

te grof, zijn nog week van been , zeer

meegevende in de gewrigten , en kunnen
dus door het wrikken, met de (parels, wel

verder in en door de beenbuis of het bekken
gebragt worden.

Verklaring Wij zullen deze behandeling aan onze
vin Plaat Lezers vatbaar trachten voor te (tellen ; men
xxxix
Fig. 2.

(*) Zie hier voren, in het VI Hoofdtluk dezer

IV Afdeeling, bladz. 187.

C f ) Zie de reeds aangehaalde Verhandeling van

A. eïussman, bladz. 4$—48.
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zie ten dien einde op Plaat XXXÏX Fig 2,

alwaar men een Kalf ziet afgebeeld , en te-

vens hoedanig deszelfs kop en voorpoten

,

tot over de fchouderbladen , tusfchen de

fpatels gekneld liggen om het op de , door

de Heer erissman, befchrevene wijze af te

halen.

aa Is de kop en het ligchaatn van het

Kalf.

b Gedeelte der eene voorpoot, zijnde het

overige door de fpatels bedekt , en de

andere voorpoot hier niet zigtbaar.

e Het fchouderblad.

dd De fpatels, welke om den kop en tot

over de fchouders van het Kalf liggen.

e De (leien der fpatels , welke om de poo*

ten zijn vastgebonden en omwoeld.

ƒ De achterpooten van het Kalf.

Het bekken is in deze Figuur er niet bij

afgebeeld, alzoo het ons meest te doen was

om de ligging der fpatels duidelijk voor te

dellen , en men deze afbeelding, op de ove^

rige afbeeldingen ,
welke op deze Plaat ge-

vonden worden, toepasfende, zich zeer we!

kan voordellen , hoedanig de ligging van het

Kalf en de fpatels in het bekken der Koe
is.

Op deze wijze, wordt in zoodanige om*
dandigheden, veel toegebragt tot de ver-

losfing der Koe en het levendig afiialen van

het Kalf; doch niet te min vereischt deze

bewerking eene geoefende hand tot het in-

HET
RUNDVEE*

IV.

VU.
HouiUit.
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**T
RUNDVEE

IV. Afd.
‘ VU.
Hooxdft.

Afkeu-

ring van

iet ge.

bruik der

platte hoy.

ten in be»

^lemmin-
gen.

brengen der fpatels , en andere dergelijke,

inftrumenten , maar nog meer in het fluiten

der (leien of hegten , omdat het wel gebeurt,
dat de geboortedeelen der Koe gezwollen
zijn, waardoor er een fluk vel of vleescty

tusfchen de tangen zou kunnen gekneld ge-

raken
, en met het afhalen van het Kalf,

tevens worden afgefcheurd, het welk niet

alleen ontllekingen in de geboortedeelen

der Koe, maar ook deszelfs dood ten ge-

volge zou kunnen hebben.

Bij vele Landlieden en oude Koemeesters
heb ik ook wel in gebruik gevonden platte

taaije houten, van duigen gemaakt, welke

zij gebruikten om de beklemde deelen uit te

wringen , dan deze zijn zoo goed ni^t als

de ijzere fpatels, om dat die houten te dik

en te grof moeten zijn , om de vereischte

lievigheid te hebben , en het dus ook ce

moeijelijk is om dezelve in de geboortedee-

len der Koe te brengen, en komt het te

gebeuren , dat die houten in hetligchaam der.

Koe breken, zoo kunnen deszelfs geboor-

tedeelen zeer befchadigt worden, waarom
het gebruik van dezelve ten ilerklte is af te

keuren
, en daar tegen het gebruik der ijzere

fpatels aan te prijzen, dewijl men met de.-

zelve ( hoewel zij dunner behoeven te zijn

dan genoemde houten} meerder kracht op
£en zekere en veilige wijze oefenen kan als

met de platte houten.

Wat nu het geval betreft, wanneer de ver-

hinderingen, ter verlosfing der Koe, zoo
groot zijn

,
dat tot behoud van de Koe hec

- ' ‘ " “ Kal
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HETKalf moet worden opgeofferd, hier van zul-

len wij fpreken , als wij over de ontle-
RÜN1)V*E '

ding van het Kalf, in het ligchaam der Koe, IV Afd.

zullende handelen. VII«

De beklemmingen, welke bij een natuur*
Hoofift*

lijke ligging van het Kalf, met den kop en
de voorpoten vooruit, fomdjds plaats heb-

ben, tot dus verre zijnde afgehandeld, zoo
zullen wij overgaan tot het verder befchrij-

ven van die hulp - vereifchende gevallen,

welke bij het verlosfen der Koeijen plaats

kimnen hebben.

Wij moeten dan nu, in de eerlle plaats, nefchrij.

fpreken van de moeijelijke en zware verlos vin s. de
f

lingen, door tegennatuurlijke ligging van ke°eo zwa-
het Kalf veroorzaakt, en wel van die, wel re verlos-

ke bij verlosfingen ,
met den kop of voor fingen,ver*

pooten vooruic , kunnen voorkomen. oorzaakt

Alseenalgemeene regel, bij de tegennatuur- natuurfij!

1-

lijke ligging van het Kalf, wordt door denkeiiggm*

Heer erissman te rcgt gezegd dar eerst en ?r
e“ van bet

vooral het tegennatuurlijke in de liggmg van den kopen
het Kalf te regt gebragt moet worden: datvoorpoo-

is; dat het verkeerd of tegen natuurlijk lig ten voor-

gende, zoodanig moet herlegd
,
gekeerd of

ult '

verfchoven worden, dat het die rigting ten Algeme®.

aanzien van de beenhuis en de overige verlos*
Re resei*

fings - deelen krijgen , volgens welke het

Kalf, op de gemakkelijktle wijze, er door

kan t
Wan-

C*) Zie de meermaals aangehaalde Verhandeling

van a. éRIsïman , bladi. 55.

p 2
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H*T
RUNDV48

IV. Afd
VII.

Hoofdft.

Het voor-

komen van

den kop
zonder de

oorpoo-
teo , en

wijze om
deze laat-

je te ont

Wikkelen,

Wanneer dan bet Kalf met den kop of de

voorpoocen vooruit komt, zoo moet men
in het oog houden, om altoos te werken om
den kop (zoo dezelve niet op de voorpoor
ten ligt ) op dezelve in de geboorte te doen
komen , en zoo de kop alleen zonder de

voorpooten voorkomt , dan te werken om
de voorpooten onder dezelve en in eene goe-

de rigting te krijgen, alzoo een verlosfing

met den kop vooruit, zonder dat tevens de

voorpooten er onder en in de geboorte, zijn,

nimmer tot een goed einde kan gebragt wor-

den.

Wanneer dan de kop alleen voorkomt,

zonder de voorooocen, dan moeten dezel-

ve opgezocht en met den kop inde geboorte

gebragt worden. Om dit te bewerken , bren*

ge men, op de reeds befchrevene wijze (*

eene hand in de gebqortedeelen der Koe, en

van den kop van het Kalf, langs de borst

tastende, tracht men de voorpoacen te vin-

den, en aan derzelver klaauwen te komen;
deze onder het lige.haam van het Kalf en

naast elkander gevonden hebbende , vatte

men dezelve zoo aan, dat de middelde vin-

ger tusfehen de poocen, van achteren na

voren uitlieekt en de pooten door de duim
en de overige vingers zoo omvat worden

,

dat de zooien der klaauwen in het hollen

der hand komen te liggen. Men tracht ver-

vol-

(*) Zie hier voren, in het 6, HoofdHuk, dezt

4* Afdeling, bladz. 177 ea 17S.
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volgens de klaauwen vnn de borst nf te wer- HPT
,

ken en dezelve zachtjes al meer en meer

naar voren te trekken , door \Velke bewer IV. Afd,

king de geledingen, der knieën iets naar bo-
Iloülci^ é

ven gedrongen worden , en die van de el-

lebogen meerder buiging bekomen. Verder

met de ontwikkeling gevorderd zijnde ,

wordt het vborthalen der poöten gemakke-

lijker, en fpoedig komen dezelve, nevens

en onder den kop, in de fchede.

Wanneer de Koe,, gedurende deze be-

werking, flaande is, dan is hét onverfchil-

Jig , welke hand men , tót het naar voren

halen der pooien, gebruikt; mits in het

oog houdende, dat de buitenzijde der hand

naar den wand der baarmoeder gekeerd zij;

gelijk reeds gezegd is (*); maar is de Koe
liggende , dan moet men die hand gebrui-

ken , welke met de naar boven liggende

zijde van de Koe overeenkomt: indieri dus

de Koe op hare linkerzijde ligt, dan nioec

men ,
tot deze bewerking , de regterhand

gebruiken , dewijl de meeste ruimte , tot

het voorthalcn der pooien , dan aan dc reg-

terzijde te vinden is ; ligt de Koe integen-

deel op de regcerzijde, dan moet men, om
dezelfde reden, de linkerhand gebruiken.

Zoo een of beide de voorpooten , meet

dan gewoonlijk , van de borst afleggen , zoo

zal men dezelve toch gemakkehjk vinden,

wan*

(*) 2 ie hiér voren, (n het zesde Haofdft* dezes

Viciüe At'deehng , biadz. 1 77.

R 3
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HET
HtNDVKE.

wanneer men, volgens het hier voren ge-
melde, handelt, en de deelen, waar langs

iv. Afd, nien tot de klaauwen moet komen, altoos

,
Iloü/ait.

V
°!f‘

\

Wanneer, door te Iaat aangebragte hulp,
reeds eene groore vernaauwing en droogte

in de verlosTingsdeelen der Koe plaats heeft,

en de heide pooten van het Kalf moeten
gezocht worden, dan is het veelal het best,

om flechcs een te gelijk voort te halen en

in de fchede te brengen, en heeft het plaats,

dat de pooten over elkander geflagen zijn,

zoo moet men de bovenfle het eerst in de

geboorte trachten te brengen.

Indien reeds eene voorpoot met den kop
in de geboorte, maar de andere voorpoot

nog te zoeken is , dan moet men , om de

reeds voorgekomen voorpoot , op de ge-

wone wijze, een touwband of lint binden;

dan de kop , door eene hand tegen het voor-

hoofd te zetten , wat te rug fchuiven , en

vervolgens de andere poot opzoeken en naar

voren brengen, De tweede voorpoot mede
in de geboorte gebragt zijnde, zoo moet
de touwband of het lint van de eene poot

losgemaakt en om beide de pooten gebon-

den worden: dit gedaan zijnde en de kop
goed op de pooten liggende , zoo wacht

men de weeën af, en deze komende , zoo
begint men aan het Kalf, met eene fchroefs-

ge *

(•) Zie hier voren , in het zesde Haofdft. deztr

vierde Afdeciicg , bladz. 178*
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gewiize beweging , te trekken , daarmede HET
.

vervolgende telkens als er op nieuw weten

komen , eri ophoudende, wanneer dezelve iv. Afd.

over zijn : in den beginne trekt men aan den

touwband of het lint , vervolgens aan de
*

voorpoocen, welke dan weder zoo moeten
worden vastgehouden , dat de zooien der

klaaiiwen in de hand liggen
, moetende de

kop , ter vérligcing van het trekken , op de

pooten worden gedrukt, en op deze wijze

het Kalf, als door eene fchroefsgewijze be-

weging, door de geboonedeelen der Koe
gehaald.

Wahneer hét Kalf met de punten der el-

lebogen tot voor het fchaambeen der Koe
is gekomen, dan moet de kop regtop ge-

houden ,
en de voorpooten aaiigetrokkeri

Worden; zoo dra de punten der ellebógeri

Over het fchaambeen zijn , dan trekt men
in een fegte lijn, tot dat de kop voorbij

het heiligbeen is en gedeeltelijk in de klink

te voörfchijn komt: dan trekt men weder

éèhigzins haar beneden en volbrengt alzod

de verlosfing.

Deze bewerkingeh, volgens de leiddraad

van den Heer eHerhard en onze eigene op-

merkingen , zoo kort mogelijk zijnde voor-

gemeld , zoo kunnen wij niet nalaten oni

ook de behandeling van den Heer eriss-

Iwan, in dergelijke gevallen, hierop te la-

ten volgen, te meer, daar dezelve, in eed

geval, in plaats van de band, een inftru-

rnënt gebruikt om het hoofd te rug te zet-

ten, en vari welk inftrumeat wij mede de

P 4 be-
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hst befchrijving (volgens zijne opgave) zullen
muNDVEE. mededeelen<

iv. Afd. Wanneer er dus eene tegennatuurlijke lig-

Vii. ging van het Kalf plaats heeft, en deze zoo-
Hoofdft. danjg js? dat het hoofd zich alleen in of

Andere voor de beenbuis of het bekken opdoet,
bewerkin- en de voorpooten bij het lijf en dus achter

zelfde

1 l

ge ^ et 11 ijer * of fchaambeen blijven zitten , zoo

val,
"

zijn er (volgens de Heer erissman) vier

onderfcheidene omhandigheden op te mer-

ken.

De ligthe omhandigheid, zegt hij, heeft

plaats, wanneer men, bij de invoeling, wat
lager naar de pooten tastende, dezelve, een

voor een , zachtjes vooruit kan halen en de-

zelve onder het hoofd, in de geboortedee-

ïen der Koe kan brengen : men doet dit

dan, en blijft dan zachtjes aan de pooten

medetrekken
;

gefchiedende de verlosfing

,

ingevalle er geene groote beklemming is,

dus vrij gemakkelijk.

Eene, eenigzins werkelijker, omhandig-
heid heeft plaats, wanneer het hoofd, zon-

der de voorpooten, reeds verder in de been-

buis of het bekken gevorderd is: men moet
dan trachten langs de zijdeelen van het hoofd

in het bekken door te tasten , en de eene

poot na de andere voort te brengen; dit

gelukkende, gaat men voort, zoo als bij

de ligtlle om handigheid gezegd is.

Eene zeer moeijelijke omhandigheid heeft

fomtijds plaats , wanneer het hoofd reeds

eenigzins beklemd , of zoo verre in het bek-

ken gevorderd moge zijn, dat de hand er
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niet meer tiisfchen door kan , om de poo
ten voort te halen : rrien moet dan , met de

hand, het hoofd zoo verre trachten te rug

te werken, dat men plaats bekomt om de

voorpooten te zoeken en voort te bren-

gen ,
en welk te rug zetten van den köp

,

door de hand, doorgaans gelukt, als men
in tiids alles onderzoekt en goed werkt.

Maar eene allergevaarlijk!!^ omdaniigheid

heeft plaats, wanneer het hoofd, zonderde
voorpooten , reeds zoodanig beklemd en

vastgeraakt of zoo verre in het bekken ge

vorderd is, (iets, het welk door te lang

dralen of door vet keerde werking kan ver-

oorzaakt worden,) dat het onmogelijk met
de hand kan te rug gezet worden : in

zulk eene omftandigheid (zegt die Schrij-

ver) is het onmogelijk, een voldragen wel-

gefchapen Kalf zoo , met de voorpooten

langs het lijf, met geweld levendig vooruit

ce halen, dewijl de fehouders, bij gewel-

dige trekking, zich dan onbewegelijk vast

tegen de darm - en fchaambeenderen van het

bekken zouden aanzetten ; terwijl dit nog
erger zou kunnen wo rden , wanneer men
het hoofd al eens verder door en tot de

* kruin bij de klink voortkreeg Het is der-

halve noodzakelijk , dat het geklemde hoofd
te rug gewerkt wordt , dan dit moet niet

met de mik ( dat gewone Boeren inffrn*

ment) gefchieden, wordende dit door die

Schrijver een moorddadig inftrument ge-
noemd

, door welks onbefuisd invoeren de
teedere verlosfingsdeelen der Koe aanmer-

F 5 ke*

H3T
R.ÜNDVEE J

IV. Afd.
Vit.

Hoéfdft.

Het tc

rus wer-

ken van

dén ko£.
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met kelijk befchadigd , en dikwijls ellendig eti
rundvee, doodelijk gekwetst worden; er) dóór welks
JV. Afd# drukken

,
tegen het Kalfshoofd , de muil

Hoo/dft
^eer^J^ gekneusd en gehavend wordt , eti

00 #

het welk geheel uit de verloskunde behoor-
de verbannen te worden; maar kan, naar

zijn oordeel , beter en veiliger gefchiederi

door een indrumenc , waarvan wij , als ge-

zegd is, de befchrijving en afbeelding zul-

len mededeelen.
fcefchrij- Dit indrument wordt door hem de kleinè

kidn/r»- ^Pate^s ger»aamd , met het latje er tus~

teis, en fchén , dezelve moeten alleen gebruikt wor-
het latje er den, om het Kalf, dat niet behoorlijk iri

«sfchen. ^ geboortedeelen der Koe gekomen is , eri

ónmogelijk zonder gevaar uitgehaald kart

worden , te rug te zetten , wanneer meri

zulks niet met de hand doen kan; het is

dus dien (lig in alle die gevallen
, wanneer

het Kalf, doör perfing of verkeerde wer-

king, in het bekken in beklemming geraakt

is, zonder dat de voorde pooten met den

kop er op, of dé achterde pooten buiten

de klink zijn ;
dienende het latje inzonder-

heid, om, als er geen pooten zijn vóórge-

komen, de beide delen der kleine fpatels

tot het dóen der terugzetting te zamen te

voegem

Deze kleine fpatels moeten, even als dé

groote, van gedaald ijzer zijn, en op dé*

zelfde wijze met leder bekleel, als hier vo-

ren van de groote fpatels gezegd is (*)
het

C*') Zie hier vofen , in dit Hoofdft ,
bladz. 215

en 216.
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het hout, tot de delen gebruikt wordende, HET

en waaraan de ijzeren platen der fpatels zijn

vastgeklonken , moet mede fterk , liefst palm- iv. Afd.

boomen-hout zijn.
Fiaofdft

De afbeelding van deze kleine fpatels en

het latje vindt men op onze Plaat XXXX Verklaring

Figuur 18. xTxX
*1

aa bb Zijn de bogten of lepels: deze kun*

nen gevvoonlijk 9} of duim lang zijn

;

men kan dezelve ook een of twee duim
langer maken ; de breedte en dikte zijn

als die der groote fpatels.

bb cc De Helen der fpatels, welke zoo
lang als die der groote fpatels moeten
zijn.

bd Vierkante rigchelcjes of lijstjes, welke

op ieder Heel der fpatels moeten zijn *

en tegen welke het latje Huiten of aan-

gehouden moet woeden, om niet langs

de fpatels af te glippm.

t Is het latje : dit moet zoo lang zijn als

de Helen der kleine fpatels ; het moet
ii duim breed, 1 duim dik, en met le*

der bekleed zijn.

ƒ Het begin van het latje, alwaar, ondef

het bekleedfel , een fponsje moet zijn,

om bij de terugdrukking het Kalf niet te

kneuzen.

Het latje moet zodanig zijn, dat, als de

Helen der fpatels er om vast zijn gewoeld ,

alles hecht is en een glad ligchaam uit-

jimkc.

De
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nET De langwerpige openingen in de JcpeH
ïundvee.

der fpacels dienen öm dezelve ligter te ma-
iv. Afd. ken
V
fdd

Wij keeren, na het medèdeelen van deze
*00 * befch rij ving; weder tot de bewerking in hec

laatstgemelde geval.

Gebruik Wanneer dan de kop van het Kalf niet
der kleine nlec ^e hancj kan 9 maar door een inllru-
pa e s

* ment moet té rug gezet worden , dan voert

men, (yolgens de Heer erissman), op
eene voorzigdge wijze, twee (zoo even

befchrevene) met leder bekleede ijzeren fpa-

tels in de geboortedeelen der Koe, langs

het hoofd van het Kalf, in; men bindt de-

zelve bij de ftelen vast , zoo
L
dat zij als

een groote tang zijn , tusfchen welke het

hoofd ftijf vastgehouden wordt. Men be-

gint vervolgens zachtjes, en Voorts al (Ier-

ker, en eindelijk zoo flerk , achterwaarts?

of te rug duwende, te wrikken, dat men
het hoofd los en te rug krijgt; oordeelen-

de die Schrijver, dat dit dan altijd gefchie'*

den kan: ten min 11e wanneer men niet reeds

vele uren of halve dagen , uit onkunde,
verkeerd gewerkt en alles gekwetst en be-

dorven heeft , waardoor reeds zware oric-

/ fleking in de verlosfingsdeelen plaats kondé
hebben , en er ge,ene gelukkige verlosfing

meer mogelijk is.

Wanneer het hoofd te rug gezet is, dan

brengt men de voorpooten vooruit onder

het hoofd, en volvoerc de verlosiing, zoo'

als reeds in onderfcheiden geva'len van be-

klem*
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ming enz. is opgegeven (*); welke dan

zeker, zoo men met te lang gewacht of

verkeerd gewerkt heeft , met behoud van

Koe en Kalf verrigt kan worden ( f ).

De verlosfing, ingevalle zich de kop al-

leen , zonder de voorpooten , in de geboorte

aanbiedt, nu ook volgens de bewerking van

den Heer er issMAN afgehandeld zijnde, zoo

zullen wij overgaan tot de verdere geval

len, welke kunnen plaats hebben, en wei

het eerst rot die , waarin de voorpooten
zonder den kop voorkomen*

In deze gevallen moet men vooral wer-
ken, om den kop naar voren op de voor-

pooten en in de geboorte te brengen , het

wdk men op de volgende wijze kan ver-

rigten: wanneer zich een der voorpooten
in de geboorte aanbiedt, zonder de andere

voorpoot en ook zonder den kop
,

dan

maakt men om de , in de geboorte liggen-

de, voorpoot een lint of rouwband vast,

en tracht, alvorens aan den kop te begin-

nen, de andere voorpoot, op de reeds be-

fchrevene wijze (§ j, mede in de geboorte

te brengen ; aic gelukt zijnde, bindt men bei-

de de voorpooten met het lint of den rouw-

band aan elkander, en laat ze daar aan vast-

hou-

HET
RUNDVEE,»

IV. Afd.

VII.

Hoofdft*

Het voor-

komen van
de voor-

pooten

zonder deq
kop.

( * ) Zie hier voren , in dit Hoofdftuk , op bladz.’

217 * 218 , £24 en 225.

(f , Zie het meermalen sangehaalde werk van a»

ERissMAN , bladz 60 en 6l

( §
* Zie hier voren , in dit Hoofdftuk , op bl?d*.

222 en 223,
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*PT houden , terwijl men den kop zoekt te krij*
«ündvee.

gen; wanneer dezelve nu tusfchen of ne-
\v. Afd, vens de voorpooten in het lager deel van

Hoofdft
c‘e baarmoeder *s gezonken, en dus daaruit

1
* moet getrokken of opgeheven worden; zoo
wordt, om dit te bewerken, door den Heer

Befcfcrij* ebfrhard een inftrument aangeprezen , het
h)g yon we jj^ door ^em hec heftuig ( Elevatorium ^

tuig.
genoemd wordt

Dit werktuig beftaat , volgens zjjne be-

fchrijving, uit twee kromme haken, welke
elk, door een aan hetzelve vast zijnden ring,

aan den middelden vinger van iedere hand

kan worden vastgemaakt. De ring is aan

die zijde, waaraan de haak aan dezelve vast

is, met.eene breede fpleet voorzien, door
welke ipleet het eind van een fmal lint, ter

lengte van omtrent een of anderhalve el,

getrokken werd ; het eene einde van het

lint wordt digt aan den ring te rug gella*

gen , en met het ander langer deel zamen-
genaaid. De ring behoort de noodige wijdte

voorden vinger van den Koehelper
, die

hem gebruiken moet, te hebben; dezelve

moet niet te wijd zijn, opdat hij niet van

zelve afvalle, en ook niet zoo naauw, dat

men hem niet door den bijliggenden duim
gemakkelijk zou kunnen afftroopen , en in

de geboorcedeelen van de Koe achterla-

ten

Men

(*) Zie het meermalen aangehaalde werk van

J. QUN1KSR. EBEkHARD $. 2?3.
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Men zie de, uit het werk van ebfuhard het

overgenomene , afbeelding van die heftui

g

,

RUNDVER *

in deszelfs natuurlijke grootte, op onze iv. Afd.

Plaat XXXX Figuur 5 en 6; zijnde Pi* VIT *

guur 5 hetzelve in zijn geheel.
Hoofdft.

a Is de ring.

h De haak.

c Een (tuk van den band, door de fpleec

van den ring getrokken, en aan elkander

genaaid.

Verklaring

van Plaat

XXXX
Fig 5 en 6 '

Figuur 6 is de ring van het heftuig , af-

zonderlijk, ep zijne fmalle zijde liggen-

de, om de fpleet, die tot de doorhaling

van den band dient, duidelijk te doen

zien.

Gebruik

Om nu den kop, wanneer die achter de van ,het

voorpooten is te rug gebleven, of tusfehen heftulg*

dezelve neergezonken is , of dat die op eene

andere wijze in de baarmoeder verborgen

zit, op te heffen, aan te trekken en in de

baarmoeder te brengen; zoo moet de Ko.e-

helper een van deze haken, met zijn lint,

door middel van de aan de haak vast zijn-

de ring, aan den middelften vinger van die,

hand (teken, aan welker zijde de kop ligt,

en wel op die wijze , dat de haak in de

vlakke hand te (taan kome, en deszelfs groot-

ite gedeelte van den vinger bedekt en ver-

zeld worde (*).
De

() Hetzelfde werk yan bbirh^ad S *74.
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WRT De Koehelp er moet met de hand
, welke op*undvek

wijze gewapend j s ^ 1Tiet hec

jv. Afd. buitenfte van dezelve naar de zijde der baar-
vn. moeder gekeerd

, langzaam bij de voorlig-
Hoofdft.

]jggCn(je t|ee}en voortgaan, tot dat hij bij

den kop komt: dan moet hij trachten, de
bek van het Kalf te krijgen, en de haak
in deszclfs achterben hoek , tusfehen de

boven- en onderkaak, in te flaan. Wan->

neer het echter niet mogelijk is, den bek
te bereiken, zoo moet hij zijn besc doen,
om vooreerst de haak in den hoek van de

oogkas, aan dezelfde zijde, in te zetten;

vervolgens den ring van den vinger aflbroo-

pen, maar het daaraan vastgemaakte lint in

de hand houden , dit iets te rug trekken

,

cn het tevens eenigzins ftrak aanhalen
,
(zon-

der evenwel terftond de hand geheel uit te

halen ) ,
welk aantrekken men met de an-

dere, buiten de geboortedeeien zijnde hand,

doen kan , door met dezelve aan het uic

die deelen hangend einde van het lint te

trekken. Vervolgens trekt hij fterker aan

het lint, om den kop uit de plaats, waarin

hij ligt , meer op- en voorwaarts te ruk-

ken. Wanneer hij hierin gedaagd, en de

kop zoo verre gekomen is , dat de kin kan

bereikt worden, dan moet hij de in de ge-

boortedeelen zijnde hand er geheel uitha-

len , en het lint, buiten de deelen, door

dezelve vatten en het eenigzins (Irak hou-

den. Dan moet hij de andere hand, welke

met de tweede haak voorzien is, op ge-

lijke wijze i» de baarmoeder brengen, en
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die tweede haak in den hoek van den bek, H5T

aan die zijde, welke regt tegen over die is,
RUNDVEI *

waar men den eerlten haak in de holte van iv Afd.

het oog gezet heeft, tusfchen de kaken in-

fchuiven; deze mede vast houdende, zoo
0 *

moeten beide de linten met cfe- hand , die

in de baarmoeder is, gelijk aangetrokken,

en de kop daardoor in de behoorlijke rig-

ting en ligging tot de geboorte gebragt wor-
den. Wannéér de haak, die in de holte

van het oog gezet is , niet vast genoeg
houdt, dan kan men, na dat de kop iets

hooger daarmede is geiigt geworden
, die

haak in den bek verplaatfen , alvorens de

ecrile hand uit de baarmoeder te rug te

halen (*).

Doch eer de Koehelper den kop op die

wijze begint te ligten en te ontwikkelen,

zoo moet hij de, in de geboorte (taande,

voorpooten behoorlijk vastmaken , opdat

dezelve niet, onder het werk, ter verkrij-

ging van den kop , te rug fchieten , en daar-

door het werk verzwaren. Om dit te doen

,

moet hij de beide voorpooten , onder de

kniegeleding , zoo hoog hij kan , vatten

,

en dezelve omwinden met zacht afgefleten

linnen ^ of met een dik kompres, en leg-

gen er een lint om heen , dat hij dubbeld

kan nemen , om de beide einden in het

midden door te (teken, en alzoo een (trop

te maken. Dit lint moet hij op de met
lin-

( * ) Zie het meermalen aangchaalde werk vaa

I. GUNTHEH EBER.HARD §• 375.

Q

x"
\
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hrt linnen omwondën plaats vast makep , en
^hundvee f

rQC trieer(je^e zekerheid , tusfchen de poo-

IV. Afd. ten doortrekken. Dit lint moet een vinger
vlï * breed zin; maar men kan ook, in plaats

yooldlU
daarvan, een ander lint gebruiken, het welk

door eberhard keerlint genaamd, en bij

qene volgende bewerking befchreven wordt,

hetwelk voorzien is met een luts, en met hec

ander doorge (loken eind tot een drop ge-

maakt kan worden; het een of ander dezer

linten mqet de Koehelper , zoo hoog mo-
gelijk , over de pooten fchuiven

, aantrek-

ken, en op de gemelde wijze vastmaken.

Aan het buiten de geboortedeelen der Koe
hangend lint moet de Koehelper, gedurende

dat hij aan den kop van het Kalf bezig is

,

met dc andere hand, deszelfs in de fchede

liggende pooten vasthouden
,

of door ie-

mand anders laten vasthouden. Wanneer
de Koe verkiest te liggen , dan moet de

Koehelper , alvorens tot het gebruik van

deze en andere inftrumenten of tot eenige

andere verrigting in de baarmoeder over te

gaan, wel acht geven , of de ligging van

de Koe de voorgenomen verrigting rnoeije-

lijk maken of begunftigen kan. Wanneer
dan de Koe op hare regterzijde ligt, en dac

daardoor de zoo noodige ruimte , welke

men tot opbeuring van den omlaag liggen-

den kop van het Kalf noodig heeft, ver-

naauwd wordt , zoo moet men de Koe om-
wenden en op hare linkerzijde liggen (*).

De
(*) Hetzelfde werk van eberhard, §» ayC.
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De behandeling van dergelijk geval , zoo het

als die door erissman wordt voorgefteld,
auNDVEE*

van die, door eb rhard voorgefchreven , iv. Afd.

verfchillende, zoo kunnen wij al weder niet VI1

nalaten dezelve hier bij te voegen.
Hoof *

Wanneer dan het hoofd van het Kalf ttis- Anders

fchen de reeds voorgekomen voorpooten behande-

wat te laag is gezonken, zoo dat het

die wijze niet in en door het bekken der
gcVai.

Koe kan komen, zoo moet men (volgens

erissman ) met de ingebragte hand de bei-

de voorpooten vasthouden, en zoo er Hechts

een is voorgekomen , de andere opzoeken
en voorbrengen; vervolgens moet men die

beide pooten tot buiten de klink halen , er een

touw (wij voegen er, voor dit en volgende

gevallen, bij: touwband of wel, een lint,

volgens het voorfchrift van eberhard), om
leggen en dat fterk laten vasthouden , in

eene gelijke rigting met de ruggegraat der

Koe, bet zij dezelve fta of ligge
; doch men *

oordeelt het best te zijn , dat de Koe Ha.

Voorts moet men de hand, over de uit-

gehaaide voorpooten, wederom in de baar-

moeder brengen naar den kop, dezelve grij-

pen ,
met de duim ia den bek en dc vin-

.gers onder de kin, dan door hun, welke

het touw vasthouden , hetzelve wat laten

flippen, waardoor het Kalf de pooten wat

naar zich haalt, en in dat oogenblik moet

men den kop tusfchen de voorpooten trach-

ten op te beuren of op te wippen; dit ge-

lukkende, laat men het touw weder aan-

balen, en dan komt de kop op de voor-

Q 2 poo'
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HET pooten, in eene natuurlijke ligging
,

te rus-
D " ten, kunnende men de verlosfmg

,
buiten

iv. Md; gevallen van zware beklemming , dan ge-

makkelijk vol voeren ; altijd bedacht zijnde
Jriöoidii*

i
*

i i i • j • i
•

c»p cene gelnke trekking en de verwijding

der klmkfpieren, op de reeds gemelde wij-

ze (*); terwijl men ook tevens, als ecu

maatregel van voorzigtigheid , dewijl er be-

klemming kan komen
,

met de hand het

ftrikcouwfje mede naar binnen kan nemen,
en na het op beuren of op wippen van den

kop, hetzelve om de kin, en het kinhoutje

er tu&fchen kan leggen, op de wijze, zoo

als reeds gemeld is i f ).

Deze behandeling van erissman , zeker

eenvoudiger zijnda .dan die van eberhard,
zoo kunnen wij niet nalaten dezelve aan te

prijzen in die gevallen, waarin het maar

eetdgzms mogelijk is, om den neergezon-

ken kop, zonder behulp van in ftru inenten

,

op te heffen ; dan
,

' daar er gevallen kun-

nen voorkomen , dat men met de band zoo
laag niet kan komen om den bek van het

Kalf ie krigen, dan zoude men zeker van

dc bewerking, door den Heer eberhard
voorgefclneven

,
gébruik kunnen maken.

Het voor- Gebeurt het, dat de- kop niet neergezoh-
kotren van ^ tnaar over het ligchaam te rug geffa-

poot. zon geil en met de lniiiD tegen het heiligbeen

der de an* gedrukt ia, en tevens eene voorpoot inde
baar-

(*) Zie bier vo.rqj ia het zesde Hoofdiluk de-
zer vierde Afdeeiifig , bladz. iBZ.

(f) idem, bia,dz. l '$6.
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baarmoeder is achter gebleven en de andere

in de geboorte gekomen is, zoo behoort

de achter gebleven voorpoot eerst gezocht

en mede in de geboorte gebragt te wor
den, alzoo daardoor het voorlte gedeelte

van den kop , het welk tegen het heilig

been is aangedrukt, eenigzins zakt, en men
meer ruimte bekomt, om met de hand tus-

fchen hec heiligbeen en den kop te komen

,

ten einde die voorzigtig naar beneden te

krijgen en op de voorpooten tc pi iaden,

terwijl men de voorpooten met de andere

hand grijpt , en dezelve langzaam aan en

naar voren haalt; op deze wijze wordt de

kop en de voorpooten in eene behooJijJse

ligging voor de verlosfing gebragr, wélke

dan verder op eene der reeds gemelde wij*

zen kan worden ten einde gebragr.

Heefc het geval plaats, dat wel de beide

voorpooten in de geboorte gekomen zijn,

maar de kop op de eene of andere zijde

van het Kalf geplaatst is
, en dus niet door

het bekken kan, dan is (volgens erissman)
vooral aan te mei ken, dat, in dit geval,

het Kalf altoos een weinig op zijne eene

of andere zijde ligt, en dus de eene voor*

•poot wat lager in de klink ligt, dan de an-

dere voorpoot * en dat het hoofd dan ge-

woonlijk aan de laagiïe zijde ligt. — Ter-

wijl men verder nog moet opmerken, dat,

wanneer het water reeds geheel is afgeioo-

pen, zulks dit geval zeer moeijelijk maakt,

vermits er dm veelal eene zeer fterke za*

mentrekking van de baarmoeder om hec lijf

Q 3 «*

HST
rundveb»

IV. Afdi

Vit
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dere voor*

pooc , ea

mee een
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ligchaam té

riig ge (la-

gen kop.

Het voor-

komen vati

beide de
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/

KFT en den kop van het Kalf plaats heeft, en
rundvee. men ^an zachtjes met de warme glibberig;

IV. Afd. gemaakte en ingebragte hand, tusfchen de

Koofdft
^aarmoe^er en hec Kalf, langs hetzelve moet
Urijken, om de al te fterke zuiging weg te

nemen of te verminderen ; zijnde die Schrij-

ver van oordeel, dat* als men op deze bei-

de omftandigheden geen acht geeft, en er

geen onderzoek naar doet, men dan fom-
tijds ellendig kan martelen. — De ver-

dere bewerking is , volgens hem , als volgt.

Men moet de voorpooten tot buiten de

klink halen, dezelve vastbinden en het touw
of lint door een der medehelpers laten vast*

houden , opdat het Kalf de pooten niet te

rug trekke, als men met de hand in de ge*

'boortedeelen der Koe komt; vervol-

gens moet men de hand langs de laagst lig-

gende poot inbrengen , en den kop , volgens

de opgegeven teekens, zoeken: gewoonlijk

tast men het eerst op de ooren; dan tast

men nederwaarts tot aan den fnuit, welke

men in den bek moet grijpen, zoo als men
best kan, ten einde dén kop om en op te

beuren , om dezelve op de voorpooten in

de fchede te liggen. Voorts verzekert men
de kin met het voorfchreven kintouwtje,

en trekt aan de voorpooten en den kop,

om de verlosfing te vol voeren (*).

De Heer erissman waarfchuwc hierbij

zeer

( * ) 7 ie het meermalen aangehaalde werk vaa

eblïssman, bladz. 63 en 64.
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zeer nadrnkkelijk tegen twee, bij vele Land HET
,

lieden in gebruik zijnde, gewoonten; ria-
RUlNDVEtt*

melijk : het onbefuisd voorttrekken aan de iv. Afd,

voorpooten, zonder dat de kop er in eene VIÏ *

behoorlijke rigting op ligge , terwijl zij door
Hoold

onkunde en verkeerde handelwijze dezelve vVaarfchu*

niet vinden of niec krijgen kunnen; en hec^mgtegeri

gebruik van een houten Hok of mik, welke^ aa^de
zij tusfchen de voorpooten van het Kalf voorpoo-

plaatfen , zoo dat de mik tegen de borst ten * zon *

van hetzelve komt ; tegen welke Hok zij^
dan de pooten Hrak aanbalen, dezelve daar- iigg e .

ef °9

aan vastbinden , en dan het Kalf op ecne

jammerlijke wijze draaijen en wringen, ten

einde den kop te kunnen vinden , dan bij

welke zij, door hun lang morrelen en ver-

keerd handelen , hoe langer hoe minder ko-

men kunnen , en dus de Koe vele fmarten

.aandoen, zoo dat die zelfs fomtijds aan de

gevolgen fterft, en het Kalf door hun el-

lendig vermorst wordt.

Nog kan het in tëgennatuurlijke liggin* Verkeerd

gen van het Kalf, met den kop en de voor- ° f hec OJt -

pooten vooruit, gebeuren, dat het Kalf ge- Ven
heel verkeerd of omgekeerd ligge, dat is, van het

dat het met het voorhoofdbeen naar het Kalf.

fchaambeen gerigt , en dus het bnderftè bo *

ven in het bekken komt. Volgens de Hel-

ling van den Heer eberiiard gefchiedc de

Verlösfing , in dit geval , op zeer veïfchil-

lende wijzen : als hec Kalf niet al te groot

is ,
en het bekken zijne behoorlijke maat

heefc , dan zoude , volgens hem
,

de ver-

Josfing, hoewel mosijelijker en langzamer,

Q 4
~

Éjcti
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HET toch nog tamelijk wel kunnen gefchieden;
RüNDVER.

maar jndien bij deze onregelmatige ligging
iv. Afd. van den kop n0g komt, dat er geene of

ïloofdit
ééne voorpoot voorkomt , of dat

bij zich verkeerd aanbiedende voorpooten

de kop te rug blijft, dan kan de verlos-

fing ten uiterlle zwaar worden , en er eene

omwenteling van het Kalf plaats moeten

hebben.

Volgens die Schrijver, moet een Koe-
helper, door kunde en oefening, vooruit

weten en kunnen onderfcheiden, welken trap

van zwarigheid de verlosfing zal hebben

,

indien hij het Kalf in de verkeerde rigting

van den kop wilde laten komen, dan of

de kop van het Kalf, en dus ook het Kalf

zelve, in de natuurlijke rigting moet ge»

bragc worden ,
om de verlosfing te doen

volgen : zeggende verder , dat , wanneer
bij de verkeerde ligging van den kop alle

andere om Handigheden niet zeer gunftig

zijn , daaruit eene ten uiterfte moeijelijke

verlosfing ontftaan kan, welke zoo veel te

zwaarder wordt , naar mate de verlosfing

langer heeft geduurd, en eene tijdige wel
aangewende hulp is verzuimd geworden.

De befchrijving der bewerking, welke,

volgens het oordeel van den Heer eb^r-

hard, in dit zoo moeijelijk geval behoort

plaats te hebben , om de verlosfing te ver-

ligren , is zoo belangrijk, dat wij niet kun-

nën nalaten, om ook deze, ten diende on-

zer lezeren, over ce nemen; cedeer, daar

* dit
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dit een aer moeijeliikfïe gevallen is, welke HRT
. ,

7 ö 7 rundvee.
kunnen voorkomen.

Na het reeds (wegens dit geval} uitdien iv Afd«

Schrijver aangehaalde
, vervolgt hij aldus:

,, Mee opzigt tot de praktijk, bij de op
te geven aanwijzingen tot bijbrenging van

hulp, moeten wij elke foort van deze

verlosfmgen onder het gezigtpunt van den

tijd brengen , waarin de hulp vereischc

wordt, en ingevolge van dien derzelver

behandeling, alleen naar het verfchil in

het tijdperk van eene eerst begonnen of

vertraagde verloshng, voordragen. ” ( *)

,, In het eerde tijdperk van deze verlos-

hngen , is de omwenteling de eerde en

voornaamde inrigdng
, die de kunst in-

roept, en welke thans ook niet moege-
lijk in de uitvoering is. Wanneer eene

voorpoot in de baarmoeder te rug ge-

bleven is , laat men dezelve aldaar rus-

ten, tot dat de omwenteling gefchied is.

Maar indien zich de kop alleen, zon-

„ der voorpooten , aanbiedt , dan moet
vooraf eene der pooren gezocht , en naar

voren gebragt worden. Aan deze eene,

het zij nu eerst naar voren gebragte of

reeds aldaar liggende poot, of ook, in-

dien zij beiden in de geboorte waren,

als dan aan beide pooten , wordt het

lint , op de hier voren befchrevene wij-

„ ze

('* > Zla liet meermaals aangehatlde werk van j,

GUNTHaR kBERHARD, § 3GÓ.

Q 5
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«et „ ze (*), vastgemaakt, om daardoor të
kuNDVEÈ.

^ voorkomen , dat de zich reeds aanbie-

IV. Afd. „ dende deden, bij de omwenteling, niet

vu. geheel en al weer te rug gaan.” (f)
Hoofdft.

^ j)e omWénteling wordt op de volgende

Omwen* ,, wijze verrigt. Terwijl men het lint met
teling van

^ eene hand vasthoudt , brengt men de
het Kalf.

^ andere, welke daartoe de gefchiktfte is,

,, langs de voorliggende poot heen tot aan

5 ,
het fchouderblad van die zijde, waaruit

„ het Kalf moet gekeerd worden. Wan»

„ neer dan de vlakke hand aan het fchou-

,, derblad wordt gelegd
, dat

,

gelijk bev

„ kend is , aan het bovenfte en voorde ge-

deelte van den romp, naar den rug töe^

3, te vinden is , en dat men eenige kracht

„ doet

,

om het ligchaam uit zijne plaats

„ te verzetten , zoo draait zich het ganfche

„ ligchaam om zijn eigen as, of, om de

ingebeelde regte, midden door zijn lig-

,, chaam loopende , lijn , om welke dé

„ fchoft en het borstbeen den grocrcften!

kring, bij de omwenteling van hét Kalf,

j, moeten befchrijven. Wilde men onder»

,, tüsfchen liever de hand aan het midden

,, van den romp, alwaar het fchouderblad

,, bij het armbeen ingeplant is , en niet

5 ,
nabij deszelfs omtrek plaatfen

, zoo is

„ ligt te begrijpen, dat de hand veel meer

,, kracht

() Zie hier voren, in dit Hoofdftuk, bladz 23*
en 23 6.

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard 5

S» 3C7.-
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vu.
Hoofdfti

kracht moet doen , en de omwenteling HE '1,

toch zoo goed niet zou gefchieden.”
^r^ndvee,

„ De hand, welke hiertoe het gevoege- iv. Afd.

„ lijkst kan gebruikt worden, is die, wel-

ke tegen over de zijde is, waar naar toe

„ men het lïgchaam denkt te keeren , of 7

,, waarheen het moet draaijen. Het is ook

,, niet altiid onverfchillig, naar welke zijde

,, het ligchaam gekeerd wordt. Immers is

„ het billijk , dat men den kortften weg

„ kieze.” (f)
„ Wanneer het ligchaam en dus ook de Ventere]

„ kop, eene betere, en tot eene meer ge- beiver'

„ makkelijke verlosfing, of tot de verdere
kilié’

j, handgrepen bekwamere ligging en rigting

heeft verkregen , zoo dienen de hand-

,, grepen , bijaldien er nog eenige gefchie-

den moeten, ook terftond verrigt te wor-
den. Br zou, namelijk, misfchien nog
eene te rug gebleven poot losgemaakt,

en bij de andere in de fchede en voorts

bij den kop gebragt moeten worden. Of
misfchien zou ook de nog binnen big-

gende kop moeten opgeligt en in de ge-

boorte geleid worden ; dit alles zal mi
zeer wel , op de reeds befchrevene wij-

ze, kunnen gefchieden (§ ) , terwijl men
anders, zonder voorafgaande omkeering,

„• hec
>9

(*) Zie het meergenoemde weik van fberhard ,

§ 308.

(f) Idem, 309.

C § ) Zie hier voren , in dit Küofdftuk , blad^. 234
m verv.
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„ het werk bezwaarlijk met een goed ge-

„ volg ten einde gebragt zoude hefc-

„ ben. ” (*)

„ Maar als de Koe zich reeds in het

„ tweede tijdperk van zulk eene verlosfing

„ bevindt, dat is, als de wateren reeds voor

,, lang zijn afgeloopen; als de wegen tot

,, de geboorte droog en heet zijn ; als de

,, baarmoeder zeer zamengetrokken is; als

de deden zoo in elkander gedrongen zijn,

„ dat men weinig of niets kan onderfchei-

„ den; als zij zoo vast en onbewegelijk als

,, een muur aan elkander liaan, en, der-

„ halve, alle bemoeijingen van de buigza-

me hand , om tusfchen dezelve en de baar-

99
moeder in te dringen

, geheel vruchte-

,, loos zijn ,
dan is de Koe gewis in eeneii

„ zeer beklagelijken toeftand. Den besten

,, tijd, om de keering te verrigten, heeft

„ men zich niet te nutte gemaakt. De ont-

„ wikkeling der voorpooten
, indien zij zich

„ vertoonden , zoude' raisfchien ook niet

,, eens zonder veel zwarigheid kunnen on-

„ defnomen worden, en mogelijk ook wei-

5, nig invloed op de verlosfing en derzeL

ver verligting hebbem” ( f)

„ Doch wij raden, ook hieromtrent, nog

niet alles voor verloren te achten. Mis-

,, fchien gelukt het, dezen toefiand te ver-

99 beteren , en de verlosfing eenigermate uit

het

(*) Zie het meergenoemde werk van eb erhard

§. 3io

Ct ) Idcm » 5* 3 11 *
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„ het tweede tijdperk in het eerfte te rug

„ te brengen. Om dit, indien het moge-

„ gelijk is , te verrigten , moet men het

„ beest, naar zijne grootte en fterkte , van

,, drie tot vijf en meer ponden bloed uit

„ de hals- ader aftappen. Ondertusfchen

,, kan een, met water of melk toebereide,

,, laauvv- warme omflag van nut zijn, be-

,, ftaande uit kamillen, vlierbloemen en po-

„ pulierbladeren , kunnende dezelven in een

„ zakje genaaid worden , dat de vereischte

„ lengte en breedte heeft , om het zoo

,, warm, als iemand het op het oog kan

., lijden, over het kruis en de fchaamdse-

,, len te leggen , en het met een fingel vast

,, te maken. Geen van alle die middelen,

welke bij gemeene lieden den naam heb-

„ ben , dat zij de verlosfing bevorderen ,

„ als ajuin, het infpuicen van wijn in, en

,, digtbouden der neusgaten (*) ,
moeten

„ tocgelaten worden, terwijl zij doorgaans

,, fchadclijk en dikwijls tegenllrijdig zijn:

HET
RUNDVEE»

IV. Afd.

VIL
Hoofdft.

„ want wat kunnen dezelven in eene dwars-

ligging, of bij een achtergebleven of neer*

„ gezonken kop verrigten? Zullen dezel-

ven niet veel eer het bloed verhitten

,

en het ligchnam der Koe verbranden, dan

,, den -kop of het ligchaam van het Kalf

„ flechts maar een duim breed van de eens

9y genomen piaacling doen veranderen? Men
„ zegt

4 (*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,

S- 2°4
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HCT
jlu»pveb

IV. Afd.

Vil.

fjoojdft.

Befchrij-

vt-ig van

een fclis-

teeri'puit

voor de
Baarmoe-

der.

,, zegt wel , zij verwekken nieuwe en wel

„ doorzettende vlagen , en door deze moe-

„ ten de, in eene verkeerde ligging zich

,, bevindende , deden in eene betere rigting

„ tot de verlosfing gebragt worden; maar

,, ons verftand en ondervinding overtuigen

,, ons evenwel van het tegendeel. Wie
,, toch, die in dit beroep ervaren is, weet

,, niet , hoe nadeelig vele en krachtige

,, weeën , bij verkeerde liggingen , voor de

„ verlosfing zijn , dewijl zij het verkeerd

„ geplaatste deel meer en meer beknellen

„ en aandringen , de geboortedeejen hoe

„ langer ho.e meer met bloed opvullen, en

„ tot omftekende verfioppingen voorberei-

,, den, en hoe bezwaarlijk het werk dus

,, voor den Veehelper moet worden ? Men
„ zette dus ,

in plaats van deze nadeelige

„ middelen, bever aan het beest, tot eeni-

„ ge verkwikking, een warmen drank met

„ meel voor.” j

„ Na een of twee uren, fomwijlen ook

„ wel vroeger, beproeft men, om de hand

„ in de deelen en tot in de baarmoeder te

„ brengen, en langs de hand, indien zij

„ tot daaraan toe gekomen is, fchuift men

,, eene buis van een klisteerfpuit voor de

„ baarmoeder, langzaam in, zoo, dat het

,, voorfie einde der buis langs de vingeren

„ van de hand komt te liggen.”

De

( * ) Zie het meergenoemde werk van sberharb»
§. 3 2 9 als mede §. 435 en
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HETDe door ons overgenomen afbeelding van

deze Klisteer[puit voor de Baarmoeder
vindt men op onze Plaat XXXX Figuur 7, iv. Afd.

aldaar is :
vn -

Hoofdftj

a Het ligchaam van de klisteerfpuit.^ verklaring

b De ring van deszelfs zuiger. van plaa*

c Deszelfs lange voorwaarts gebogen pijp.
p g

XX

d krom , dik zeefsgewijs einde.
1 *

Het ligchaam van deze klisteerfpuit moet,
volgens de door den Heer eberhard ge-

fielde voetmaat, 8f duim lang, 2^ duim
breed, en deszelfs pijp, met het zeefsge-

wijs einde, 16 duim lang zijn, alles Pjjn-

Jandfche maat,

„ Met zulk eene klisteerfpuit wordt een

,, afkopkfel van lijnzaad, garst, haver, of

„ althéa- wortel , of bladen van populie-

„ ren, dat tamelijk (lijmig gekookt is, en

„ de warmte van bloed of van versch ge-

„ molken melk heefc, voorzigtig en van

„ langzamerhand ingefpoten. Bemerkt de

,, Koehelper , dat daardoor de hand eenen

? ,
ruimeren toegang krijgt, zoo bedient hij

,, zich van het flrijken met den rug van

zijne hand tegen die plaats der baarmoe-

5 ,
der , tot welke hij heeft kunnen komen

,

3 , ( zoo als wij hier voren reeds hebben op-

gegeven ) ,
doch zoo niet , dan wordt

„ met

(*) Zie hier voren, in het VI Hoofdftuk dezer

IV Afdeeling, bladz. 1Ü2 en 183, en in dit Vil
Houidiiuk , bladz. 240.

1
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\

HET „ mee den omfiag ” (” van kamillen enz., bo-
runovee. ven geroeid ^ nog een tijd lang voorc-
JV. Afd. ,, gevaren , en ook het klisteren der baar*
vï

’ „ moeder een- en andermaal herhaald. Na
00

* „ eenigen tijd beproeft men op nieuw het

,, ftrijken der baarmoeder met den rug van

,, de hand, wanneer het niet ligt misfen

„ kan , of men zal , indien het werk niet

5, geheel verwaarloosd, of gewelddadig be*

„ dor ven is., daarmede gelukkig (lagen , en

,, de keering , hoewel niet meer zoo ge*

,, makkelijk als in het begin, kunnen ver-

„ rigten. ”••(}•)

,, Wanneer het hiermede evenwel niet wil

„ gelukken , dan is dit als het derde tijd-

,, perk aan te merken , waarin het geoor-

,, ioofd is, de harde tegen de zachte mid-

,, delen te verwisfelen ; en het Kalf te ont-

,, leden , komt nu niet meer te onpas

,

,, noch kan , in dit tijdperk , wreed ge-

,, noemd worden. Zelfs is dit te verkie-

,, zen boven andere geweldige middelen en

„ verfchrikkelkke pijnigingen van het beest,

„ door een geweldig uitfeheuren, trappen,

,, drukken , en velerhande andere woeste be-

„ drijven. Dit tijdperk behoort, dèrhal*

,, ve , tot het onderwerp , waarover wij

,, zullen fpreken , als wij over het ontle-

„ den van het Kalf in het ligchaam der Koe

„ handden.
”

Na

T*) Zie hier, voren , in dit Kooffftuk, Madz. 24^.

(f) Zie het meergenoemde werk van eberharb»

S* 3 * 3 *

Idem, §. 314*

/'
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Na bet voordellen van deze moeijelijke p8T

cm Handigheid
,

en het 'mededeelen van de
R‘C,NDVE1^

daarbij noodig zijnde bewerking
, moeten iv. Afd.

wij nog melding maken van de volgende ,

mede moeijelijke
,

gevallen , welke insge-
00 *

lijks bij de verlosfing der Koeijen , met den

kop en de voorpooten vooruit , kunnen

voorkomen.

Dezelven zijn, in de tegennatuurlijke lig-
lig

*‘h

g

e^®
ging van den kop en de voorpooten voor- het Kalf,

uit, die, wanneer het Kalf met een ge -met een

deelte van zijn voorlijf voor den ingang van^
den*

het bekken ligt , zonder dat het den kop
#

of de voorpooten in dé geboorte aanbiedt , hals of het

maar met de zijde van den kop, de hals

,

fchouder*

het fchouderblad of eenig ander gedeelte ^geboor-
van zijn voorlijf voorkomt; kunnende men te a

b

deze liggingen befchouwen als meer of min
nabij de dwarsliggingen te kómen, naar ma-
te de kop verder van , of nader bij de

opening of mond van de baarmoeder ligt»

Bij zoodanige tegennatuurlijke liggingen

van het Kalf , moet men ( volgens eber-

hard) het allereerst werken, om eenige

ruimte te verkrijgen ,
ter ontwikkeling van

den kop en de voorpooten, welke bij de

fcheeve ligging van het Kalf zich nog bin-

nen de baarmoeder bevinden. Te dien einde

moet men het Kalf iets opwerken ;
dan

,

daar de baarmoeder, achter het Kalf, geene

ruimte overlaat, waarheen hetzelve te rug

kan gaan , maar ora het Kalf zamengetrok-

ken is; zoo moet dit opwerken niet drif-

tig of met geweld
,
maar langzaam en voor-

R zijp
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zigtig gefchieden , en derhalve kan de wrij-

ving mee den rug 'der hand tegen de bin-

nenzijde der baarmoeder , hier mede van
veel nut zijn , om eene langzame verwij-

ding derzelve te weeg te brengen, en wel*
ke handgreep door de Heeren eberhard en
ERissMAN is aangeprezen , en door ons,

hier voren, uit hunne werken is medege-

deeld (*>
Heeft men kunnen bewerken

, dat het Kalf

wat opgefchoven kan worden , dan moet
men van den kop en de voorpooten dat gene

zoeken te bereiken en naar voren te halen,

dat het naaste bij ligt en het gemakkelijksc

te vinden is: gebeurt het, dat de voorpoo-

ten het best daartoe gelegen zijn , dan werkt

men , om dezelve naar voren te brengen

,

een* derzelven te krijgen , en die in eene

goede rigting in de geboorte te brengen;

dit gedoan zijnde, zoo bindt men er een

lint of touwband om , en werkt vervolgens

om den anderen voorpoot mede in de ge-

boorte te brengen, het welk gelukt zijn-

de, zoo moet dezelve met de eerlte, reeds

In de geboorte zijnde , door het lint of
den touwband worden vastgemaakt; en ein-

delijk moet de kop opgezocht, en in eene

goede rigting tot de geboorte en op de voor-

pooten gebragt worden: maar is den kop
het gemakkelijkst tQ bereiken, dan moet de-

ze

(*) Zie hier voren, in het zesde Hoofdftok dezer

Vierde Afdeeling, bladz. 182 en 183, en m dit i**

yende Hoofdftuk, bladz. *39 en 240.
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ze eerst, en vervolgens de pooten ontwik-

keld, en alles in de behoorlijke rigting tot
RUNDVEE »

de geboorte gebragt worden ; het zij dat iv. Afd.

men dit , ten aanzien van den kop , kan VIT *

doen", volgens de behandeling van den ^eer
ERissMAN (

* ) , of dat men daartoe het hef*

tuig
,

door den Heer eberHard met des-

zelfs behandeling voorgefchreven ( f ) , be-

noodigd heeft. Ten aanzien der voorpoo»
ten moer men de reeds opgegeven regelen

in acht nemen.

Het tot nog toe gemelde van deze foorc

van tegennatuurlijke ligging is toepasfelijk

op die ligging van het Kalf, wanneer te-

vens eene naar boven ligging van deszelfs

rug en bovenzijde van deszelfs kop plaats

heeft; maar gebeurt het, dat de rug en
bovenzijde van den kop bij zoodanige fchee-

ve ligging van het Kalf zijdelings of naar

beneden ligt, dan moet (zoo als ligt te be-

grijpen is ) eene keering of omwenteling

van het Kalf voorafgaan, ten einde het hef-

tuig te kunnen gebruiken, of eenige hand-

grepen, ter verkrijging van den kop, mee
nut te kunnen doen i

en dus de verlosfing

te verligten.

Maar is er te veel tijd verloopen, alvo-

rens behoorlijke hulp aan te brengen , of

heeft men door eene verkeerde behandeling

de verlosfing in die omftandigheid gebragt,

zoo

( * ) Zie hier voren , in dit Hoofdft. , blidz. *37
eo 238.

( + ) Idem, bladz. 333 tot 335.

R 2
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ntr zoo als door den Heer eberhard in bet
rundvee.

voren van kem aangehaalde tweede tijd-

IV. Afd, perk befchreven wordt ( * ) , dan zoude

oofdft
°°k ’ volgens hem , de aldaar opgegeven

00
* middelen en handgrepen ( f) moeten ge-

bruikt , en de uitkomst, met geduld, afge-

wacht worden.

Overgang De verlosfingen , in gevallen van tegen-
tot de be- natuuriijke ligging van het Kalf, met dea

deVvp
V

rio^- k°P en voorpooten vooruit, nu medege-

fmgen met deeld en befchreven zijnde , zoo verre wij
de achter* die bij anderen en door eigene opmerkin-

vooruit gen ^e^en kunnen opfporen, zoo zullen

wij tot het befchrijven der liggingen en ver-

losfingen, welke met de achterpooten voor*

uit plaats kunnen hebben
, overgaan.

De verlosfingen met de achterpooten

vooruit kan men zeer gevoegelijk onder-

scheiden in de zoodanïgen, waarin zich de

achterpooten als de eerfte deelen ter ver-

losfing im de geboorte aanbieden , en die ,

waarin dezelve eerst moeten ontwikkeld en

vervolgens in de geboorte gebragc worden.

Natuur- Wanneer het Kalf, met de achterpooten

lijkfte ver- vooruit, in zoodanige ligging in de geboorte

de^acfhtcr
^omc ’ ^ac zoo ^en ^er klaauwen naar

pooten boven gekeerd liggen
,
dan kun dit tot een

vooruit, kenteeken verfirekken , dat het Kalf in eene

goede rigting ligge , dat is , dat het met

den rug en met het bovengedeelte van den

kop

(•) Zie hier voren , in dit Hoofdftuk, bladz. 246*
Idem, bladz. 246 tot 250.
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kop naar boven gekeerd is ; dit alles dan HET
^

in orde bevonden wordende, zoo trekt men
RUNDV *

de achterpooren buiten de klink, en vat de- IV. Afd*

zelven met de handen zoo hoog mogelijk,

al ware het tot in de fchede, en men trekt

(volgens ebbrhard) het Kalf met fchroefs-

gewijze draaijingen naar buiten, welke draai,

jingen echter meer opwaarts, dan regtuit,

moeten gefchieden. Als de punten van de

hielen in de fchede gekomen zijn, dan laat

men eene hand van de pooten los ,
en lege

die op het kruis; moetende men nu zijn

best doen, om het Kalf bij de pooten in

eene rigtiog naar beneden te trekken, en,

gedurende dat men dit met eene hand doet,

moet men de andere op het kruis van het

Kalf houden en hetzelve nederdrukken , waar-

door de nederwaarts gerigte beweging be-

vorderd wordt. Het kruis van het Kalf

voorbij het heiligbeen zijnde , zoo vat men
de achterpooten weder hooger , en wel zoo

hoog als mogelijk is, en men vervolgt met
nederwaarts te trekken , tot dat het Kalf

geboren is. De heupen en het kruis kun-

nen de meeste beklemming in het bekken

en voorts bij de klinkfpieren ontmoeten ,

‘ dan, deze er door zijnde, zoo volgen de

fchouders en het hoofd gewoonlijk met min-

der moeite; en gebeurt het, dat de fchou»

ders aan de darmbeenderen eenigen tegen-

Hand vinden, zoo verhelpt men dit het best,

wanneer men dan , in plaats van aan de

fchenkels , aan de heupen op de gemelde

wijze trekt*

Wan-
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KET
RUNDVEE.

IV. AfcL

VIL
Hoofdft.

Hetvoor-
komen van

een achter-

poot , ter-

wijl de an*

dere nog in

de baar*

moeder is.

-7

Wanneer de acbterpooten nog moeten ge-

zocht en in de geboorte gebragt worden

,

dan moet men cene duidelijke kennis van

de ligging van het Kalf trachten te verkrij-

gen , ten einde te weten te komen ,
in welke

ligging het achterfle gedeelte van het Kalf

zich ter geboorte aanbiedt.

Wanneer reeds een der achterpooten in

de geboorte aanwezig is, en dezelve met
de zool der klaauw naar boven ligt, en dus

in eene goede rigting , dan moet men de

hand langs deszelfs binnenzijde, welke in

dit geval naar onderen ligt , in de baarmoe-

der brengen, tot aan het lijf van het Kalf

en tot deszelfs tegenovergeplaatste zijde of

anderen fchenkel , langs welke men dan ver-

der de hand brengt, tot de klaauw van de

nog binnen zijnde poot toe, of zoo verre

men reiken kan. Heeft men de beide ach-

terpooten zoo ver , dat dezelve in de ge-

boorte zijn, dan gaat men met de verlos*

fing voort als zoo even gemeld is; en kwam
het te gebeuren, dat er door de grootte of

grofheid van het Kalf eene zeer zware be-

klemming plaats had, dan kunnen de groo-

te, door erissman uitgedachte, fpatels op
zoodanige manier aan de heupen gebruikt

worden, ris hier voren, bij beklemmingen

van het hoofd, is aan de hand gegeven (* ),

zullende het veeltijds gelukken , om zelfs

een vrij groot Kalf, op die wijze, de groo-

ts

Zie hier vorea, in dit Hoofdftqk, bladz. aiz;
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te fpatels om de heupen gelegd ziinde , al

wrikkende door het bekken te halen.

Zijn er geene der achterpooten in de ge iv. Afd.

boorte aanwezig , dan moet men langs de
H

voorliggende deelen tot dezelve trachten te
00 *

komen , en die gevonden hebbende , dan Het ach-

moet men dezelve, boven de klaauw, tus- terbli
i
veo

fchen de vingeren zoodanig vatten, dat het
fchterpoo-

langfte naar voren zijnde deel der klaauw ten, en

in de hand kome te liggen, en op deze wijze , ho«

wijze dezelve voorzigtig ontwikkelen enin^^^J*
de geboorte brengen; zijnde het, in geval

i

èn#

de beide achterpooten moeten ontwikkeld

worden, doorgaans het best, zulks maar
een derzelve tevens te doen , en niet bei-

den te gelijk; en wanneer dezelve over el-

kander liggen, zoo moet men wel oplet-

ten
,
om de bovenfle het eerst te ontwikke-

len en in de geboorte te brengen. Ge-
beurt het, dat men zoo ver niet reiken

kan, om de poot bij de klaauw te vatten,

dan moet men het nogtans zoo verre vatten

als men het bereiken kan , tot dat men nader

bij het onderlte gedeelte der poot en dus

ook bij de klaauw kan komen.

In het geval, dat men wel tot de klaauw

der achterpooten kan komen, maar de ont-

wikkeling van dezeiven niet met de eene

hand alleen konde bewerken , zoo worde

door den Heer eberhard ook hiervoor een

daartoe dienftig werktuig opgegeven, en

door hem keer(lok en keerlint genaamd;

wij zullen de befchrijving en afbeelding hier

van aan onze lezers mededeelen.

R 4 In-
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kst Indien het losmaken van de achterpoot
rundvee

^oor Z00(3anige zwarigheden vergezeld is^

IV. Afd. dat de kracht van eene hand niet toerei-

VII'. kende was, om dezelve uit hare plaats te
Hoofdft»

bewegen ^ en jn de geboorte te brengen

,

Befchrij. dan zoude (volgens ebrrh/vhd) hierbij zeer

ving van Wel te pas kunnen komen
, dat men het

een keer*
Zoogenoemde keerlint aan de poot vast-

kecrftok. maakte

Dit lint dient , volgens zijne befchrij-

ving, ruim een vinger breed te zijn, en te

beftaan uit linnen en zijde, niet te los of

niet te vast geweven : aan het eene einde

moet het voorzien zijn van een luts, en

omtrent twee ellen lang zijn. Wanneer
het gebruikt moet worden, dan moet men
het eene einde door de gemelde luts ha-

len, en de hierdoor ontftaande drop op die

hand Heken, welke men in de baarmoeder

brengen wil. Zoo dra de hand daarmede

aan de poot gekomen is , welke losgemaakc

moet worden, dan moet men de drop over

dezelve heen fehuiven en hem toetrekken;

vervolgens met de andere hand het, nog bui-

ten de geboortedeelen der Koe hangend, ein-

de van het lint grijpen , en , door een ge-

lijktijdig trekken , de hand onderdeunen

,

welke in de baarmoeder aan de losmaking

van de poot werkt, en alzoo het naar voren

komen van de poot bevorderen

Wan-

(*) Zie het meermalen aangehaalde werk va^

J. GUNTHER EBERHAR.D §. 232»
J

) Idem , 5' fl33*

r
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Wanneer de Koehelper de noodzakelijk-

heid der bewerking mee hen kcerlint niet

ontdekt, dan na dat hij de hand reeds in de W. Afd.

geboorcedeclen der Koe heeft , dan moet
hij , om niet te dikwijls en zonder nood-

zaak de hand uit de geboorcedeelen te ha-

len en weder in dezelve te brengen, ge-

bruik maken van een ftokje van balijn, hier-

toe door meergemelden ebkrhard uitgevon-

den , en door hem den keerfiok genaamd

:

deze moet, volgens zijne befch rij ving, voor-

zien zijn van een ivoiren knopje met eene

infneede, waarop de drop van het lint ge-

doken kan worden ; vervolgens moet de-

zelve langs den arm , in de geboortedeelen

,

tot aan de hand gefchoven , en , na dat

men den drop daar afgenomen en over de

poot gedaan heeft, weer uitgecrokken wor-
den (*).

Zoo dra de eene poot in de fchede ge-

bragt is , moet men dezelve aan het lint

met een ondergelegd kompres in de fchede

trachten te houden , op de reeds hier voren

befchrevene wijze (f), opdat zij, bij het

zoeken van de andere poot, door het Kalf

niet weer te rug zou kunnen getrokken

worden (§).
De

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhaud,

5 . 3 34 -

(t ) Zie hier voren, in dit Hoofdftuk , bladz, 235
£n 236 .

CS) Zie het meergenoemde werk van eberhard ,

33

5

-

• J R 5
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tuNDvEE
De afbeelding van d^zen keer(lok en dit

#
keerlinc vindc men op onze Plaac XXXX

IV
vfu

d# Figuur 3*

tfoofdft. _ , , ...

a Is het balijnen Itokje.

van

rk

pia»t
g ^ DeszeIfs iv01

’

ren knopje, met een daarin

xxxx gemaakte keep.

Fi$.3 en 4. c Het keerlint, in de keep van het knopje
liggende.

d De lues of fchuif van het lint.

Plaat XXXX Figuur 4 is eene afbeelding

van het knopje van den keerflok
,
van ter

zijde, en zonder lint er aan.

De lengte van den keerftek, met het knop»

je er aan, is, volgens de, door den Heer
eberhard gefielde, voetmaat, 27 duim Rijn-

landfche maat ; het knopje afzonderlijk is

ruim \ \ duim langen ruim een duim breed.
Bewcr- Wanneer eene ongunflige ligging van het

bekoiüng Kalf plaats heeft , en de vernaau wing der baar-

van de ach- moeder verhindering bij het zoeken naar de
terpooten

,

achterpooten te weeg brengt, dan moet

on unftf e
men n ^mmer verzuimen , om met den rug

Bgg?ng van der hand de reeds meergemelde wrijving te-

het Kalf, gen het binnenfle der baarmoeder te ver-
en ver.

r jgten ('*'), en daarmede, op eene voor-

van de zigtige w,
J
ze > 200 iang voortgaan, tot men

baarmoe- hec oogmerk bereikt heeft; kunnende dit

der der VOO!-
Koe

( * ) Zie hier voren , in het zesde Hoofdft. dezer

vierde Afdeeling , bladz. 182 en 183, en in dit ze*

vende Hotffdftuk, bladz. 239 en 24<5*
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vooral van veel nut zijn in zoodanige fcheeve het

ligging van het Kalf, waarbij de pooten

achterwaarts gekeerd zijn , wordende daar* IV. Afd*

door de Koehelper in flaat gefield, om van •

het kruis van het Kalf, over het achter-

deel en den (taart, tot de achrerpooten te

komen ; en wanneer deszelfs ligchaam moet
opgefchoven worden, dan moet dit roet de

vereischte omzigtigheid , en nimmer zonder

de gemelde wrijving met den rug der hand

alvorens verrigt te hebben, gefchieden,

„ Door deze voorbereiding,” (vervolgt

eberhard
, namelijk door die wrijving met

den rug der hand tegen de binnenzijde der

baarmoeder,) „ is eene losmaking van de

„ achterfle leden ook als dan nog moge-

„ lijk, wanneer men, bij eene meer ach-

„ terwaartfche dan andere ligging der pooten

,

„ en wegens de kortheid der armen , niet

„ verder dan tot aan de kniehols geleding

„ mogt kunnen komen : want terwijl de

„ hand , tot ontwikkeling van de achter •

,, poot in de knie
•

geleding gelegd zijnde,

„ meer op de onderhand dan op die geleding

zelve werkt, zoo kan de eerile, door de,

„ door die voorbereiding, verkregen ruimte

?
, ‘en door de meêgeving der baarmoeder, te

„ gemakkelijker uit hare plaats bewogen

,

„ en dus voor de hand verkrijgbarer wor-

„ den. Is het nu zoo verre daarmede ge-

,, vorderd, dat het onderfte van de achter-

„ poot meer benedenwaarts, ofinhecmid-

3 , den van dezelve kan gevat worden, dan

v behoeft de Veehelper het onderfte van
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HET
rundvee*

IV. Afd,

VII.

Hoofdft.

Het voor-

komen der

achterfte

deden van

het Kalf,

hetzelve

zijlings of

bet onder-

iIe bovea
liggende»

„ de poot, tot hare verdere ontwikkeling,

„ Hechts een weinig meer van het ligchaam

,

,, en naar die zijde heen te brengen, waar

„ hij de meeste ruimte voor dezelve vindc.

„ Op deze wijze zal hij, in de meeste ge-

,, vallen , de anders zoo moeijelijke ont-

„ vouwing der pooten gelukkig bewer-

ken.” (*)

„ Gelijk men nooit, bij het dadelijk aan-

wezig zijn der weeën
, in de baarmoeder

moet werken , dat is
, onderzoek doen

,

om de pooten of den kop op te fporen,

en dezelve in de opening der baarmoe-

der te brengen; even zoo min moet men
van den anderen kant ondernemen, on
het ganfche ligchaam , tot de geboorte

reeds voorbereid, te willen uittrekken,

zonder daartoe de medewerking der weeën
af te wachten. Deze voorzorg komt niet

alleen bij de geboorte, met den kop voor*

uit, in aanmerking; m^aris, bij geboor-

ten met deachterpooten vooruit, van even

„ groot gewigt. ” (f)
Ingevalle het Kalf mee deszelfs achterdee-

len voor de geboorte komt, en eene zijde-

lingfche of eene naar beneden gekeerde ligging

heeft, dat is, wanneer het dan tevens op
zijde of het onderfte boven ligt, dan moet

het gekeerd, dat is, in eene natuurlijke rig-

ting gebragt worden: de daartoe noodige

be-

57

*7

77

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,

$« 340

Ct ) Idcm » S* $4*.
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bewerking wordt door den Heer eberhard
de zljdekeering genoemd , om dezelve te

RUNDVEE *

onderfcheiden van de omwenteling , welke iv. Afd.

bij eene onderfle boven ligging , met den VI -

kop en de voorpooten vooruit, plaats moet
hebben.

Wij zullen, ter meerdere duidelijkheid,

de befchrijving dezer bewerking, even als

die van de omwenteling, om derzelver be-

langrijkheid, hier weder met ’s mans eigeti

woorden laten volgen; dus zegt hij:

„ Wanneer het Kalf tot aan de knieën

„ naar buiten gekomen is, moet men let-

,, ten, hoe deszelts fchenkels tot het bek-

„ ken gerigt zijn , en bet dus , indien het

„ in eene zijdelingfe ligging is, eene hal -

,, ve , maar indien het eene naar beneden

„ gekeerde ligging heeft , eene geheele zij-

„ de -keering geven.” (*)

„ De zijde - keering noemen wij die Befchri]-

,, handgreep, door welke eene tegennacuur- v
j

ns der

„ lijke rigting van het achterfte gedeeke
, ^

de ' kec“

„ of van de pooten tot het bekken, door*

„ het omdraaijen van het ligchaam om een

„ deel van zijnen as , in de natuurlijke rig-

„ ting of ligging tot de geboorte veran-

„• derd wordt.” ( f)
„ Aan deze bewerking heeft men den

„ naam van zijde -keering gegeven, omdat

,, het Kalf daardoor eene keering naar des-

„ zelfs

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
$• 343

(t; Idem 344*
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„ zelfs zilden ondergaat, die anders, in, dé

„ gewone keering, naar de lengte van het

ligchaam gefchiedr. Zegt men, dat de

„ rug en buik tegen elkander overftaande

„ zijden zijn, dan kan men dit nader op-
helderen ,

met te zeggen : deze bewerking

„ wordt daarom de zijde - keering genoemd

,

,, omdat het Kalf daardoor uit eene van

„ deszelfs zijden in de andere gekeerd

wordt.” (*)

„ Indien, derhalve, het Kalf geheel uit

„ de eene in de andere zijde gekeerd wordt,

,, gelijk dit in de naar beneden gekeerde

„ ligging gefchieden moet, dan krijgt het

„ de geheele zijde * keering, in welke des-

,, zelfs, op den bodem van het bekken of

„ op de zamenvoeging van de wederzijd»

,, fche fchaam- en heupbeenderen liggen»

„ de, ruggeraat, door den omtrek vaneen

„ halven cirkel , naar boven tot aan het

„ midden van het heiligbeen gekeerd wordt.

„ Maar is het Kalf in eene zijdelingfe lig-

„ ging, zoo kan men het ook geene an-

„ dere dan de halve zijde -keering geven,

,, en de zijde flechts half, dat is, naar den

„ omtrek van een vierde eenes cirkels, ver-

„ plaatst worden. ( f)

„ Dat de zijde - keering veel overeen-

„ komst heeft met de, reeds befchrevene,

„ om*

(*) Zie het meergenoemde werk v*n eberhard*
$. 345 *

C t ) Idem * §• 34^*

i

J
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,, omwenteling (*), kan men gemakkelijk MET

„ opmaken. Maar duidelijkheids- en kort-
RUNDVE2 *

„ heidshalve, als mede om het eigenaar- IV. Afd.

„ dige, dat iedere van deze bewerkingen

„ boven de andere heeft , aan te toonen

,

„ fcheen het noodig te wezen , dezelve

,

,, door bijzondere namen, te onderfchei-

„ den.” (f)
„ De uitvoering nu van dezelve beftaat

,, in het volgende. Men legt de bekwaam-,

„ fte hand op het kruis, en omvat met de

,, andere van de tegenovergeftelde zijde bei-

„ de de pooten van het Kalf, zoo hoog

,, en nabij de geboortedeelen van de Koe,

„ als mogelijk is. Daarna maakt men, ter-

,, wijl men het Kalf op die wijze gevat

„ heeft, met beide handen tevens eene eenig-

,, zins fpoedige beweging naar die zijde

,

9T. waarheen men den rug van het Kalf het

„ liefst wenscht te hebben. Het Kalf draait

„ zich ook werkelijk naar dezelve heen

,

„ wanneer deze [handgreep met bekwaam-

„ heid en met fpoed verrigt wordt. Nog-

,, tans is volllrekt noodig , dat men hier-

„ mede den tusfchentijd van de eene vlaag

„ tot de andere afwacht.” (§)
* Het Kalf in eene goede rigring gebragt

zijn-

(•) Zie hier voren, in het zesde Hoofdft. dezer

vierde Afdeeiing , biadz 181, en in dit zevende
Hoofdftuk , bladï- 244 en 245,

Cf ) Zie bct meergenoemde werk van eberü ard

,

$ 347 *

($) Idem, 5. 343 -
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«ET
HUDNVEE.

IV.Atd.
VIL

Iloofdft.

Het voor-

komen van

den ftaart

,

de billen ,

en de hak-

ken der

achterpot»

ten van het

Kalf.

zijnde, handelt men verder hieromtrent, als

wij hij de natuurlijkfte gehoor.en met de

achterpooten vooruit reeds hebben ge-

meld ( * ).

Ingevalle het Kalf met den Haart voor

de geboorte komt, het zij in eene naar bo-

ven gekeerde , zijdelingfe of naar beneden

gekeerde ligging , dan moet men die lig-

ging , door het opzoeken en naar voren

brengen der pooten, en ook des noods door

de halve of beele zijde -keering, trachten te

verbeteren , zijnde het veelal noodig , om

,

in die gevallen , het Kalf vooraf wat te rug

te werken , alvorens de pooten te zoeken

en naar voren te trekken.

Behalve de bewerkingen, in deze geval-

len door den Heer eberhard voorgefchre-

ven en door ons ^medegedeeld, zullen wij

hier ook laten volgen de bewerking, door

den Heer erissman voorgefchreven , als me-
de eene, welke aan ons door h. brouwer.
Landman te Bodegraven

,

is medegedeeld,

en welke beide op deze gevallen toepasfe-

lijk zijn.

Als na het aHoopen van het water niets

te voorfchijn komt, en men ontdekt, door

eene fpoedige invoeling* dat het Kalf mee
de billen voor den ingang van het bekken

ligge > dan is alles ( volgens het oordeel

van ERissMAN ) nog ligt: men baalt dan de

achterpooten een voor een buiten de klink,

en voivoerc vervolgens de verlosfing.

Maar

(•) Zie hier voren, in dit Hoofdftuk, bladz. *54
*n
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Maar zijn de billen , met een gedeelte het

der , onder het ligchaam liggende , achter-
RUNDVEI *

pooten , reeds verre in het bekken voort- IV. Afd.

geperst, dan doet men (volgens hem) het VI1 -

veiligst, als men dezelve met de hand we*
lIoof

derom te rug werkt , hetgeen doorgaans , Te rug

wanneer men er vroeg bij is
,

gemakkelijk werken

gefchieden kan. Vervolgens haalt men de
ec

mee
achterpooten een voor een uit, en doet de de hand.

verlosfing op de , in dit geval
,
gewone

wijze (*).
Maar kan men de billen niet meer met Te ru«

de hand te rug werken , dan keurt die
^an^het

Schrijver het aanleggen van ilompe haken. Kalf, met

in de liezen , om daarmede het Kalf, in de kleine

deszelfs tegennatuurlijke ligging , met ge- j*
pat

^
s

.

ea

weid door het bekken te halen, volftrekt tusfchenf

1

af; dewijl men, dan verder geweldig trek-

kende, eene der gevaarlijk fte beklemmingen

kan veroorzaken, zelfs zoo, dat het niet

meer mogelijk is , om met werktuigen

voor- of achterwaarts te kunnen komen.

Om deze reden oordeelt hij het beter te

zijn, dat men de, door hem uitgedachte,

kleine fpatels gebruike, om de heupen we-

derom te rug te zetten : en dit kan
, vol-

gcns hem, op de volgende bijzondere wij-

ze, gefchieden.

Men moet aan weerskanten van de bil-

len, de kleine fpatels voorzigtig inbrengen,

en

f*)Zie de meermaals aangehaalde Verhandeling

van a. erissman , bladz. 71 en 7 *«

s
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h’t en derzelver delen door een van de heL
rundvee.

p ers jaten vast i10UC]en. Men moet het latje

iv Afd, nemen, en hetzelve tusfchtn de twee fte-f

vn * Jen van de fpatels vastbinden, en voorts al-
J*
00* '*

les met laanwe olie befmeeren en glad maf
ken. Vervolgens wrikt men, met de dus

verzekerde fpatels, niet voorwaarts, maar
achterwaarts of te rug duwende , aan de

heupen van het Kalf, zoo lang, tot dat zij

los en te rug gaan: en dit moet, volgens

zijn oordeel , altijd gelukken
, zoo men niet

reeds, met de ftompe haken, geweldig en

verkeerd gewerkt heeft. Als de heupen te

rug zijn, moet men de fpatels losmaken en

dezelven voorzigtig uk de geboorcedeelen

der Koe halen; maar het latje moet, om
eene nieuwe inperfmg der billen voor te ko-

men, tegen dezelve zoo lang aangehouden

worden , tot dat men er wederom met de

hand bij is : dan moet men , op de voor-

fchrevene wijze ( * ) , de achterpooten door

de klink halen, en de verlosfing vervolgen,

zoo als reeds is aangeduid , of zoo a

U

zich nu van zelven genoeg aanwijst (f).
De behandeling , door h. brouwer

,
te

Bodegraven
,

aap ons medegedeeld , als

door .

( * } Zie bier voren, in dit Hoofdftuk, ep bladz;

$57 en 259.
(

-f
Zie het meermalen aangehaalde werk van a.

erissman, bladz 73 en 74; als mede de befchrij-

ving der kleine- fpatels en Tiet latje er tusfehen , hier

voren , in dit Hoofdftuk , op bladz. 229 ,
en de af-

beelding van dit
|
werktuig op onze Plaat XXXX Fi-

guur 18.
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door hem , en , in dien tijd , door vele Land- het

lieden aan den Rijnkant gevolgd wordende, RÜNDVEE

om een Kalf, dat met de billen voorkomt, iv Afd.

te rug te zetten of op te fchuiven, ten vil

einde bij de achterpooten te kunnen komen ,

Hoofdft*

behaat in de volgende bewerking, welke
wij ter vergelijking met de andere, reeds

befchreven , bewerkingen, geoordeeld heb-

ben insgelijks te moeren mededeelen.

Wanneer dan een Kalf met de haart, de Opfchui-

billen en de hakken der achterpooten voor ven van het

kwam, dan gebruikte hij een taai, meest Kalf
\
door

esfenhouten takje, niet een mikje of vorkje,^ beko
6 *

omtrent de gedaante als de letter y heb- ming der

bende: dit (lokje was zoo lang, dat het bui- achterP00'

ten de klink met de hand konde gevat wor-
ten *

den ; hij bragt zulk een mikje, op eene

oorzigtige wijze, in de geboortedeelen der

Koe, en het eene gedeelte van het vorkje

in den aars van het Kalf tegen deszelfs aars-

been , en het ander gedeelte tegen den huk
onder de haart ; dit verrigt zijnde zoo
duwde hij , voorzigtig, met de eene hand te-

gen de heel van het mikje , en fchoof dus

het achterhe gedeelte van het Kalf zachtjes

opwaarts of te rug, tot dat hij genoegzaam

plaats had, om met de andere hand bij de

achterpooten van het Kalf te komen: dit

kunnende doen, zoo greep hij dezelve op
de reeds befchrevene wijze (*), bragt de-

zelve in de fchede , en volvoerdc vervol-

gens

Zie hier voren, in dit Hoofdftuk, bladz 25Z.

S 2
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gens je verlosfing gemakkelijk, door mqt
rundvee. eene hand p00ren en (je an(Jerc

IV. Afd. hand de Haart en voorts de achceideelety
v r> van het Kalf te vatten, en te handelen, zoq

Hoofuu,
a j s reec(s ten aanz jen van het volvoeren de*

zer verlosfmgen gemeld is (*).

Verklaring Om de bewerking met zoodanig mikje of
van Plaat vorkje aan onze lezers verdaanbaar voor te
xkxlx:

fte ]]en % zoo hebben wij dezelve afgebeeld
*

1S
/ t op Plaat XXXIX Figuur 4: hier ziet men

het bekken eener Koe op zijde, benevens

eene fchecs der baarmoeder, de fchede en

de klink ; als mede de ligging van een Kalf,

hen welk met den Haart, de billen en de

hakken der achterpooten in de geboorte ge-

komen is , en de manier om hetzelve mee

het befehreven mikje of vorkje op te fchui-

ven , en vervolgens de achterpooten te vat-

ten en voor te halen.

aaaa Is het bekken der Koe , op zijde

,

waarvan men de meer bijzondere befchrij-

ving kan vinden , hier voren , in het vier-

de Hoofdruk dezer vierde Afdeeling,

bladz. 116 tot Isa, en de afbeelding op
Plaat XXXIII Figuur 4).

b Het heiligbeen

cc c De drie eerlle wervelen van het Haart-

been

dd Het Kalf, liggende in de baarmoeder,
met de Haart, de billen en de hakken

der

Zie hier voren , in dit Hoofdftuk , bladz. 255.
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der achcerpooten in de geboorte, en met
de vóorpooten en den kop naar de rib-

ben der Koe gekeerd.

I Het mikje of vorkje in den aars van het

Kalf, op de voorgemelde wijze.

ƒ Deregterhand van den Koemeester Ruwen-
de tegen de deel van bet mikje , om hec

Kalf opwaarts re fchuiven en te houden.

g De linkerhand van den Koemeester, om-
vattende de achterpooten van het Kalf,

om dezelve een voor een naar voren te

halen.

hhhhhh Sripïijn , zijnde eene fchetsgewij®

ze aanwijzing van dë baarmoeder der Koe
en de fchede.

HRT
RUNDVESo

IV. Afii,

VI u.

[loofuU,

ti Schetsgewrjze aanduiding der klink*

k De Üaarc van het Kalf.

Op deze afbeelding hebben wij geoor®
deeld nog eene dergelijke te moeten laten

volgen, om het vervolg dezer bewerking
mede ten duidelijkde voor te dragen. .

Men zie, te dien einde, mede op Plaat Verklaring

XXXIX Figuur 5, alwaar men weder het

bekken eener Koe op zijde ziet afgebeeld
, 5 ,

("zoo als bij Figuur 4 breecjgr is vermeld)
üls mede hec Kalf liggende/ (even als in

Figuur 4) met deszelfs achterdeèlen in de

geboorte, doch waarvan nu de adicerpoo-

ten van onder het lijf zijn naar voren ge-

baald in de fchede tot aan de klink ge-

bragc , om vervolgens verder uitgehaald en

In dien ftaac gebragc te worden, dat zoo-

$ 3 dar
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ntT danige verlosfing op de natuurlijkfte wijze
rundvee.

^an worcjen volvoerd,

IV Afd.

v* 1 - aaaa Is weder het bekken eener Koe, op
Hoofdrt. ..j

7 r
znde.

b Het heiligbeen.

ccc De drie eerde wervelen van het ftaart-

been.

dd Het Kalf, liggende in de baarmoeder,

met de achterde deelen in de geboone ,

en de voorpooten en den kop naar de

ribben der Koe gekeerd.

e De Haart van het Kalf.

ƒ De achterpooten , nu van onder het lijf

van het Kalf naar voren gehaald en in

de fchede tot aan de klink gebragt, om
verder ter volvoering der verlosfing uit-

gehaald te worden,

gggggg ‘Stiplijn, zijnde eene fchetsgewij-

ze aanwijzing van de baarmoeder der Koe
en de fchede.

hh Schetsgewijze aanduiding der klink*

Ten aanzien van deze beide Figuren 4
en 5 moet men in aanmerking nemen, dat

het Kalf, in dezelve , als in de baarmoeder

en het bekken liggende, is afgebeeld , en

dat die gedeelten van het Kalf, welke in

deze ligging dus achter het gebeente der

eene zijde van het bekken liggen , en dus

voor het oog onzigtbaar zouden zijn, door

IV-ppen zijn aangewezen
,

gelijk dit in Fig. 4
mede aan de eene hand van den Koemees-
ter is gedaan

, om deszelfs bewerking aan

de
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de achterbooten van het Kalf re doen zien* HE* ,

en zoo ook de Heel van hec mikje, zoo
RUNDVEttD

verre zulks achter de eene uitftekende zijde Afd.

van hec bekken, en achter de linker -arm van
^jööfdfiÈ

’

den Koemeescer, been gaat, een einde des-

zelfs rigcing van de hand van den Koemees-
ter toe aan den aars van hec Kalf zou kun-

nen gezien worden. Verklaring

Op Plaac XXX KI Figuur 9 ziet men de x^xxa*
afbeelding van he: bovenile gedeelte vfcn hec Fig

mikje , zoo als hec ons door genoemden
H* brouwer is medegedeeld.

Wij kunnen niet voorbij hier aan te mer-
ken , dac door den Heer a. erissman hec

gebruik eener mik in óq/.q en andere geval-

len, waarin hec Kalf te rug of opgewerkc
moet worden, ten Herklte af keurt, en waar-

bij die Schrijver een voorbeeld bijbrengc

van zoodanig eene bewerking, waardoor de

endeldarm van hec Kalf zeer befchadigd

was* zoo dac hec niet in het leven konde

gehouden worden. Dan, zoo men hec mik-

je of vorkje niet te lang, maar zelfs kor-

ter maakt als op genoemde Plaac XXXXt
Figuur 9 is afgebeeld , en de bewerking

mee , en plaatfing van hec mikje op dé
i
door

ons befchrevene, wijze en vooriigüg ver-

rigc, dan oordeelen wij, dat die zeer weL

zonder befchadiging van den endeldarm vaii

hec Kalf gedaan zou kunnen worden, Opfcbili-

In plaats van het mikje, oordeelt de Heer v
r

2IVvai
!

hec

erissman het beter te zijn, de door hem de kleiQ0

uitgedachte kleine fpatels met het latje er rparels mee

tüsfchen te gebruiken, öm hec Kalf op ce hetlat
iee*

fehuiven, dezelve aanleggende ea er mede
lüsfchen •

S 4 wer-
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WET werkende, zoo als in deszelfs werk gemeld,
rundvee.

en ^oor ons voren medegedeeld is (*).
IV. Afd. Men kan, des begeerende, deze bewer*

king van den Heer erissman, met deszelfs
00

kleine fpatels en latje, zeer wel op onze
rer beko- Figuur 4 op Plaat XXXIX toepasfen, wan-
ir,ing der

neer men 2 j ck verbeeldt , dat het Kalf ge-
aehterpoo- r , . ,

wü. noeg te ruS en opgefchoven is, als mede
dat de kleine fpatels zijn uitgehaald, en het

Kalf met het latje, in plaats van met het

mikje, wordt te rug gehouden,

op- en
Wanneer het komt te gebeuren, dat hec

ter zijde Kalf, met de billen en de flaart voorko*
fchuiving mende , een der achterpooten zoodanig on-

Kaif

he

door^
er kec ligchaam van het Kalf ligt, als reeds

een keer- befchreven is , en dus deszelfs hak zich

Haaf, ter mede in de geboorte aanbied; terwijl de
bekomiog ancjere achterpoot niet onder maar langs de

achter!* zb^e ^er van ^ec Kalf, naar voren ligt

poot. uitgeflrekt, en er dus wel mogelijkheid is ,

om de eene poot van onder het lijf te ha-

len en in de geboorte te brengen
, maar men

de andere poot niet krijgen kan
, dan moet

men het Kalf trachten op te fchuiven, ten

einde die eene poot te bekomen en de ver-

losfing vervolgens zien te bewerken.

De reeds genoemde Koemeester
, j. blan-

ken, heeft aan ons deszelfs bewerking, in

zulk een geval, medegedeeld, hetwelk wij

van dien aard gevonden hebben, dat wij

cor-

( * ) Zin hier voren , in dis Hoofdruk , bladz. *6?
in
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öordeelen het ter dezer plaatfe te moeten in- het

voegen. rundve*.

Deze j. blanken had voor zich uitge-jiv. Afd,
dacht een ijzer keerftift of keerftaaf, tot vu.

hetzelve gebruik dienende als het reeds be- Hoofd^*

fchreven houte mikje van h. brouwer, Befchrij;

maar van hetzelve verfchillende in gedaante, ving der

Deze keerftaaf had de lengte van twee voeten keerftaaf*

en vier duimen Rhijnlandfche maat , en de dikte

eener gordijnroede; digt aan deszelfs einde

was zijlings een uitftekend ijzer ftaafje, om-
trent drie duimen lang; en aan het begin

dezer keerftaaf bevond zig een dwarsfe ova-

le handgreep, waarin de hand van den be-

werker fluit.

Op onze Plaat XXXVIII Figuur i ziet Verklaring

men deze keerftaaf afgebeeld:

aaa Is de keerftaaf.

b Het uitftekend ftaafje, digt aan het ein-

de der keerftaaf.

c De dwarsfe ovale handgreep, aan het be-

gin der keerftaaf.

van Pia«
XXXVI Li

Fig. x.

Als nu het Kalf zig in de boven befchre- Weiiïing

ven rigting bevond, dan werkte de Koe-

meester j. blanken op de volgende wijze:
ctrifc *a *

hij bragt de, door hem, uitgedachte keer-

ftaaf, in de geboortedeelen der Koe, en het

regter einde van dezelve in den aars van het

Kalf, tegen het aarsbeen, en draaide het

op zoodanige wijze, dat het dwars uitfte-

kend ftaafje tegen de bil van het Kalf ftuitte;

vervolgens nam hij de handgreep der keer-

& 5 fteaf
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HET
HUNDVEE)

IV Afd
VI

Hoofdft

Verlosfirg

van het

Kalf, bij

cere ach

tcrpoot.

Verklaring

van Plaat

XXXVIII
Fig. 4-

(laaf in de eene hand en drukte dan het Kalf^

opwaarts en tevens eenigzins op zijde, te-

gen de ecne zijde van het hekken
, ten ein-

de plaats re winnen , om de eene poot van

het Kalt van onder deszelfs ligchaam te halen

en in de geboorte te brengen. Genoegzame
plaats daartoe hebbende , deed hij zulks op
de gebruikelijke en reeds door ons befchre-

ven wiize (*), vaar na bij die poot ver-

der buiten de klink baalde * de kterltaaf

voorzigtig erug trek, en de verlosfing bij

die eene ac hterpoot en de (haart vol voerde.

Nietregenftaande de moeijeliikheid der

verlotingen , bij zoodanige ligging van het

Kalf, werden dezelven meestal gelukkig*

op de gezegde wij e, door hem ten einde

gebragt: waartoe de (trekking der binnen

zijnde achterpoot, langs de zijde en de buik

van het Kalf, tot digt aan de knieën der

voorpooten en tegen deszelfs eenigzins mee-

gevende ribben, cok al iets toebragt.

Om deze bewerking van p blanken dui-

delijk voor te (tellen, hebben wij dezelve

op Plaat XXXV lli Figuur 4 en 5 afgebeeld.

Figuur 4, van gezegde Plaat XXXVIII *

verbeeldt weder het bekken eener Koe op
zijde , benevens eene fchets der baarmoe-

der . de febede en de klink
, als mede de

ligging van een Kalf, waar van de (taart*

de billen en de hak der eene achterpoot

voor of in de geboorte is gekomen
, terwijl

de

Zie hier voren, in dit Hoo£dftuk , bladz. 257;-



van HOLLAND. 277

de andere achterpoot , langs de zijde der f!HT

buik van het Kalf, naar voren , tot digt aan
RUNDVEa *

de knieën der voorpooten ligt uitgeftrekt, IV *

en waarbij de bewerking van j. blanken
gevoegd is, om met de door hem uirgedach-

"

te keer(taaf het Kalf opwaarts, en een igzins

op zijde te fchuiven , ten einde de eene

poot van onder deszelfs ligchaam te haien

en in de fchede te brengen.

aaaa Ts het bekken eener Koe, op zijde.

b Het heiligbeen.

ccc De drie eer(te wervelen van het (taart-

been.

dd Het Kalf, liggende in de baarmoeder,

met deszelfs achterdeelen in de geboorte,

en de kop naar de ribben der Koe ge-

keerd.

e De (taart van het Kalf.

ƒ De linker achterpoot van het Kalf, waar

van de hak was vóórgekomen, en welke

poot door den Koemeester reeds van on-

der deszelfs ligchaam is gehaald en in de

fchede gebragt.

g De regter achterpoot van het Kalf, lig-

gende langs de zijde van deszelfs buik,

• tot digt bij de knieën der voorpooten

uitgeftrekt.

h De keerftaaf, waarmede de Koemeester

het Kalf opwaarts en eenigzins op zijde

fchuift, om de achterpoot ƒ te kunnen

krijgen.

i Het regte einde der keerftaaf, (tekende

in den aars van het Kalf, en het dwars

uit*

/'
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HIT
É.ÜNDVEK.

IV. Afd.

Vil.

Hoofdft.

uitHekend Haafje
, (leunende op zijde te*

gen deszelfs bil.

k De regterhand van den Koemeestef
, vat-

tende de keeriiaaf in deszelfs dwarsfë
ovale handgreep.

/ De linkerhand van den Koemeestef , waar
mede hij de linker achterpoot ƒ, van on-

der het ligchaam van het Kalf heeft gé-

haald en in de fchede gebragt, en dezel-

ve nu boven de klaauw vat, óm die ver*

der bulten de klink te halen.

inmm mm Stiplijn
, zijnde eene fchetswijze

aanwijzing van de baarmoeder en dé

fchede.

nn Schetswijze aanduiding van de klink.

f

Verklaring Figuur 5 op Plaat XXXVIII Verbeeldt
van Plaat weder het bekken eener Koe met de lig-
xxxviu

gfng van het Kalf, zoo als in de verklaring
J*'

* van Figuur 4 is vermeld, maar liggende nu
de uitgehaalde achterpoot regt uit en ver«

der buiten de klink, in die geftalte zoo als

het door genoemde Koemeestef, in dit ge«

val, werd afgehaald.

aaad Is weder liet bekken öp zijde.

b Het heiligbeen.

ccc De drie eerlle wervelen van de Haart.

dd Het Kalf, liggende in de, bij Figuur 4
belchrevene, geilalte, maar nu reeds zoo,

dat de keerftaaf is terug gehaald , en het

Kalf rereed ligt, om bij de Haart en de

uitgehaalde achterpoot, te worden afge-

haald.

c De
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t De (Taart van het Kalf.
,ndve*

ƒ De uirgehaalde linker achterpoot nu regt-
RÜNDvE**

uit en tot buiten de klink liggende, om IV. Afd.

het Kalf er bij af te halen.
Hoofdft»

g De regter achterpoot langs de zijde van den
'

buik van het Kalf, na voren uitgeftrekt.

hhhhhh Stiplijn , zijnde eene fchecsge*

wijze aanwijzing van de baarmoeder en de

fchede.

ii Schetsgewijze aanduiding der klink.

Omtrent deze beide Figuren 4 en 5 van

Plaat XXXVIII , moet men wederom in hec

oog houden , dat het Kalf , als in de baar»

moeder en het bekken liggende ,
is afge-

beeld, en dat dus die gedeeltens van het

Kalf, welke in deze ligging achter het ge-

beente der eene zijde van het bekken lig-

ge.n, en derhalve voor het oog onzigtbaar

zoude zijn, door flippen zijn aangewezen,

gelijk dit in Figuur 4 , mede aan de keer-

flaaf is gedaan , zoo verre die achter de eene

uitflekende zijde van het bekken heen gaat;

ten einde deszelfs rigting in zijn geheel zou
kunnen gezien worden.

. Daar Plaat XXXVIII gevoegelijk hier

kan geplaatst worden, zoo laten wij, al-

vorens tot hec verder befchrijven van de

yerloskundige bewerkingen over te gaan ,

ten gemakke vaiv onze Lezers, alhier eene

korte aanwijzing van die Plaat volgen.

Op
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h*t Op Plaat XXXVIII is

:

RUNDVEE.

iv. Afd. Figuur i een afbeelding van de keerftaafvan

n
VI

fdft
J ‘ BLANKEN ’ in dic 7 - Hoofdftuk zooJ00tl *

even befchreven, en wel op bladz. 275.
Figuur 2 is de fpatel of hefboom van de-

zelfde , in hetzelve Hoofdftuk befchre-

ven op bladz. 215.

Figuur 3 is de kniehols- haak van dezelf-

de , in hetzelve Hoofdftuk hier achter
befchreven op bladz. 295.

Figuur 4 is de bewerking ter op- en ter

zijde fchuiving van een Kalf, door mid-
del van de keerftaaf van j. blanken ,

ten einde een der achrerpooten van on-
der het ligchaam van het Kalf te halen,

welke bewerking in hetzelve Hoofdftuk
zoo even befchreven is , en wel op
bladz. 277 en 278.

Figuur 5. Ligging van een Kalf, ten ge-

volge van gezegde bewerking , zoo als

het bij een der achterpooten moet wor-
den aigehaald, Zie de befchrijving in

dic Hoofdftuk op bladz. 278 en 279.

Eewer* Wat nu verder de bewerking betreft,
king in het wanneer de billen en den ftaart reeds zoo

ge^
1

een

3t
ver *n ^eC Zl

j
n * daC er geen HlOge-

dcr ach- lijkheid is, om het Kalf te rug of op te

mpooten fchuiven , ten einde de , nog onder het lig-™ het chaam liegende, achterpooten naar vofen te

©ndcr des brengen, dan noemt cic de Heer eberhard
zelfs lig- eene dubbelde verlosfing, vermits het groot-
chaam lcan

fte gedeelte van het Kalf als dubfceid te
?ehaa]d

Ö
rnnr.
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voorfchiin komt, daar de hakken der ach-

terpooren zich mede voordoen , en het ove-
RUNDVEB*

rige derzelve na voren liggende, die poo- ïv. Afd.

ten dubbeld onder het hooge cn breede VI: *

achterli f voorkomen; en oordeelc dat die

( wanneer het volllrekt nier anders zijn kan)
als eene dubbelde vcrlosfrig moet behan-

deld worden. Om dezelve te verrigren,

moet men, volgens zijne befchrijving, in

de holte van iedere kniegeleding twee vin-

geren, en, zoo dra het mogelijk is, de

volle hand in dezelven plaatfen , ten einde ,

door trekken , den voortgang van dien zeer

groote klomp, welke de geheele holte van
het bekken beflaat , en flechcs langzame

vordering iu de geboorte maakt, behulp-

zaam te zijn; of om dit met meer nadruk

te verrigten, zoude men, naar zijn oor-

deel , in plaats van de vingeren , de beide

haken van het heftuig kunnen gebruiken

,

welke men dan op dezelfde wijze, in de

geboortedeelen der Koe brengt, als zulks

bij het ontwikkelen van den kop, door het

heftuig, hier voren is belchreven (.*>, en

welke haken men in de knie -geledingen dan

zoo moet aanleggen , dat de eindens der

haken niet tegen de wanden der baarmoe-

der, maar binnenwaarts tusfehen de poo-

ten, en dus tegen elkander komen ( f ).

„ Zoo»

(*) Zie hier voren , in dit Hoofdftuk, bladz. 933
tot a ,5

( -f ) Idem, bladz, als mede de meermaals aange*

haalde Verhandeling van j. gumthkr.

$• 370.
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kst „ Zoodanige kunstbewerking” (vervolgt
ftuWDVEE

*hij) „ is in de zijdelingfche en naar be-

iv. Afd. „ tieden gekeerde dubbelde verlosfing ,

”

VIL (dat is als het Kalf tefïlns op zijde of het
iivom.

on(jerfte boven ligt) „ zoo veel te nood-

„ zakelijker, naar mate zich de zwarighe-

,, den bij deze foort van verlosfing , door

„ de bijkomende verkeerde plaatfmg, ver-

,, meerderd hebben, dan hierdoor ook niets

„ tot de verlosfing kunnende vorderen, zoo

9> zou mbfchien geen ander middel overig

,, blijven , dan de ontleeding van het Kalf,

,, waar over wij nog zullen handelen (
*)”

Scheeve £ij fcbeeve liggingen van het Kalf, mee

fcaKaif
3

,

9
achterpooten vooruit, (dat is, als het

isct'dcs- Kalf wel met deszelfs achterdeelen nader
2eif& ach bij de opening der baarmoeder ligt, als mee
terticden

, ^eszelfs voorde deelen , en dus niet in eene
fcet naast

. J, , ..

bij den regte ,
maar in cene feneeve ligging voor

mond der de geboorte komt,) zijn de verlosfingen,
baarnjoe- vo]g?ns geerhard, moeijelijker dan de

reeds befchrevene, met de pooten en de

ftaarc vooruit, om dat de pooten met het

geheele achterdeel , in eene zijde der baar-

moeder, achter het bekken, zoodanig be-

kneld liggen, dat men niet dan met veel

moeite tot dezelve, of tot eene zekere hoog*

te van dezelve komen kan: evenwel wan-

neer men zich van de wrijving met de rug

der hand, tegen de binnezijde der baarmoe-

( * ) Zie het meergenoemde werk van eberhakd a

S 37**5
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der, bedient, op de wijze hier voren op-
gegeven (*), en hierbij, naar vereisch der

omftandigheden, den algemeenen regel in het

oog houdt , om altijd de naaste en gun-
ftigst liggende poot het eerde aan te vat-

ten, dan zal men (volgens dien Schrijver)

zich daarbij zeer wel bevinden.

Zoo dra de pooten ontwikkeld en in de

fchede gebragt zijn, en te zamen worden
aangetrokken , zoo volgt de keering van het

ligchaam. Dit aantrekken van de pooten
kan door eene hand aan het keerlint ge-

daan worden , wanneer hetzelve , op de hier

voren befchrevene wijze (f), om beide

de pooten is ge (lagen ; terwijl men met de

andere hand werkzaam is , om het achter-

deel van het Kalf, zoo het nog hier of daar

gekneld mogt zitten, loste werken, of het

voorde deel van het. Kalf, indien zulks noo-
dig is , té rug te houden. Zoo dra het

Kalf gekeerd en met het achtergedeelte in

eene regte rigting is gebragt, zoo volvoerc

men de verlosfing als bij andere gevallen is

gezegd.

Het fpreekt van zelven, dat ten aanzien

eener fcheeve ligging van het Kalf ook
moet in aanmerking genomen worden of de

pooten naar onderen, naar boven, naar vo-

ren of naar achteren gekeerd liggen , en,

in de drie laatde gevallen, daarnaar de be-

han-

C * ) Zie hier voren , in het zesde Hoofdftuk dezer

vierde Afdeeling, bladz. 182 en 183.

(f 3 Idem , in dit zevende Hoofdftuk , bladz. 258.

* T

HET
RUNDVEEj

IV. Afd*

VIU
j

Hoofdft#
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HET handeling moet worden ingengc, in die ma-
RUNDVEE. . I J •- i i« r I?

meren als in de zijdelingfche en naar be-
lv * Afd neden gekeerde ligging, bij verlosfingen mee

Hooidft
achterpooten Vooruit, reeds befchreven

is, en bij de hefchrijving van de dwarslig-

gingen nog zal befchreven worden ; al hec

welk men, naar vereisch der omftandighe-

den , hierop toepasfelijk maken kan.

Overgaog He gevallen, welke bij de verlosfingen,

tot de met de achterpooten vooruit, kunnen plaats
dwarsl1* hebben, nu mede afgehandeld zijnde, zul-

|-kV,
a11

^en WU noS fpreken van zoodanige geval-

len , wanneer zich het Kalf in eene dwar-
fche ligging ter geboorte aanbiedt*

Befchrij- Wanneer dan het Kalf met den kop in de
vir? der eene, en met de fiaart in de andere zijde

gingen
1

van
van baarmoeder ligt, dan kan men zulks

het Kalf, eene volkomen dwarsligging noemen , en

hoe zeer deze verlosfingen zeldzamer dan

anderen voorkomen , maar dezelve toch

plaars kunnen hebben , zoo kunnen wij niec

nalaten om er van te ipreken.

Wij moeten , ten aanzien van deze ver-

losfingen, de leiddraad van den Heer j. gun-
ther eberhard -volgen , welke de volko-

men dwarsliggingen verdeelt in die, waarin

het Kalf met een der zijden voor de ge-

boorte komt, met den rug naar boven en

met de pooten naar onderen gekeerd ; en

in die, waarin het Kalf met een der zijden

Toorkomt, maar den rug naar onderen en

de pooten naar boven gekeerd, en dus niet

alleen dwars, maar ook het onderfte boven

is liggende: voorts in de zoodanige, waarin
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het Kalf dwars op zijde ligt, met de poo-
ten naar voren, dat is, naar den mond der

RUNDVEi*

baarmoeder gekeerd, en die, waarin het IV. Afd^

Kalf mede dwars op zijde, maar met den VI1 *

rug voor de geboorte en met de pooten
Hoofd^

achterwaarts gekeerd ligt : terwijl die

Schrijver deze verlosfmgen niet alleen zeer

moeijelijk noemt , maar ook van oordeel

is , dat dezelve niet wel op eene andere

wijze, dan die door hem is opgegeven,
kunnen bewerkt worden.

Hoe zeer, in eene dwarsligging, het voor Behande-

fte gedeelte van het Kalf even ver van de lin«» ter

opening van het bekken afligt , als het ach vaneen**
terfle gedeelte, en men dus zou kunnen dwars lig;

meenen, dat het meer aankwam, om degend Kalf*

verlosfing met den kop en de voorpooten,

dan wel met de achterpooten vooruit te

bewerken, inzonderheid bij zoodanige dwars-

ligging
,
waarin het Kalf met den rug voor

,

en de pooten achterwaarts gekeerd ligt;

„ zoo zoude het toch,” (zegt die Schrij-

ver) ,, bij de uitvoering, misfchien anders

„ kunnen uitvallen. Want behalve dat men

„ veel minder verzekerd is , aan het voor-

„ fte gedeelte met de hand vat te zullen

krijgen , zoo is ook den kop een veel te

„ beweegbaar en nederhangend deel , dan

„ dat men zich met de hoop zou kunnen

„ vleijen ,
van denzelven fpoedig, zonder

,, vele vruchtelooze bemoeijingen , onder

5 , zijn bereik te krijgen.” (*)
Der- 4

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,

5 » 380.

T 2
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UtT
rundvee*

IV. Afd.

VIL
floofdft.

Befchrij'

ving van

de knie-

hols - haak

of hielen-

haak*

Verklaring

var. Plaat

XXXX
Fig,i en *•

Derhalve is de dwarsligging van het Kalf,

('volgens het oordeel van dien Schiijver,)

meer gefchikc tor eene verlosfing niet de

achterpooten vooruit, en minder tot die met
den kop en voorpooten vooruit; uitgeno-

men alleen die dwarsligging , waarin het

Kalf op zijde en de pooten naar voren, en

dus voor de geboorte liggen, zijnde deze

ligging (volgens hem) niet altoos het ge-

fchiktfte om de verlosfing met de achter-

pooten vooruit te bewerken*
De Heer eberhard prijst in alle dwars-

liggingen , en ook in andere gevallen, waar-

in op geene andere wijze de achterpooten

te bereiken zijn, een door hem uitgedacht

inftrument raan , beftaande in een langen

,

aanmerkelijk naar voren gebogen , en aan

het einde in een regten hoek omgeflagen

haak: waarvan de afbeelding door ons, uit

deszelfs werk , is overgenomen ,
en geplaatst

op onze Plaat XXXX Figuur i en 2,

Figuur 1 is eene afbeelding van dit door
dien Schrijver uitgedacht inftrument, door
hem de kniehols - haak of hielen -haak ge-

naamd.

a Is deszelfs houten handvatfel , in zijne

breedte, met zijne bovenfte beksgewijze

uitfteekfèls, om de vingers behoorlijk te

kunnen piaatfen.

h Het regie gedeelte van het werktuig.

c Deszelfs gebogen deel.

d De haak.

Fi.
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Figuur 2 is de dikte van het handvat- HET

fel a

.

HUDNVEl.

De lengte van dezen kniehols - haak of iv Afd.

hielen -haak is. volgens de door eberhard
geftelde voetmaat, in zijn geheel, behalve

00

het handvatfel en de omgeflagen haak ,

2 voet en 6 duim; de lengte van de om-
geflagen haak is 2^ duim ;

de lengte van het

handvatfel is duim ; deszelfs breedte

,

onderaan, 2 duim; bovenaan 3^ duim, en

de dikte 1 duim , alles Rijnlandfche maat.

De wijze van bewerking met dezen knie Bewerking

hols -haak of hielen- haak , oordeelen wij

,

mct den

om deszelfs belangrijkheid, weder met de£“^
h°£’

eigen woorden van dien Schrijver te moe*hidcn-

ten mededeelen, haak*.

„ Wanneer” ( zegt hij) „ het uiterfle

,, deel van denzelven in eene of in beide

,, kniehcls - geledingen ( hielen geledingen )

,, te gelijk wordt ingezet, kan hiermede,

„ en door eene matige trekking, het ach*

,, terfte deel van hec Kalf uit de dwarslig-

„ ging en uit de opening van de baarmoe-

„ der nader gebragt , en de verlosfing over

,, het algemeen gemakkelijker gemaakt wor*

„ den.” *).

• „ De aanlegging van dit werktuig wordt

,, op de volgende wijze gedaan. Wanneer

„ men de hand , welke men daartoe de be-

„ kwaamfle oordeelt, in de baarmoeder.
te-

(*) Zie het meergenoemde werk van ebeuhar»,

$. 382

T 3
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"fT „ tegen het achterdeel van het Kalf, zoo
fcüNDVE*.

^ yer n^ogelijk , heeft ingebragt, wordt het
IV. Afd. werktuig, omtrent in het midden, met

Hoofdft ” v *n^eren van de andere hand gevat,

„ op geliike wijze als men een fchrijfpen

,, gewoon is te houden , aan den, in de

,, fchede en baarmoeder zijnde, arm ge-

„ plaatst, en langs denzelven , zonder daar-

„ van af te gaan, tot het uiterfte van de

,, hand langzaam heen gefchoven. Men
„ zal echter dienen te letten, dat de flom-

„ pe haak aan het einde van dit werktuig y

„ naar het Kalf, en niet naar de wanden

„ der baarmoeder moet gekeerd zijn. Mis-

„ fchien zoude het werktuig gemakkelijker

,, in te brengen zijn , als de haak vlak aan

„ den arm gelegd, en eerst dan, na dat

„ hij aan de hand in de baarmoeder geko-

„ men was , naar het Kalf toe gekeerd

„ wierd. ” (* )

,, Ondertusfchen moet de hand uitgeflrekt

,,
liggen , en , met de rugzijde naar den

,, wand der baarmoeder, tegen het achter-

,, deel van het Kalf gekeerd zijn, of zoo

„ verre zij aan hetzelve kan komen. Heeft

„ het Kalf eene achterwaarts gekeerde lig-

ging van 2
*J
ne pooten , zoo is het op

,, zich zelfs voordeeliger , de hand en het

„ werktuig van onderen in te brengen;

,, doch fomwijlen kan het nuttiger zijn,

(*) Zie het meergenoemde werk van eberharD;
S- 33j.
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,, de hand en het werktuig van boven aan

,, te leggen. Maar de naar boven en de

„ naar beneden gekeerde dwarsligging ,

”

( dat is , als het Kalf met een van deszelfs

zijden voorkomt, en met den rug naar bo-

ven of met denzelven naar onderen gekeerd

is,) ,, vereifchen, buicen tegenfpraak, de

,, aanlegging van het werktuig in die zijde

„ van de baarmoeder, naar welke het ach*

„ terdeel gerigt is.” (*)

,, Wanneer het werktuig zoodanig toe

,, de hand gebrage is , die tegen het ach-

„ terdeel” (van het Kalf) „ of tegeneen

,, gedeelte van hetzelve ligt uitgeftrekt,

„ dan wordt het verder , met eene naar hec

„ Kalf gekeerde rigting van den haak , over

„ de hand, tusfehen den wand vara de baar-

„ moeder en het Kalf, tot 'op de plaats

„ van de knieholte voortgefchoven . tot

het, na dat het altoos Jangs de deelen

„ van hec Kalf zachtjes heen gegaan is,

,,
eindelijk in de holte valt , welke de ge-

bogen knie -geleding maakt. Om hec te

„ vaster te maken , en opdat het zoo veel

„ te dieper moge inhaken, maakt men eene

9
beweging, met het einde van het werk-

tuig, naar die plaats heen , welke men,

t,
in ieder geval , het voordeeligfte oor-

,
deelt.” ( t)
De hand van binnen blijft op hare

plaats
99

99

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard*

f. 584.

(t) Idem, 5. 3

T 4

J.

HIT
RUNDVEE

IV Afd.

VII.

Hoofdit

«



spo NATUURLIJKE HISTORIE

kit plaats nog eene poos tijds dil liggen
«.uNDVEE.

^ Qm jjet werktuig, dat zij kort te voren»

IV. Afd. „ hoewel niet overal , konde verzeilen ,

ViI
- „ maar toch op een geringen afdand lei-

Höofdft.
^ <jen en bellieren, thans bij de te verrig-

„ ten operatie in zijne plaats te doen blij-

„ ven , en door een evenredigen tegendand

„ de operatie zelve te verligten. Met de

,, buitende hand vat men het werktuig zoo-

„ danig, dat ( terwijl de duim met de bal

,, van de hand aan de zijde van het heft

„ des werktuigs geplaatst is,) twee vin**

5 ,
gers op ieder , in de gedaante van een

„ halve maan uitgeholden , vleugel van het-

„ zelve komen te liggen, en dus den da,»

„ len arm van het werktuig tusfehen den

„ middelden en den ringvinger door»

,, loopt.’ (*)
,, Wanneer nu in den beginne, door een*

f , zacht ,
en daarna van langzamerhand der-

„ ker trekken, het achterdeel Hechts zoo

„ verre vordert en nader komt, dat de nog

,, daar zijnde hand den daarc van het Kalf

,, kan vatten , dan haalt men de hand uit

„ hare plaats» (na dat men zich wel ver-

,, zekerd kan houden van het vastzitten des*

„ werktuigs in de geleding,) en men grijpt

„ de daart digt bij den duit, waar hij het

,, dikst is, om dus, door hdt te gelijker

„ tijd werkend indrument , het Kalf verder

„ te

(*) Zie het meergenoemde werk van iberhakd^

$. 336.
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3 ,
te keeren , en deszelfs rigting in eene

„ regce lijn met den as der baarmoeder te

„ brengen.” (*)

„ Na dat dit gefchied is , wordt het werk-

,, tuig even voorzigtig uitgehaald, als het

„ ingebragt vyierd. De nog in de baarmoe-

„ der zijnde hand ontwart nu de eene poot

„ na de andere, en brengt ze in de fchede,

,, waarna de verlosfing op de gewone wij-

9 , ze volbragt wordt;” (f) namelijk met
die verdere bewerking , welke de , nu in

eene regte lijn gebragte ,
ligging van het

Kalf vereischt.

„ En offchoon het werktuig niet gefchikt

„ is , ten gebruike in de dwarsligging naar

„ voren,” (dat is, als de pooten naar

voren , naar den mond der baarmoeder ge-

keerd liggen,) >1 zoo zal men het hierbij

„ ook niet ligt behoeven, omdat men, in

„ dit geval', de pooten zeer gemakkelijk

,, krijgen kan. Daarentegen kon, in dus-

„ danig geval, misfchien eene andere zwa-

,, righeid ontdaan, doch die op zijn hoogst

9, Hechts eene meerdere oplettendheid van

,, den Beesten -helper vereischt. Te we-

,, ten : drie of vier van de eenigzins ont-

warde pooten zouden zich te gelijk aan

„ de hand, in de opening der baarmoeder,

,, kunnen aanbieden , en dus den Beesten-

,, helper voor een tijd in het onzekere bon-

,«s den

,

ÏIBt

RUNDveeJ

IV. Afd.

vn.
HoofUit.

C*) Zie het »eer§enoemde werk van eeerhard,

388.

T5

/
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rundvee.” ^en ’ wel^ e van P00ten hij eigenlijk

„ moest hebben. Doch als hij oplettend
IV. Afd. „ is, om dezelve op de meergemelde wijze

Hoofdft ” behoorlijk te onderfcheiden ,
” (dat is,

wanneer hij wel let op den Hand der knie»

of hiel -geleding, ten aanzien van de zoo-

ien der klaauwen,) „ en ook anders naar

,, de door ons voorgefchreven regelen te

,, werk gaat , dan zal hij gemakkelijk zijn

3, oogmerk bereiken.” (*)
,, Nogtans dienen wij hier voor twee

„ dwaalwegen te waarfchuwen. Op den eer»

„ Hen zoude men gebragt kunnen worden,

„ indien men zich ophield, met de te ge-

„ lijk ingedrongen voorpooten , bij een mer-

„ kelijken afHand van den kop, te rug te

,, fchuiven, alvorens men keerde. De twee-

,, de kon plaats hebben, indien men, on-

,, der de genoemde omflandigheden , zich

„ verbeeldde den kop van het Kalf naar

„ voren te moeten bréngen. Beide deze

„ handelingen zouden af te keuren zijn

;

,, want, bij de laatstgenoemde bewerking,

,, zoude men de verlosfing even zoo on-

;, noodig verzwaren ,
als men

,
in het eerlle

,,
geval, zich vergeefs, en tegen den re-

,, gel, met de voorpooten bemoeijen wil-

„ de, daar zij
3
, door het aantrekken der

„ achterpooten , en bij het keeren , van zelfs

„ en zeer gemakkelïjk achteruitgaan. ” ( t

)

Na

(* ) Zie het meergenoemde werk van bberhard,

5 » 389.

tt) Idem, §• 390.
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Na de mededeeling van de bewerking, BST

met den kniehols- haak of hielen- haak, vol-
RUNDVEE#

gens de befchrijving van den Heer eber- IV. Afd.

hard , kunnen wij niet nalaten om deze

bewerking, ten dienfte onzer Lezeren, door

eene afbeelding op te helderen, en wel in-

zonderheid dat geval , waarin het Kalf eene

naar beneden gekeerde ligging heeft, dat is,

dat het met den rug naar onderen en met
de pooten naar boven, en dus het onderlle

boven gekeerd ligge.

Op Plaat XXXIX Figuur 3 ziet men , te Verklaring

dien einde , afgebeeld het bekken eener Koe ^xxix
C

op zijde, benevens eene fchets der baar- Fig \.
moeder , de fchede en de klink , als mede
een het onderlle boven liggend Kalf, het

welk dwars gelegen hebbende, door mid-

del van den kniehols - haak of hielen - haak

,

uit die dwarsligging en in eene regce lijn

met den as der baarmoeder gebragt is.

aaaa Is het bekken eener Koe op zijde.

b Het heiligbeen.

ccc De drie eerhe wervelen van het Haart -

been.

dd Het Kalf, liggende het onderlle boven
* in de baarmoeder, en nu met deszelfs

achterlle deelen in de geboorte, en met
deszelfs voorhe deelen naar de ribben der

Koe gekeerd, zijnde uit de dwarsligging,

waarin het gelegen heeft, in deze ligging

gebragt , door middel van de kniehols-

haak of hielen - haak.

ie De Haart van het Kalf.

ƒ De
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Hft ƒ De achterpooten van het Kalf, zoo als
*undve2% de zei ven nog door den kniehols- haak of
iv. Afd. hielen -haak omvat zijn.

Hoofdft. 8 ^niehols - of hielen - haak
, zoo als

die door de klink en fchede, nu nog,
tot in de baarmoeder en om de achter*

pooten van het Kalf gerigt is,

hhhhhh Stiplijn, zijnde eene fchetsgewij-

ze aanwijzing van de baarmoeder en de
fchede.

ii Schetsgewijze aanduiding van de klink.

Wegens deze Figuur 3 van Plaat XXXIX
moet men weder in aanmerking nemen , dac

het Kalf is afgebeeld, als in de baarmoeder

en het bekken liggende; en dat dus die ge-

deelten van het Kalf, welke, in deze lig-

ging, achter het gebeente der eene zijde

van het bekken liggen , en derhalve onzigt-

baar zouden zijn, door flippen zijn aange-

wezen ,
gelijk dit mede aan den Heel van den

kniehols - haak of hielen - haak is gedaan,

zoo verre die achter de eene uicftekende

zijde van het bekken heengaat , om deszelfs

rigting in zijn geheel te kunnen zien.

Na dat het Kalf, door middel van ge-

zegden kniehols - haak of hielen - haak , in

deze rigting gebragt is , zoo 'moet , vol-

gens de befchrijving van den Heer eber-

hard , de haak uitgehaald
, en de pooten

,

door de hand, een voor een ontwikkeld

en in de fchede gebragt , en vervolgens

deze ligging van het Kalf, door de geheele

„ nh
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HETzijdekeering ( mede door dien vSchrijver be-

fchreven , en door ons , uit deszelfs werk

,

RUNDVIE-

medegedeeld * ) ) verbeterd worden , als IV. Afd;

waardoor de verkeerde , met den rug naar

beneden gekeerde , ligging , in eene goede

,

met den rug naar boven gekeerde ligging

,

verandert; en dus de verlosfing tot die,
'

eener verlosfing met de achterpooten voor-

uit, zoo als die het natuurlijkfte gefchiedt,

gebragt wordt. %

Een dergelijk werktuig, als de nu be- Befchrifc

fchreven kniehols-haak of hielen- haak van™g^an
den Heer gunther eberhard , was tot zijn ^ie-
eigen gebruik uitgedacht door den Koe- hols • haak

meester j blanken, waarvan wij reeds ver- of hieiea-

fcheiden werktuigen en bewerkingen heb-
haak *

ben medegedeeld. De door j, blanken
uitgedachte haak is meer bogtig, naar hec

beloop der werking , dan die van eber-

hard , en heeft een dwarfe ringsgewijzc

handgreep; wij hebben geoordeeld, de af-

beelding er van , ter vergelijking met die

van eberhard, aan onze Lezers te moeten
®ededeelen ; men vindt dezelve op Plaat Verklaring

XXXVIII Figuur 3, zijnde: xxxvai
Fig. 3*

a Deszelfs ringsgewijze handgreep.

b Het bogtig loopende werktuig.

c Deszelfs haak.

De

( * ) Zie hier voren , in dit Hoofdftuk , bladz. 163
tot *65.
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*ET De verlosfmgen in die verfchillende lig*
rundvee.

gingen van het Kalf, welke, volgens onze
iv. Afd. opmerkingen en die der aangehaalde Schrij-

VIT
* vers, kunnen voorkomen, alle afgehandeïd

Hoofdft.
en beichreven zijnde, zoo zullen wij, in

.
het volgende Hoofd ftuk

, overgaan tot het

befchrijven der ontleding van het Kalf in

de baarmoeder der Koe

,

mitsgaders van de

verlosfing van tweelingen
, dubbelingen en

,

in andere opzigten, wanfchapen Kalveren.



VIERDE AFDEELING.

ACHTSTE HOOFÖSTUK.

Behelzende de befchrijving van het ont-

leden van het Kalf in de baarmoe-

der der Koe ,
volgens de manier , door

den Heer eberhard voorgefchreven ,

en met bijvoeging van de wijze , zoo

als dit door j. blanken, als mede

door de oude Boeren - Koemeesters ,

werd verrigt : mitsgaders de verlos-

fingen van tweelingen , dubbellingen ,

<?ƒ, in andere opzigten , wanjchapen

Kalveren .

D e verfchillende manieren van verlos- het

iingen, zoo bij natuurlijke als bij tegenna- RUNDVSE *

tuurlijke liggingen van het Kalf, in het vo* iy, Afd.

rige Hoofdftuk befchreven zijnde , zoo moe viii.

ten wij nu nog van eene zeer gewigtige, Hoofdft*

en bij het verloTen der Koeijen fomtijds Overgang

noodige, bewerking fpreken ; namelijk, van VJ*
het be'

de ontleding van het Kalf in het ligchaam
, aV^ontie-

of eigenlijk in de baarmoeder der Koe. ding vaa

V Om
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het
RUNDVEE-

IV Afd.
VU1.

Hoofdft.

bet Kalf,

in de baar*

poeder

der Koe.

Aan welke
deelcn van

^et.Kalf de
ondc^ing

te doen.

Om hierin duidelijk te zijn, zullen wij

de behandeling en werktuigen van nieuwere

Verloskundigen
,

gelijk de Heer j. gunther
eberhard in die ftuk is, zoo wel als die,

welke bij de oude Koemeesters en vele

Landlieden in gebruik waren, voordragen

en aan onze Lezers mededeelen.

De ontleding van het Kalf, in de baar-

moeder der Koe , waardoor het verkleind

en bij gedeelten uit het ligchaam der Koe
gehaald wordt, moet als een uiterst mid-

del ter volvoering van de verlosliug wouden

befchou wd; en hoe zeer het volftrekt nood-

zakelijk is , wanneer er geene andere uit-

komst overblijfc, om dan tèn minfte de Koe
te behouden; zoo moet men er echter nim-

mer toe overgaan, dan in de dringendile

omftandigheden en met rijp overleg ; ter-

>vijl men er tevens ook niet te lang mede

moet wachten; want vertoefc men er te

lang mede, dan kan men er fomtijds dat

nut niet van hebben, het welk men er van

verwacht*

De ontleding van het Kalf kan noodza-

kelijk zijn
, zoo wel in de geboorte met

den kop en de voorpoocen vooruit, aan het

voorlijf, als in die met de uchterpooten

vooruit, aan het achterlijf; en er kunnen

zelfs zoodanLe zeer moeijelijke gevallen

voorkomen , waarin de ontleding aan het

voor- cn aan het achterlijf na elkander moet
gefchiedem Dezelve moet echter. ( volgens

èb; rhard.) niet verder gaan dan tot de ui-

terfte leden van het voor en achterlijf, dat

is, de pooien; geichiedeade het wegnemen
van
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VUL
Hoofdli»

van dezelve alleen om aan de deelen van K * T

de borst of van het kruis, in derzelver door-
RUNDVEE *

gang door het bekken , meer ruimte te ver- IV. Afdi

fchaffen ; dan, daar men zich hierdoor te-

vens van de ncodige aanvatting tot het uit-

trekken van het Kalf berooft, zoo zoude
het (volgens die Schrijver) van geen nut

zijn , indien de pooten niet door minder

ruimte bellaande werktuigen konden vervan-

gen worden (*).

De ontleding aan het voorfte gedeelte van Oorzaken,

het Kalf, in de baarmoeder der Koe, kan^aa^°°r

noodzakelijk worden: i°. door een boven- afn g°nood-

matige grootte, of door waniiakigheid ofzakehjk

veigroeijing van het Kalf; 2*. door eene te wor<k-

groote vemaauwing van de harde en zachte

geboortedeeien der Koe, en 3
0
. door ver-

keerde rigtingen van den kop (f).
Volgens ERissMAN , moet men nimmer

tot de ontleding van het kalf overgaan *

zoo lang de verlosfing nog met de, door

bem uitgedachte, fpatels kan verrigc wor-

«ten (§).
Om de ontleding van het Kalf, in de Welke in-

baarmoeder der Koe, dat is ( volgens EBER-^™e
“^J

hard) de afneming van deszelfs pooten, te leding van

verrigten , en vervolgens het Kalf af te ha- het Kalf te

len, worden door hem de volgende inftru- gebtuikea,

inenten aangeprêzen.

Vóór- %

(*) Zie het meermalen aangehaalde werk vaa

J.
GÜNTHEk EBERHARD, §. 408

(tJ idem, §• 409.

(; § ) Zie de meermaals aangehaalde Verhandeling

van A. siUsiMAN , biadz. 85.

V ft
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RUNDVEE.

IV. Afd.

VIII.

Hoofdfh

Het ring-

mesje.

Verklaring

va^ Plaat

xxxx
Fig. 13»

Verklaring

var> Plaat

XXXX
Fjg. 14.

De fcli erpe

fnijdende

ihaak.

Soo NATUURLIJKE HISTORIE

Vooreerst: een Ringmesje of de vinger*

bistouri van rolderer.
Dit werktuig beftaat ( volgens de befchrij-

ving van eès<rhard) uit een klein lemmet
van een mes met een hol gebogen fnede,

hebbende omtrent de lengte van den mid-

delden vinger, en is aan een ring vastge-

maakt; welke ring aan den middelden vinger

en wel zoo moet gedoken worden , dat de

rug van het lemmet langs de binnenzijde

van den vinger ligt , en de punt van het*

zelve door de punt van den vinger bedekt

wordt. Door de aan beide zijden liggende

vingers moet het lemmet aan de zijden be-

dekt worden , ten einde het , bij het in-

brengen , aan de binnendeelen van de Koe
geen nadeel toebrenge (*).
Op onze Plaat XXXX Fig. 13 ziet men

de afbeelding van dit Ringmesje ,
zoo als

dit door ons uit het werk van genoemden

EBRRHARD is overgenomen.

a Is de kromme bistouri of het mesje.

b ls het lid, waardoor het lemmet a aan

den ring c vastgemaakt en beweegbaar is.

c De ring , welke men aan den vinger fteekt.

Op dezelfde Plaat XXXX Fig. 14 ziet

men het Ringmesje , zoo als het aan den

vinger van den Koehelper geftoken is , en

door de hand in de geboortedeelen der Koe
gebvagc wordt.

Ten tweede: een, met een hecht voor*

ziene, fcherpe fnijdende Haak , tot losma-

king

(*) Zie het meergenoemde werk van fberhard,

§
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long der geledingen, en waarvan men zkh HPT

kan bedienen, om de dealen, welke Hechts
RÜNDVEE '

gedeeltelijk door het Ringmesje afgefchei- IV. Afd.

den zijn, geheel los te maken. vll
|/

De afbeelding van dezen fcherpen Haak
ziet men op onze Plaat XXXX Fig 1 1 Verklaring

zoo als die door ons mede uit het werk van van
r

Flaat

eberhard is ovcrgenorpen.
Fig

X
ui

Deze haak moec , volgens de door eberhard
gefielde voetmaat , in deszeifs geheel , met
de hecht, lang zijn 15 duimen; de hecht af-

zonderlijk 3 1 duimen
,

alles Rijnlandfche

maat.

Ten derde : twee kromme Afhaal - haken ,
De tromi

waarvan men de afbeelding,, zoo als die door j^e

a

n

*haal '

ons, mede uit het we. k van eberhard , is

overgenomen , vindt op onze Plaat XXXX Vcr,ldarin£

riguur 10, en wel in: eene ligging, welke Xxxx
zij aan en tegen elkander hebben , wanneet- Fig. iq*

zij beiden te gelijk totrrDithaling van he;

Kalf, gebruikt moeten worden.

& Is de houten Heel van den haak ce y

welke eveneens gemaakt moet zijn als het

handvatfel van den kiïiehols haak , maar

hier alleen van ter zijde gezien wordt,

en iets meer diepte heeft clan die van de

* kniehois haak.

h De gelijkvormige houten Heel van den

haak df\ tegen den voorgemelden aan-

liggende, om dezelve zoo veel te gemak-

keiijker met ééne hand te kunnen omvatten*

cd De buitenwaarts loopende gedeelten van

eiken haak.

ef De bovenfle einden, welke met een Her-

ken puntigen haak inwaarts gebogen zijn.

V 3 De
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De lengte van elk dezer baken , moet , vol*
fcUNDVER.

gens ^oor genoem(Je KBKf HARD geftdde

IV. Afd. voetmaat, in deszelfs geheel zijn, met hec
vlïl ' handvat, maar behalve de ombuiging der

Hoofdft.
^aak, 17^ duimen ; hec handvat is afzonder-

lijk duimen lang ; de ombuiging der haak

is i j:
duimen, alles Rijnlandfche maat.

Afhaal- Ten vierde: twee Ajhaal-haken, naarde
haken, manier van smellie om het Kalf, na dat,

sMEiLiE. eene zware dubbelde geboorte, de beide

achterpooten zijn weggenomen , uit te trekken.

Verklaring De afbeelding van deze Haken , zoo als

£x
p
x
te die uit het meergemelde werk van eber-

Fig. ia. HARD door ons
'

ls overgenomen, vindt men
op onze Plaat XXXX Figuur 12.

aa Zijn de gebogen armen van het inftru-

ment, welke aan de einden met fcherpe

haken voorzien zijn.

bb De handvatfels.
’

c De inkeping van den eenen arm , waarin

de andere, tot fluiting van hec inftru-

ment, wordt opgenomen.

De lengte van elk dezer haken moet , vol-

gens de door ebe^hard geïïelde voetmaat, in

deszelfs geheel zijn, met het handvat, maar

behalve de ombuiging der haak, 14 \ dui-

men; de handvat is afzonderlijk 5 duimen

lang; de ombuiging der haak is ruim 1 duim

,

alles Rijnlandfche maat.

Manier, De ontleding aan het voorlle gedeelte

hoedanig van het Kalf moet ( volgens die Schrijver)
de ontie. 0p vo]gencje wijze worden verrigt. Men
h^t vüorfte moet de *n ^ec bekken gedrongen deelen

gedeelte eerst wat trachten te rug te zetten, waar-
van het toe men £ich Van <}e reeds opgegeven mid*
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delen kan bedienen (*): terwijl men, hoe het

ook de uitflag hiervan moge wezen

,

RUNDVEE^

toch dient te zorgen, om de hand nevens IV. Afd.

de voorpooten in de baarmoeder te krij- V]I[ *

gen, en wel op die wijze, dat men altoos
Hoofdft «

langs de buitenzijde van de poot , welke Kalf moes

men wil afnemen , voortga , toe men aan

het armbeen, en vervolgens tot den, met

hetzelve in geleding zijnde, fchouder kome.
Ondertusfchen moet de hand, alvorens men
die inbrengt, met het ringmesje PI XXXX
Fig. 13) worden gewapend, waarmede de

ontleding gefchieden moet
: f .

Met de alzoo gewapende hand moet men
in de baarmoeder , of ook wel , naar dat

de omftandigheden zijn , alleen in de fchede

gaan , evenwel altoos tot aan het fchouder-

blad en armbeen van het Kalf: terwijl men
de poot eenigzins aantrekt, moet men het

fcherpe van het mes van achteren , tusfehen

het ligchaam en het fchouderblad, inzetten,

en het fchouderblad langzamerhand geheel

van het ligchaam affnijden. Dan moet men
de hand weder buiten de geboortedeelen der

Koe brengen om het mesje af te leggen

,

en het naar buiten brengen van het fchou-

derblad met het armbeen gemakkelijker te

kunnen verrigten. Zoo het intusfehen plaats

mogt hebben, dat een aanmerkelijk deel

on-

Zie hier voren, in het zevende Koofdftuk

dezer Afdeeling , bladz 334, en de behandeling van

A. erissman, mede hier voren in dat Hoofdftuk,

l>ladz. 326— 230.

(f) Zie het meergenoemae werk van eêerhard,
*• *'"•

V 4

'1
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HËT onafgefneden vleesch öf vel het te rug
tLUNDVEB

*

hield
, zoo kan, om het fcboudetblad ge-

IV. AfcU heel van het ligchaam los re maken, (vol-

„
VII

J: gens genoemden Schrijver ) de met een hecht
00

* voorziene fcherpe Haak ( Plaat XXXX
Fig ii ) ingebragt , en op gelijke wijze

daarmede gewerkt worden (*).
De fcherpehaak moet tegen den ingebrag-

ten arm vlak aangelegd, en langs dezelve

tot in de hand gefchoven worden , om door
de ingebrag.e hand gegrepen en tot dat deel

gebragt te worden, het welk daarmede moet
worden doorgeiheden ;

en na dat het werk
met denzelven van binnen verrigt is, moet
hij op gelijke wijze weder worden terug

getrokken (f).
Indien het afnemen van de eene voorpoot

niet genoegzaam is , om de doorgang van de

borst, en dus de verlosfing te bevorderen,

zoo moet men de andere voorpoot, op ge*

lijke wijze, los fnijden en naar buiten ha-

len ; dan, zoo de borst te hoog rnogt zijn,

of dat het bekken te naauw of te mismaakt

ware, en dat de borst niet over den rand

van het fchaambeen konde komen ; zoo
moet de hefboom , welke reeds befchre-

ven (§) en op Plaat XXXX Figuur 8 en

p isafgebeeld, ingebragt worden, om het

qyer*

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard#

S. 412*

Ct) Idem , §. 413.

( § ) Zie hier voren , in het zevende Hoofdftufc

dezer Afdeeling, bladz. 21 1.

1
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©vergaan der borst daarmede te bevorde- MET

ren f* .

rundvee;

De hefboom heefc ( volgens den
,
door ons iv. Afd.

meergenoemde n , Schrijver ) in dit geval , als

de voorpooten van het Kalf z< n weggeno*
00 ‘ •

men, het bijzonder nut, vandoor eene van Gebruik

beneden aangebrngte drukking, de ribben van de hef*

aan beide zijden uit te verren , en hierdoor
d

°"m
d

’

e

°n'

de loodregte middellijn korter, en dus to rvorst vttl

de in - of doorgang van het bekken ge her kalf,

fchikter te maken: terwijl de dwarsfe mid* »isdep<>o-

delhjn der borst, door deze verwi ding der

g

e

eno

7^* -

-

zijden, naauwelijks zoo veel vfergr’óót , als

zij, door het wegnemen der twee voorpoo-

ten en fchouders
, is vermindert gewor-

den v f).
De manier , om den hefboom in te bren-

gen ,
en er mede re werken

, reeds hier vo-

ren befchreven zijnde ( § ) , behoeft alhier

nier herhaald te worden : alleen zullen wij

,

bij het daargemelde uit kbebhard, hier bij-

voegen, als toepasfelijk op hec nu befchre-

vene geval zijnde, dat het Kalf niet alleen

door den hefboom opgeligc , en in den in-

gang van het bekken gebragt
, maar ook

door den tegenftand, dien het aan het hei-

ligbeen , of, naar om handigheid der ligging,

aan elk ander been mogt vinden, bij zoo

-

da-

() Zie het meergenoemde werk van ebeehard,

$. 4 * 4 -

( f ) Idem, $. 415.

( § ) Zie hier voren , in het zevende Hoofdftuk

sezer Afdeeling, bladz. 212 en 213.
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het danig veranderde middellijn van de borst *
rundvee. meer en jn jiec bekken gewerkt

IV- Afd. wordt (*\
V111 - Daar het nogtans zoude kunnen gebeu-

Hoofdft,
ren ^ ^ac verlo fing , op deze wijze, niet

Gebruik konde worden volvoerd , zoo moet men zich

der krom ( volgens die Schrijver), in dit geval, van

haken ^ais
eei1 ’ naar vere ^sc^ van zaken , van twee

de pooteu der door hem afgebeelde kromme afhaal-
van het haken bedienen , door welke , op eene voor-
Kalf zijn deelige wijze, de afgenomen voorpooten ver-

srien?

0* vangen worden , en daar derzelver grootften

afftahd van elkander niet boven drie en een

halven düim is, zoo kunnen zij zarnen met

ééne hand gevat worden , en den romp ge-

voegelijk door het bekken brengen (f).
Deze haken worden, (volgens eber*

hard) elk op zich zeiven ingebragt, met

de punt naar den arm of de hand toege»

keerd. Zoo dra men daarmede tot aan de

borst van het Kalf gekomen is, dan moet

dé fqherpe punt naar het Kalf gekeerd, en

tusfchen de eerde en tweede, of tweede en

derde ribbe ,
zoo diep ingedrukt worden 7

dat de ribben volkomen in de buiging van

den haak liggen, In de natuurlijke en iii de

naar beneden gekeerde ligging; dat is: als

het Kalf goed met het voorhoofdbeen naar

de binnenfte vlakte van het heiligbeen ge-

keerd ; of dat het , het onderfte boven met
het

(*) Zie het meergenoemde werk vin ibbrh.vrd ,

}• 4 ' 7 -

Idem, 5. 41S-
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IV. Afd,

vrii.

Hoofd&i

het voorhoofdbeen naar het fchaambeen ge- *****

keerd ligge, moeten de haken in de zijden,
RUNDVKB *

maar in een zijdelingfche ligging
,

dat is,

als het Kalf op een van deszelfs zijde ligt,

boven en beneden ingebragt worden, fpre-

kende het dus van zelven , dat de haken
altoos aan de zijde van de borst moeten
worden ingezet ( *).

Indien beide de haken gebruikt moeten
worden, om het ligchaam van het Kalf uit

te trekken , dan liggen derzelver platte hou-

ten hechten gemeenlijk digt tegen elkander

,

zoo dat men ze beide, met ééne hand, kan

vatten , om er aan te trekken ; de hand en

vingers moeten op gelijke wijzp aan de greep

gelegd worden , als hier voren bij het be-

ïchrijven van de bewerking met den knie-

feols-haakis gezegt geworden ( f).
Wanneer men , behalve de kromme afhaal- Gebruik

haken
,
ook , ter verligcingder verlosfing , den van de

het boom gebruiken moet, dan moet men
de delen der haken flechcs met ééne hand^a

eV
omvatten; dewijl men bij die gelegenheid den hef.

de andere hand aan den hefboom, buiten het boom te

ligchaam der Koe, moet gebruiken, kun-

nende dit gevoegelijk gefchieden, dewijl dedatdepoo-

‘rand der fchaambeenderen thans tot een ten van het

genoegzaam deunpunc vaar den hefboom
ffge

f

n^
ja

dient (§). men.

(*) Zie het meergenoemde werk vin eberhard. »

I 419-

f ) Idem, §. 42a, en hier voren, in het gevende

Hoofdftuk dezer Afdeeling, bladz, 29,0.

CU Wem, §. 4*i.
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|V Afd

VIII.

lioofdft.

het
ys y,et echrerniet noodig, dat men denhef-

RUNovEE*
yjQQj-j'j ^jj de haken gebruikt, dan kan men
zich tor het beduren der haken van beide de

handen bedienen , waardoor dan de veree-

nigde hechten der haken zoodanig gevat moe-
ten worden , dat zij in de holten van de te-

gen elkander gekeerde handen zijn ingeflo-

ten. Voo ts (zegt ebkrhard) moet men
bij he gebruiken dezer haken , dezelfde re-

gels volgen, welke door hem, bijzonder

voor het uithalen van het Kalf, zijn opgege-

ven , het zij zulks met de hand of met
werktuigen gefchiede ( *).

Daar verfcheiden ve loskundige bewer-
kingen door ons /ijn afgedeeld, zoo zullen

wij ook deze, inzonderheid de ligging van

de haken en den hefboom, volgens de voor-

gaande befchrijving , om deszelfs belangrijk-

heid, bevattelijk trachten voor te (lellen.

Verklaring Op Plaat XXX*X Figuur i ziet men,
va« Plaat te dien einde, weder afgebeeld, het bek-

ken eenerKoeop zijde, benevens eene fchets

der baarmoeder, de fchede en de klink, als

mede een beklemd Kalf, waarvan de voor-

pooten en fchouderbladen , op de befchre-

vene wijze zijn afgefneden , en het welk
met de kromme haken en door behulp van

den hefboom zal worden afgehaald.

xxxix
Fig. i.

aciaa

Zie her meergenoemde werk van eberhard,

§. 422, en hier voren, in her zevende Hoofdltuk

dezer Afdceling, onder anderen, bladz. 224 en 225.
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b Het heiligbeen.
Rur

ccc De drie eerde wervelen van het daart- 1

dd Het geklemd liggend Kalf, liggende wel

in een goede rigting , niet het voorhoofd-

been naar boven gekeerd, dan waarvan,

om deszelfs grootte, de voorpooten en

fchouderbladen zijn afgefneden , en van

het welk dus de voorde ribben ontbloot

liggen

e De platte houten hechten der kromme af-

haal -haken, tegen elkander aanliggende,

buiten het bekken.

ƒ Een der kromme haken , waarvan de

fcherpe punt aan de eene zijde van het

Kalf, tusfchen de tweede en derde ribbe is

ingezet, zijnde de inzetting van den ande-

ren haak hier niet zigtbaar, als aan de an-

dere zijde van het Kalf liggende, en ook
van dien anderen haak zelve, niets te zien

,

dan voor zoo verre die voor den fnuit

van het Kalf uitdeekt.

g De haaksgewijze deel van den hefboom,
buiten het bekken.

h Lepelsgewijze einde van den hefboom,
• onder de borst van het Kalf gefchoven

en deunende op de fchaam beenderen.

i i i i i i Stiphjn , zijnde een fchetsgewijze aan-

wijzing van de baarmoeder en de fchede,

kk Schetsgewijze aanduiding van de klink*

actaa Is het bekken eener Koe, op zijde. HET
RUNDVEE!

been.

Wegens deze Figuur 1 van Plaat XXXIX,
moet men ook weder in het oog houden

,

dat
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HET
RUNDVI E*

IV. Afd.

VI»l.

Hoofdft.

dat het Kalf is afgebeeld als in de baarmoe-
der en het bekken liggende ; en dat dus d:e

gedeeltens van het Kalf, welke, in deze lig-

ging, achter het gebeente der eene zijde

van het bekken liggen, en derhalve onzigt-

baar zoude zijn, door flippen zijn aangewe-

zen, gelijk dit mede aan de kromme haken

en aan den hefboom is gedaan , zoo verre

die achter het gebeente der eene zijde van

bet bekken komen te liggen, om derzelver

rigting, inzetting en ligging, in derzelver

geheel, te kunnen zien.

Daar Plaat XXXIX gevoegelijk ter de*

zer plaatfe kan worden ingevoegd, zoo oor*

deden wij het voor onze Lezers niet on-

dienstig , alhier eene korte aanwijzing van

die Plaat mede te deelen , alvorens tot de

befchrijving van de ontleding van het Kalf,

bij gehoorte met de achterpooten vooruit,

over te gaar.

Op gezegde Plaat XXXIX is?

Figuur i eene afbeelding van een geklemd
gelegen hebbend Kalf, waarvan de voor-

pooten en fchouderbladen zijn afgefne-

den, en in welks ribben de kromme ha-

ken, volgens de befchrijving van eber-

hard, zijn ingeflagen , en onder de borst

de hefboom is ir.gebragr, als mede de

afbeelding van het bekken der Koe op
zijde, enz. zijnde deze bewerking zoo
even in dit achtfle Hoofdlluk beichreven,

en de verklaring dezer Figuur geplaatst

pp bladz. 3CÓ tot 310.

Fi-
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Figuur 2 is eene afbeelding van een Kalf,

her welk geklemd gelegen heeft , en de lig-

ging der groote fpatels omdeszelfs kopen
fchouderbladen , om hetzelve daar mede
af te halen* Men zie de befchrijving de-

zer bewerking in het
J
zevende Hoofdftuk

dezer Afdeeling, op bladz. 217 tot 219.

Figuur 3 is de afbeelding van het bekken

eener Koe op zijde enz., en daarin een

het onderfte bovenliggend Kalf, het welk
dwars gelegen hebbende, door middel van

den knieholshaak- of hielen -haak, uit

die dwarsligging in een regte rigting ge-

bragt is, als mede de rigdng van dien

haak en de wijze, hoe de hielen -geledin-

gen door denzelven worden omvat. Zijnde

deze bewerking befchreven in het zeven*

de Hoofd Ifu k dezer Afdeeling op bladz*

287 tot 291.

Figuur 4 is insgelijks de afbeelding van het

bekken eener Koe op zijde enz,, en daarin

de ligging van een , met deszelfs achter*

de gedeelte voorkomend , Kalf, met de

bewerking , om door middel van een mik*

je, het Kalf op of te rug te fchuiven,

ter bekoming van de
, onder het ligchaam

. liggende, achterpooten, vindende men de
befchrijving dezer bewerking in het ze*

vende Hoofdduk dezer Afdeeling op bladz.

269 tot 271 , als mede op bladz. 272 en

273, en kunnende deze afbeelding ook
toepasfelijk gemaakt worden op de be*

werking met de kleine fpatels en het latje

er tusfehen , van welke laatstgemelde be*

X wer*

HBT
AüNDVEg*

IV. AftU

VIII.

Hoofdft;
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weT werking men de befchrijving vindt in het*
klndvee.

zejf^e Hoofdduk op bladz. 267 en 268

,

iv. Afd, en de toepasling op deze afbeelding, op

iloofdft
hladz. 273 en 274.

Figuur 5 is wederom de afbeelding van hec

bekken eener Koe op zijde enz. , en daarin

een Kalf, liggende insgelijks met de.szelfs

achcerdeelen in de geboorte, doch waar

van nu de achterpooten van onder het

lijf zijn naar voren gehaald, en in de

fchede tot aan de klink gebragt. Men
zie verder de befchrijving dezer Afbeel-

ding in het zevende Hoofdltuk dezer Af-

deeling op bladz. 271 tot 273.

Ontleding Omtrent de ontleding van het Kalf, in de

achterfte
^aarrnoe<^er der Koe, ftaat verder aan te

gedeelte” merken , dat , bij geboorten met de achter*

van het pooten vooruit, de ontleding fomtijds me-
Kalf. noodzakelijk is

,
en dat dezelve dan

,

even als die aan de voorpooten dient, om
door het afnemen van eenige deelen van het

Kalf, ruimte in hec bekken te verkrijgen

en de achtergebleven deelen door werktui-

gen af te halen.

Bij de geboorten met de achterpooten

vooruit, hoedanig ook de ligging van hec

Kalf zij, dat is, of hec een naar boven, of

naar beneden gekeerde , of zijdelingfche lig-

ging heeft, behoort (volgens eberhard)
alvorens tot de ontleding over te gaan, hec

gebruik van den hefboom beproeft te wor-
den , zonder medewerking van andere werk-

tuigen , alzoo de in het bekken beklemde

heu-
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heupen de voornnamfte verhindering is, HE*

waardoor de verl sfing van het achterlle ge»
*ÜNDVE^

deelre van het Kalf, nier kan gefchieden; IV. Afd.

om welke rieden, in fommige gevallen, ( vol* VI11'

gens die Schrijver j de hefboom toerei-
00 1

kende zou kunnen zijn om de verlosfing,

zonder ontleding, te bevorderen, wanneer
dezelve met bekwaamheid en overleg ge-

bruikt werd, om de heup
, welke het meest

beklemd was, van plaats te doen verande-

ren (*); zelfs zoude h^t, volgens hem,
bij eene aanmerkelijke breedte van het kruis,

of bij een ruimen afdand der heupen van

elkander, fomtijds mogelijk zijn, dat door

behulp van den hefboom, het kruis meer

fchuins door het bekken geleid
,
en dus de

ontleding insgelijks daardoor vermijd konde

worden ( f )•

Maar zoo eene, in het bekken beknelde Manier

dubbelde verlosfing, (dat is zoodanige ver hoe deze! ‘

losfing als door ons hier voren ( § ) reeds
, rigtcn.

Ve£

volgens ebkrhard, befchreven is
,

)

de hulp

der kunst mogt vorderen , dan kan die ( vol-

gens die Schrijver) niet beter verrigt wor-

den, dan door het wegnemen der beide ach-

terpooten , waartoe de fcherpe haak ( Plaat

XXXX Figuur 11 ) gebruikt, en op de ge-

WQ-

(*) Zie het meergenoemde werk van bberhard*

S' 4*5.

(f) Idem, §. 426.

, ( $ ) Zie hier voren , in het zevende Hoofdftuk dfi!

£«r Afdeeling, bladz. 280 en a8i.

X 2

/
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hbt wone, reeds befchrevene wijze, (*) in-
rudnvee.

gebrag t Wordc : moetendemet dezen fcherpen

iv Afd. haak de aehterpaoten worden afgefneden,

V:ii in de knie - geleding , welke tusfehen het
Hoofdft. of dije - en fcheenbeen , beneden de

kniefchijf is ff), of zoo de ruimte het toe-

laat, dan zoude de ontleding ('volgens zijn

oordeel ) met minder moeite, door middel

van het ringtnesje ( Plaat XXX K Fig. 1 3 )

kunnen gefchiedcn ( § . „ Hierdoor”

(zegt die Schrijver) ,, is de dubbelde ver«

„ losfing, in die met de achterpooten voor*

„ uit, veranderd; doch men heeft zich te-

„ vens van den in het begin noodige houw-

„ vast aan de onderfte leden ter uithaling

„ beroofd. Om dit gemis te vervullen,

„ zoude men zich nu van de twee uitrek-

„ kende haken (Piaar XXXX Figuur 10)

„ moeten bedienen, die men van boven in

het bekken zoodanig plaatst, dat het ron-

,, de gedeelte van ieder darmbeen” (van
het Kalf) ,, door de buiging van den daar

„ aan liggenden haak, omvat wordt; dan,

,, hoe nuttig dit inftrument ook zijn mag,

„ in gevallen, waar het op de doorhaling

„ der

Zie hier voren, in dit Hoofdftuk , bladz. 304.

( f ) Ten einde wel te begrijpen welke plaats der

mchterpooten hier bedoeld wordt , zie men in het eer-

fte Hoofdftuk van de tweede Afdeeling dezes werks , op
Plaat VI Figuur 5 » bij 85,85.

( §) Zie het meergenoemde werk van eberhard*
§. 428 , en de achter dat werk gevoegde verbeterin-

gen , op bladz. 382*
4
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,, der borst aankomt, gelooven wij echter, HET

,, dat men in het geval, waarvan wij zoo
RÜNDVEE *

9 , even gefproken hebben, veel beter met iv. Afd^

9, de, voor deze om handigheden gefchikte, VII
|*

99 haken van smellie (Plaat XXXX Fig.
Hoofdft-

99 12) zal kunnen werken; deze nu wor- Gebruik

99 den op de volgende wijze gebruikt: men derafhaal4

99 brengt den eenen haak na den anderen

,

99 met de bogt van hun arm naar de billen in geval

9, van de Koe gekeerd, twee dwarsfe vim de achter*

9, gers breed beneden het kruis, en in des-
poot

?
n *

ö
. . . . ,

van het
9, zelis ngting in, tot dat men met de punt Kalf zijn

„ van den haak tot aan de heup ( ot hetafgeno-

9, vooruitfpringende breede en bovenfte ge- mcn *

„ deelte van het darmbeen van het Kalf)

„ gekomen is; de punt wordt daar inge-

,, drukt, en de haak zelf .een weinig aam*

„ getrokken, om zoo veel te meer van des-

,, zelfs vasthouding zeker te zijn; heeft

,, men tot dit werk twee haken, en wel

,, aan iedere heup een van nooden , dan

„ worden, na dat de tweede ingebragt is,

„ hunne fteelen meer tot elkander gevoegd,

„ zoo dat de beide armen zich even boven

„ de fteelen overkruisfen, waardoor veroor-

„ zaakt wordt, dat de eene arm zeer ge-

makkelijk in de inkeping vair, die in den

„ anderen tot dit oogmerk gemaakt is, en

„ dus hierdoor het inftrument, door eene

„ foort van charnier, gefloten wordt; ver-

,, volgens kunnen de fteelen zamengebon*

,, den, te gelijk aangevat, en op deze wij-

,, ze de uittrekking gevoegelijk volbragc

X 3 „ wor*

\
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HST
HUNDVEE.

IV. Afd.

VIII.

Hoofdft.

Manier
ter ontle-

ding van

het Kalf,

in de baar-

Moeder der

„ worden (*). Voorts zoude, bij aan-

„ houdende of op nieuw bijkomende zwa-

,, righeden , de hefboom zeer gevoegelijk

,

,, en niet zonder nut
,
gebruikt kunnen wor-

„ den.” Ct)
„ Eindelijk” Czegt eberhard') „ zoude

,, nog gefproken kunnen worden van de

,, ontleding , om de beknellingen van de

„ borst en van het kruis- te verhelpen, die

,, op het laatst, en als het Kalf reeds over

„ de helft geboren is, fomtijds kunnen voor-

,, komen; doch de beknelling det borst is

,, dan zelden zoo moei jelijk, dat ze niet,

„ door behulp van den hefboom, zou kun-

„ nen weggenomen worden ; hetzelfde heeft

„ ook bij den moeijelijkeri of ge(luiten

,, doorgang van het kruis plaats; en Hechts

„ dan, wanneer het met den hefboom niet

,, gelukken wilde, diene men tot het uit-

„ trekken met de haken van smsllie over

„ te gaan, die, gelijk gezegd is, aan de

,, heupen ( van het Kalf ) , als het beste (leun-

,, punt, moeten worden ingeflagen.” (§3
Na de bewerking ter ontleding van een

Kalf, in de baarmoeder der Koe, zoo als

dit door de Heer ebeuhard wordt voorge-
fchreven, te hebben medegedeeld; dienen

wij

(*) Zie het meergenoemde werk van eb er hard,
§ 429. en de achter dat werk gevoegde verbetering
gen, op bladz. 382 en 383.

( f) Idem
, § 430

(§ ) Idem §. 431 , cn de achter het werk gevoeg-
de verboeringen , op bladz. 384.
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wij ook te (preken van de wijze, volgens M*'1,

welke die ontleding van het Kalf door den
KUNDVEBW

Boeren- Koemeesters werd verrigt, en daar- IV. Afd.

bij melding te maken van de manier, welke VI * r *

door fommigen hunner gevolgd werd, om 00 *

het Kalf geheel te villen en bij deelen af te Koe , zo»

halen; en eenigen der door hun gebruikt

wordende werktuigen te befchrijven Boeren-

C

In de eerde plaats komt dan in aantner Koemees-

king de bewerking, zoo als dezelve door ters
.

wordt

den , reeds door ons genoemden , Koemeester
vcrrist*

j. blanken verrigt werd : deze had , te dien Welke

einde , voor zich uitgevonden een werk- inftrumen-

tuig , bedaande in een ijzeren daaf , ter dikte
tô

n

d
d

*J

r

van een gordijnroede en ter lengte vanj, blaN.

22 a 24 duimen Rijnlandfche maat , heb ken ge-

bende aan het eene einde een fchupje, bij.^^
wijze van een fparel , en aan h«t andere

einde eene langwerpig ronde opene hand- Ijzere

greep , zoo als aan de andere , door hem met

uitgedachte , indrumenten. Ook had hij
o^fchupjc.

voor zich uitgevonden een mesje, hetwelk

met een dalen veer voorzien, en door een m2je,
nS *

fchroef aan een platte koker gehecht was.

Het fcherp van dit mesje kon hij, door

middel van de dalen veer, doen fnijden of

hetzelve inhouden naar Welgevallen. Men
ziet eene afbeelding van dit mesje met zij-

ne veeren in deszelfs natuurlijke grootte,

op Plaat XXXX Figuur 19, en hetzelve

mesje in zijn koker en uitwendige gedaan-

te ,
op dezelfde Plaat, Figuur 20.

Op genoemde Plaat XXXX Figuur 19

ziet men dan de afbeelding van het gezeg-

X 4 dc

(
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wet de, door j. blanken uitgedachte, mesje,
wuNDviE. buiten deszelfs koker, en in zijne natuur-»

iv. Afd. lijke grootte.

VIII.

Hoofdft. a js ]let feisvormig mesje,

verkiarirg b Deszelfs fcherpe punt.
v*n Plaat

c j)e infnijding tegen de onderfte veer.

FigT ïp-
^ veerrchroef.

e Het onderfte van het lemmet.

ƒ De groef der inkipping van het lemmet,
op de fpringveer.

gg Den rug van het lemmet.

h De lange veer , om het lemmet te rug

te zetten.

i De bovenkip, waarin het lemmet belet

wordt uit te fpringen.

k De onderkip.

Verklaring Op dezelfde Plaat XXXX Figuur 20 ziet

van plaat men de afbeelding van hetzelve mesje, in

rigfflo, zl
i
n k°ker en volkomen uitwendige gedaan-

te, mede in zijn natuurlijke grootte.

a Is de fehroef, waardoor het lemmet wordt
aange’fchroefd.

bh Het plat, van de platte zijde van den

koker.

C De inlijving der fpringveeren.

dd Den rug van het lemmet, zoo als het

achter , tusfchen de beide bladen van den

platten koker uitfteekt.

e Het fcherp van het mesje.

ff De ronde fluidng of het voorwand van

den koker.

Wan-
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Wanneer de uitvinder dit mesje wilde HfT

gebruiken, dan bragt hij het met de hand
RUNDVEÏ *

in de fchede, en, zulks noodig zijnde, in IV. Afd.

de baarmoeder der Koe, ter plaatfe, waar

hij den huid van het Kalf wilde doorfnijden ;

00 "

daar zijnde, kneep hij met den vinger te*
v^n

e

j[„
gen het lemmet van het mesje, tot dat defpr ing.

punt van hetzelve zoo ver buiten het holle mesje,

van den koker kwam, als noodig was, om
de infnijding te verrigten.

De huid aan de pooten van het Kalf

doorgefneden en met dat mesje losgemankt ijzerefUaf

zijnde , zoo gebruikte hij de door hem uit met het

gedachte ijzeren ftaaf met het fchupje of jf
huPi e

fpatel , drukte dat fchupje tusfehen het vel
fpate *

cn vleesch van het Kalf in, en er mede
voortduwende, fcheidde hij alzoo het vel

van den vetrok en de fpieren , houdende den

reeds van de poot afgevilden huid met zijne

linkerhand vast , buiten de geboortedeelen

der Koe, terwijl hij de regterhand, mede
buiten de deelen der Koe, in de handgreep

van de ijzeren Haaf hield, en dezelve daar-

mede befluurde. Na de huid van het Kal^

ver genoeg afgevild te hebben
,

gebruikte

hij weder het door hem uitgedachte mesje,

om die ledematen van het Kalf af te fnij-

den , welke de verlosfing verhinderden , waar-

na hij die gcdeelren, en vervolgens het lig-

chaam van het Kalf, afhaalde.

Hoewel nu deze manier van j. blaken
beter was uitgedacht en zachter werkte,

dan de manier, waarop dit door de gewo-
ne Koemeesiers, voor hem, in dergelijke

X 5 ge-
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gevallen werd verrigt, en er ook die zeer

‘wreede behandeling niet bij te pas kwam,
om eenige deelen van het Kalf, door mid-
del van haken en met geweld af te fcheu-

ren, daar dezelve door hem met het ge-

zegde mesje werden afgefneden; zoo zoude
er echter ( wanneer men in aanmerking

neemt al hetgeen wij reeds, zoo volgens

eberharo en ERissMAN , als volgens onze

eigene opmerkingen , hebben voorgedragen )
op zijn aan te merken, dat het einde van

het, door hem uitgedachte, werktuig, (na-

melijk de ijzeren llaaf met het fchupje of

fpatel ) in het losftooten van het vel van het

Kalf, te ver van de beflurende hand werkt,

en dus in de handen van iemand , welke niet

zeer kundig is, gevaarlijk worden kan, en dat

het ook genoegzaam zou kunnen zijn , wanneer

het vel der pooten werd losgemaakt, zoo
het losmaken van dit vel noodzakelijk was,
het welk dan zeer wel met dat mesje zou

kunnen gefchieden ,
zonder dat fchupje ofdien

fpatel te gebruiken en het mesje, dat door

Tiem toch vernuftig is uitgedacht, ook te-

vens kunnen dienen om de gevilde pooten

in de geledingen af te fnijden , en dus het

geheel villen van het Kalf onnoodig zijn,

welk villen ook door den Heer er^ssman,

ten (lerkfte, wordt afgekeurd, en wel zoo-

danig, dat deze er zelfs tegen is, om het

vel van de poo'cn los te maken en de poo-

ten af te draaijen of af te trekken , zoo als

door fommigen gedaan wordt: wij prijzen

het villen van het Kalf ook niet aan
,

daar
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bet , volgens de reeds voorgedragen manier het

van den Heer eberhard, onnoodig is; maar RUNDVEE*

maken er alleen melding van , omdat wij- iv. Afd.

alles mededeelen, wat wij, wegens het ver- vm.
losfen der Koeijen, hebben kunnen opfpo-
ren, en opdat de behandelingen der oude
Koemeesters en nieuwere Verloskundigen

tegen elkander zouden kunnen vergeleken,

en daaruit het beste gekozen worden.

Om deze reden zullen wij ook melding

maken van de behandeling van jan louwen
en andere oude Koemeesters, ten aanzien

van deze bewerking; maar zullen eerst, ten

gemakke onzer Lezers, eene korte aanwij-

zing van Plaat XXXX, welke gevoegelijk

hier kan geplaatst worden, laten volgen.

Verklaring van Plaat XXXX*

Figuur i en 2. De kniehols-haak of hie-

len -haak van eberhard, welke befchre-

ven is in het zevende Hoofdfluk dezer

Afdeeling, op bladz. 286 en 287.

Figuur 3 en 4 is de keerftok en het keer-

lint van denzelven ,
befchreven in het-

zelfde Hoofdftuk, op bladz 258 tet 260.

Figuur 5 en 6 is het heftuig QElevato-

riurn ) , van denzelven , befchreven in

hetzelfde Hoofdfluk, op bladz. 232* en

233 -

Figuur 7 is de klisteerfpuit voor de baar-

moeder , van denzelven , befchreven in

hetzelfde Hoofdftuk
,
op bladz. 248 en

249.
FL
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het Figuuf 8 en 9 is de hefboom van den-
rundvee* zelven , befchreven in hetzelfde Hoofd-
IV. Afd; Huk, op bladz aio tot 212.
vul. Figuur i o zijn twee kromme uittrek -ht-

Hoofdft. ^en yan (3enze iven waarvan men de

belchrijving vindt in dit achtfte Hoofd-

ftuk, op bladz. 301 en 302
Figuur 1 1 is een fcherpe fnijdende haak

van den zeiven , befchreven in hetzelfde

Hoofdftuk, op bladz 301.

Figuur 12 zijn twee uittrek - haken van

denzelven, naar de manier van smellie,

welke men befchreven vindt in hetzelfde

Hoofdftuk, op bladz, 302.

Figuur 13 is het ringmesje of vinger- bis-

touri van roed ? rer , befchreven in het-

zelfde Hoofdftuk, op bladz. 300.

Figuur 14, hetzelfde inftrument, aan de

hand van den Koehelper: zie in hetzelfde

Hoofdftuk, op bladz 300.

Figupr 35 zijn twee oog { en afhaal -haken

van erissman, befchreven in het zesde

Hoofdftuk dezer Afdeeling, op bladz 203,

Figuur 16 zijn de groote fpatels van den-

zelven ,
befchreven in het zevende Hoofd-

ftuk dezer Afdeeling, op bladz. 215 tot

217.

Figuur 17 is het kinhoutje van denzelven,

befchreven in het zesde Hoofdftuk dezer

Afdeeling, op bladz. 196.

Figuur 18 zijn de kleine fpatels , met het

latje er tusfehen, van denzelven , befchre-

ven in het zevende Hoofdftuk dezer Af-

decling, op bladz* 228 tot 230,
Fi-
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Figuur 19 is het fpringmesje van j. blan- het

ken , befchreven in dit achcfte Hoofd- R-UNDVEE#

(luk, op bladz 317 en 318. IV. Afd.'

Figuur 20, hetzelfde inftrument in zijn ko- vm *

ker, befchreven in hetzelfde Hoofd ftuk ,

lIoofdil*

op bladz 318.

Wij zullen dan nu vervolgen met het be- Manier

fchrijven der verfchillende manieren, om hoedcont '

het Kalf, in de baarmoeder der Koe , te

ontleden , en zullen , zoo als gezegd is , het Kalf,

mededeelen, op jwelke wijze dit door jan in ,1ebaar '

louwen en andere oude Koemeesters ver-
“
e

°

r

e

K
s

Je
rigt werd. door de

*

Wanneer het trekken met linfen , koor- oude Koe-

den enz niets konde uitwerken, en dac

befpeurden , dat het Kalf bovenmate grof
ri gt;

en groot, of dat hec dood, en de Koe te

magteloos was, om door te zetten, dan ge

bruikten zij een mesje , zoo als op onze door hun

Plaat XXXXI Figuur 8 in deszelfs natuur- gebruikt.

lijke grootte is afgebeeld, zijnde:
Het vib

mesje.

a Het ftalen lemmet , bij wijze van een

fnoeimes geflepen
, maar den rug itomp ^p^"8

gelaten zijnde. xxxxt
b i.s de ring om de (lift van het mesje, aanlig,

deszelfs hecht.

C Het hecht van het mesje, het welk vol-

ftrekt niet langer moet zijn, dewijl hec,

met het mesje, geheel door de vingers

moet kunnen bedekt worden, bij hec in-

brengen in de geboortedeelen der Koe,
zoo dat het achterlte gedeelte van het

hecht
1

r
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het hecht als dan tegen of in den palm
der hand fluit.

IV. Afd,

Hoofdft
Dic mesje en het hecht zijn dus gevormd

naar het beloop van den voorften vinger, en
werd door hun in de regterhand gevat , ter-

wijl zij tevens een der voorpooten met de
linkerhand trachtten te vatten en vast te

houden, of lieten dezelve wel door een an-

der met een ftriktouw vasthouden. Daarna
bragten zij de regterhand, waarin het be->

fchreven vilmesje verborgen was in de ge-

boortedeelen der Koe, en trachten daar mede
de borst van het Kalf te bereiken, alwaar
zij dan het mesje in het vel drukte , er een

. fnede in maakte en dezelve vervolgde tot aan

de knieën , of fomtijds ook wel tot aan de

kooten van het Kalf; vervolgens fneden zij

het vel aan de knieën of aan de kooten ge-

heel door en los; dic gedaan zijnde, flroop-

ten zij het vel, met de vlakke hand, of zoo
het noodig was, met het mesje, rondom de

poot van het Kalf los, tot aan deszelfs lig-

chaam; handelde vervolgens eveneens aan

de andere poot, en fcheide dan de pooten,

aan het fchoudergewrichc, van het ligchaam

van het Kalf af, halende dezelve naar bui-

ten ,
en gebruikten vervolgens een’ langen

Afhaal- haak en touw , zoo als dezelve op onz$
haken. Plaat XXXXI Figuur 7 in deszelfs natuurlij-

Verklaring
ke gr00tte sfgebeeld , en haalde daar me-

van Plaat de het ligchaam van het Kalf van de Koe
xxxxi af. Er zijn ook oude Koemeesters geweest

,

Fig. 7 * welke het vel, behalve van depooten, ook

van



van HOLLAND- 325

van het geheele ligchaam van het Kalf los-

maakten en afftrooptcn, ten einde het lig-

chaam van het Kalf, door middel van den

zoo even befchreven haak , mede bij ge-

deelten af te halen; dan, deze laatlle be-

handeling, om, door middel van dien haak,

gedeelten van het ligchaam van het Kalf,

met geweld, af te fcheuren en alzoo af te

halen, ten uiterfte wreed en gevaarlijk zijn-

de, is vooral niet aan te raden; zijnde ook
deze behandeling, even als die van j. blan-

ken, door ons medegedeeld, zoo wel als

de afbeelding der daartoe gebruikt worden-

de inftrumenten , opdat men, zoo als ge-

zegd is, de oude en nieuwere behandeling

en de oude en nieuwere inftrumenten tegen

elkander zou kuntien vergelijken , en in

voorkomende gevallen het beste zou kunnen

kiezen.

Na het befchrijven der ontleding van het

Kalf, in de baarmoeder der Koe, dienen

wij nu nog te fpreken van die gevallen

,

wanneer er tweelingen, dubbellingen , of,

in andere opzigten wanfchapene, Kalveren,

ter verlosling voorkomen.

De verlosling van Tweelingen loopt door-

gaans gemakkelijk af, doordien dezelve ge-

meenlijk veel kleiner zijn, dan, in het ge-

val , dat er Hechts één Kalf voorkomt. Ge-
beurt het, dat, bij de verlosling van twee*

lingen ,
een derzelve met den kop en de voor-

pooten, en het ander met de achterpoocen

voorkomt ,
en beiden te gelijk zich in de

geboorte aanbieden, dan moet men het Kalf,

dat

HET
RUNDVEE.

(V. Afd.

VI ri.

Koofdit,

Overgang
tot de ver-

dere ver-

losüngea ,

welke kun*

nen voor-

komen.

Verlosöng
vaa twee-

lingen.
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HPT
o

dat zich met de achterpooten aanbiedt *rundvee,
voorzjgtigiijk terugfchuiven, en eerst de ver-

iv. Afd. losGng bewerken van dat Kalf , het welk

Hoofdft»
Zlc^ raet ^en k°P en voörPooten aanbiedt

;

deze voltooid zijnde, bevordert men de ver-

Josfing van het andere Kalf, met de ach-

terpooten vooruit: moetende men wel op-

letten, dat men niet van elk Kalf een poot
te gelijk aanvatte , het welk een groote

misflag zoude zijn ; maar men moet wel acht

geven op de ligging van elk Kalf in het

bijzonder, en zoo er eenige kunstbewerking

aan mogt noodig zijn, dezelve verrigten*

volgens het reeds befchrevene, en overeen-

komflig hetgeen bij de voorkomende lig-

ging noodig is.

Verlosfing Dubbelingen , dat is, twee aan elkander
van dub- gegroeide Kalven , komen zeer zeldzaam
telingen.

voor . heeft het plaats, dan moet men de

verlosfing altoos met de achterpooten voor-

uit bewerken, en dus het dubbelde Kalf

keeren of wenden , indien het eene andere

ligging heeft. Men haalt dus de achterpoo-

ten in de fchede en vervolgens buiten de

klink, en volvoert de verlosfing op de reeds

befchrevene wijze. Komt het te gebeuren,

dat de dubbelde heupen niet door het bek-

ken kunnen , maar beklemd geraken
, dan

tracht men door een , in zulk een geval

dienflig ,
werktuig, mede op de reeds be-

fchrevene wijze, de verlosfing te bevorde-

ren, en kan het daarmede volllrekt niet ge-

lukken , dan dient men tot de ontleding

van hec dubbelde Kalf over te gaan.



Ongefielde , wanfchapen of doode Kal- HET -

ven komen niet veel voor : in de meeste

gevallen is het Kalf verloren, en men moet iv. Afd.

maar alleen op het behoud der Koe be-

dacht zijn : wij zullen van die gevallen

,

welke , hoewel zeldzaam , echter fomtijds

plaats hebben , op het voetfpoor van den

Heer erissman, (preken, én de door hem,
in die gevallen , voorgefclireven behande-

ling meaedeelen.

Ongeftelde Kalven zijn die , welke een

Waterbuik , of die een Windb'uik hebben.

De fVaterbuik is eene ongesteldheid , Verlosiing

welke door ophooping van water, in het van eeri

lijf, tusfchen de buikfpieren en het darmnet

plaats hebbende, veroorzaakt wordt. buik.

Als het Kalf levend is, kan het (voK
gens erissman) fomtijds nog op de vol-

gende wijze behouden worden.

„ Men brengt (dit is het gewone ge»

„ bruik) een klein mesje (het fcherp in

„ de hand bedekt), zeer voorzigtig, door

,, de verlosfings- deelen [der Koe], toe

,, op den opgefpannen waterbuik [van hec

„ Kalf] ; men lteekt het door den huid

,, zoo verre, als men denkt noodig te zijn,

en men fnijdt eene kleine opening:

,, het water genoegzaam üitgeloopen zijn-

„ de , volbrengt men de verlosfing , zoo

,, als bevonden wordt te behooren. —

•

„ ( Doch in plaats van een mesje
, zou

,, men , om de opening te maken , veel

„ veiliger gebruiken kunnen een bijzonder

^ indrumênt, genaamd Trokart of Tïois*

h quaris')." .

*

Y „ Hes



3*3 NATUURLIJKE HISTORIE

nir „ Het Kalf levend uitgekomen zijnde,
rundvee.

^ en behouden kunnende worden, legt men
IV. Afd „ wat plukfel op de wonde , en dan om*
vin. „ zwagteld men den buik zoo tijf , dat hij

Hoofdft.
^ eene natuurijjke gedaante blijft behou-

„ den. Voorts verwacht men de verdere

„ hertelling van de natuur.” (*)
Vcrlosfmg De JVindbuik is eene ongeteldheid, wel-
van een fce door eene winderige opgefpannenheid

«en

f

mnd* *n ingewanden , veroorzaakt wordt,

buik. Zulk een Kalf wordt , door fommige
Landlieden, een Zuiger genaamd, terwijl

^ zij meenen, dat het Kalf, op de vliezen

zuigende, het lijf dus vol wind zoude krij-

gen : doch daar die wind niet in de longen

,

maar in de ingewanden zit

,

en het Kalf

voltrekt niet ademen noch tikken kan, dan

na dat het geboren is, zoo ziet elk, dat

dit gevoelen dier Landlieden eene dwaling

is. Zijnde die wind in de ingewanden

,

C volgens het gevoelen van erissman), ze-

ker niet anders, dan eene aldaar overmati-

ge, ontbondene en uitgezette lucht.

Daar men, om de verlosfing, in zulk een

geval , te bevorderen , de lucht uit de in-

gewanden moet doen gaan, en dezelven der-

halve moeten worden geopend , zoo kan

zoodanig ongeteld Kalf ( zoo als wel te

begrijpen is ) , niet in het leven blij-

ven,

De

(•) Zie de meermaals aacgeha&lde Verhandeling

van . erissman , bladz. 83.
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De behandeling ter verlcsfinge is, volgens

Euissman, als volgt.
rundvee

,, Men brengt wederom een klein mesje Iv. Afd.

,, voorzigtig naar binnen, en fteekt , door
H
VI
Jh

,, den huid, tot in de darmen, of tot men
00 *

„ voelt
, dat de lucht er uitgaat. Het Kalf

„ dunner geworden zijnde, verlost men het

„ op die wijze, als bevonden zal worden

9 ,
te behooren

”

„ In plaats van een mesje, heb ik, mee

„ meer gemak , een degen gebruikt. Ik

,, voerde mijn platte hand, langs de borst

„ van het Kalf en de klink van de Koe,
„ in , tot dat ik de uitgerekte ring van den

„ mond der baarmoeder bereikte, en fchoof

„ den degen met de punt zeer voorzigtig

„ tusfehen de deelen , over de ingebragte

,, hand in , tot zoo verre, dat ik zonder

„ gevaar, door de opgefpannen onware rib-

j, ben , tot den buik van het Kalf kon door-

,, boren ;
draaijende toen den degen door

„ de gemaakte opening, dat er verbazend

„ veel lucht uitvloog. — De gefpannen

„ omtrek van den buik verminderde zoo

„ zeer, dat het Kalf, zonder eenigen ver-

„ deren tegen (land, geboren werd.— De,

i, door mij gebruikte, degen was plat; een

„ driekante, aan de zijden ftomp
, kon zelfs

,, beter zijn. — Hadde men een, daartoe

„ vervaardigd, lang Trokart , zou dit infl.ru-

„ ment, denkelijk, het veiligfte en beste

„ zijn. ” (*).
Wan-

C*) Zie het meermalen aangehaalde werk van
4. ft&usMAN, blad*. 84 en 128.

Y £
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het Wanfchapenheden * welke onder de Kal*
fcuNDVE*’ yen voorkomen , zijn Kalven mee twee hoof-

IV. Afd. den , of met vijf pooten , enz.
VIIL De wanfehapenheid van een Kalf met

1100 “ twee hoofden komt zeer zeldzaam voor: de

Verlosfmg verlosfing er van is ten uiterfte moeijelijk,
yan een VOoral wanneer het Kalf eenigzins zijne ge-

pen Kalf wone grootte heeft.

met twee De bewerking ter verlosfinge wordt door
hoofden. den Heer erissman op deze wijze befchre-

ven.

j, Van voren , dat is , met de voorpoo-

3, ten en den dubbelden kop vooruit, is de

„ verlosfing onmogelijk; dus moet het Kalf

5 ,
gewend worden, hetgeen doorgaans ge-

„ makkelijk gaat, als de invoeling tijdig

99 gefchiedt , en fpoedig handen aan het

,, werk gelegd worden, eer dat al het wa«

„ ter weg is. Doch is dit verzuimd

,

,, dan moet men , op de hier voren be-

3, fchreven wijze,” (door wrijving met de

hand,) „ de zuiging van de baarmoeder

5 ,
om het Kalf wegnemen , en tevens het-

3, zelve wenden Dit , met min of meer

„ moeite, gelukkende, haalt men het Kalf

„ met de achterpooten uit. Het dubbeld

„ hoofd niet in het bekken gaande , moet

,, het verkleind, dat is, ontleed worden.

3, Gaat het in het bekken
,

en komt het

„ daar in zware beklemming, zoo beproeft

5 ,
men eerst” de verlosfing ,, met de fpa-

3, tels ,
latende de delen boven over het

3, Kalf heen gaan : —- als het werk dus

» nog
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,, nog geheel niet vordert , dan volgt de HBT

„ ontleding. ” (*>
R0WDVEW

Wat de verlosfmg van een Kalf met vijf IV. Afi.

pooten betreft : wanneer de vijfde poot, zoo IT
VIIh

ais doorgaans , voor de borst Iraat, en niet

anders dan een lang vleezig uitwas of uit* Verlosfmg

fteekfel is, dan kan men zich daarin niec
vaQ

/f
n

wel vergisten , als de verlosfmg door eenige pen Kalf

bewerking moet bevorderd worden : en wat met vijf

de verdere wanfchapenheden betreft, welke P00ten *

zouden kunnen voorkomen, dezelve kunnen
enz*

volgens de reeds gemelde aanwijzingen be-

handeld
,

en de verlosfmg ten uievoer ge-

bragc worden.

De bewerking, ter afhaling van een 0f
VerI° sfl "S

meer voldrag.n , maar doods Kalven , is Kalven»

doorgaans aan niet veel moeijelijkheid on-

derhevig, dewijl men die met den kop en

de voorpooten , of met de achterpooten

vooruit, kan af halen , zoo als men wil; in

geval dat het bovenmate groot is en daar-

door in beklemming komt , dan gebruikt

men de, in die gevallen dienftig zijnde, in-

terumenten ;
en de verlosfmg daarmede niet

kunnende ve.rigc worden, moet men tot de

ontleding van het Kalf overgaan.

* Om niets , wat tot de verlosfmg der Koei- Verlosfmg

jen betrekking heeft, over te fhan , dienen in 8cvallc®

wij ook nog te fpreken van de verlosfing

in gevallen van vee- ziekte; dan, daar wij

zelven zoodanige verlosfingen niet hebben

bij-

C * ) Zie her meergenoemde werk van . erissman f

biadz, 84 en 85.

Y 3
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bijgewoond, en wij de behandeling er van
{zoo het ons voorkomt) zeer volledig bij

den Heer erissman , volgens zijne eigene

ondervinding, befchreven vinden, zoo zul-

len wij ook dit, ten diende onzer Lezers,
overnemen.

„ Volgens mijne eigene ondervinding in

„ de twee laatde vee- ziekten, ” ( zegt die

Schrijver (*)) „en, zoo veel ik heb kunnen

,,
navorfchen , ook volgens die van ande-

„ ren, is er geene zekerheid, of het raad-

„ zaam zij, de vrucht af te drijven, door

„ het ingeveri van drijvende middelen aan

„ eene zieke Koe , voor den tijd der kal-

„ ving, zonder dat er voorteekenen of per-

,, fingen tot kalving zijn. Somtijds heb ik

„ daarbij baat gevonden, en fomtijds niet.
”

„ Maar de ziekte moge , bij eene dra-

„ gende Koe , in haar eerde begin of in

,, haar zwaarde crifis , of reeds aan het be-

,, teren zijn, zoo dra de Koe (het zij hec

„ Kalf voldragen zij of niet) de zekere

„ voorteekenen van kalving heeft, en aan

„ het perfen , dat is , in barensweeën ge-

„ raakt, en niet verlpsfen kan, moet men

,, haar helpen, en de verlosfing verrigten:

„ dewijl het niet verlosfen dan zeer lcha-

,, delijk ,
ja doodelijk zoude kunnen zijn. —

De aanwijzing, water dan bijzonder moet

„ gedaan worden , om de verlosfing daar te

,, dellen ,
behoort ook eigenlijk alleen tot

„ hec onderwerp der verloskunde.
”

„ Als

(*) Deze Verhandeling is in het jaar 17 89 of 1790
gefchreven.
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„ Als men, bij de invoeling, onderzoekt, HBT

,, waarom de Koe niet verlosfen kan , en

„ bevindt, dat de mond en dus ook de IV. Afd.

„ hals des leggers ” ( de baarmoeder ) „ min
H
^'

f̂

„ of min toegewrongen zijn , of dat de
*

,, opening nog maar zeer klein
, en de

„ mond, op het gevoel, hard, en als een

„ dikke harde ring is, dan is men gewoon,

„ met goede uitwerking, het volgend mid-

,, del te gebruiken, om dezelven, ter ver-

,, dere noodige opening, flap en leenig te

„ maken , namelijk :

”

„ Men neemt een flukje fpaanfche zeep,

„ glad en rond gemaakt als een langwer-

„ pig ei, en ook zoo dik. Men rolt het

,, met wat olie in de handen
, en brengt

,, het dan in de fchede , tegen den harden

„ mond des leggers” ( baarmoeder) „aan.

,, Daar laat men het liggen ; een poos daar

„ gelegen hebbende, fmelc het; ook komc

„ er dan flijmerigheid , met meerdere of

„ mindere werking , bij die deelen , door

„ welke werking doorgaans fchuimerig (lijm

„ uit en om de klink komt. — Dan voelt

„ men wederom , met de wel beöliede

,, hand , naar binnen , of er flapheid en ver-

,; dere opening komt: is er die, zoo dat

„ men met de hand in den mond des leg-

„ gers” (baarmoeder) ,, kan komen, dan

„ tast men er in
, en dus verwijdt zich ver-

„ der de mond en hals. Maar kan men

„ er nog niet inkomen , zoo herhaalt men
„ het voorgaande

, met een nieuw flukje

„ zeep ; dewijl het eerfte verfmolten en

Y 4 „ met
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*ET
,, met het fchiiimende {lijm meest weg is :

-
rundvee.

^ ^ r{jg t men ^en mon(j cn hals des

jv. Afd.
,, leggers” (baarmoeder) ,, open

”

VIir
-

?
,
Vervolgens dieper intastende, onder-

r
00

,, zoekt men naar de ligging en den toe-

„ {land van het Kalf, en verrigt de verlos-

„ fing, volgens die rigting en behandelin*

„ gen, als hier voren zijn opgegeven. —
„ (NB. Sommige lieden geven, in die tij-

,, den, de Koe ook wel deze of gene drijf-

„ middelen in. Uit heb ik ook al rneer-

„ malen in de vee - ziekten beproefd: doch

,, met geene zekerheid kan ik zeggen, of

,, die drijfmiddelen noodig en goed zijn.

Dit is zeker, dat alle drijfmiddelen ver*

hitten, en dus de verhitting, die altijd

,, in de ziekte plaats heefc , nog vermeer-

5 , deren, hetgeen fchadelijk fchijnt te zijn:

„ dus men het misfehien veiligst bij het

3, zeep -balletje moet laten berusten).”

„ ls de Koe geheel of omtrent gebe-

3, terd, dan is de vraag, of het geval kan

3, plaats hebben, dat, het Kalf dood zijn*

„ de ,
den tijd der dragt eenige dagen kan

3, verloopen, zonder dat de teeltenen van

3, aanftaande kal ving zich opdoen
; en ge-

f ,
beurde dit , of men dan, door drijfmid-

3, delen en het zeep -balletje, de verlosfing

3,
moet doen komen?”

,, Van zoodanig een geval zijn mij geene

33 voorbeelden bekend. Onlangs las ik,

„ in
k
een nieuw Hoogduitsch werk, over

„ de ziekten van het Rundvee
, dat het

3,
Kalf dan in de Koe verdroogd zou kun-

„ nen
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,, nen £ijn : hieromtrent heb ik geen ze* het

„ kere ondervindingen bij de Landlieden
RUNDVS *«

IV Afd.

VIII.

kunnen opfpeuren.

Doch het fpreekt van zeiven, wanneer

bij eene , fchier gebeterde , Koe de voor-
00 *

teekens en de pogingen tot verlosfing ko-

men , en er niets volgt , dat men dan ter-

ftond, door de invoeling, onderzoeken

moet, hoe het inwendig met den mond
en krop des leggers” ( baarmoeder) ,,ge*

(leid zij ; vindt men dezelve nog hard en

als roegefchroeid, (hetgeen een overblij-

vend gevolg der ziekte kon zijn,) dan

gebruikt men het zeep -balletje, verwijd

de verlosfingsdeelen , en verlost het doo-

de of levende Kalf, op de wijze , als

hier voren, in de bijzondere gevallen, is

aangetoond.- (*)
Hiermede de verlosfingen der Koeijen , in

alle die verfchülende gevallen , welke wij

hebben kunnen opmerken of bij anderen

hebben kunnen opfporen, zijnde afgehan*

deld, zoo Haat ons nu melding te maken

van de behandeling in het afhalen der na»

geboorte of koeling, het in werken van de

baarmoeder, in gevalle van derzelver uit*

zakking ,
en andere toevallen en ziekten

,

welke de Koeijen, na het Kalven, kunnen

overkomen . ai het welk wij in het vol-

gende Hoofdltuk zullen befchrijven.

VIER-

>5

() Zie bet reeds aangehaalde werk van a. miss-

MAN , bladz. Ü6 IOC 3p.

Y 5
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VIERDE AFDEELING.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Bevattende eene befchrijving van het

afhalen der Nageboorte of Heeling

van het inwerken van de Baarmoe-

der , ingevalle van uitzakking ; van

de zuivering van het Navuil ; van

de Moerziekte ofOntfleking der Baar•

moeder; mitsgaders van andere ziek •

tens en toevallen , welke de Koeijen
,

na het kalven
, kunnen overkomen.

HET
fcUNDVEE In het tweede Hoofdfhik dezer vierde Af*

IV, Afd. deelmg, is door ons de aanhechting der vlie-

IX zen , waarin het Kalf, voor deszelfs gehoor*
Hoofdtt.

te jjgt ^ aan baarmoeder der Koe, door

F Overgang middel der beijen , befchreven ; en op Plaat
tot de be- XXVIII en XXIX de ligging der beijen,

vat^de^af °P het ^ei*jenv ^ ies > en het beloop der trech-

fcheiding tersgewijze holligheden of zoogenaamde moe-
der nage- derwratten, in de baarmoeder, als mede de

varTdV
aanhechting der beijen, in die holligheden,

baarmoe- afgebeeld} zoo dat men zich, volgens die

der. be*?
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befchrijving en afbeeldingen, zeer duidelijk
RUN

"E

Êf
kan voorftellen op hoedanige wijze de na-

geboorte $an het Kalf, aan de baarmoeder IV. Afd;

der Koe gehecht is, en zich van dezelve
Hoj^y

moet affcheiden.

Wanneer de affcheiding der nageboorte,

welke door de landlieden ook het licht ge-

naamd wordt, door de natuur wordt ver-

rigt, gefchiedt zulks op de volgende wijze.

Na de geboorte van het Kalf, krimpt de Befchrii*

baarmoeder, door deszelfs zamentrekkende ving der

eigenfehap in ; door deze zamentrekking en
d«

inkrimping worden de openingen ,
in jde natuurver-

trechtersgewijze holligheden, geflopt, uit rigt wordt,

welke het bloed, uit de takken der aderlijk

ke en flagaderlijke bloéd- en andere vaten,

welke langs het geheele gewelf der baar-

moeder ontfpruiten, door de in die gaatjes

gehecht zijnde tepeltjes der moerbeijen werd
opgezogen , en aan het Kalf tot deszelfs

voeding, zoo lang het niet geboren is, me-
degedeeld : die openingen geflopt zijnde,

fluiten zich de tepeltjes der moerbeijen,

worden dunner en gaan bij aanhoudende za-

mentrekking der baarmoeder geheel los: uit

de openingen der trechterholtens en zooda-

nige loslating van alle de moerbeijen of

koekjes , uit de trechterholtens der baar-

moeder , veroorzaakt eene geheele affchei-

ding der nageboorte. Wanneer alles wei

gaat, dan moet deze werking en zamentrek-

king der baarmoeder , als mede de affchei-

ding der nageboorte, kort na de geboorte

Van het Kalf gefchieden , maar heeft dit

geen
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'

hkt geen plaats en blijven die moederkoekjes
rundvee.

bei
j
en i atlger cjan natuurlijk is, aan de

IV. Afd- trechterholtens der baarmoeder gdiecht , of

Hoofdft
Stijft de Koe (volgens de fprcekwijs der

00
' landlieden) met het licht ftaan , dan moe-
ten er middelen worden in het werk gefield

,

om de Koe van de nageboorte te ontlasten.

Middelen, Wanneer dan de natuurlijke affcheiding

moeien
^er nageb°orte i ln eenige uren , na de,ge-

worden boorte van het Kalf, niet gefchiedt, dan

aange- dient men, vooreerst, zoodanige inwendig

defna’e-
218 wer^en^e middelen aan de Koe in te geven,

boonehn* waardoor de inkrimpende en zamentrekken-

gerdanna- de werking der baarmoeder aangezec en be-
luurlijk is, vorderd wordt. Wij zullen niet fpreken van

baarraoe-
a^e nadelen en behandelingen ,

welke des-

der ge- wegens bij de Landlieden en oude Koemees-
hecht blijft ters gebruikt worden en plaats hebben,

waaronder zelfs de Hechte gewoonte van

fommigen hunner te tellen is, welke aan

de, buiten de geboprtqdeelen der Koe han-

gende, vliezen
, een touwetje met eenig ge-

wigt of andere zwaarte binden , om , zoo
zij voorgeven, daardoor de ontlasting van

de nageboorte te bevorderen ;
dan welke ge -

woonte niet alleen verkeerd is , maar door
den Heer erissman te regt gevaarlijk ge-

naamd wordt, dewijl de Koe, door het pijn-

lijk gevoel van eene trekkende zwaarte,

aan de buiten de künk hangende vliezen,

zoodanig aan het perfen kan geraken, dat

daardoor een gedeelte van de baarmoeder

wordt uitgeperst, of, zoo als de Boeren het

noemen
, afgefchoven : maar zullen ons , in

dit
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dit geval, alleen bepalen bij de zoodanige, RET

welke ons goed zijn voorgekomen, en bij
RUNDVEÉ*

onze eigene opmerkingen en die der nieu- IV. Afd.

were verloskundigen, welke over die onder- 1
^*

werp gefchreven hebben, zijnde de reeds
00 4

meermalen door ons genoemde Heeren

J. GUNTHER EBERHARD en A. ERISSMAN.

Wanneer de Koe met het licht Q dat is :
En

mee de nageboorte) blijft ftaan , en tevens ^“n“ r e

geen afgang of ontlasting heeft; of, (naar Vens geen

der Boeren fpreekwijs) niet fcher&n £#//, ontlasting

dan wordt, volgens ertssman , de werking hcefu

der baarmoeder ter afzondering en uitwer-

ping der nageboorte , fomtijds genoeg door een

zacht afgang - middel bevordert, het welk,

volgens hem, beftaat uit twee roode beeten,

(karooten, bieten- karooten ) klein gefne-

den, en gekookt in twee mengelen karne-

melk; dit aan de Koe op een keer ingege-

ven , krijgt zij gemeenlijk ontlascing , en

werpt tevens de nageboorte uit. Som*
mige Landlieden geven de Koe alleen raau-

we karooten , aan fchijyen gefneden, te

eten ;
doch het voornoemde afkookfel werkt ,

volgens die Schrijver, fpoediger. Ook zou-

de men , volgens hem , bij gebrek van roo-

de beeten , kunnen gebruiken klisfen - of

klecten wortel
, en daarvan een afkookfel in

karnemelk maken (*).

Wanneer echter de Koe genoeg natuurlij-
'

ken ontlasting heeft, en de nageboorte even-

wel

(•) Zie de meermaals aangehaald* Verhandeling

Vin a. ER.ISSMAN , öladz. 95.
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het wel
r

te lang bij zich houdt; dan kan men,
fcuNDvEE, vojgens e RIssman, het volgend middel doör

iv. Afd. de Koe laten gebruiken, namelijk:
IX.

Hoofdft. 2 lood , bladen van zevenboom
,

2 lood, bladen van rosmarin,

2 lood, lavas -zaad.

Die te zamengekookt in twee pinten oud

cageboor- hier; nioet, wel toegeftopt
, een kwartier-

te, te lang uur doorkooken.

Of ont-

lasting

hebbende

,

echter de

bij zich Doorgezëgen en bekoeld zijnde
,

geeft

men dezen drank de Koe op eenmaal in (*).

Dan hierbij merkt erissman aan , dat forti-

mige Boeren de bladeren van zevenboom
alleen en te veel gebruiken, en dit zeer na-

deelig is, vermits de Koeijen door dit over-

matig genomen drijfmiddel zoodanig aan

het persfen kunnen geraken, dat het even-

eens is of zij de baarmoeder wilde affehui-

©m^het^a !

ven

9

^an we^e ^er^e persfing , volgens

«Tfterke* hem , wordt tegengegaan door het volgend

persfen middel, namelijk:
der Koe te-

gen tegaan.
£ ]00d verfche althéa - wortel

,

1 3 gekneusde flaapbollen ,

Te zamen gekookt op drie pinten Wa-

ter , tot dit op de helft verminderd is.

Doorgezegen zijnde, moet er twee lood

fuiker en twee lood boomohj worden bijge-

daan
,

C*) Zié de meermaals aangehaalde Verhandeling

Van a* erissman ) bladz» ptf.
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daan , en het aan de Koe laauw worden in-

gegeven.

HE?
HUNDVEE.

IV. Afdt

De Heer eberhard is omftandiger over
Hoofdft#

dit onderwerp , en wel zoo belangrijk ,
dat wij

niet kunnen nalaten , om er zoo veel gebruik

van te maken, als noodig is. Hij noemt, in

de eerde plaats, drie oorzaken, welke door-

gaans aanleiding geven, dat de nageboorte te

rug blijft,* als i°. het vastgroeijen van de-

zelve, door een van buiten aangekomen ge- Verdere

weid, als liaan of ftooten; eene ontfte- oorzaken

kende zwelling van de geboortedeelen der da

£

de na*

Koe ; en 3
0

. kramp in de baarmoeder , door
fe

e

r

°°

g

rte

koude ontdaan (*). bl^ft.

De eerde oorzaak kan (volgens die Schrij-

ver) niet dan zeer zeldzaam plaatshebben,

terwijl er echter geen reden is om die vast-

groeijing voor geheel onmogelijk te hou-

den , maar zijnde hij van gevoelen dat zulks

veel eer door in - dan door uitwendige oor-

zaken gefejiieden kan (f), en dat de twee-

de oorzaak meer algemeen de affeheiding

van de nageboorte belet, daar het kan ge-

beuren, dat, door een te ruwe behande-

ling, bij eene zware verlosfing, de fchede

gekwetst, en hierdoor, zoowel als de mond
der baarmoeder, buitengewoon zwelt en pij-

nelijk wordt, en dus verhindering aan het

afgaan der nageboorte toebrengt : als mede

dat

CO Zie het meermalen aangehaalde werk vaa

J. CUNTHER EBÊRHAR.D, $. 449
CU idem, $. 450.
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IX.

Hoofdft.
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dat eene met bloed overladen en tot ontfte-

king genegene baarmoeder, minder gefchikc

is om eene geheele affeheiding der nage-

boorte te bewerken
Veel algemeeeer, oordeelt die Schrijver,

dat het te rug blijven der nageboorte ver-

oorzaakt wordt door eenè krampachtige za*

mentrekking van den mond der baarmoeder;
terwiji de oorzaken, welke zoodanige kramp-
achtigheid re weeg brengen, zich niet Hechts

bepalen tot het vatten van koude ,
in de

baarmoeder, gedurende de verlosfing; maar
dat zij even zoo veelvuldig zijn, als fcherp*

ten en werktuigelijke prikkelingen zijn on*

deiTcheiden, uit welke krampachtige zamen-

trekkingen voornamelijk ontdaan: werkende

zoodanige prikkelingen en fcherpte het ligt»

fle op den mond der baarmoeder ,
die ont-

flaan uit volbloedigheid , uit, gedurende de

dragt
, door te veel en ondienstig voedfel

,

of door onvoeglijke oppasfmg bedorven,

en omtrent de geboorte- deelen zittend ge-

ronnen bloed, en uit in de darmen vergader-

de onreinigheden (f)*
Bij deze drie oorzaken fielt dezelve Schrij-

ver met regt ook nog een vierde , waardoor

de nageboorte kan te rug gehouden wor-
den, namelijk: de flapheid en werkeloosheid

van de baarmoeder , waardoor derzelver veer-

kracht tot de zoo noödzakelijke inkrimping

en

ff) Zie het meergenoemde werk van eberha

5 - 451 .

Ct ) Wem, S* 4Sa< •
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en zamentrekkïng, welke na de veriosfing

tot affcheiding der nageboorte, moet plaats
RimDVE#*

hebben , vermindert en verzwakt , of wel IV. AFd,

geheel verdwijnt ; waardoor de losmaking lx
j*

der nog vastzittende moederkoekjes of bei-
0Oi *

jen niet kan volgen , maar dezelve even zoo
vast blfvcn zitten als voor de veriosfing (*).

Somtijds is de nageboorte wel geheel van

de baarmoeder afgefcheiden , maar wordt
echter te rug gehouden en vastgeklemd *

wanneer de mond en hals der baarmoeder

ontdoken of door kramp zamengetrokken

is : waarbij men nog dellen kan , dat oolc

dikwijls door onvoorzigtig trekken een ge*

deelte der nageboorte wordt afgetrokken en
dan het overige achter blijft ff).

Daar de nageboorte, het zij geheel, hec

zij gedeeltelijk , niet in de baarmoeder moet

worden achtergelaten , zoo moet men de

Koe er van trachten te ontlasten op zooda*

nige wijze, als voor elke oorzaak, waar-

door die worde te rug gehouden ; hec besc

gefchikt is, en dus de oorzaak trachten op

te geven , het welk ten deele kan gefchie-

den door onderzoek , met de hand in de

geboorcedeelen der Koe, en ten deele door

opmerking van hec vooraf gebeurde , ent

van de toevallen , welke het achterblijven

van de nageboorte vergezellen (§).
Wan*

(*) Zie het meergenoemde werk vin mbrha
J. 453.

(f) Idem, 5* 454*

O) Idem , $* 455 cn 45$-
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het Wanneer het achterblijven der nageboorte
muNDvEE.

^0Qr eene om fteking van het bloed en der

IV. Afd. geboortedeelen veroorzaakt wordt, en fter-

1X ke kwetfmgen dier deelen hebben plaats ge-
Hoofdft.

^ad: wanneer aan eene volbloedige en
Behande- wel doorvoede Koe gebeurt , en zich reeds

ling, welke fporen van het begin der ontfteking van de

cn

V

°m1dde. baarmoeder vertoonen, dan moeten C vol-

len, welke gens eberhard) niet anders dan ontfleking*
gebruikt werende middelen worden toegediend , en

vooral eene ruime aderlating aan den hals,

geval het of, dat nog beter is, aan de aehterpooten
achterblij gedaan worden i De hoeveelheid van het
ve° d

o

* r ” a*af te tappen bloed moet naar de grootte

door°ont* en fterkte der Koe bepaald worden , en wel
ftekingvan van een en een half pond tot vier ponden

der

eU

c
coe : waarna aan ^oe een verzachtend

boonedeo en ontftekingwerend klisteer, bloedwarm,

len veroor- moet gezet worden , beftaande ( volgens zijn

zaakt voorfcbrift) in het volgende, namelijk:

Neemt twee tot drie handen vol garst,

of een hand vol lijnzaad: de garst moet in

genoegzaam water zoo lang gekookt wor-
den, tot dezelve barst, doch het lijnzaad

niet langer , dan tot het water flijmig of

fmeerig genoeg is: in dit flijmig aftrekfel

moet men vervolgens kooken twee handen

vol Roomfche kamille- en vlierbloemen:

het vervolgens door een doek laten loo-

pen, en er eindelijk bijdoen: een half tot

twee lood falpeter, en eenige lepels honing*

Voorts moet men aan dezelve (volgens die

Schrijver) een ander poeder ingeven, be-

ftaande in:

Ni*

wordt.
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Nitfi depur.

SaL tnirab. Glaub.— Ammoniac. pun. arm . . unc. #
Pulv. Camphor. * k * fcrup. @
M. F. pulv. d. ad vier.

HET
RUNDVEE t

IV. Afd.

IX
Hooidft*

en Wel alle uren een drachma £ vierendeel

loods), onder een drank, niet meel ver-

mengd, en tevens ook warme omdagen op
de fchaamdeelen en het kruis leggen., be-

flannde in de volgende kruiden tot een pap*

achtigen omOag, namelijk

:

Rad. Altheae * i . unc iij

Herb. Altheae • . • manip. iv

Flor. melilot.

—— Chamom. rom**— Samb. ana . . * fn. i@
Farin. ferm foen. Graec. unc. iv

C. C. F. fpec. pro Catapl.
r

Deze om dagen moeten met een gordel

om het achterlijf der Koe worden vastge*

maakt, en daarmede aangehouden tot de ont*

fteking van het bloed over is , of de zwel-

ling der geboortedeelen ophoudt. Dan, ei*

niet eerder moet men beproeven of men de

nageboorte met voorzigtigheid gemakkelijk

kan afhalen, op zoodanige wijze, als ver-

volgens zal worden gemeld (*}.

In

(*) 2ie bet meergenoemde werk vin eberüard,
$ 457, en in de, achter het werk gevoegde, lijst

der geneesmiddelen, de voorfchriften §t> S en f*

Z a
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In gevalle er krampachtige toevallen, bij
rundvee.

^et achcerblijven der nageboorte
,

plaats

IV. Afd. hebben, dan kunnen, als algemeene midde-
IX

- len, het zoo even gemelde klisteer en de
Ho°

* omflagen gebruikt, en naar bevinding her-

Middeien, haald worden : als mede (volgens zijn voor-
in geval fchrifc) van:
krampach-

ïeo oor- Laud Liquid. Sydenh. . . drach. ij

zaak van D. S.
het achter-

na geboor-

1
"

alle uren twintig droppels, met vocht, aan

te zijn. het beest worden ingegoten, jtot er veran-

dering in de omftandigheden komt. Of men
kan van het volgende middel, namelijk:

Tindl. Rad. valer unc. i /3

— Cort. Cinnamom. acut. unc. /3

Liq. anod. min. Hoffm.

Laud. Liquid. Sydenh. ana. . . dr. i(*)
M. D. in vitro S.
r ^

naar bevinding van om Handigheden , alle

uren, of alle twee tot vier uren, 150 drop-

pels, in vocht, aan het beest ingieten, tot

de verlangde werking volgt. Ten aan zien

echter van de oorzaak
,
waardoor de kramp

van den hals en mond der baarmoeder ont-

llaat,

( § ) Hier voren , in het zevende Hoofdftuk dezer

vierde Afdeeling, op bladz. ao8, dit zelfde voor»

fchrift voorkomende , en aldaar anders dan hier ge-

field zijnde, zoo gelieve men het aldaar even zoo tt

lezen» als het hier gellcld is. .
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ftaat, oordeelt hij, dat men naar de ver- HET

fchillende om handigheden moet te werk
RUDNVESi

gaan, welke elke oorzaak in het bijzonder iv. Atd.

vereischt. Wanneer dan eene volbloedig- IX *

heid de oorzaak is, dan moet het bloed,
Hoofdft*

door aderlating
, verminderd worden. Is het

eene belette uitwafeming, die door koude
veroorzaakt is, dan moet men die trachten

te herftellen, waartoe de, in deze § voor-

gefchreven, algemeene krampmiddelen , een
van beide voldoende zijn, mits men de goe-
de werking bevordert, door aan de Koe
warm drinken te geven en dezelve zorg-

vuldig te dekken. Men kan ook andere,

niet flerk verhittende, zweetmiddelen toe-

dienen
, maar men moet echter van dezelve

geen gebruik maken
,
dan wanneer men ten

volle overtuigd is , dat het achterblijven

der nageboorte hieraan is toe te fchrijven;

want vermoedt men Hechts, dat dit toeval

meer door eene , in de darmen zittende ,

rotachtige ftofte veroorzaakt wordt, dan ,

zegt hij, moeten, bij de bovengemelde al.

gemeene krampmiddelen , ook tevens ontlas-

tende middelen toegediend worden : doch
het aderlaten moet geheel niet gefchieden,

zöo er tevens geene volbloedigheid plaats

heeft, en men niet voor ontheking te vree»

zen hebbe

Ten

($) Zie het meergenoemde werk vin eberhard,
§. 458* en in de, achter het werk gevoegde, lijst

der eAeesmiddelen, de voorfchriften No. a en 4*

z 3
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hpt Ten aanzien der ontlasting bevorderende
rundvee, mi^eien

, zal men ( volgens zijn oordeel

)

IV. Afd. het minst gevaarlijk handelen, wanneer men
lK * de zoodanige toedient, welke weinig ver-

Hootdft
bittende zijn en zacht, zonder veel ontroe*

Verdere ring in de ingewanden te veroorzaken , wer-
omiasting

fcen . zoo a i s c^e oiiderfcheiden purgeerzoti*
bevorde

ten ^e fenebladen enz,: kunnende dan nee

delen. nadeel zoo groot niet zijn, wanneer eene

dwaling in de bepaling der oorzaak plaats

heeft, het welk bij mingeoefenden ligt ge-

fchieden kan ; waarom men ook de fene-*

bladen niet moet kooken , maar dezelve als

thee trekken, omdat dezelven, gekookt zijn-

de, krimpingen veroorzaken, en daardoor

het krampachtige niet verminderen , maar

vermeerderen zouden

Middelen, Wanneer de affeheiding der nageboorte

wanneer dc alleen door eene llapheid en werkeloosheid
arïchei' der baarmoeder belet wordt , zoo dat de

n^eboorte no°dige inkrimping en zamentrekking van

ac hier de baarmoeder daardoor geen plaats heeft,

blijft, door het welk men op het gevoel en aan hec

weghïij ven van andere onder fcheidenlijke

flapheid ken teekenen ontdekken kan, dan moet men
der haar de baarmoeder, door uitwendig aan te wen*
aio^dcï. dene a |s mede door inwendig werkende

middelen , tot eene meerdere zamentrekking

trachten te brengen- Als uitwendige mid-

delen kan men (volgens EBERi-tARn ) bezu
gen

;

(
* Zie het meergenoemde werk van e%e&0Ar.b»

5 43^*
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gen: het omflaan van doeken, in koud wa- nE*

ter gedoopt
, en het leggen van dezelve op

RUNDVE1<

den buik; als mede het zacht wrijven, van iv. Afd.

binnen langs de wanden der baarmoeder, IX -

met de hand , of door middel van een

e

fpons in azijn gedoopt. Als inwendige mid-
delen kan men prikkelende klisteren toedie-
nen, heftaande (volgens zijn voorfchrift^
in het volgende, namelijk:

Rad. Altheae.

Herb. Trifol. fibr# ana . . dr. iij

Flor. Chamom. rom.

Arnic. ana dr. ij

C. F. fpecies pro Clysmate. S. ineen
of een en een half pond water op-
gekookt, door een doek laten loo-

pen, en met olie als een klisteer te

zetten.

Om dit klisteer nog meer prikkelend te

maken , kan het volgende poeder, indien

het mogt noodig zijn, daarin worden op-

gelost, namelfk:

Sal. Anglic. f. Epfom. . . [unc. /3

Pulv. fubtil. Tarcar. emet. . gr. iv

M. exacte D.

of fterker afgang verwekkende en wel zoo-

danige middelen , waardoor de kracht der

fpieren kan verfterkt en vermeerderd wor-
den, waaronder hij de fpecerijachtige , de

bittere en fcherpe middelen telt , zijnde

Z 4 (vol-
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hft ( volgens zijn gevoelen') dit het eigenliike
muNDVRE.

geva j ^ waarbij Aloë, Coloqnimien , Inlappe

IV Afd en andere purgative middelen re pasfe komen ,
IX

* als mede witte Andoorn
;
Marrub. Alk. ) ,

00
* Lavas (Lcvifticum ')

, Zevenboom ( Sabir

na'), Laurierbesfen (Baccot Lauri) ,
Lis-

wortel (Iris), Praai (Borium), Ajuin

( Cepae ) , en dergelijke middelen meer ( * X
Door fommige Landlieden wordt in ge*

vallen, waarin de nageboorte bij de Koev*

jen achterblijft , aan dezelve een middel in-

gegeven , beftaande ( volgens eberhard)
uit Grieks Hooi, Coloquinten

,
Laurierbes-»

fen, Lavaszaad, Venkel, en zaad van Wa-
terkers. Hij oordeelt wel, dat dit in die ge*

vallen
, wanneer werkeloosheid der baarmoe-

der de oorzaak van de niet aflcheiding der

nageboorte is, zeer dienftig zijn kan, ge-

lijk zoo even gezegd is ; maar hij zegt ook ,

dat het gebruik van die middelen altoos be^

denkelijk is, wanneer werkeloosheid der

baarmoeder alleen of eene vergaderde vui*

ligheid in de darmen de oorzaak van het

achterblijven niet is ( f ): voorts waarfchnwc
die Schrijver tegen het gebruik der Wolfs*

melk ( EJula ).., waarvan zich fommige Land-

liev

(*) Zie het meergenoemde werk van fberhard,
5 460, als mede in de achter dat werk geplaatste

lijst der geneesmiddelen, het voorfchrift No. 8 , en
vergelijke Vnr'ij, het door ons medegedeelde uit d$

Verhandel’rg van a- es!>$man: zie hier voren in

dn Hoofdftuk, op bladz 339. tot 34U
(t; Idem, $. 461.

' '•

J " ;• >*
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lieden al mede bedienen, om het de Koei- HET

jen in die omftandigheid in te geven , en
RÜNDVBI*

oordeelt, dat dezelve wel purgerend, maar IV. Afd,

van eenen te fcherpen aard, en dus voor

het Rundvee gansch niet dienflig is; maar
0

fpreekt van de bcom-veil of klimop, ook
wel eiloof genaamd , het welk hij door een

Schrijver in Duitschland vindt aangepre-

zen , als een geheim middel , het welk al-

daar , in zekere landftreek , federt onheuge-

lijke tijden , in die gevallen is -gebruikt,

waarin het achterblijven der nageboorte, bij

de Kueijen , aan eene werkeloosheid van

derzelver baarmoeder is toe te fchrijven ;

en, daar die Duitfche Schrijver verklaart,

dat' de werking van dit middel nooit mis-

lukt is, zoo oordeelt eberhard, dat er

proeven in ons land mede behoorden ge-

nomen te worden , en zegt , dat de ge-

droogde bladeren der klimop of boom - veil

met kokend heet water moeten begoten,

en, na dat dit aftrekfel bekoeld is, aan de

Koe, die zoo even gekalfd heeft, als een

drank voorgezet worden; als mede dat het-

zelve eenen aangenamen reuk heeft , zoo
dat het de Koeijen gaarne drinken en ook
de bladeren eten (

*

In Noordholland hebben vele Landlieden

de gewoonte ,
om , als de Koe met het licht

ilijjt ftaan ,
groene erwten met fpek te

koo-

(*) Zie het meergenoemde werk van’ irerhar»,'

5 *

2s
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"ET kooken en 'bet fop : hiervan aan de Koe rè
rundvee.

brinken te geven; dan wij befchouwen die

iv Afd. als wel gefchikc tot eenige verzachting der

Hoofdft
^marc ’ maar njec tot affeheiding of uitdrij-

00 *
ving eener vastzittende of te rug gehoudene

nageboorte.

Na het mededeelen van alle deze midde^

len ter affeheiding en uitdrijving der nage-

boorte, moeten wij nog fpreken van die ge-

vallen, wanneer dezelve door kunst moet
worden los gemaakt. -

" ‘

Het los- Wanneer dan de nageboorte of Htelirig,
maken der zoo als de Landlieden het noemen, niette-

te

?C

doo^* gen^aanc^e hec aanwenden der reeds opge-

kunst, °en v^ne middelen, aan de baarmoeder blijft

wei in het vastzitten ; dat is, dat de beijen met derzel-
gevai, als ver tepeltjes niet uit de holligheden of gaat-

moeder
r

isï
es ^er trechterkommetjes zich los laten, zoo

uitgeperst, gebeurt het wel dat de baarmoeder door

forfering worde uitgeperst , of, zoo als de

Boeren zeggen ,
dat het lijf wordt afge*

fchoven; wanneer dit plaats heeft, dan han*

dek men gewoonlijk op de volgende manier,

om de beijen van de trechterkommetjes of
holtens los te maken.

De Koehelper plaatst zich naast de ach*

terzijde der Koe , vat met de eene hand de

heeling of dat gedeelte der vliezen, het welk

los is en buiten de klink hangt, en drukt

met de andere hand de baarmoeder in , te-

vens een der nog vastzitcende beijen aanvat-

tende, welke hij met de vooriie vingers

jachtjes uit de trechterkommecjes of holtens

der baarmoeder trekt of uitpek
j

waarbij wel

moet
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moet worden in het oog gehouden ,
dat men H*T

de hand binnen in de vliezen houdt, en ai*
RUNDVKB«

zoo de nog vastzictende beijen een voor een iv. Afd.

aanvat, waardoor de gevoelige baarmoeder IX

voor eene te ruwe aantasting befchermd **oof

wordt, aizoo, door deze behandeling, de

vliezen tusfchen de wanden der baarmoeder

en de hand komen te liggen
:

gaande men
op die wijze voort, tot alle de nog vasczit-

tende beijen zijn losgemaakt. Bij den Koe*
helper Haat gewoonlijk

,
gedurende deze be-

werking, nog iemand, welke met de eene

hand de Haart der Koe vast houdt, en met
de andere hand onder den aars drukt , om
het verder uitperfen der baarmoeder voor te

komen.
Ook deze behandeling hebben wij getracht Verklaring

zoo duidelijk, als mogelijk is, voor te ftel- van Plaat

len ; men zie , ten dien einde , op Plaat
xxxx*

#

XXXX*, alwaar men ziet afgebeeld het

afhalen der nageboorte of heling, en af-

fcheiding der beijen, ingevalle dezelve in de

trechterkommetjes of holtens der baarmoe-

der zijn blijven vastziccen en de baarmoeder

is uitgeperst.

a Is de Koe ftaande.

h is de Koehelper, ftaande tegen den dije

of bil der Koe, en bezig zijnde met de na-

geboorte af te fcheiden.

C De eene hand van den Koehelper, waar-

mede hij de vliezen of nageboorte vast-

houdt, zoo verre die reeds los is.

4 De
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MET d De andere hand van den Koehelper, waar*
rundvee.

van k|j v jngCrs pUTltïg zamen houdt,
IV. Afd. gereed zijnde om dezelve binnen de vlie*

' zen in te brengen en alzoo de baarmoeder

in te drukken, en tevens, met de voorfte

vingers, eender beijen of moederkoekjes

aan te vatten, om dezelve uit het nech-

terkommetje of holten der baarmoeder,

waaraan het nog vast zit, los te maken.

ee De nageboorte of heling
, zoo verre die

reeds los is.

ff De wanden der klinlf.

g Een Boereknecht, houdende met de eene

hand de Haart vast , en drukkende , met

de andere hand , aan de banden , onder

den aars, om het verder uitzakken der

baarmoeder te beletten.

Wanneer nu de nageboorte, op deze wij>

ze, geheel is losgemaakt, dan volgt verdet

de bewerking om de baarmoeder in te wer-

ken en de Koe onder het haam te brengen;

dan hiervan zullen wij fpreken , als wij eerst

nog iets, wegens de losmaking der nage-

boorte, uit het werk van eberhard heb-

ben medegedeeld.
Het los- Wanneer het fomtijds komt te gebeuren

nagcboor-

r
^at ’

behalven het vast blijven zitten der

te, in ge- beijen aan de trechterkommetjes of holtens

vai, behai- der baarmoeder, ook de vliezen
, waarin het

v
e

c

n

de

o^
1

Kalf gel egen heeft, aan de baarmoeder zijn

de

0

vliezen vastgegroeid , maar de baarmoeder niet is

aan de uitgeperst, dan geeft eberhard het volgen-
baarmoe-

^ a ] 3 behandeling op.
der vass-

°
De
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De Koehelper vat de naar buiten hangen* MR,f

de, of van binnen zittende navelftreng, en
* ÜNDVE81

houd die met de eene hand vast: de vin- iv. Afd;

gers puntig zamenhoudende, gaat hij met IX *

de andere hand, langs de navelftreng, in de
Hoof *

holte der baarmoeder; wel zorgende dat de zitten,

hand binnen de vliezen blijfc; hij moet nu maar de-

de navelftreng zachtjes eenigzins naar bui-.
2® 1

^* ^
lcl

ten trekken en voorzigtig met de hand, wel-perst#

ke in de baarmoeder is, langs deszelfs wan*
den ,

de plaatfen zoeken waar de nageboorte

nog vast zit. In het geval dat alleen de

beijen van de trechterkommetjes of holtens

der baarmoeder (door eberhard baarmoe-

der- tepels genaamd) zijn los te maken,
moet men de vliezen, aan dat einde waar

de bei reeds los is, of anders aan deszelfs

achterfte gedeelte, zoo zulks mogelijk' is,

tusfchen de vingers vatten en over het trech-

teikommetje zachtjes en eenigzins naar be-

neden trekken; op deze wijze voortgaande,

tot men alle de nog vastzittende beijen los

heeft gemaakt; moetende men wel opletten

om de vliezen telkens op nieuw en voor ie-

der trechterkommetje te vatten: wordende

op deze wijze alle de nog vastzittende bei-

jen* of moederkoekjes van derzelver trech-

terkommecjes losgemaakt , en alzoo de ge-

heele nageboorte in (laat gefteld om te wor-
den uitgehaald , het welk men zoo moet
doen, dat men die, binnen de opening der

baarmoeder , in de hand zamenvat, en lang-

zaam en voorzigtig naar buiten trekt ; als

mede dat men, het eerfte gedeelte, het welk

men
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HET men in de hand houdt , los laat , zoo dra de hand
rundvee.

ku jten ^en nionj der baarmoeder gekomen
IV. Afd. is, cn dan fpoedig het naflepende gedeelte

grijpt, en dit als het ware, naar buiten in-
' 00

* palmt, opdat het niet aan (lukken fcheure*

door het fpoedig toektiijpen of zamentrek-

ken van den mond der baarmoeder. Zitten

de vliezen , bovendien aan de baarmoeder

vastgegroeid, dan moet men die, met de

vingers, zoodanig trachten los te maken,
dat men altoos de vingers bedekt houdt met
een gedeelte van de reeds los zijnde vliezen,

en daarbij in acht nemen, dat het, des

noods, beter is, dat men van de vliezen

iets aan de baarmoeder iaat zitten, dan dat

men, door al te zindelijk te willen afpel-

len, de baarmoeder in gevaar (lelt van ge-

fcheurd of gekwetst te worden; evenwel

moet men dit niet toepasfen op de beijen of
moederkoekjes , van welke er geen in de

baarmoeder moeten worden achtergelaten,

maar alle met de vliezen worden naar bui-

ten gehaald ( * ) : moetende men hierbij wel

In het oog houden, om dit losmaken, met
de hand, niet te doen, zoo lang eene ont-

fleking in de baarmoeder of in de fchede

plaats heeft (f).
Indien men intusfchen verzuimd had , om

de nageboorte geheel of het vasczittend ge-

deelte , en vooral de daaraan zittende beijen

of

Zie bet meergenoemde werk van eberhard,

$. 4^3 cn 464-

(f ) Idem » 5- 4^7.
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of moederkoekjes ter regtertijdaf te halen, HET

en het achtergebleven gedeelte reeds tot ver-
RUNDVE*’

rotting was overgegaan , de baarmoeder daar iv. Afdi
' “ ix.

Hoofdfc;
door ontftoken was en de Koe eene gevaar-

lijke rotkoorts gekregen had; dan moet men,
niet alleen aan de Koe de flerkfte ontfte-

king- en rotting - werende middelen inge-

ven, maar ook uiterlijk werken op de weg-

ruiming der oorzaak van dit kwaad, name-

lijk, de in de baarmoeder rottende nage-

boorte

Daar het infpuiten van een Aerk afkook- Middelen,

fel van beste Kina , in de baarmoeder derjn geval

vrouwen, in dergelijk geval, fomtijds van iets

eene goede uitwerking is, zoo oordeelt de
”

e

a

^s aChtét

Heer eberhard , dat deze handelwijze bij gebleven ,

de Koeijen behoorde te worden nagevolgd, endlt 10

n 1

J
ï* . j baarmoe-

enitelt, te dien einde, voor, om, in plaats dertotver .-

van de Kina te gebruiken , de volgende rotting is

middelen , op zich zelfs , of zamengefteld overge-

met een flap afkookfel van uitgezóchte Mijr-
gaaa*

rhe, 2oo als er bij is gemeld, en dezelve

met de, door hem uitgedachte, baarmoe-

der -fpuit van tijd tot tijd in de baarmoe-

der Koe te fpuiten, namelijk: de Bast van
Waterwilligen-:

*

‘
'

Cort. Salie. alb% . . . unc. iij

C. D. S. in vijf ponden water , op twee
derde deelen na te vérkookem

of

(*) Zie het meergenoemde werk van «berhaild*

4
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var of de Wolverkij -Wortel *

IlUNDVEE.

Rad* Arnlc• * . dr* vj*

D. S. in een en een half pond water op
te wellen , en , na dat het door een

doek is geloopen , een.drachma Ex*
tradi yan Mijrrht daarin op te los-

fen.

Wanneer nu , door een aanhoudend gebruik

van die middel, de nageboorte ftuksgewijze

is afgegaan , doch de Koe een lelijk Hin-

kende vloed houdt, dan moet, volgens hem ,

het bovengemelde middel van Kina of Wa-
terwilg in kalkwater gekookt , daarin een

aftrekfel van Mijrrhe gemengd, en met het

infpuiten vervolgd worden, tot dat de uit-

vloeiing van vochten ophoudt , en zoo dra

de uitloopende vochten hunnen kwaden reuk

voor het grootfte gedeelte niet meer heb-

ben, kan bij die infpuitingen nog gevoegd

worden, het IVater van goulard ( of ruim

verlengde Azijn van Goudglit

)

en daar-

mede , tot, de volkomen genezing
, worden

voortgegaan (*>
Zoo dra de vliezen, waarin het Kalf ge-

legen heeft, met de daaraan hangende beijen

of moederkoekjes van de baarmoeder los-

gemaakt en uit dezelve gebragt, of van zel-

ven losgegaan en uitgedreven zijn, dan is

de

(•) Zie het meergenoemde werk vtn eberhard,

f. 466, en in de, achter dat werk gevoegde, lijst

Scr geneesmiddelen , de voorfchriften No 9 eu 10,

(IV. Afd.

IX.

HoofdfU
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c2e zuivering van de baarmoeder tot op het H *r

uitvloeijen van het navuil volbragt ' * )•
RÜVDVK1*

Het navuil beflaat in het bloed, het welk, IV. Afd.

na het losgaan der moederkoekjes of beijen , T ,

j j .111. ,

J

1, Hoofdd.
onder dezelve in de kleine hoogten, welke
de trechterkommetjes of holten in de baar* Zuivering

moeder uiimaken , zit; als mede uit ander
he

^
na‘

(lijmerig vocht* Dit vocht wordt door de waarin dit

zamen trekkende ^en inkrimpende werking der beftaat.

baarmoeder uit alle die kommetjes of hol-

ten uitgedrukc, loopende in de baarmoeder

te zamen, en wordende in drie of vier da-

gen, met gedeelten, door de perfende wer-

king der baarmoeder, uit dezelve, door de

fchede en klink uitgeworpen: zijnde dit de

zuivering van het navuil.

Gebeurt het

,

dat de Koe wel fpoedig

tan de nageboorte is ontlast, maar de zui-

ve-

(*) Üe Heer f.ber.ha*.d waarfchuwt tegen eens

flechte gewoonte , welke in vele draken van Duitsch •

land plaats heeft, waar de Landlieden en Veehelpert

de trechterkommetjes of holten, door hem baarmot•

dtr - tepels en ook druiven genoemd , waaraan de

beijen of moeierkoekje* zijn gehecht geweest , voor

tegennatuurlijke en voor het beest nadeelige uitgroei-

fels houden, en, in hunne onkunde, dezelve van de

baartnoeder losplukken en afhalen , en welke ge-

woonte in ftaat is , om eene uitzakking der baar-

moeder te weeg te brengen en de Koeijen aan de

gevolgen dezer handelwijs te doen derven ; waarom
inen niet genoeg tegen dezelve kan waarfchuwen , terwijl

men aan deze onkundige handelwijs/ kan zien , hoe
«oodzakelijk het is , dat Landlieden en Koehelper*

eene genoegzame kennis hebben van de inwendige

Öeelen der Koeijen , vooral van die , welke tot de
bevruchting, dregt e& verlosfiog betrekking hebben*

Aa
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het vering van het navuil eeni^en tijd achte^
tuNDVER,

blij.fc , en dit aan den weldand van de Koe
IV. Afd. eenig nadeel toebrengt, dan is men gewoon,

^et kwijnen van de Koe aan h t na~

vuil te roemen : dan welk ongemak niet

dikwijls plaats* zal hebben, als het afgaan

der nageboorte door eenig drijfmiddel be-

vorderd is , devviil cok datzelfde drijf-

middel op de zuivering van het navuil

werkt.

Het trit- Thans ook moetende fpreken van het uit-

zakken der zakken der baarmoeder bij de Koeijen, zoo
baarmoe- moeten wij wegens dezelve melden : dat

1°. dezelve met haren hals dieper in de fche*

de zakt, en dus de mond der baarmoeder

voor het teellid, of de klink, komt; of

dat de bodem der baarmoeder zich om-
keert en door de opening van derzelver halt

en mond naar buiten valt , en dus omge-

Oorzaken keerd buiten de klink komt. Het eerde
van het geval kan door verzwakking en flapheid der

denbaar”
baarmoeder veroorzaakt worden , en meii

moeder.
* onderkent het door het zien van den mond

der baarmoeder in het midden der uitzak-

king. Het tweede geval kan ontdaan door

eene roekelooze behandeling in moeijeiijke

verlosfingen ; door geweldig aftrekken van

het Kalf ; door onvoorzigcige behandelingen

in het afhalen der nageboorte ; door al te

fterke drijfmiddelen onvertóandig te doen ge*

bruiken ; door het al te dikwijls uit - en in-

brengen der handen ; en ook door het biijven

liggen der Koeijen op den buik
,
na het kalven

,

zoo
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200 als door ons hier voren reeds is ge- HBT

meld (*>
RU "DVEt-

Men moe: de uicgezakce baarmoeder niet lv
:
Afd.

lang aan de luchc bloorgefteld laten, dewijl

dezelve dan zwelt en er ontfteking in kan

komen , maar men moe: dezelve ten fpoe- Gehande-

digfte weer trachten in te brengen l
lng ’ om

Is de uitgezakte baarmoeder nog warm . zakte baar.

zoo brengt of fchuift men dezelve met een e moeder

warme beöliede hand, namelijk, met den weti
,

eriQtt

n . r> , . werken.
jtompen vuist , ot met een linnen , met
warme melk of olie doortrokken , doek , in

derzelver midden voorzigtig en langzaam

naar binnen, terwijl men de duim en voor*

lle vinger van de andere hand aan liet

boveneinde der klink houdt , en dezelve

met die vingers toeknijpt, opdat het inge-

bragre niet weer te rug fchiete. Is de

baarmoeder reeds koud geworden
, dan moec

men dezelve trachten te verwarmen, door

doeken in warme zoete melk warm te ma-
ken ,

dezelve er om te Haan , den omflag, door

warme zoete melk, warm te houden, en

wanneer het genoeg verwarmd is , dezelve

op gelijke wijze naar binnen te brengen.

Indien de baarmoeder reeds moge zijn op-

gezwollen ,
dan moec men insgelijks een

omflag van warme zoetemelk er om leg-

gen, waarin een weinig faffraan gedaan is,

en na verloop van een half uur het !n-

bren-

C • Zie bier voren , In het vijfde Hoofdruk de*

sm Afdeeiing, op bladz. 162.

Aa 2
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IX.

Hoofdft.

«et brengen van de baarmoeder trachten te he*
auNDvEE. werjten#

IV. Afd, In alle gevallen, waarin hec inwerken der

baarmoeder te pas komt , moet men de Koe
met de voorde pooten lager dan met de

Middelen achcer de pooten dellen, ten einde het in-

hatidTuit-
brengen derzelve te bevorderen , en eene

zakking tweede uitzakking, zoo niogelijk, voor te

voor te ko komen ; ook vinden wij door erissman
®ca

* voorgefchreven : het ingeven, aan de Koe,
van wat traan of een flaapbollen -drank

,

om de perfing te doen ophouden, als me-

de het uitwendig fmeeren der klink met

een zalf, bedaande uit olie en wasch, het

welk zeer diendig tot verzachting dier dee-

len is : terwijl men verder moet zorgen,

dat de Koe mét derzelver achterdeelen hoo-

ger blijve daan , indien dezelve in de dal

kalft ; terwijl men dezelve , tot meerdere

zekerheid, onder het haam brengt.
Middelen Wanneer echter door eene herhaalde uit*

eener

V

^her*
zakking en andere omdandigheden blijkt,

haaide uit- dat de baarmoeder en andere deden te veel

zakking verzwakt zijn , dan dienen er middelen, waar

door de baarmoeder verder kt wordt, te wor-
den gebruikt: deze bedaan , volgens het

voorfchrifc van eberhard, in hec volgen*

de, namelijk:

van de

baarmoe'

eer.

Cort.
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Cort. Granator.

Rad. Torment.

I-'erb. A grim 011.

-— Salv.

Mülefol.
— Ruthae, ana . . . unc. /3

C. C. F. Spec. pro Sacc. S zijnde ver-

werkende middelen, welke, in een zak-

je genaaid , in eene flesch roode wijn

worden opgekookt.

Het zakje moet van fijn linnen en lang-

werpig zijn, naar de wijdte der fchede: het

moet in heeten rooden wijn , met wat water

verdund ,
gedoopt en weder uitgewrongen

worden, en voorts laauw-warm in de fche-

de, tot aan de hals der baarmoeder, wor-
den ingebragt, en dit eenige malen daags

worden herhaald, waardoor de veerkracht

dezer deelen worden opgewekt (*).
Na het medededen der manier , om de baar- Befchrij

moeder in te werken en in te houden , zul
JJe^Koe^

len wij, door afbeeldingen, die bewerkin haam, zijn.

gen duidelijk trachten voor te Wellen, en de een

wel , in de eerWe plaats , eene afbeelding van vvcrkt « 1g

het haam, en vervolgens die van het mbren der uitzak'

gen der baarmoeder en het Wellen van de ken der

Koe onder het haam , en eindelijk de Koe ^armoe

onder het haam Waande.

Op Plaat XXXXI Figuur 1 ziet men eene

naauw-

(*) Zie het meergenoemde werk vtn eberhard,
§. 488 , en in de achter dat werk geplaatfte Lijtt der

Geneesmiddelen , het voorfchrift No. n.
Aa 3

der te be-

letten.
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JIBT

RUNDVEE

IV. Afd.

IX.

Hoofdft.

Verklaring

van Plaat

XXXXI
Fig. J.

naauwkeurige afbeelding van een koehaam ,

door middel van het welk de uitgezakte

baarmoeder, na het inbrengen van dezelve,

wordt ingehouden. Het haam is circa op
de helft van deszelfs natuurlijke grootte af-

gebeeld.

aaaaaa Zijn twee, of eigenlijk vier lan*

-ge lederen ftrooken , die aan de dwarsftroo-

ken en aan de touwen gehecht zijn.

b b Zijn de boveneinden dezer ftrooken , zoo
als die zich op de achterfchoft verwijde*

ren en wederzijds op de banden drukken,

cc Zijn de ondereinden der ftrooken , wel-

ke regter en enger toeloopen en onderaan

tegen de klink drukken.

dddd Zijn de ronde gaten aan de einde der

lederen ftrooken, waardoor de marling'

touwen geftoken en gehecht worden. De
touwen zijn elk gewonelijk 2| a 3 ellen

lang.

ee De hechtingen aan het boveneinde der

haam , zijnde als eene gefplicfte lues vast*

gevlochten.

ff De hechtingen aan het ondereinde der

haam, alwaar de touwen, door daarin ge*

legde knoopen, aan hetzelve verbonden

zijn , en waarbij men in het oog moet
houden, dat de knoopen aan de buitenzij-

de van het haam moeten worden gelegd.

gggg De einde der touwen, welke, zoo

als gezegd is, elk a 3 eilen lang moe-
ten zijn.

hhhhh Zijn de vijf lederen dwarsftrooken

,

weL
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welke tusfchen de dubbeld gelegde lange

flrooken , met fpinaal dubbeld zijn ge-

flikt.

i i i i i De inwerking of indikking der dwars-

fe flrooken, tusfchen de lange flrooken,

op zijde te zien.

k k kkkkkkkk Zijn de aanwijzingen der

flikfels.

I M c eerfle dwarsleder, het welk boven de

flaart komt te liggen.

m Met tweede dwarsleder, bet welk boven
de klink en onder den aars komt.

n Het derde dwarsleder, moetende liggen

tegen de klink , onder de pislozing.

o Het vierde dwarsleder
,

fluitende onder te-

gen de klink.

p Het vijfde dwarsleder, komende tegen de

eider.

De affland der dwarsflrooken nop is re-

gelmatig even ver van elkander : die tus-

fchen de flrooken «en m is een weinig wij-

der; en die tusfchen de flrooken m en / is

weder wijder , en de flrook / eenigzins

bochtig, omdat deze over de bult der flaart

komt te liggen, als mede de flrook m
, die

aan het boveneinde der klink ligt.

Alvorens nu toe de beichrijving van de

verdere, reeds genoemde, afbeeldingen over

te gaan, zullen wij. ten gemakke van onze

Lezers, eene korte aanwijzing van Plaat

XXXXI, (welke hier gevoegelijk kan ge-

plaatst worden) mededeelen, en dus volgt

na hier eene

Aa 4 Kor-

ni?
RUNDVEE*

IV. Afd*

IX.

Hoofd#.

I
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Korte Verklaring van Plaat XXXXL

Figuur i is eene afbeelding van het Koe*
haam , zoo even befchreven op bladz.

363 tot 365.
Figuur 2 zijn de klosjes van jan louwen,

waarvan men de befchrijving vindt in het

zesde Hoofdiluk dezer Afdeeling , op
bladz. 198.

Figuur 3 is de afbeelding van een Kalfs-

hoofd , en daar om het ineengedraaida

touw, met de klosjes, volgens de manier

van jan louwen: vindende men de be-

fchrijving hiervan mede in het zesde

Hoofdiluk dezer Afdeeling
, op bladz.

199.

figuur 4 is de afbeelding van een Kalfs-

poot, met de, om hetzelve gedraaide,

touw en klosje van jan louwen: zie de

befchrijving er van al mede in het zesde

Hoofdiluk dezer Afdeeling , op bladz.

200.

Figuur 5 en 6 zijn de afbeeldingen van twee
ooghaken , waarvan de befchrijving al

mede in het zesde Hoofdiluk dezer Af-

deeling te vinden is, o,p bladz. 20 r.

Figuur 7 is de afbeelding van een haak,

welke wel door de Boeren gebruikt is

om gedeelten van het Kalf af te halen?

zie eene meerdere melding van dezelve

in het achtile Hoofdiluk dezer Afdeeling,

op bladz. 324.

Figuur 8 is de afbeelding van een Boeren

vilmesje, om het vel van het Kalf los te
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maken, en waarvan men de befchrijving

vindt in het achtfte Hoofdltuk dezer Af-
,lUNDVK,t,

deeling, op bladz. 323 en 324. IV. Afd.

Figuur 9 is de afbeelding van het houten

rnikje , volgens het voorfchrifc van h.

brouwer, vindende men de befchrijving

er van in het zevende Hoofdlluk dezer

Afdeeling , op bladz. 269.

Thans zullen wij overgaan tot de be-

fchrijving der verdere afbeeldingen, en wei

van Plaat XXXXII * waarop men de be-

werking ziet afgebeeld , om de uitgezakte

baarmoeder in te werken en de Koe onder

het haam te brengen.

Op gezegde Plaat XXXXII is dan Verklaring
ö ' van Plaat

TA rr j XXXXII.
a De Koe Haan de.

b De Koehelper, met den Hompen vuist van

de eene hand , de baarmoeder inwerken*

de, en met den duimen voorflen vinger,

boven aan de klink, dezelve toeknijpen-

de , om het weder te rug fchieten van het

ingehragte voor re komen.

te De wanden der klink.

d' De Haart van de Koe , welke door de

bovenlte opening van het haam is geHo*

ken.

& Eene boerin, houdende het haam gereed,

om hetzelve aan den Koehelper over te

reiken als de baarmoeder is ingewerkt.

ƒ Het haam in handen der boerin, zijnde de

Haart yan de Koe, door deszelfs bovenHe
Aa 5 ope-
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Bewer-

king , om
de Koe on*

der het

haam te

brengen ;

als de baar-

moeder is

ingcwtrkt.
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opening gedoken, en wordende dus Lee

•

zelve, in bet overreiken, aan den Koe
helper, door haar nederwaarts gedraaid,

ten einde het ondereinde, dat nu , in han-

den der Boerin , naar den kop der Koe ge-

keerd is, tegen den elder der Koe te

brengen.

De Koehelper, de baarmoeder geheel in-

gewerkt hebbende, haalt de hand, waarme-
de bij zulks verrigt heeft, zachtjes uit de

geboortedeelen der Koe, fluitende met de

andere hand nu geheel de klink: waarna hij

met de hand, welke hij uit de geboortedee-

len gehaald heeft , het haam aanvat en het

tegen de klink fluit, trekkende de touwen
van het ondereinde van het haam door aan

de liezen der Koe
,
gefladig het haam tegen

de klink aandrukkende ; in dien tusfehenrijd

Haat de Boerin of een Knecht, om de fchoft,

achter de voorpooten , een gordel , zoo als

men gébruikt om een zadel of dekkleed der

Paarden te omgorden ; deze gordel digc ach-

ter de voorpooten toegegespt en wel aan

gehaald zijnde, zoo legt men, ter wederzij-

de, langs de lendenen en ruggegraat der

Koe, de rouwen, welke aan de boveneindens

van het haam zijn vastgemaakt: daarna vat

mende touwen, welke aan de ondereinden

van het haam vast , en tusfehen de lie*

zen, ter wederzijde van het uur, doorge-

trokken zijn; legt die, ter wederzijde , langs

den buik, en maakt dezelve mede, wel aan-

gthaald, aan den gordel vast, waarbij men





*
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wel in het oog moet houden, dat men die met

touwen zoo legt , dat het uur geheel vrij
RÜNDVEE*

blijft: dit gedaan zijnde, ftaat de Koe on- iv. Afd.

der het haam , en men kan haar laten loopen ,
IX *

gaan of leggen, zoo als zij wil, dewijl de
Hoofa(l ’

baarmoeder belet wordt weder uit te ko-

men , door de fl uiting welke het haam tegen

de klink te weeg brengt; kunnende niette

-

genftaande deze fluiting, de Koe zijn afgang

en water lozen , als mede de uit de baar-

moeder loopende vochten of het navuil

,

door de openingen
,

welke in het haam
zijn.

Wanneer men befpeurt, dat de baarmoo.

der inbiijft, ontfpant men het haam van tijd

tot tijd , en ontdekt men , dat alles herfteld

en wel is
,
zoo doet men het geheel af.

Op Plaat XXXXIII Figuur 1 ziet men Verklaring

eene Koe afgebeeld, volkomen onder

haam ilaande en reeds melk gevendé.

bet van Plaat

XXXXIII
Fig. A.

a Is de Koe, op zijde te zien.

£‘De gordel of fingel, om de voorfchoft

gegespt, waaraan de touwen van het haam
zijn vast gemaakt.

c Het touw van het boveneinde van het

haam.

d Het touw van het ondereinde van het

haam.

* De
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het e j)e ftnart van de Koe , door de boveiifte
iundvee.

0pCn jng van het: haam geftoken.

IV. Afd ƒ j]ec ilaam tegen de k nk gefloten,

i^ofdft. SS De achterpooten
,
gedurende het melken

vascgebonden.

h De Boerin, melkende de biest.

Befcbrü- Wij kunnen niet nalaten te dezer plaatfe

ving van melding te maken van een klein werktuig,

of

n

f ^n
k
' het

.

welk Melk - of Speenbuis genaamd

buisje."'

1

wordt. Het is een langwerpig zilver buis-

je , aan het eenc einde dun en fpits afloo-

pende , en met een flompe punt eindigen'

de , zijnde dit fpitfe einde niet veel dikker

dan een breinaalde: het ander einde loopt

allengs wijder uic , en eindigt met eene

ronde opening , zoo dat de geheele gedaan-

te, van dit kleine werktuig, zeer gelijk is

aan een langwerpig trompetje. Aan het

wijd uidoopend einde is een ringetje vast-

gefmeed , en in het dunne einde zijn in drie

zijden van het buisje eenige gaatjes.

verklaring Op Plaat XXXXIII Figuur 2 en 3 ziet

x^xxui mcn ^ huisje in deszelfs natuurlijke grootte

Figaen 3
afgebeeld , en wel aan beide zijden, zoo
dat men de plaatfing van alle de daarin zijn-

de gaatjes kan zien (*).

Dit

(*) Zoodanige Melk. of Speenbuizen worden ge-

maakt door , en zijn te koop bij alle Zilverfmits en

Kashouders te Ltydcn.



van HOLLAND. 370^

Dit buisje wordt door vele Landlieden ,
HRT

inzonderheid in Rijnland , omltreeks de
RUNDVEï2

Stad Leydcn
,
gebruikt, wanneer in de fpee iv. Afd.

nen geene genoegzame doortogt van de melk IX

is, het welk bij Koeijen, welke voor het
Hoofdft*

eerst gekalfd hebben, met de eerde biest,

ten aan zien van een of meerder fpeenen

,

wei het geval is : als dan wordt dit buisje

door hun voorzigtig in de fpeen , waarin
va^

e

1

|’

c

r

t

uii:

zulks noodig is , ingewerkt , als wanneer de
™”

vcƒ

^

in hetzelve zijnde gaatjes , binnen in de

melkwegen tegen de melkvaten en klieren

aankomende , de melk daaruit ontvangen

,

welke dan door de wijdde trompetsgewijze

opening , welke buiten de fpeen is , uit-

yloeit: het ringetje dient, om er een lintje

of bandje door te deken en het daarmede

aan de fpeen vast te (frikken.

Door deze behandeling worden die fpee-

nen , waaraan deze bewerking noodig ge-

oordeeld wordt, genoegzaam geopend, zoo
dat zij vervolgens zonder dit buisje kun-

nen gemolken worden , wel te verdaan ,

wanneer er geene ongemakken bij zijn ,

welke eene andere bewerking en ook an-

dere geneesmiddelen vereifchen , en welke
men te zijner plaatfe onder de ziekten zal

befchreven vinden.

Na het afhalen der nageboorte van de overhang

Koeijen, het inwerken van ' derzelver baar- tot het be-

moeder , ingeval van uitzakking * en an ^
chn

i
vetl

dere



37o£ NATUURLIJKE HISTORIE

het dere daartoe betrekkelijke zaken, te heb-
auNDvEE.

^cn befchreven ^ zoo rnoeren wij ook mel-
iv. Afd. ding maken van die ziektens , welke de

Koeijen, na het kalven, kunnen overko^

men ; waaronder er echter zijn, door wel-
tens , aan ke de Koeijen ook op andere tijden kun-

Koeijcn

C
netl wor^en a^ngetast , maar waarvan de

fomtijds, oorzaken veelal in het voedfel, het welk
m het kal. de kalfdragende Koeijen

,
gedurende hare

ven, on- ^ragt gebruiken , te zoeken zijn ; alzoo

zijn.

CV1
** dezelve door een al te rijkelijk en een

al te vetmakend voeder , een overvloed

van vet , Tappen en bloed krijgen ,
het-

geen voor haar ,
bij het kalven , vooral

in de zomermaanden , zeer gevaarlijk kan

worden en ziekten veroorzaken
,

die uit

eene al te groote vetheid, welke geduren-

de de dragt ontdaan is , haar begin ne-

men; waarbij nog komt dat de Tappen ,

welke in den zomer , door de hitte van den

dag, Tcherp geworden zijn, benevens het

gefmolten vet, het welk voor een gedeel-

te weder in het bloed overgaat, (wanneer

de uitwaTeming van het ligchaam
, door de

koelte van de nacht, pJotTeling wordt ge-

fluit of ophoudt) als de aanleidende oor-

zaak van bederf in het bloed en van ver-

andering der vaste deelen kan worden aan-

gemerkt ; welke zich niet eer ontdekt ,

dan bij de gewigdge omkeering
, welke

door het kalven, in het ligchaam der Koe,
veroorzaakt worde: dewijl dan, de als Ta-

pende zaden van ongemakken , in zooda-
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nige koorrfen en ziekten , te voorfchijn ko-

men, welke voor de kalvende of gekalfd
RUNDVEE '

hebbende Koeijen, zoo gevaarlijk en fom- IV. Afd»

tijds doodelijk zijn (*).
In de eerde plaats moeten wij dan fpre-

ken van de ontfteking der Baarmoeder of ont»

zoogenaamde MoerZiekte,
baarmoe^

Wij hebben over deze ziekte wel het een ^er of

en ander in eenige werkjes aangeceekend en mocrziek-

door fommige Landlieden opgemerkt gevon* te *

den, dan daar dezelve, naar ons inzien , het

volledigde en best aaneengefchakeld behan-

deld is door den , reeds meermalen door ons

aangehaalden , Heer j. gun ther eberhard,
zoo zullen wij deze ziekte , volgens zijn

leiddraad, befchrijven.

De ontdeking der baarmoeder is eene

ziekte, welke bij gekalfd hebbende Koeijen,

dikwijls voorkomt, door velen niet regt ge*

kend en veeltijds flecht behandeld wordt,

moeiende men door die ziekte zöodanigen

toedand verdaan , als de baarmoeder geheel

of gedeeltelijk opzwelt en verhit wordt , en

daarbij koorts en gevaarlijke toevallen ko-

men. Deze omdandigheden kunnen door

uit- en inwendige oorzaken ontdaan, bij

of Tia het kalven ,
alsmede bij het verleggen

van het Kalf ; en zelfs wel bij Koeijen wel-

ke niet met Kalf zijn (f).
Als uitwendige oorzaken van de ontde

king

(•) Zie het meermalen aangehaalde wtrk yi»

ƒ. cunthbr eberhard, tweede Hoofdftuk.

(t) Idem, §. 489 en 49®.
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hpt king der baarmoeder, kan men aamnerketli
rundvee.

j0> yan t>u i ren aangebragc geweld; i*. har-

IV. Afd. de behandeling bij etne gemakkelijke verlos*
IX - fing; 3°. moeijelijke verlosfing; 4 0 . gevatte

HoofuH:.
j,0UCJ

e na yerlosling; 5o. het ruuw afha-
Uitwen- Jen der nageboorte; en 69 . het verkeerde-

digeoorza ^jk afplukken der trechrerkommetjes of hol-

ontfteking tens, waarin ae beijen oi moederkoekjes

der baar- hebben vastgezeten, en tegen welke verkeer-
moedcr. en flechte handelwijze, hier voren ge-

Inwendige waarfchuwd is ( *). Als inwendige oorza-

oorzaken ken kan men tellen : i°. zoodanige ligchaams-

ftdi^der

g

e ft(,^heid >
welke vetteen weidoorvoedde

baanüoe^ Koeijen
>
door het heete zomerweer verkrij-

der. gen; 2°. een ziekelijke toeftand, welke de

baarmoeder van andere ligchaamsdeelen ais

overerft; en 3
0

. mogeliik ook die verande-

ringen, welke door fchadelijke en ondiens-

tige genees - en huismiddelen in het ligchaam

en op de gezondheid der kalvende of ge-

kalfd hebbende Koe wordt voortgebragc (f
T)c meest Van ane de , zoo uit- als inwendige oor-

oorzTkcn
6 zak en > welke de ontfteking der baarmoeder

vandeont- ten gevolge hebben, zijn de meest gemee-
fteking der ne , de vetheid en volfappigheid der dra-
baarmoe-

genc]e Koeijen, en welke inzonderheid voor

haar gevaarlijk wordt, wanneer de kalftijd,

in de hectfte zomermaanden, invalt. Indien

dan eene goede weide ,
en weinig beweging *

hnn

(•) Zie hier voren , in dit Hootdftuk , bladz. 359.
in de noot.

Cf) Zie het meergenoemde werk van

§• 49 * cn 49 a.
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hun ligchaam mee vele, ren dele nog raau-

we , onbereide Tappen opViilr, dan behoe-

ven deze flcchrs, door den arbeid der ver

-

io^fing, fïerker in beweging gebragt, en mee

meer geweld en in groocer menigte, naar

de geboorcedeelen gedreven te worden , om
de omlicking der baarmoeder te veroorza-

ken , vermits dezelve, door haar maakfei

en veelheid van bloedvaten , daar voor zeer

vatbaar is: echter zijn de menigte der Tip-

pen en het vee, met de daaruit ondhande
raauwheid van de zei ven , niet als de eenige

oorzaken van deze neiging tot ontfteking der

baarmoeder, onder het rundvee , aan te mer-

ken ; alzoo het fchijnt dat eene andere ei-

gcnlchap, van hare Tappen, daartoe mede*
werkt, waarvan mende oorfprong niet in de

hitte, waarvoor ze in den zomer bloocftaan,

te zoeken hebbe , daar het bijna zeker is,

dat, bij de Koeijen, door de afwisfeling van

hitte cn koude, en door eene dikwijls be-

lette uitwafeming , eene galachtige en rotti-

ge Tcherpte ontllaac , welke zoo lang wer-

keloos blijft, tot dat dezelve (wanneeer hec

geheele ligchaam door den arbeid , ter ver-

losfmg , en het daarop volgend kalven , ais

in eene natuurlijke wanorde gezet wordt,)

zich in koortfige bewegingen openbaart:

en het welk zoo veel te zekerder zal vol-

gen, hoe meerder de Koe aan perfingen en

pijnen ,
gedurende de verlosiing is blootge-

fteid geweest. Door het veelvuldige vee,

het welk zich , bij eene a! te groote vet-

heid, in hec bekken der Koe aanzec, kan

00K

HRT
RUNDVEE,

IV Afi,

IX.

Hoofdft.'
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hft ook de verlosHng vertraagd , ook zwaarder en
rundvee,

moeijelijker worden , daar echter het vet

IV. Afd. meestal, door het uitkomend Kalf wordt te

Foot'dö
zarneil gePerst, zoo kan men nagaan hoe

\
00t

* gemakkelijk , door het overvloedige vet*

ontfrekende verftoppingen in het bekken van

kalvende Koeijen ; alsmede door kwetfing,

om en in de geboorte * deelen , omllaart

kunnen (
* ).

* Ten einde dit kwaad voor te komen
, zijn

gebruikt
ve ^ e Landlieden gewoon, om, eenige We-

wordc om ken voor den kalfcijd, de Koe eene foort
de omtte- van dragt , op eene der billen te zetten*

baarrage-
waartoe ZÜ zich bedienen van den zwarten

der voor Nieswortel ( Helleborus vlrld. Linn . ) of
te komen, wrangwortel , zoo als men die hier te lande

noemt, en welke zij in een gat, tusfehen

vel en vleesch , Heken ,
eti daardoor eene

flerke ettering veroorzaken : en daar de Koe
hieraan veel pijn heeft, en gedurende dien

tijd niet veel eet* zoo vermindert het vet

en de volbloedigheid eenigzins tegen den

kalftijd. Deze vermindering van bloed zou-

de wel, door eenige afrapping van hetzel*

ve, fpoediger te bewerken zijn, doch mo-
gelijk zoude het overvloedig vet, daardoor*

zoo fpoedig niet verminderen als door de

pijn ,
welke door de gezecte dragt veroor*

zaakt wordt, als mede door de ettering en

verminderde eetlust, om welke reden de

Heer

CM Zie bet meergemelde welk van eberhard*
$• 493 cn 4?4.

/
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Heer ebèrharö oordeelt dat deze handel- HI? *.
,

wijs der Landlieden niet geheel te verwer
RÜ>,DV *e«

pen is: ook fchijnt hefc zetten van den jv, AfdU

wrangwortel nog in eeh ander opzigt voor

het aderlaten te verkiezen te zijn , daar het
t!oof

eene afleiding is van de in het ligchaarn der

Koe zittende fcherprè , welke gèdilrende den

zomer in hetzelve vergaderd is. Nogtans
meent de Heer eberhard tegen hèt gé-

bruik van den wrangwortel , eenige beden-
* kingen te hebben; vreezende hij, dat door

het zetten van denzelvert , vooral , indien zulks

kort voor den kalftijd gedaan wordt , eri

door den daaruit ontflaanden pijnen ziekelijk*

heid, eene neiging tot koortfén en ontfle-

kingen in het ligchaarn der Koe kan gebragc

worden, welke door de verlosfing en dé

daarmede verbondene omftandigheden, des

te fpoediger in eene volkomene ontfteking

der baarmoeder zou kunnen uitloopen
; ert

om deze reden wenscht hij dat kundige

Landlieden, ter opheldering van een zoo

gewigtig gedeelte der vee - artzenijkunde *

naauwkeurige waarnemingen deden , en aati

het publiek mededeelden, wegens het goed

of kwaad gevolg van dit door hun gebruikc

wordend voorbehoedings - middel , en dar

onderzocht wordt , of men niet , in plaats

van den zeer prikkelenden wrangwortel , de

gewoone fnoerdragt, en wel op de gebrui-

kelijke zachte wijze
,

tot dat einde zou kun*

nen bezigen (*).
De

(*) Zie ket meermalen laögehaaldit werk va#

eberhard , $, 495 en 4$6.

B b
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h«t De ontfteking der baarmoeder en van de
muNDVEE.

baarbij gelegene deden , worde uit de vol-

IV. Afd. gende kenteekenen ontdekt. De Koe worde
1

Mo
onmiddelijk na het kalven

, of ook wel
00 #

eerst op den tweeden dag en zelfs later,

Tekenen door die ziekte overvallen. In de eerde™ deo
d
nt

' plaats verdwijnt de eetlust, en men ontdekt

bmmoe*
er

daarentegen een zoo veel fterker dorst , ter-

dei. wijl er echter ook gevallen zijn , waarbij

geen dorst plaats heeft
; voorts brandigheid

over het geheele ligchaam , met eenen rad-

den en veelal fterken polsflag; de Koeijen

Haan onrustig, in het gaan flingeren zij met
het achterlijf heen en weer, en de tred met
de achterpooten is gebrekkelijk en pijnlijk.

In het begin der kwaal wordt eene opdop

-

ping van het water en van den afgang ont-

dekt, alsmede dat de Koeijen, ter loozing

van hetzelve , dikwijls vergeeffche pogingen

doen ; de teeldeelen vertoonen zich uitwen-

dig zeer klein en zamengekrompen : ook
houden de Koeijen, zoo dra zij door deze

ziekte overvallen worden , op met melk te

geven, terwijl echter de uijers gefpannen

blijven , evenwel keert de melk niet te rug,

maar blijft in de melk -aderen zitten. In-

geval de ziekte hevig is , zoo vervroegen

alle de hier bovengemelde toevallen ; zij blij.

ven liggen , zijn benaauwd en onrustig,

knerfen op de tapden , kermen , en daan met

de pooten en den kop. Gedurende de be-

naauwdheid, zwelt de regterzijde eenigzins

op, en wanneer de benaauwdheid vermin-

dert, dan flinke de zijde weêr $ bekomt de



ontfleking de overhand, zoo blijft de reg«

terzijde gezwollen, en de Koe begint ook
RÜNDvK1^

aan de linkerzijde en aan het geheele achter- iv. Afd.

lijf, tot boven aan het kruis flerk te zwel .

len; de koorts en de onrustigheden, bene-
IoodR*

vens de anderen toevallen, vermeerderen;

uit de ontfleking ontflaat het koud vuur:

zij flaan met den kop en de pooten geweldig

heen en weder , en fleken eindelijk de vier

pooten regt uit , waarop onmiddelijk de

dood volgt. Indien de ziekte hevig is, der-

ven zij fomtijds in vier- en -twintig uren,

nadat de toevallen begonnen zijn (*).
De huid van deKoeijen, welke aan deze Uit- en

ziekte geflorven zijn, is geweldig opgefpan- inwendige

nen, en kan dus van het ongeopende lig- de
J

ontftet

n

chaam niet worden afgenomen
, het welk an- ïdng der

ders zeer gemakkelijk gefchiedt, maar men baarmoe"

isverpligt hetligchaam te openen, waardoor doodden*
dan de pens en darmen met geweld uitfpat- bij het ope-

ten. Na de opening ontdekt men, door zeer nen der

ónderfcheidene teekenen, dat de ontfleking Koe*

aan de pens en andere daaraan liggende dee-

len , hun van de baarmoeder is medegedeeld.

Wanneer men vervolgens meer ruimte ver-

kregen heeft, ziet men de baarmoeder ver-

bazend groot uitgezet, en nog even wijd,

als in het tijdflip , toen het Kalf werd af-

gehaald. De zelfflandigheid der baarmoeder

is veel grooter geworden, derzelver wan-
den

C') Zie het meergenoemde werk van ibbr,hahp 9

&



378 NATUURLIJKE HISTORIE

*ËT den zijn ter dikte van eene hand breed opge-
*uNDVEE. zwo|jen ^ en haar geheele weeffel met een

IV. Afd geleiachtige , flijmige ftoffe opgevuld. Voorts

Hoo^dft
^ee^c a^es een blaauwachtig aanzien, even-

00
* eens of het met bloed opgeloopen ware:

in den zomer heeft het een zwartachtig aan-

zien. In de holte der baarmoeder zelve,

wordt een gelijkfoortig geleiachtig flijm aan-

getroffen , en deze itoffe vindt men ook tus-

fchen vel en vleesch in het geheele achter-

lijf, zoo verre het opgezwollen was. En
hoewel de opgefpannen uijers, zoo lang als

de Koe leefde
,

geen melk wilden geven

,

zoo ontlast zich nu , wanneer men de fpee-

nen terftond na het fcerven affnijdt, dikwijls

zulk eene groote hoeveelheid van de in de

melk - aderen opgehoopte melk , dat men
fomwijlen een’ halven emmer vol daar mee
kan opvullen

Gevolgen Indien echter de ziekte minder hevig is,

en uiteinde ^an fcan dezelve langer, zelfs wel eenige

ft^fng^er
weken > duren, en evenwel de Koe er aan

baarmoe- fterven , al ware het ook, aan de daaruit

der, wan. ontdane kwade gevolgen. Deze gevol*

ziekte laiT S
en z

*i
n ’ ^e^ve het doodelijk koudvuur,

duur?.

ang
de verettering en de verharding der baar-

moeder (f)-
Het uiteinde dezer ziekte is, derhalve,

van vierderlei aard ; want dezelve eindigt

in het koudvuur, of in eene verettering, of

in
/

(*) Zie het meergenoemde werk van ebhrhard»
$. 498 .

(10 49%
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in eenc verharding , of in eene heilzame hst

oplosfing der ontlleking , op welke eene RUNDVEE-

volkomen herflelling volgt (*). lv - Afd*

Maar heeft de natuur de ontdoken baar-

moeder, door zoodanige oplosfing of ver-
°

deeling der doffe, niet terdond kunnen red' Oorzaak

den, dan ontaardt dezelve in eene verette-
er*

ring of verharding, zoo al bij dit alles die der ontfto.

hevigheid , of die kwade eigenfchap derken baar-

fappen, welke anders het koudvuur veroor- moeder*

zaken , mogt ontbreken. De baarmoeder
kan of geheel, het welk doorgaans doode-
lijk is, of Hechts in eenige deelen van der-

zelver vliezen , waaruit zij bedaat , en in

het tusfchen dezelve zijnde celachtig weef-

fel, tot ettering overgaan. Wanneer, in Teekenea

dit geval
, de etter uitgedort wordt in de

holte der baarmoeder, dan kan dezelve af- r i n g.

w

loopen ,
of door behoorlijke middelen naar

buiten gebragt en de Koe behouden wor-
den. De etter is, in het begin, altoos het

minst van eene kwade hoedanigheid, en is

Hechts een blijk van ettering en niet van

koudvuur , hoewel de ettering fomwijlen

ook van een’ brandigen aard kan zijn.

Doch als de zuivere heete brand Qgan-
graena

)

de baarmoeder, of een groot ge-

deelte van dezelve aantast , dan flerft de

Koe veel te fpoedig, dan dat dit kwaad,

door uitvloeijing van kwaadaardigen etter

(ƒ>#•

'(*)

$• 500.

Zie het meergenoemde werk van

Bb 3

EBEÏUIAF.D 4
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(putrilago fphacelofa ) ,
kenbaar zoude

rundvee. worcjen (*).
IV. Afd. Wanneer echter de koqrtsachtige bewe-

Hoofdft ginSen ’
waar>door de hitte van het ligchaam,

00 1
* met andere daartoe behoorende toevallen

,

Oorzaak WOrdt voortgebragt , vroeger ophouden ,

hardtng

Cr#
V(^^ r en a leer no& heüzame oplosfing of

der ontfto' verdeeling , of in derzelver plaats de ette-

ken baar- rjng heeft kunnen gefchieden , dan veran-
ycoeder. ^erc het ontdoken , heete , en pijnlijke

gezwel der baarmoeder, in een koud, ver^

hard, en minder pijnlijk gezwel, dat tot

de herftelling der Koe weinig of niets toe-

brengt. Want, offchoon de Koe van die

koorts, welke het koudvuur en een’ plot-

felijken dood dreigde, nu ontheven is, zoo
komt bij haar echter eene niet minder ge-

vaarlijke fluipkoorts in derzelver plaats,

waardoor de Koe langzaam wordt uitgemer-

geld, en tot haar einde geleid. Doch haar

dood kan fpoediger volgen , als de verhar-

ding der baarmoeder eindelijk in een kan-

kerachtige, en door een fcherp uitvloei-

jend vocht zich ontdekkende, verzweering

overgaat (fj.
“reekenen Het kenteeken , waardoor men gewaar
van deze wordt, dat de ontfleking der baarmoeder iq
verhar- een (foscLmg hard gezwel veranderd zij , be-

ilaat ten deele, in het gebrek van blijken

eener voorafgegane verdeeling, of ontdane

et-

Zie het meergenoemde werk van ibejikard,

5 - soi,

(f) Idem, 5 - 502.

i 1
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ettering , uit de koorts , welke in eene flee- HET

pende koorts veranderd is, en uit de voort*
RÜNDVE2 *

durende moeijelijke beweging en tred der IV- Afd.

Koeijen , en ten deele ook , en wel met de
nJ**

meeste zekerheid, door het gevoel: alzoo

de buik, gedurende dezen toeftand, niet al-

leen omtrent even dik en hard blijft, als hij

eerst geweest is, maar de mond der baar-

moeder is ook , op het gevoel met den vin-

ger, aanmerkelijk hard, dik en oneffen (*).
Maar, daat het fom wijlen gebeurt, dat Hoe te

de graad der ontfteking van de baarmoeder

zeer gering is, of dat de toevallen ontbre Jenfwaarla

ken, waardoor het best in het begin ken* de teeke-

baar wordt, dan is de bepaling van het on «enentoe-

derfcheid dezer kwaal van alle andere zeer^^"
a

°nt
‘

moeijelijk. In een geval , waarbij men uit Weike dc

een’ haastigen, fnellen en harden polsflag, ontfteking

zijnde drie gewigtige eigenfchappen van 3e ^
e

0

r

e ê

a

r

ar'

pols, waardoor eene ontfteking, in het een 3anduidcn.

of ander gedeelte van het ligchaam, wordt

aangetoond , en uit andere dit aanduidende

toevallen ,
met regt eene

, in het ligchaam

van het beest verborgen, ontfteking ver-

onderftellen mag, en waarbij men echter de

zitplaats van dezelve, door andere handgre-

pen en onderzoeking, niet heefc kunnen uit-

vinden; in zulk een geval, behoorde men
de moederfchede te onderzoeken, ten einde

gewaar te worden, of dezelve ook door

eeni-

503.

Zie het meergenoemde werk van ib*r.hard

Bb 4
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Voortee

kenen van

beierfcbap

in deze

ïiekte.

pnder-
fcheid in

&e polsflag,
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eer.ige ontfteking aangedaan zij, en bevindt

men dit, dan behoeft men aan de ontfteking

der baarmoeder niet meer te twijfelen, om
dat de fchede altoos eenig aandeel heeft in

de ontfteking, waardoor de baarmoeder is

aangetast ( *).

Behalve het geen in het verhandelde reeds

gezegd is , dienen wij hier nog aan te mer-

ken, dat, als de ziekte reeds eenige weken
geduurd heeft, het een goed voorteeken van

beterfchap is, wanneer men onder de mest

van de Koe, bloed met ftijm ontdekt, doch
welk laatfte men wel moet onderfcheiden

van etter , terwijl men , indien deze gezien

wordt , meer aan eene ettering van de baar-

moeder, welke in de naastliggende darmen
doorgebroken is, zou dienen te denken,

waarvoor men in het geheel geen vooriee-

ken ftellen kam Doch veelal volgt, vooral

in het begin, de verdeeling van de ontfte-

king doqr zweet
, bij de crijis , die op de

vierde, zevende, negende, elfde, of veer-

tiende dag plaats heeft ( f ).

Wegens den zoo even gemeUen polsflag,

oordeelt de Heer ebcrhard, vóór dat hij

- tot iets anders overgaat , zich nog nader te

moeten verklaren, terwijl de leer hiervan

niet alleen hier , in de te verhandelen ziek-

te van kalvende Koeijen, maar ook in de

geheel e. Vee- artzenijkunde , v^n zeer veel

be-

(*) Zie het meergenoemde werk van ebb&hard,
$. 504

C t ) Idefll * §• 505.
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beteekenis is. Haastig (frequens pulfus )
HCT

\vordt de pols genoemd, wanneer het getal
R“UNDVE?*

polsflagen, welke men in écne minuut ge- IV. Afd,

waar wordt, het gewoon getal polsflagen IX *

van een gezond beest verre overtreffen. Dit ,

00t “

indien alles gelijk ffaat , is een algemeen
teeken van koorts , van welken aard dezel-

ve ook zijn moge. Doch hierbij is aan te

merken, dat de fchielijkheid der pols niet

naar de menfchelijke , maar naar het, aan

gezonde beesren eigen, getal van polsflagen

moet berekend worden. De pols flaat

bij eene gezonde Koe van middelbare jaren,

in ééne minuut, 35 tot 40 malen. Hard,
(durus pulfus ) wordt de pols genoemd,
wanneer door de flagader aan den top van

den vinger zulk een gevoel wordt aange-

bragt , als of dezelve tegen eene plank doeg.

Dit is een algemeen teeken van ontffeking

in het ligchaam : evenwel kan , bij de ont-

fteking van eenig gedeelte des dierlijken lig-

chaams, deze eigenfchap der pols wegblij-

ven , en evenwel de ontfleking des te hevi-

ger zijn, gelijk dit doorgaans, (volgens

eberhard ) bij de darm jigt der dieren plaats

beeft, waarin de pols dikwijls fchijnt te ont-

breken , en het welk ook in eene gevaarlij-

ke longen^ en andere ontffeking plaats kan

heb-

£*) Men voelt de pols, bij de Koeijen , zeer dui-

delijk tusfchen het oog en het oor, aan een’ polsader,

die over het jukvortnig uitfteekfel van het Gaapbeeu

(jyiGctif. zygomat. Qsf. tmp* ) loopt.

Bb 5
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mr hebben; in welke, en in meer dergelijke
rundvee.

gevauen

9

z ich een Vee-Do&or, door de,

IV. Afd. hem zoo noodzakelijke, fchranderheid en
IX

* goed oordeel moet weten te helpen , en zich
tfoofdft,

jn zufa eene du isterheid te verfchaf-

fen, het zij uit de toevallen, het zij uit an-

dere aanwijzingen, die uit de, buiten hec

Jigchaam gelegen, zaken
, genomen zijn.

Snelheid der pols ( celeritas puljus ) , waar-

door alleen de aard en de wijze betekend

wordt, hoe de docr bloed verwijde polsa-

der zich weder gewoon is zamen te trek-

ken, en het bloed verder te Huwen, is we-
zenlijk van deszelfs gezwindheid (frequen -

tia pulfus ) te onderfcheiden. Snel is der-

halve de pols, als de op het hoogst uit-

gezette polsader, met groote levendigheid

en met meerder verhaasting, als gewoonlijk

bij eene gezwinde pols plaats heeft, zich

weder zamentrekt , en zich daardoor als

fcherp en puntig aan den vinger doet ge-

voelen, Dan hoewel deze eigenfchap der

pols bij de koorts dikwijls een teeken is

van eene gefteldheid des bloeds , welke tot

ontflekende verftoppingen overheid , zoo
kan men hetzelve echter , in alle gevallen

,

niet als onfeilbaar aannemen. Want, daar

dit ilechts aan eene vermeerderde aandoen-

lijkheid van het hart en de bloedvaten, als

mede aan eene grootere prikkeling, welke

in de vloeibare deelen zich bevind , mag
toegefchreven worden , zoo blijkt daaruit

,

waarom men dezelve even zoo wel in Gal-

Rot-
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Rot- en andere koortfen, als in ontfteken- het

de ziekten waarneemt (*). rudnvee}

Wat de behandeling der ziekte zelve be- iv.Afd.

treft , zoo dienen , op het oogenblik , dat de- ix.

zelve bij de Koe ontdekt wordt , de krach- Hoofd(L’

tigfte middelen , waardoor de ontfteking kan Behande-

geweerd worden
,
gebruikt te worden. Voor- ling van de

al moet men eene ruime aderlating aan eene

der achteapooten doen, en, naar mate van m
e

0

r

ede

a

r

ar'

a
de grootte en fterkte der Koe , vier tot zes middelen ,

en meerder ponden bloeds aftappen. Deze van welk©

aderlating moet men, na verloop van vier
truik dTent

of zes uren, herhalen, doch in eene min- te maken,

dere maat, en niet boven de twee of drie zoo dra de r

ponden, en men moet daarmede in een’ ge- ze
.

ziekte

lijken tusfchentijd voortvaren, tot dat de he- Koe^ont-
vigheid der toevallen merkelijk verminderd dekt

is (t). wordt.

Nadat de eerde aderlating gedaan is, en

vervolgens alle uren, moet men het beest een

der poeders, met een genoegzame hoeveel-

• heid water, gemengd, ingieten , beftaande

dezelve , volgens het voorfchrift van eber-

fJARD, in:

Nitri depur.

Sal. mirab. Glaub.
—- Ammoniac. pur. ana . . unc.

Puiv. Camphor fcrup. /3.

M. F. pulv. d. ad vitr. zijnde de dofis,

alle uren , een drachma (vierendeel

loods). la-

(*) Zie het meergenoemde werk van iberhar»,
§. 506

C t) Idem
> S* 5®?*

I
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HET latende men de Koe ook tevens rijkelijk van
rundvee.^

mec meei vermengd, drinken,

iv. Afd. Voorts wordt aan dezelve onmiddelijk een
1X' klisteer gezet, beftaande ( volgens het voor-

H°°f
. van denzelfden Schrijver ) in:

Rad Alth.

Herb. Alth. dr. ij.

Flor. Chamom. vuig. . . unc. /3.

«—— Samb dr, ij,

C, F. Species. S. moetende dit tot een

klisteer in water gekookt worden, dat

er anderhalf pond vocht overblijve, na

dat het door een doek is geloopen

;

vervolgens moet er een half lood Sal-

peter in opgelost worden, en twee le-

pels lijn - of raap-olij bijgedaan, als

het zal gezet worden.

en een warme omflag, beftaande (al mede
volgens het voorfchrift van meergemelde

Schrijver) in het volgende, als:

Rad. alth . unc. iij.

Herb. alth. ...... manip. iv.

Flor. IVIelilot.

—— Chamom. rom.

Samb. ana. . . . • m. i/3

.

Farin. Sem. Foen. Graec. unc. iv.

C. C. F. Spec. pro Catapl. zijnde dit

kruiden tot een papachtigen omflag.

op de teeldeelen , het kruis en over den buik

worden gelegd , en met een gordel behoorlijk

vastgemaakc. Het klifteer herhaalt men
,
pm
de
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de zes of acht uren, en men vernieuwt of HET

warmt daarbij telkens den omflag , indien
RUNDVEE *

men bevindt dat dezelve niet meer laauw- IV. Afd.

warm is. Van deze middelen dient men zich

bij de Koe, met geduid en aanhoudend te
00

bedienen , tot dat de ziekte eindigt , of ver-

minderd ist terwijl deze, en gelijk foortige

middelen (volgens het oordeel van den Heer

eberhard) de eenige zijn, door welke de

ontiïeking kan worden weggenomen , en men
alle andere, vooral de zoogenoemde huis-

middelen , welke doorgaans tegenftrijdige,

en dikwijls zeer fchadelijke middelen bevat-

ten, daarbij geheel moet weglaten. Ook
dient men ( volgens die Schrijver) volftrekc

geene andere dan deze middelen te gebruiken

,

om de nageboorte te ontlasten, indien de-

zelve te gelijken tijde nog geheel of gedeel-

telijk in de ontdoken baarmoeder mogt zijn

blijven zitten. Wanneer bij het gebruik van

de zoo even gemelde middelen , een gunüig

zweeten ontftaac en vermindering van alle

toevallen plaats hebben, het welk veeltijds

op den vierden dag gefchiedt
, ( op weiken

dag ook de dood kan volgen , als de ziekte

zeer hevig is,) dan moet men de Koe wel

toedekken , en het zweeten gaande houden

,

door aan dezelve veel doch laauw drinken

te geven , en tevens door het laren voortge-

bruiken van de zoo evengemelde poeders (
*).

Wan-

(*) Zie het meergenoemde werk van eb er hard*
§ 508 , en in de , achter dat werk gevoegde , lijst

der geneesmiddelen, de voorfchriften No. 6 , 12,
5B 7-



HET
jlundvee.

IV. Afd.

JX.

Uoofdft.

Middelen

,

en behan»

deling, in

geval de

ontftekiug

der baar’

moeder

,

tot den ui'

terften

graad

gekomen
is.
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Wanneer de ontfteking tot den uiterften

graad bij de Koe gekomen is, en men, na

drie aderlatingen gedaan te hebben
, geene

zachtheid in de pols , ingeval zij te voren

hard geweest is , ontdekt , of men wordt
eene groote en volle pols , indien dezelve

te voren klein en zwak was, zonder ver-

mindering in de hevigheid der toevallen,

gewaar, en men dus te vreezen heeft, dat

het koudvuur als mede de dood van de

Koe nadert , dan moet men nog één of

twee pond bloed aftappen , en aan de

Koe daarna de zoo even aangeprezen poe-

ders ( * ) in een half pintje afgekookte Kina

,

alle twee uren, ingeven; moetende dit af-

kookfel, volgens het voorfchrift van eber-

hard , uit de volgende hoeveelheid beftaan

,

en, op de volgende wijze, worden vervaar-

digd, namelijk:

Pulv. grosf. Cort. Chin. opt. unc. iv

D. S. welk Kina -poeder, in genoegzaam
water, twee uren lang moet koken,
tot dat er acht ponden van het vocht

overig zijn, waarna men het door een

doek laat loopen en het in ftesfchen

doet.

Met dit ingeven moet men zonder ver-

zuim aanhouden , en eene gelukkige uit-

komst afwachten, die, zoo zij immer mo-
gelijk is, na eene naauwkeurige waarneming

van

Zie hier voren, in dit Hoofdftuk, bladz. 385^
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van alle hier gemelde regelen en voorwaar-
den , wel zal volgen. Eene genezing met RUNDVEK*

goede Kina is wel eenigzins kostbaar , nog- iv. Afd.

tans kan daarvoor (volgens het gevoelen IX °

van eberhard ) geen ander middel in de
Hoofdft*

plaats gefield worden , zelfs niet de bast

van den Wilgen-, Kastanje- of Esfchen-

boom , het eenige zou de Arnica - wortel

zijn. Doch eene gelukkige genezing, met
de Kina bewerkt, vergoed zeer wel de ge-

dane kosten, en op het laatst is zoodanige,

eenigzins kostbare, genezing, naar de om-
ftandigheden , toch niet duur te rekenen ( *).

Wanneer echter de ontfteking der baar- Welke

moeder tot eene verettering is overgegaan ,
midd

?
lcn

dan moet men dagelijks eenige keeren het deling aas

hier voren gemelde ( f ) afkookfel van Wa- te wenden

ter- wilgen met het ilijm van garst, haver, zi
i
n * ingc

-

of lijnzaad, vermengd met een weinig ho-^^.
nig, laauwwarm in de baarmoeder infpui-der baarf

ten; bekomt men hierop beter etter, en moeder tot

verminderen ook de toevallen , zoo kan men yerettenog

op het laatst, om den al te grooten toe-

g

aa

°

#

verse ‘

vloed van vochten naar de baarmoeder te-

gen te gaan, tot opdrooging en volkomen

genezing van dezelve , de volgende , en wel

dezelfde aldaar ( § ) aangeprezen , infpuitin-

gen met Kalkwater en Mijrrhe, en ten laat-

11e

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,

§. 509 , en in de , achter dat werk gevoegde , lijst

der geneesmiddelen, het voorfchrift No. 13.

(f) Zie hier voren, in dit Hoofdftuk, bladz 357.

( ) ) idem, bladz. 3SÖ.
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nET ’ fte met het ook aldaar gemelde Water van
rundvee. Q0üiarc| ^

te werk Hellen (*).
iv. Afd. Doch wanneer uit de ontfteking eene ver*

IX * harding van de baarmoeder mogt omfiaan
Ho°

' zijn , dan moet men , vooral in het begin

,

wedden
tC

^oor een aanh°udend gebruik van oploafen*

middelen ,
de middelen , die daartoe dienftig zijn , de

ingeval de verzachting van dezelve zoeken te bewer-

der^baar^
^Cn ’ en ^^ertoe prijst de Heer EBEBHARDj

moeder cot
boven alle andere middelen, de twee vol-

verharding gende aan
, namelijk

:

gaan.

VCrêe
*

5 °* Men ontbinde in 8 lood goede wijn-

azijn, even zoo veel witte potasch *

die men fijn gewreven of gedrukt,*

bij een koffijlepeltje te gelijk, er bij

doet
,

tot dat er geen opbruisfchen

meer plaats heeft, doch de azijn moet
men in een bekwaam ruim glas doen.

Dit vocht laat men terfiond door
vloeipapier zijgen, en geeft zulk een

portie , die men met tweemaal zoo
veel water verdunt , dagelijks twee-

maal aan de Koe in.

Pulv. Chalyb. Tartar. Edinb. unc. ij.

Div. in XVI p. aeq. S. om ’s mor-
gens en ’s avonds een poeder

,
in

een half pond water opgelosc, aan

de Koe in te geven (f).
Elk

(•) Zie het meergenoemde werk van eberhard,

5 5io*

(|) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
§. 51 1 9 en in de, achter dat werk gevoegde, lijst

der geneesmiddelen, de voorfchriften No. 14 en 15.
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Elk kundig Vee- Doéior en Landman zal HET
RUNDVtE»

IX.

HoüiJlT*

genoegzaam, begrijpen, dat het bij deze, als

mede bij alle andere ziekten, veel aankomt IV. Afd

op ligt verteerend voeder en drank, zuivere

lucht, voorbehoeding tegen hitteen koude,
en zindelijkheid van llailen, zonder dac wij

daarvan omltandiger behoeven te fpreken.

In de tweede plaats moeten wij fpreken
t

°
van die ziektens, waardoor deKoeijen, na

fc [iri ,

e

^en

e"

gekalfd te hebben , niec kunnen op liaan , van de ver-

maar blijven liggen. dcre zie*>

Tot nader verlland hiervan , moeten wij

melden , dat eene gezonde Koe , door af- hebbende

matting, wel genoodzaakt kan zijn, omKoeijen,

eenigen tijd na het kalven , op den grond te
waar 1 'or

blijven liggen , doch dit blijven liggen wordt kunnea

alhier niet bedoeld, alzoo daarbij het ver- blijven

mogen niet ontbreekt van cc kunnen liaan i
ftaai1 *

maar wij bedoelen zoödanigen toeliand,

waarin de Koe, door bij, of na het kalven

zich openbarende ziekten en toevallen
,

het

vermogen van te kunnen opliaan, ontbreekt:

en welk onvermogen van op de pooten te

kunnen liaan, zich fomtijds terftond of op

den cerfien dag na het kalven, en fomtijds

later openbaars

.Wanneer men ziet dat gekalfd hebbende Waaria

Koeijen niet kunnen opliaan , dan worde dit

gemeenlijk aan een der drie volgende ziek*

tens toegelchreven , als i°. aan de ïVoLf in

de Staart

;

a'
J

. aan de Ontfieking der Baar-

moeder of Moerziekte

;

en 3
0

. aan het niet

in de Uijers fchieten van de Melk, of

het blij -en liggen aan de Melk ,
waarbij

C c lbm-

dczelve

bcitaan*
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H5T fommige nog als een vierde oorzaak be»
rundvee.

fc i]0UWen , het fpringvuur , zoodanig ge*

IV. AfJ. naamd naar deszelfs werking.

Iioofdft
Van ^eZ8 v *er oorza^en zi

J
n ^erde en

90
' vierde het meest voorkomende: men vindt

bij de ontfteking der baarmoeder mede wel

gevallen , dat de Koe genoodzaakt is te

moeten blijven liggen, maar daar bij die

ontfteking, op zich zelven, geene krachte-

loosheid om te (laan, ook geene verlamming

der leden ontdekt wordt, zoo kan men voor

het blijven liggen, in die ziekte, eene an-

dere oorzaak opgeven , even als in andere

hevige en pijnlijke ziektens, van welke het

blijven liggen een gevolg is* Tot beter on-

derfcheiding en opheldering der zaak , zul-

len wij derhalve van iedere oorzaak, van

het blijven liggen , afzonderlijk fpreken , en

wel van die omllandigheden , waarin het

blijven liggen zich bijzonder voordoet of
alleen kenbaar is; en dus komt i°. in aan-

merking: Be Wolf in de ftaart.

De Wolf Deze ziekte tast zoo wel kalfdragende als
m de Haart. V2re Koeijen aan; dezelve verzwakken er

langzamerhand door, bijzonder de kalfdra-

gende Koeijen; het welk ook oorzaak is,

dat deze , de wolfziekte in de flaart , ten

tijde van het kalven nog hebbende, zich na
het kalven niet op de beenen kunnen hou-
den of eigenlijk niet kunnen blijven ftaan.

Deze ziekte, als mede de daartegen aart

te wendene geneesmiddelen , zijn door ons

befchreven bij de befchrijving van de huid-

ziekten der Koeijen
,
weshalve dit hier niet

be-
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behoeft herhaald te worden , maar wij onze
Lezers daar heen verwijzen (*). rundv».

*n de tweede plaats komt in aanmerking, iv. Afd.

de Ontfteking der Baarmoeder of zooge- Ix*

naamde Moerziekte ; dan deze reeds hier vo-
Hoofdft *

ren, in dit Hoofdftuk, befchreven zijnde, ont*

zoo kunnen wij thans overgaan tot het be- haVrmnc-^
fchrijven van bovengemelde ongemakken aan fterofzoo-

of in de üijers der Koeijen, welke het blij Raamde

ven liggen van dezelve, fia het kalven, ten ^
oeizl^

gevolg hebben.

In de derde plaats zouden wij dan moeten
,
e

Hct aan

fpreken van het aan de Melk liggenderKoei
jen , na het kalven , dan ,

dit door ons befchre-

ven zijnde, bij het befchrïjven van de klier-

ziekten der Koeijen, zoo behoeft zulks alhier

niet te worden herhaald, maar wijzen wij

den Lezer naar die befchrijving (

f

).

Wij moeten dan nu alhier fpreken van het. Het

niet in de uijers fchieten der melk bij
g^fch^eten*™

kalfd hebbende Koeijen, of eigenlijk van die der melk,

iBelkvefpiaatfing, bij welke men gemeenlijk meikver-

ontdekt, dat er onvermogen van te kunnen

Haan , öf wel eene verlamming van de leden

der Koeijen plaats heeft , en welk gebrek

bij vele Landlieden , onder de naam van hec

Melkvuur , bekend is.

Daar wij deze ziekte al mede door den

Heer eberi-iard zeer volledig hebben be-

fchre*

(*) Zie in de volgende vijfde Afdeeling , in hec

viérde Hoofdftuk, op bladz. 106 toi io8.

( f ) Idem, in hec derde Hoofdftuk, op bi, £<£

tCÊ pO. '

Cc 2
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HET
RUNDVEE.

IV Afd.

IX.

Hoütdft.

Befcbrij-

ving van

de melk’

verplaat*

fu?g, of

het melk*

vuur.

Teeke-

aen van de

melkver

plaatfing

,

of het

melkvuur.

fcbreven gevonden , zoo zullen wij , bij het

geen wij er zelve van weten, bijzonder ge-

bruik maken van de opmerkingen van ge-

noemden Schrijver, en dezelve, volgens zij-

ne leiddraad, befchrijven.

Door dzzz Melkverplaatfing of het Melk-

vuur , wordt dan niet alleen bedoeld het

misfen van melk in de uijer der Koe, ook
niet eene verhinderde melkwording

, het

welk door uitteerende zickcensontdaat, noch

eene verdopping der uijers door taai e dikke

melk, zoo als dit wel bij de ontdeking der

baarmoeder plaats heeft, en ook niet dat

gebrek in het melken, waarbij eene geheele

opdrooging van den uijer, of het laten loo-

pen der melk plaats heeft ; maar men be-

doelt hiermede zoodanige ziekte , waarbij

de melk of derzelver voornaam de bedand-

deel wel in genoegzame hoeveelheid aanwe-

zig en van de aan voerende vaten is opgeno-
men, maar in anderen , voor haar onge-

fchikte vaten , bij voorbeeld
, tusfehen vel

en vleesch, of ergens elders, is uirgedort,

en waarbij koorts en andere toevallen ge-

komen zijn (*>
De melkverplaatfing of het melkvuur ver-

toont zich aldus. De Koe geefc de be-

hoorlijke hoeveelheid melk , wanneer zij , na

bet kalven, voor het eerst gemolken wordt,

maar

(*) Zie het meergemelde werk van eberharDj,
$ 533 »
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maar van dien tijd af blijft de uijer ledig en HET

flap. Reeds op denzelfden , of op den volgen-
RUNDV£E*

den dag, befpeurt men een week veerkrach- IV. Afd.

tig gezwel aan den buik, hec welk langs de-

zelve, van de borst tot den uijer, volgens

den loop der melk - aderen , te zien en te voe-

len is , en door welk gezwel zelfs de ach-

terfchenkel van binnen wordt aangedaan,

zoo -dat het zich, daaraan , tot de hoogte

welke regt tegen over den uijer is, uit-

ftrekt, en naar beneden tot aan de knie-

hols- of hielen- geleding vam den achter*

poot komt , als wanneer de Koe blijft lig-

gen. Terzelver tijd krijgt de Koe eene he-

vige koude, en er ontflaat koorts: geduren-

de die koude hijgt zij fterk. De fpieren

aan de voorpooten en fchouders beven ; de

hoornen , de ooren en het uitwendige van den

kop zijn , op het gevoel ,
koud ; echter wor-

den deze langzamerhand weder warm , en

nu volgt er, in plaats der koude, eene he-

vige hitte, met eene radde, fterke pols en

eindelijk zweét, dat het gemakkelijkfte aan

de voorpooten ontdekt wordt; hierop is de

Koe vrij van koorts en bevindt zich eenig-

zins beter, tot er op nieuw koorts komt.
Welke op gelijke wijze begint en eindigt,

worden deze tusfehenpozingen korter, en

duren de koortfen langer , dan eindigt de

ziekte gemeenlijk met den dood der Koe ( * )•

Van

() Zie het meermalen aargehaalde werk vaa

J. CUNTHER eberhard, §. 534 en 535.

Cc 3
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HET Van het begin tot het einde der ziekte,
auivdvfe.

yjjfc £oe meestal ftü liggen, in die risc-

iv.Md. ting. in welke gezonde beesten gewoon zijn

Hoofdft.
te ru sten * maar, gedurende de koorts trek-

ken zij den kop regt vooruit op den grond

en rigten dezelve vervolgens weder op ; op
deze wijze liggen zij zonder beweging en

verleggen zelfs de beenen niet, welke men
aan het einde geheel ftijf bevindt; doch
wanneer de ziekte derzelver hoogde trap be-

reikt heeft
, ligt de Koe den kop in de eene

zijde, als of zij wilde llapen, en in deze

geftalte vindt men dezelve dikwijls dood (*).

Wanneer men zoodanige Koeijen, na hun

dood, opent, dan ziet men overtuigend

dat het gezwel , langs den buik , en aan de

achterschenkel
, door de te rug gevoerde

melk, is veroorzaakt ; want wordt de huid

afgetrokken, dan komen overal , uit de, bij

den buik tusfchen vel en vleesch afgefchei-

den of gefcheurde, bloedvaten, vele drup-

pels melk loopen , waaronder ook wel
druppels bloed ontdekt worden ; aan de rug

en andere deelen, waaraan deze opgezwol-
lenheid niet befpenrd was , is het vleesch

onder den huid, als gewaonlijk, en aan de

darmen en in de holte van den buik, heeft

men, tot nog toe, niets tegennatuurlijks

gevonden het welk men konde rekenen op
deze ziekte betrekking te hebben (

f

).

Het

Zie het meergenoemde werk van eiierkard,

$* 516 .

Ct; Idem, $• 537.
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Het melkvuur is , in het algemeen, eene HÏT

zeer heete ziekte der Koeijen , welke ver-
RUNDVEE *

oorzaakt wordt door een’ krampachtigen toe- IV * Afd*

ftand van de vaten en werktuigen , welke
lIo

I

0̂ .
tot de affcheiding der melk beftemd zijn

,

en welke toeftand oncflaat uit eene te groo- Oorzakea

te volfappigheid , waardoor deze ziekte ^
a"

kv
®

r-

meest ontdekt wordt bij volbloedige, vette piaatfiag

en overvoerde Koeijen, of uit vuiligheden het

en fchadelijke ftoften, waarmede het onder-
melfevulir*

lijf is opgevuld, of wel uit beide te ge-

lijk (*)•
Als men de genezing dezer ziekte wil on Wl,ze ™n

dernemen, dan dient men vooraf wel te wer^r^elfc-
ten, welke de voornaamlte verwijderde oor* verphat-

zaken van dezelve zijn: is de Koe ( zegt of het

> , , , oielkvuur*
EBERHAiiD ) jong, volbloedig, welgsvoerd

en vet, of bevindt men zich in do eerde

helft van het jaar , is het weer droog en

koud, en hebben noorden - of oosten -win-

den lang achter elkanderen gewaaid, cf is

de voorgaande verlosfmg moeijelijk geween,
dan moeten er voornamelijk ontfleking we-
rende middelen gebezigd worden, welke

hoofdzakelijk in ruime aderlatingen beftaan;

doch worden deze kenteekenen niet bij de

Koe gevonden, en heeft men veeleer blijken

of vermoeden
, dat onzuiverheden alleen de

oorzaak dezer ziekte zijn , zoo kan en moec
men het aderlaten als onnodig vermijden ;

ech-

(•*} Zie bet meergenoemde werk van eserhaud,

$. 53S.

C c 4
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Hoofdft-

Middelen ,

ingeval de

ze ziek te

ijit <e

groote

Yolfappig*

heid ont-

gaat.

39 3 NATUURLIJKE HISTORIE

echter is het dikwijls noodig, dat, voor

elke toediening van geneesmiddelen eene

aderlating vooraf ga, al ware het alleen

inaar uit voorzorg , ten einde de dwaling

voor re komen ,
welke men in het bepalen

van de regte oorzaak mogte begaan heb-

ben, en dus zou naauwelijks, in enkele ge-

vallen ,
de aderlating kunnen worden nage •

laten C * )•

In de eerde foort van melkverplaatfmg,

dat is, als dezelve uit eene te groote vol-

fappigheid ontdaat, moet men, terdond in

het begin , als de koude over is en de hitte

der koorts toeneemt, aan de Koe, naar

derzelve grootte en derkte , vijf tot acht

pond bloed op eenmaal uit de melk -aderen

afcappen , en dit ook wel nog eens herha-

len, hoewel in eene mindere hoeveelheid,

ingeval op de eerde aderlating geen beter*

fchap en vermindering van toevallen volgt

,

en dat de Koe noch krachten genoeg heeft.

Op zoodanige fpoedige en derke aderlating

komt het veel aan, dewijl door eene enkele

dusdanige aftapping , de volbloedige kramp-
achtige toedand van de vaten op eenmaal

wordt weggenomen, en de uitgeweken melk
door de vaten weder kan opgetrokken en

in den uijer geleid worden; vooral wanneer
rnen de Koe met uit- en inwendige genees-

middelen te hulp komt ; men moet derhal-

ve

C*) Zie het meergenoemde werk van eberhard d

S* 539-
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ve fpoedig een warme omflag van lijnkoe- het

ken, of havergort , of populier - bladen ,

RUNDVEi *

mee kamillen en vlierbloemen , of ook wel iv. Afd.

een omfkg, be.ftaande (volgens het voor IX.

fchrift van eberhard) in de volgende krui*
Hoofdft*

den , als;

1 ^
f r * +

Rad. altheae. ...... unc iij.

Herb. altheae. .... manip. iv.

Flor. Melilot.— Chamom. rom.

Sanib. ana m i/3 .

Farin. Sem. Foen. Graec. unc. iv.

C. C F. Spec. pro Catapl. z>jnde krui-

den rot een papachtigen omflag,

warm tusfehen doeken op den uijer leggen,

en begint dezelve koud te worden , die weder

warm maken. Na deze voorafgaande fchik-

kingen , wordt de Koe, eenmaal daags,

met een dunne en vlugtige zalf, beltaande

mede volgens het vQorfchrifc van eber-

hard, in:

Ol. Olivar. alb unc j.

Spirit. Sal. Amraon cum
calce viv. ppt dr. iij.

M. exade , ut fiat Linim. D. in vitro

,

cum ampio orificio & epiftomio bent*

mun.ito S. Eene vlugtige zalf, om
daarvan dagelijks een vingerhoed vol

in te wrijven.

op het gezwolkne van den b' ik en de ach*

tèïfehenkél, ja zelfs rp het kruis, inge*

Cc 5 wre-
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hbt! wreven, zijnde dit in dergelijke gevallen i
auNDVEE.

een krachtig en diep -indringend middel; en
iv. Afd om de werking, van deze middelen, nog

meer te onderfteunen , moet men ook nog
een deel van het volgend zout , wanneer de

koorts af is, tot een buikzuivering, aan de

Koe ingeven: beftaande hetzelve, volgens

het voorfchrift van eberhard, in:

Arcani duplicatu .... unc. i/0.

D. S. zijnde dit een bijzonder purgeer-

zout, waarvan omtrent zoo veel, of,

naar de omftandigheden , iets meer in

genoegzaam water opgelost , aan de

Koe moet worden toegediend, indien

zij er afgang van zal hebben ; doch bui-

ten dit geval, en tot een ander oog-

merk, is de gewone gift 2 drachma.

of men neme ten zelven einde: 2 lood fe-

nebladen, en giete daarop een half pond
kookend water ; dit op eene warme plaats een

half uur getrokken zijnde , laat men het

vocht door een doek loopen, waarin men
vervolgens 2 tot 3 lood Sal. Glauber. op-
lost. Deze dofis aan de Koe in eens inge-

geven zijnde, werkt fterker als het vorige,

of
men laat 4 lood fenebladen en 2 lood klein

gefneden lorken - zwam Q/lgaric. alh ) op
een pond of meer kookend water trekken

,

zet het weg , om koud te worden
,

giet het

vervolgens door een doek, en geeft het

aan de Koe , op eenmaal , in.

Ook
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Ook moet men, alle twee of drie uren, HET

eens beproeven qm de Koe te melken en
*-UND

daarna de warme omfhgen telkens weder IV Ad.

opleggen; begint de melk weder in den uijcr rT

te fchieten, dan moet men, bi) het d kwiils

melken, voortgaan met haar het zoo even*

gemelde bijzonder purgeer -zout toe te die-/

nen, doch in kleinere hoeveelheid, als wan-

neer het zijne afgang verwekkende eigen-

fchap verliest , en in plaats daarvan zijne

oplosfende, in de melk werkende, krachten

zoo veel te berer openbaart ( * ).

Meent men integendeel
,

dat de oorzaak Middelen ,

der melkverplaatfing, niet in de volbloedig
^ckte ' uTc

heid der Koe, of in hetgeen daarmede over* vmiigtK-

eenkomt, te zoeken is, zoo is het evenwel de of

raadzaam, haar het eerst de melk -aderen te

f

ch *de
I'i'

openen en naar derzelver grootte en iterk- in hei oa .

te, twee tot vier pond bloed af te tappen , deriijf zit-

waarna men dezelfde uitwendige mi Jdelen tende
» 0DE *

gebruikt als reeds zijn opgegeven, terwijl
lUac‘

men tevens aan de Koe buikzuiverende mid-

delen toedient , die in dit geval llerker dan

in het vorige moeten zijn, en waarcoe dus

het volgend poeder kan gebruikt worden

,

beftaande, volgens het vqorfchrifc van eber-

‘hard ,
in:

Pulv.

(!) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
540, en in de achter dat werk geplaatfte Lijsc d^r

Geneesmiddelen, de voorfchriften No. 7, 16, \J
en 1 8.
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Pulv. Rad. Jalapp.
' fol. fenn.

Arcan. duplic. ana. . • . fcr. iv.

M F. pulv. D, S. Een purgeer -poe-

der, om aan de Koe in eens in te ge^

ven (*).

•
••

,

o- i.l

Op deze wijze te werk gaande , oordeelt

die Schrijver, dat men ve!e melkverplaac-

fingen gelukkig zal herttellen , welke anders

doodelijk zoude geworden zijn, terwijl hij

tevens oordeelt dat andere middelen, als:

Peper - olij met wijn - azijn , Laurier - bezien

,

borer en Raap -olij, en meer andere foorc-

gelijke
,

in de nu befchrevene ziekte , fcha-

delijk of niets goeds uitwerkende zijn ; hoe

zeer er onder zijn, welke in andere onge-

makken, bij andere middelen gebruikt, van

eenige goede uitwerking zijn

Ten vierde , dienen wij nu te fpreken

van het Springvuur der Kalf-koeijen, het

welk met het zoo even befchreven Melk
vuur y

en met de te voren befchreven ziek-

ten , dit gemeen heeft, dat de Koeijen,

welke er van zijn aangetast, niet kunnen
liaan

,
maar moeten blijven liggen

, wraar

door er, bij onkundige Landlieden, wel eena

eene dwaling ondlaat , en zij de eene ziekte

voor de andere aanzien, om welke reden wij

oor-

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
§. 541 , en in de achter dat werk gevoegde lijst va*

geneesmiddelen, het vooifchrift No, 19.

tf.) Idem, §. 54 2 *



van U O L L A N D. 4<>3

vuur.

öordeelen eene duidelijke befchrijving van h-etp

dezelve noodzakelijk re zrn. rundvee..

Meer dan eene ziekte wordt bet Springvuur iv.- A£J.

ook wel het Wildvuiir ofook hec Venijn ge* 1X *

naamd; dan de ziekte door ons hier bedoeld,
"

en door welke meestal de Kalfkoeijen worden
aangetast, hebben wij zoo duidelijk in het werk
van den Heer eberhard befchreven gevon*

den, benevens de daarbij dienstige genees-

wijze ,
dat wij geoordeeld hebben ons , be-

halve bij onze eigene opmerkingen, bij die

befchrijving te moeten bepalen.

Eene Koe , welke door het fpringvuur is Uitben*

aangetast, blijft , na het kalven
, liggen

; even-
jj^

e

^
e

n

**'

wel gefchiedc dit niet altoos terftond, zoo het fpring-

als in de andere gevallen, ftaande zij in het

begin der ziekte nog wel eens en blijven-

de niet geheel liggen, als na verloop van

eenige dagen. Behalve dit blijven liggen

,

fchijnt het of aan de Koe niets mankeert,

dezelve eet en drinkt, en laat de mest na-

tuurlijk vallen: ook geeft zij de gewoone
hoeveelheid melk, zoo lang zij blijft eten,

en hierdoor denkt men gemeenlijk, dat zij,

buiten de verlamming aan de pooten, niets

van aanbelang mankeert. Er zijn er echter

,

wier eet- en drinklust vermindert, en de

zoodanige fchijnen in grooter mate door

deze ziekte aangetast te zijn. In het begin

ontdekt men geene koorts
,

geen korten

adem, ook geen (laan der zijden , en haar

fchijnt niets te mankeren , dan dat zij niet

kan opftaan. Binnen drie of vier dagen be-

tere de
,

door het fpringvuur
,

aangetaste

Kalf-
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het Kalfkoeijen, dikwijls van zelve: duurt de
rundvee.

gemejje omdandigheid echter langer, dan

IV. Afd wordt de ziekte gevaarlijk . en de dood van
IX van het beest is er gemeenlijk het gevolg

HooMft.
yan ( *

In dit tijdvak ohtftaat er óók wel eens

koorrs, maaf van niet veel beteekenis, zoo
dat men er doorgaans niet veel acht op
geeft, om dat dezelve niet door in het oog
loopende toevallen vergezeld wordt; de eet-

lust vermindert vervolgens hoe langer hoe

meerder en de Koe teert geheel uit : dezel-

ve ligt ftil tot in de derde of vierde weef*

,

als wanneer dezelve,* na eenig heen en weêr
Haan, derft. Bij fommige befpeurt men
vooraf een bloedigen loop, waarbij zich ge-

heele ftukken geronnen bloed ontlasten (f ).

Welk Door deze ziekte worden doorgaans vette

foort van Koeiien getroffen, als mede zoodanige,- wel-
Koeijen fce eene moeijelijke verlosfing gehad heb-

fprtogvunr
ben . of baarbij ruuw en hard behandeld zijn.

worden Als koorts befchouwd zijnde
, fchijnt deze

aangetast, ziekte, ( volgens eberhard) ten deele on-

fïL
aa

*?,_
dc

‘ der de foort van rottende, en ten deele on-

der de kwaadaartige,- of, om bepaalder te

fpreken, onder de zenuwkoortfen te behoo-
ren ; voor welke beide hij genoegzamen grond
vindt, als zijnde het eene geheel uit rotting,

en uit aandoening der zenuwen zamenge-

flel-

(*) Zie het meergenoemde werk van kbzueard,
$• 544 *

(t; Idem, J. 515»

zer ziekte.
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fielden koorts, zoo als uit de befchrijving

der inwendige teekenen nader blijken zal ( *).
R- ÜNDVEfi*

Wanneer het beest gefiagt wordt, voor IV. Afd,

dat de ziekte tot een hocgen graad geko' IX -

men is, zoo ontdekt men de kwetfingen,
001 1 ’

welke het vet en andere deelen in het bek- inwendi-

ken , door eene zware verlosfing geleden 2- teeke'

hebben, of welke door eene ruwe behan-

deling er aan zijn toegebragt , nog zoo Vuur.

versch ,
dat men . in zeer vele gevallen

,

dezelve als aanleidende oorzaken dezer ziek-

te, moet aannemen. Omtrent, en bij de-

ze, gedurende de verlosfing veroorzaakte,

bezeeringen, vindt men ook overal dat ge-

leiachtig fiijm , waarmede niet alleen de

baarmoeder, in de ontfteking van dezelve,

maar ook het achterlijf tusfehen vel en

vleesch is opgevuld, en dat op het einde

der nu befchreven wordende ziekte ,
niet:

meer ,
om de aangenomen 'zwartachtige

kleur ,
van de overige mede aangeftoken

deelen kan onderfcheiden worden (f ).

Als de huid weggenomen is * dan ziet

men, langs den geheelen rug* zwarte bran*

dige plekken , welke door de fpieren van

den rug tot in het ruggemerg doordringen

,

waaruic het onvermogen van te kunnen

flaan of de verlamming der uitwendige le-

den , te verklaren is. Zoodanige brandige

plekken vindt men ook aan het vet en aan

hec

(*} Zie ket meergenoemde werk van bbbrha&d,

5. 546,

Idem, $. 54".
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hït het ruggemerg van het heiligbeen en anti
rundvel

ve je an(jere plaat fen Van het bekken ; en v

IV Afd. heeft de ziekte lang geduurd , dan vindt
1X

* men ook de nieren , en het daaromtrent lig-
00

* gend vet , door den brand aangetast : en
heeft de ziekte nog meer tijd gehad

4 om
zich in het ligchaam te verfprdden

, dan

vindt men ook daarvan de blijken- aan meer
andere ingewanden ; de milt is dan geheel

zwart, zeer groot, en in hare beftanddee-

ontbonden; de longen zijn zwart, murw
en genoegzaam geheel verteerd : de lever

vindt men gemeenlijk hechts eenigzins ge-

vlakt of gemarmerd, maar om dezelve en in

de verdere holte van den buik, veel uitgehort

geel vocht, en op het middenrif, in de hol-

te der borst, hukken geronnen bloed, het

welk uit de verteerde vaten van de longen

gekomen is (*>
Volgens onzen aangehaalden Schrijver, is

bij de door deze ziekte aangetaste Koeijen , bij

welke de ziekte nog niet tot de gémelden
Loogen graad gekomen was. gebleken, dat

de ontfteking in het vet begonnen was, al-

zoo men bevond , dat de vaten, op de aange-

taste plaatlen, zeer gezwollen en met bloed

waren opgevuld , ook dat het vet roodach-

tig en met bloed beloopen was: bij ande-

ren , welke iets langer waren ziek geweest

,

bevond hij dat de ontheking van het vet

reeds

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
$• 548*
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reeds de daaronder liggende fpierèn en het hft

ruggemerg had aangedaan , het welk dan
RÜDNVBr*

eens door bruinachtig roode, en dan eens iv Afd.

door zwarte plekken kenbaar wierd. Wan- IX

neer men het vlies opent , door het welk
het ruggemerg bekleed wordt , dan ziet men
het ultgell'otre , en aldaar opgehoopte, bloed

uidoopen
, en het ruggemerg zelve zich

graauw, zwart en ontbonden vertoonen (*).
Uit deze befchrijving der opening en van N^der

den inwendigen toeftand der, door deze ziek-

te aangetaste, Koeijen, als mede uit den aard dezet

loop dezer ziekte zelve, is het tiu kenbaar ziekte,

(zegt eberhard) , waarom dezelve, naar

zijn inzien en naar de aan hem bekend gewor-
den om Handigheden, onder de zenuw-rotkoort-

fen gerangfchikt kan worden. Dat deze ziekte

eene rotkoorts is, kan (zijns oordeels) niet

ontkend worden
, en blijkt uit de verfchij-

ning van brand aan vele deelen der inge-

wanden, bij een kleinen graad van koorts-

hitte, en uit de brandvlakken langs den rug*

welke zich als wezenlijke purpervlakken der

Koeijen laten aanzien. Doch dat hij ook

aan het fp ringvuur de eigen fchap van eene

zenuwkoorts toekent , daartoe meent hij

grond te hebben uit het geheele beloop der

koorts , en derzehver verborgen en weinig

zigtbaren gang ;
maar vooral door het fchijn-

baar gunüig aanzien, in het eerfte tijdperk

der
, - r r

/ .

(*) Zie hét meergenoemde werk van eberhard r

S* Si9
Dd
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hrt der ziekte, met betrekking tot de koons
rundvee. en derzelver eindelijke erge gevolgen: ter-

IV. Afd. wijl hij verder zegt , dat zelfs de fchijn*

ix. bare oorfprong dezer ziekte niet minder
Hoofdih gunftig zoo aan de rottende als aan de ze-

nuwachtige natuur van de genoemde koorts

is, hoewel die oorfprong misfchien eer van

eenen ontftekenden aard zoude kunnen fchij-

nen te zijn ,
daar de bezeringen in het bek-

ken er ten minfle gelegenheid toe geven#

„ Hoe dikwijls ”
( zegt hij ) „ zijn de ont-

,, Hek ingen niet van eenen lortenden aard;

„ welke hoedanigheid zij niet Hechts op

„ het einde van eene fchadelijke koorts,

„ maar ook overvloedig in derzelver begin

,, toonen , en wel uit geene andere oor-

„ zaak, dan omdat, door eene öpgekomen

„ ontHeking, die anders in een ligchaam,

,, van goede vochten voorzien, van weinig

,, beteekenis zou geweest zijn, de in de

3 , vochten van het beest heerfchende nei-

„ ging tot rotting fpoedig ontwikkeld en

„ werkzaam wordt. Hierdoor lijden de

,, zenuwen, bijzonder een groot gedeelte

,, van dezelve , die haren oorfprong uit het

„ heiligbeen hebben, en welke niet alleen

„ aan de deelen van bet bekken, maar ook

„ aan het geheele achterlijf leven en be-

„ weging geven : inzonderheid ondergaan

„ de zenuwen ter plaacfe van het rugge-

„ merg, waar ze haar begin nemen, eene

„ aanmerkelijke verandering, zoo door de

„ voorafgegane kwetfingen
, als door de

„ daarop volgende ontHeking van het vet,

3, waar»
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i, waardoor zij bedekt worden, waardoor k t

,, bet niet te verwonderen is, dat niet al-
RÜNDv: - l#

leen de buitenleden
,

maar ook het ge- iv AfdL

,, beele zenuwgellel van de Koe daaraan .

„ deel neemt , en het welk zich ook niet
Hoo*dfh

„ onwaaiTchijnlijk vertoont in den invloed

,

,, dien het op het kenmerk van de koorts

„ fchijnt te hebben.” (*)
Wanneer men echter,” (zegt ebfr-

hard verder) „ met betrekking tot de

„ aanleidende oorzaken dezer ziekte, niets

„ anders dan eene heimelijke en langzame

„ on tlleking konde vinden, en, toegeftaari

,, zijnde, dat de gemelde, tot op het rug-

,, gemerg indringende, brandvlakken langs

,, den ontvelden rug, wegens hec verfchü

„ tusfehen den huid des Runds en het vel van

„ den Mensch, voor purper klakken kunnen

,, worden aangenomen , en men niettemin

„ deze, zoo als het anders bij menfehen

fomtïjds voorvalt, voor gevolgen van eene

,, ontfteking * koorts houden wilde, zoo kon'

„ ons, desniettegenhaande, eene dergelijke,

,, met purpervlakken vergezelde, on tfteking-

,, koorts in het geheel niet als volkomen

,, zuiver, eh van alle, aan de zachte ont-

,$ fteking- koorts eigene, fcherpte bevrijd

„ voorkomen , maar wel bet van het fpring-

,, vuur gegeven denkbeeld eenigzins veran*

ü deren j; wanneer Hechts ook die zelfde

• „ kracht,
- r* * ~ **

__

. >

(*) Zie het meergenoemde werk ten iser-HAUa,

S- 55°.

Dd %
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Befchrij-

ving van

de onder

fcheiden

tijdperken

dezer ziek*

te.

„ kracht, die anders dergelijke, met pur-

,, pervlakken verzelde, ontfteking - koortfen

„ hebben , in haar verloop was waar te

„ nemen, op welke bepalingen het dan al-

,, toos bij onze, volgens een leerftel fel ge-

,, fchikte, denkbeelden, zoo zij niet geheel

,, en al wankelbaar zullen zijn
,

nood wen-

,, dig aankomt , en welke kracht wij in

,, eene andere ziekte van het Rundvee be-

„ merken, welke bij onze Landlieden on-

,, der den naam van Lendevuur bekend

» is.” (*)
Na dit onderzoek over den aard der ziek-

te , onder den naam van het Springvuur
bekend, gaat ebsrhard over tot het nader

befchrijven van de onderfcheidene tijdperken

dezer ziekte , en het op even der daarin

dienflige geneeswijze en geneesmiddelen , op
welk voetfpoor wij hem zullen volgen.

Men ontdekt in den loop dezer ziekte

twee onderfcheiden tijdperken : het eerfle be-

gint ,als de Koeijen door deze ziekte worden
aangetast , ( volgens het gevoelen van eber-

hard) telkens, hoewel doorgaans geheel

onmerkbaar, na het kalven, en loopt tot

dien tijd, waarin men een koortje be-

fpeurt. Hierop begint het tweede tijdperk,

het welk met den dood van het beest ein-

digt. Dikwijls bepaalt zich de ziekte

,

door

(•) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
§. 55 1 en het begin van § 552 Zie ook verder,
wegens het Ltndevuur , in het achtfte Hoofdftuk van
de volgende vijfde Afdeeling, handelende over de in*

wendige Ziekten der Koeijea.
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door eene gunftige medewerking der m- HET

tuur, bij het eerfre tijdperk, vooral wan-

*

UND/aï#

neer de ziekte niet hevig is, als wanneer IV. Afd^

men , na drie of vier dagen , federt men de

ziekte het eerst befpeurd heefc, beterfchap

aan de Koe gewaar wordt
,
gefchiedende die

dikwijls, door eene zweeting, welke door
de natuur of door kunst wordt voortge-

bragt. Is de ziekte echter tot het tweede
tijdperk gevorderd

, dan is er weinig hoop
van genezing , en de Koeijen derven dan

meestal in de derde of in de vierde week

,

of ook wel later (*)•
Wanneer men dus, naar de reeds gege-

ven opheldering van de natuur dezer ziek-

te, een meest dienllig voorfchrift ter gene tijdperk

zing geven zal, zoo moet men, bij alle «lezer ziek-

zwarigheden, welke in enkele gevallen, in
te*

onderfcheiJen landen, in verfchillende jaar-

getijden, en bij de mogelijke verfeheiden-

heid van vermenging met andere ziekten,

kunnen voorkomen , de opgave eener ge-

neeswijze naar de verfchillendheid der twee-

derlei tijdperken ,
welke de ziekte door-

loopt, voordragen. Volgens de ontdekkin-

gen bij het openen der ligchamen
, van door

deze ziekte aangetaste en daaraan geftorven

beesten
,
gedaan ; maar nog meer na de over-

weging van den toeftand, waarin elk beest,

gedurende de verlosfuig, is geweest, en hoe

C)
$• 555 .

Zie het meergenoemde werk van

Dd 3

EBERHARD ,
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h*t het is behandeld, dient dusterdond in het be-
RUNDVEE.

gjn(jer ziekte eene matige adeilating van twee

JV. Afd. cot vier pond bloed te gefchieden, als me*
,x

* de de ontdeking en rottingwerende midde-
00

’
len zoo uit’* als inwendig te worden aan-

gewend. Indien er kemeekenen van vele

doffen , zich in de eerde wegen bevinden-

de, mogten zijn, dan dient, onmiddellijk na

de aderlating, een zacht buikzuiverend mid-

del gegeven te worden , doch het welk,

zonder groote noodzakelijkheid , zoo min als

de aderlating moet worden herhaald , omdat

deze ziekte
, ( volgens het gevoelen van

eberhard, en vooronderdellende dat zijne

meening , wegens deze koorts
,
gegrond is ,

)

noch het een’ noch het ander in haren voort-

gang dulden kan (*).
Na deze voorbereidingen geve men, in-

gevolge de aanwijzingen van het eerde tijd-

perk , alle twee uren , aan het beest , on-

der een behoorlijke hoeveelheid meeldrank,

waarbij , elke reis een of twee lood beste

wijn -azijn kan worden gedaan
, eene dofis

vaneen poeder in, bedaande, volgens het

voorfchrifc van eberhard, in:

Sal.

C*) Zie Uet meergenoemde werk van kbeb.uaeb,
556.
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Sal. Ammon. pur dr. vj.

Nier. dep. . . . . . . , . dr. ij.

Pulv. rad. arnic unc. /3.

— Camph gr. xij.

Rad. ïpecac ... gr. vj.

M. F. pulv . cl. in vitro , vefica fuilla

bene claufo. De dofis is i-J toe &
drachma

, binnen twee uren.

HET
HUNDV£t

IV. Afd.

IX.

Hoofdit.

Te gelijker tijd of nog vroeger, gebruikt

men ook dienstige uitwendige middelen,

waar onder een warme omflng, begaande,
volgens het voorfchrifc van eberhard, ins

Herb. Trifoï. fibr.~~ Abrotan.

Salv.

— Menth. crlsp.

Flor. Chamom. rom. ana unc. i/S.— Arnic. • • • • • . . unc. j.

C. F. Spec. pro epith . vinofo D. S.

zijnde kruiden om in een zakje te

naaijen en in wijn op te kooken.

en de olij beftaande ,
mede volgens zijn

voorfchrifc ,
in

:

01. Olivar. alb unc. iv.

Camp. ...«••« • •• unc. j.

Reponatur in locum modice calidum ,

donec Camphora in olio foluta fit

exhibeatur in vitro, quod S. Kam-
fer - olij.

Dd 4 de
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de meest voldoende en de krachtigfte ziin (*).

De inmenglels van den, zoo even ge*

noemden omflag, moeten in een zakje van

genoegzame grootte genaaid worden, en in

warmen wijn of brandewijn, alvorens de»

zelve met water verdund is * opgekookt,

vervolgens uitgewrongen, en, zoo warm
als het iemand op den wang kan houden,

op het kruis van de Koe gelegd, met an-

dere wolle doeken toegedekt, en met een

gordel vastgemaakt worden. Zoodra het zak-

je den vereischten graad van warmte niet

meer heeft , zoo moet het in dit eerde af-

kookfel telkens op nieuw gewarmd worden ,

waarbij men ook dient te zorgen , am dat

gedeelte wijn of brandewijn , het welk door

het eerde kokeu en voorts warm houden

van het vocht, vervlogen is , door er tel-

kens bij te gieten, weer in kracht te doen
komen. Alvorens het zakje ten tweede-

maal en vervolgens op te leggen, kan men
een goed gedeelte van den

, zoo evenge-

noemde Kamfer - olij op het kruis en langs

de rug zachtjes inwrijven. Ook kan men,
met vrucht, zoo wel met deze olij, als

mede met het warme vocht, waarin het

zakje met kruiden opgekookt, en telkens

gewarmd wordt, de billen en achterfchen-

kels

(*) Z|e het meergenoemde werk van eberhard,
$. 557 , en in de , achter dat werk gevoegde , lijst

der geneesmiddelen , de voorschriften No. ao , ni
en 22.
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kels van de Koe, met eene daarin nat ge- HFT

maakte wollen lap, wasfehen (*).
rondvb*«

Wanneer echcer deze ziekte reeds in het IV. Afd.

tweede tijdperk is gekomen, dan oordeelt

ebf.rhard, voor dien gevaarlijken toelïand,
00 *

niets beter te kunnen opgeven, dan het aan-

houdend gebruik der mineraal zuren, de-

zelve, met toereikend vocht verdund, aan

bet beest ingevende : bdlaande dezelve , vol-

gens zijn voorfchrifcen , in :

Spir. Vitriol *. unc ij.

D S. Geest van Vitriool ,
waarvan men

zoo veel in een vierde pond fchoon

water, of, garste- water laat droppe-

len, ftot dat hetzelve een aangenamen

zuurachtigen fmaak krijgt ; zoodanige

gift kan men aan de Koe, alle twee

uren , of bij korter tusfchenpoozen

,

ingieten.

en in:

Elix. nervin. Hall. . . . unc. j.

D. S. Zuur Zenuw -.Elixter van hal-

ler, waarvan men 12 tot 16 drop-

pels met 12 lood of meer water ver-

mengd , aan de Koe , op een keer
, in-

geeft.

Daar dit middel mogelijk niet in al-

le Apotheken bekend is, zoo behoort

men zich vooraf daarop te informeren*

Naast

( * ) Zie het meergenoemde werk

5- 558*

Dd 5

Van EBERHARBj,
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Naast deze middelen, oordeelt onze aan»

gehaalde Schrijver , dat een voortdurend

gebruik van de, door zijne verllerkende,

brand- en rotting - werende kracht , zoo

vermaard geworden wolverleij * wortel, van

veel nut zou kunnen zijn ; het zij in een

enkelvoudig, of, naar bevinding van om-
Handigheden, in een zamengefteld poeder:

of in een daarvan gekookten drank; van al

het welk hij de voorfchriften dus opgeefc,

Pulv. rad. Arnic. . . . unc. iij.

D. S. tot poeder gefloten Wolverleij -

Wortel , waarvan, dagelijks viermaal,

2 tot 3 drachma, met water in te ge*

ven.

Pulv. rad. Arnic. .... unc. j,

Valer. .... unc. 0 .

- Camph gr. xij.

M. pulv. D. S. Een zamenge field Poe-
der van Wolverleij - IVortel , ten ge*

bruike als het voorgaande.

Rad. Arnic, unc. ij.

Conclf. D, S. Wolverleij - IVortel , met
zoo veel water een half uur te koo-

ken, dat er een pond vocht overblijft;

de gift is, alle twee uren, een kofiij»

kop vol.

en om dit middel nog krachtiger te maken.
Helt gemelde Schrijver, dat men de krach-

ten van vaste lucht er mede zou kunnen

ver*
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vereenigen, en vermoed, dat die 2amenftel- HET

iing in de vee- art fen ij leun de , en vooral hier

,

RUNDV£l*

dezelfde goede uitwerking zoude hebben, IV. Afd.

welke in de behandeling van rottige gal-
1 r

0
.

n n
Hoofdft.

koortfen bij menfehen , is waargenomen,
welke daardoor dikwijls tot eene fpoedige

en gelukkige fcheiding gebragt zijn , beflaan-

de dit dan, volgens zijne voorfchriften, in:

a.

Decofti Arnicae
, ( ex rad. unc. ij

ad remanent. librae civ. fluid. cum
aqua fafti} . . • unc. iv

Sal. Tartar. • • . • . dr, ij

Splv, D. S. N q
. a.

en b,

Deco&. rad. Arnic. . . unc. vj

Spir. Vitriol
. q. f. ad plenariam fa*

turationem 1N
0
. a.

Acet. Vini unc. ij

M. D. S. Een drank , waarvan men een

theekopje vol doet, bij een half thee-

kopje van N#
. a , en terwijl dit zamen

opbruist , het aan de Koe ingiet , en

dit alle 2 a 3 uren herhaalt.

Waarbij de Heer eberhard de volgende

aanmerking voegt; namelijk:

Dat wegens de onderfcheiden fterkte

yan den geest van Vitriool , in de onder-

fchei*
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fcheiden Apotheken , de hiertoe te ne-

men hoeveelheid niet wel konde wor-
den bepaald, en dat dus de Apotheker
dient te onderzoeken , alvorens deze

beide laatfte dranken gereed te maken

,

hoe veel er van zijn Vitriool geest ver-

eischt wordt , om eene zekere hoe-

veelheid Sal Tartarl volkomen te ver*

zadigen , en dan daarna de te nemen
hoeveelheid in N°. b zelve te bepalen.

Verder beveelt hij aan , om in dit tijd-

perk ook nog het aanwenden der uitwen-

dige middelen , welke , om in het eerlte

tijdperk te gebruiken, zijn opgegeven, te

beproeven ( *).

Hiermede de ziekten, welke de Koeijen,

na het kalven, kunnen overkomen, volgens

ons bellek zijnde afgehandeld , zoo zullen

wij overgaan tot de miskraam der Koeijen,

of, zoo als het genaamcT wordt: het Ver-

leggen der Kalveren .

(*) Zie het meergenoemde werk van eberhard,
560 en 561 • en in de, achter dat werk gevoegde,

lijst der geneesmiddelen , de voorfchrificn No, 33

,

34, 25, 26, 27, a&z en

VIER-
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VIERDE AFDEELING.

TIENDE HOOFDSTUK.

Handelende over de te vroege of on •

tijdige geboorten der Kalven , of

zoo als het genaamd wordt , het

verleggen der Kalveren.

a al het geen wij wegens bet verlos-

fen der Koeijen , en derzeiver gevolgen ge-

meld hebben , moeten wij ook nog zeggen

dat dezelve ook wel onderhevig zijn aan het

te vroegtijdig of ontijdig ter wereld bren-

gen der Kalven : het welk bekend is bij de

benaming van het verleggen der Kalveren ,

en door de Landlieden ook wel het ver-

gooijen van het Kalf genaamd wordt. Hec

is hetzelfde als een miskraam of kwade
kraam bij eene vrouw. Wanneer het bij

eene Koe plaats heeft, gefchiedt het meestal

in de drie eerde maanden der dragt, ook
wel in de vierde maand, maar minder bo-

ven de vijf maanden , ten zij het Kalf, reeds

ge-

HÊT
RUNDVEE,

IV. Afd.

X.
Hoofd I.

Hst ver-

leggen der

Kalveren.
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HET
RUNDVEE

IV. Afd.

X.
Hoofdft.

Oorza*

fcen van

het verleg-

gen der

Kalveren.

Teekcnén
Van het

verleggen

der Kalve-

ren.

Gevolgen
van het

verleggen

der Kalve

ren.

geleefd hebbende, geltorven is, na dac dé

Koe over de helfc barer dragc gekomen is.

Voor oorzaken , van het verleggen der

Kalveren, houdt men: van buiten, aan de

zwangere Koe, aangebragt en door dezelve

geleden geweld; het önbefuisd loopen en

fpringen van dezelve; het eten van berijpt

gras; het laat in het jaar, bij nacht blijven

in de weide; als mede aan het gebruik van

al te warme dranken en van ondienstige en

ten ontijde ingegeven geneesmiddelen , en

in fommige landen aan de gewoonte om de

Koeijen door arbeid af te matten ;
waarbij

ook nog fommige lieden denken, dat het

voeren met boekwijte lïróo, al mede oor-

zaak van het verleggen der Kalveren is.

Als teekenen , dat de Koe het Kalf verleg-

gen zal , kan men aanmerken : het dun en

(lap worden van den uijer, waarbij komt,
dat de Koe den adem inhoudt en zich in dé

houding fteld* even als bij de verlosfing

door ons hier voren is befchreven en afge-

beeld ( waarop men fpoedig eenig bloed

uit de fchede gewaür wordt en eindelijk de

vrucht volgt.

De Koeijen lijden veel meer door het ver-

leggen der Kalveren , dan door de gewone
verlosfing van een voldragen Kalf. Zij ge-

ven ook , na het kalfverleggen , minder melk

,

dan na het kalven op den gewonen tijd, en

hoe

( * ) Zie hier voren , in het Vijfde Hoofdftuk de-

zer Afdeeling, op bladz. 148 en 149, cn de Afbeel-

ding op Plaat XXXIV. Fig. 3.



hoe vroegtijdiger dit verleggen van het Kalf

heeft plaats gehad, hoe veel minder melk
*UNDVE*

zij daarna geeft: zelfs blijft deze fcmtijds iv. Afd.

dan wel geheel weg : en waarbij nog komt x *

dat deze Koeijen nimmer weer regt aan den

gang komen, als na dat zij, bij eene vol-

gende dragt, vaneen voldragen Kalf verlosc

zijn ; ook gebeurt het wel , dat Koeijen ,
wel-

ke eenmaal het Kalf verlegd hebben, daar-

aan , in het vervolg , bij de minste omftan-

digheid of aanleidende oorzaak, eerder on-

derhevig zijn , dan andere Koeijen ,
waarom

men ook meerder zorgen en oplettendheid

Voor hun behoorc te hebben.

Ais middel , om het verleggen voor te Middelen

,

komen , wordt , onder andere , ook door J^,;ken

gt

den Heer ererhmid het volgende opgege- ais men dit

ven, namelijk: dat men de Koe, zoo dra ongemak

men vermoede, dat dezelve het Kalf zal ver
*a

e

°

ld

ge

v„r.

leggen, en dat men dit ongemak toefchrij ft hittiDg of

aan van buiten aangebragt geweld, aan ver- gevate

hicting of aan gevatte koude ,
aan den hals k°udyoe-

aderlaEt, en haar alle uren een poeder, het
c riJ ~

weik in een meeldrank is opgelost, ingeefc;

beiiaande die poeders, volgens zijn voor-

iehrift, in:

r
V. •

. ; r;js r;.: e::* 193 - :

:

•

Nitri depur; . unc. j<

Sak mir. Glaub.

ii;,V.Conch. ppt. ana unc. /3.

M* F. Pulv. D. S. de dofis of gift is i

a ft drachma-
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en haar vervolgens , op (lal , alle mogelijfeë

rust te bezorgen, tot dat inen geenë blijken

van het Kalf te willen verleggen, meer be-

fpetirt (*).
Ingeval er geen hevige omloop der voch-

ten plaats heeft, en de aderen niet (lerk

Haan, dan oordeelt die Schrijver, dat het

dikwijls beter is, de aderlating meermalen
te herhalen, maar telkens flechts weinig

bloed af te tappen , als van een half tot drie

vierde pond, en dit liever te doen, als op
een keer eene groote aftapping van bloéd in

l)et werk te (lellen; terwijl hij verder aan-

raadt, om de Koe eenige malen daags een

zalf in het ligchaam te wrijven, beflaande*

volgens zijn voorfchrift, in:

'Unguent. nervin off. . . unc. ij.

Ol. deftill. Chamom. vuig.
-— Menth. pip.—— Cajaput,ana. gtt. xv,

Liq. anod. min, Hoffm. . dr. i/3 .

M. F. Linimentum , in pyxide yefica
[uilla- munita conjervandum*

Dé So eene verzachtende en verfler-

kende zalf, waarvan dagelijks eenige

malen , ter grootte van een kastanje

,

zachtjes in het ligchaam moet gêwre.
ven worden (f)*

Wan-

( *) 2ie het meergenoemde werk van eberhard,
§. 576» en in de, achter dat werk gevoegde, lijst

der geneesmiddelen, het voorfchrift No. 34.

Cf) Idem, {• 577* en in die lijst het voorfchrift

No. 35-
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Wanneer de oorzaak van het Kalfverleg* nET

j , ,
.7 RUNDVEE.

gen, integendeel, aan zwakte
5

vermoeid-

heid en krachteloosheid, welke door ziek- IV. Afd.

te, of door de Koe re laten arbeiden, of „ x *

ooor andere verzwakkende oorzaken ont-

ftaan is, is toe te kennen, dan, zegt fbkr- Middelen

,

hard, moet men zeer voorzigtig omtrent om
.

tc sc '

het aderlaten zijn, en niet het minde bloed ^nneer’
aftappen dan na alvorens alle omlhndig het verleg*

hecien rijpelijk te hebben overwogen; maar gen van

veeleer aan de Koe rust , voedzame en zoo- *!
et kal

f

*

danige \ eriterkende middelen bezorgen, wel te> vcr

kc hare werking doen, zonder het bloed temoeidheid

veel te verhitten; en te dien einde prijst™*;

hi de zoo even vermelde verwerkende en oorZaakt

verzachtende zalf aan (*)', als mec> de worde,

droppels , bedaande , volgens zijn voor-

fchrifc , in;

Tinei. Rad Valer. . . unc. i /3

•—— Cort. Cinnamom. acut. unc. (3

Liq anod. min. Hoffm.

Laud. liquid. Sydenh* ana. . dr. ï

M. D in vitro S. om, naar bevinding

van omftandigheden, alle uren, of, in

minder dringende gevallen, alle twee

tot vier uren , 1 50 droppels , in vocht

,

aan de Koe in te gieten, tot dat de

verlangde werking volgt (f).
Wan-

(*') Zie hier voren , in dit Hoofcjftuk, bhdz, 422.

(4 ) Zie het meergenoemde werk van ebp.rhard,

% 579, en in de, achter dat werk gevoegde, lijst Y»a

geneesmiddelen, bet voorfchrift No. 4.

Ee
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het
rundvee.

IV. Afd.

X-
Hoofdft.

Hoe te

handelen

,

wanneer

bij het ge-

bruik der

gemelde
middelen

,

de blijken

van het

Kalf te

verleggen

,

vermeer-

deren.

Hoe te

handelen

,

in geval

een Kalf,

in de baar

moeder
der Koe is

geftorven.

Wanneer men bevindt , dat 'óp het be-

hoorlijk en aanhoudend gebruik der bo-

vengemelde middelen , de blijken van het

Kalfverleggen niet verminderen
,
maar inte-

gendeel vermeerderen , dan vindt men hier in

een bewijs, dat het verleggen van het Kalf

voortgang zal hebben
, en derhalve moet

men dan ( volgens het oordeel van erer-

hard) niet verder met het gebruik van die

middelen aanhouden, maar integendeel het

Kalf fpoedig doch zeer voorzigcig zien te

krijgen. Voorts vereischt de bezorging van

zoodanige Koeijen niet alleen eene gelijke,

maar zelfs meerdere oplettendheid, dan die

bij de gewone verlosfing behoort plaats te

hebben.

Onder het verleggen der Kalveren, tot

dus verre befchreven, moet men niet be-

grijpen eene andere wijze van hetzelve,

waarvan een Kalf, het welk reeds in de

baarmoeder der Koe, federt eenigen tijd ge-

korven is
,

het voorwerp is ; want in zoq
een geval moet men het verleggen niet ver-

hinderen
, maar bevorderen, dewijl de lang

gedragen en bedorven vrucht
, ( zoo als wel

te begrijpen is) door verrotting, die aan

de lappen der Koe wordt medegedeeld,

zeer nadeelig voor dezelve worden kan. Van
het kerven van het Kalf, in de baarmoeder
der Koe, kan men geene zekere teekenen

hebben, dan na de helft der dragc, wanneer
men zulks aan de leegwordende uijer, en

aan het misfen van de beweging van het

Kalf gewaar wordt, welke beweging men
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te voren konde waarnemen , ter bevorde* het

ring der afzetting van zoodanig , in de baar-
RUNDVEE *

moeder der Koe, geftorven Kalf, kan men, iv. Afd.

(volgens het oordeel van de Heer eber- x -

hard) derhalve alle zoodanige middelen,
Hoofdic#

na elkander, aanwenden als ter bevordering

der ontlasting, van de nageboorte, en der

zuivering , bij derzelver te rug blijven,

door de trage werking of werkeloosheid der

deelen
, zijn aanbevolen : en ook de kracht

van het terzelver plaatfè aangeprezen boom-
veil , in dit geval , worden beproefd ( * ) ;

blijven deze middelen zonder uitwetking,

,zoo behoort de tijd der geboorte te wor-
den afgewacht, en is dezelve gekomen, als

dan naar de regelen worden gehandeld , zoo

als de omftandigheden zulks vereiichen en

reeds in de onderfcheiden manieren , ter ver-

losfing, is opgegeven (f).
Tot dus verre nu ook alles zijnde afge-

handeld , wat tot de verlosfing der Koeijen

en derzelver gevolgen behoort, en waaron-

der ock die ziekten behooren, waardoor

zij, na het kalven, fomtijds getroffen wor-

den , zoo be fluiten wij hiermede deze vierde

Afdeeling, en gaan in de volgende Afdee-

.ling over tot het befchrijven der verdere

ziekten , aan welke het Rundvee onderhe-

vig is.

( * ) Zie hier voren , in het negende Hoofdft. dezer

vierde Afdeeling, b)adz. 350 en 351.

(f) Zie het meergenoemde werk van ebziihard,

§• 572 .
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