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•l-^e w Y s H E 1 D , fier gezeten op haar Throon

,

Befchouwc men in minerve's ffapenrusting

i

Doch , warsch van fabeldicht en valfche Go'on ,

Schept ze in gods boek haar grootfte zielsverlusting.

Twee Zuilen , die \ >;ewelffel van haar Kerk
Aan d'ecnen kant bouwkunftig onderfchraagen

,

Vertoonen 't ZEEUWSCH en vlissings wapenmerk.
En w^iLLEMS beeld, wien 't werk wordt opgedragen.

Doorluchtig Hoofd van onze Maatfchappy ,

Die, fchoon noch in heur zwakke en kindfcbe jaaren.

Hem d'Eerfteling heur's ai-beids , vlug en bly

,

Voor de oogen brengt , niet lust om voort te vaaren.

De Tafel met den Pborgrond, ryk bedekt
Met Tekenfcbets van Kunst en fFetenfcbappeti ,

En 't f^ergezicbt , dat ginder d'aandacht weke
Ter zyde van Gordyn en tempeltrappen.

Getuigen, dat de wcetzucht, vlyt en lust.

Door de Eer gefpoord, aan Zeelands verfte paaien
In onze Pest noch niet zyn uitgebluscht:

Men tracht door nut 'er mede een'Prys te haaien.

Handhaving van den Godsdienst en het Recbt
,

Ceneisbebulp , tot fteun van 't menschlyk leven

,

't Natuurboek , door Gods hand ons voorgelegd ,

't Natuurboek , door zyne Almacht zelf befchreven.
De Meetkunst , in haar takken ruim verfpreid ,

De Schilderkunst , ZOO fix in kleur en trekken ,

De Puikmuzyk, die harten opwaarts leidt

,

Haar Zuster, die de dofheid zelf kan wekken,
't Vermogen ora door 't helder Spiegelglas

Het Starrtnbeir aan 't menschlyk oog te klemmen

,

Of door behulp van Craadboog en Kompas ,

Op verren tocht een dolle zee te temmen;
Hifloriekunst , die 't oude in 't nieuw herfchept

,

Die munt enfieen van troeger eeuw ^oet tuigen.
Die honing zelfs uit bittren alzem lept.

En uit vergift weet artzeny te zuigen

,

En vvac zich meer liet fchetzen op de print,

Zyn bccldfpr.iak van het doel, waarheen wy trachten.

Is 't werk gering? wie deugd en wysheid mint,
'Heeft eindelyk op zyn' arbeid vrucht te wachten.

Dus huwt m'in 't ryk van onzen Waterleeuw
De Sch.eepvaardy met de oefening der verftanden.

Der braaven gunst zal by den noesten Zeeu;\t

Den yvergloed noch fterker doen ontbranden.

J. J BRAHE.
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Het Genootfchap erkent geene exem-

flaaren voor echty dan die door eenen

der Secretaris/en eigenhandig ondertee-i

hndjzyn^

^ « rs—mr =*-

J R J V.



AAN DEN LEZER.

H p)et Zeeuwfche Genootfchap

^«§J)# der Wetenfchappen , om
verfcheiden redenen , allen moge-
lyken fpoed met de uitgave van
die deel willende maken , heeft

goedgevonden , het uitvoerige Hi-

florifche bericht , 't gene hier zou
moeten geplaatst worden, te ver-

fchuiven tot het volgende deel,

dat reeds op de drukpers is, en
waar in , behalven de goedgekeur-
de antwoorden over de ruerhete"

ringe der openbaare fcboolen , en
eenige andere flukken , ook zullen

gevonden worden de verhande-

lingen en waarnemingen der Hee-
ren Euler , Saxe , van Damme ,

Swagerman ^ Mechain ^ Fokker ^ Mi-
randolle van Ghert , Hus/em , en
anderen ; welke , onder het druk-

ken van dit deel , aan het Ge-
nootfchap toegezonden zyn , en
VU, DEEL, * 4 wier
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'wier inhoud , voor het grootde

deel , tot andere wetenfchappen

behoort, dan waar over de ver-

handelingen , in dit deel begre-

pen , meestal loopen.

Alleenlyk heeft men noodig ge-

oordeeld hier eene plaats te ge-

ven aan den voornaamen inhoud

der drie Programmata , door het

Genootfchap in de jaaren 1778,
1779 en 1780 uitgegeven.

Programma 1778.

HET ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP DER WETEN-
SCHAPPEN TE VLissiNGEN heeft, in de al-

gemeene Vergaderinge, den eerden van win-
termaand 's jaars mdcclxxviii gehouden , geoor-

deeld , dat de antwoorden onvoldoende waren

,

die ingeleverd werden op de vraag: IVelke zyn
de oorzaaken van de importante fchade , die de
Ingezetenen dezgr Provincie [Zeeland] door den
nadeeligen Wisfelaaurs komen te lyden , en door
nvelke middelen zou dezelve best konnen worden
voorgekomen, zonder deze Provincie aan gevaar
"jan gebrek van Contanten bloot tejiellen, maar
dezelve in tegendeel in Jlaat te houden , om de
benoodigde nieuwe fpecien aan te konnen mun-

ten?



[IX]
tin? En wat middet zou Vr zy», om de munt'
fpecien door de geheek Republyk op eenen egaa*
ten voet van gehalte en evaluatie te brengen , met
dien effecte^ dat op alle de munten by continu-

atie zoo gouden als zilveren fpecien tot de gejla-

tueerde of te ftatueeren gehalten en evaluatien
zouden konnen worden aangemunt?

Het groot belang, 't gene de Provincie Zee-
land by dit Huk heeft , en het verlangen van hec
Genootfchap, om 't zelve in beter licht gefteld

te zien , zyn oorzaak , dat deze vraag andermaal
voorgefteld worde; doch, ter vermydinge van
noodelooze uitweidingen, en om de Schryvers,
wier toegezonden antwoorden hunne verdienften
hebben, nader by het groote doelwit te bepa-
len , is goedgevonden , dezelfde vraag dus op te
geven: Daar de Staaten van Zeeland, niet tot

voordeel van de Financien der Provincie, maar
ter voorkominge van gebrek aan Contante pen-
ningen , al voor meer dan honderd jaaren , den
negotiepenning, bekend onder den naam van zih
veren Ducaat, of Ryksdaalder , met de gedeeU
ten van dien, van 50 tot 51 ftuivers geoordeeld
hebben te moeten verhoogen , mitsgaders federt
dien tyd, om dezelfde reden, noch tweemaakn
gelyke verhooginge met één Jiuiver te moeten
doen , en dus dien negopiepenning binnen Hunne
Provincie tot 53 Jluivers gangbaar te Jlellen :
welke zyn de middelen, om de aanmerkelyke
fchade, die de Ingezetenen der Provincie Zee-
land, door den nadeeligen Wisfelcours , inzon-
derheid federt de laat[Ie verhooginge , in "talgc
meen geacht worden te lydeUf voortekomen ; zon-

* 5 der



der deze Provincie aan gevaar van gebrek aan
Contanten bloot te fielten , maar dezelve integen"

deel in /iaat te houden, om de benoodigde niew
wejpecien te konnen aanmunten ? En wat mid'
del zou ^er zy«, om de muntfpecien, door de
geheele Republyk, op eenen egaalen voet van ge-

halte en evaluatie te brengen, met dien effecte,

dat op alle de munten, by aanhoudendheid ^ zoo

gouden als zilveren fpecien tot de gejiatueerde

ofnoch te Jiatueeren gehalten en evaluatien zoU'

den konnen aangemunt worden?

De antwoorden hier op zullen moeten toege-

zonden worden voor den eerften van louw-
maand des jaars mdcclxxxi.

Betreffende de ontfangene of noch mtekome-
ne antwoorden, — zoo over de wyze, om de
armen , in de Heden en ten platten lande van Ne-
derland, bj'-zonderlyk van Zeeland, beter te

onderfteunen, en beftendiger aan den kost te

helpen, ter verminderinge der lasten voor de
Diakonyen , en tot meerdere nuttigheid voor de
burgerlyke maatfchappy en de armen zelven , in

't Programma van het voorgaande jaar , met de
noodige bepaalingen , ter onderzoekinge voor-

gedragen, — als over de bekwaam fte en nut-

tigfte fchepen , welken de Nederlandfche Oost-

Indifche Maatfchappy in haaren dienst gebrui-

ken kan, in 't zelfde Programma, op her edel-

moedige verzoek van den Weledelen Geftren-

gen Heere Mr. d. radermacher , Heere van
Nieuwerkerk. Bewindhebber derzelver Maat-
fcbappye , en Directeur van dit Cenootfcbap ,

uit-



uitvoeriglyk voorgefteld ; — hier over zal eerst

konnen geoordeeld worden in de naastvolgende

èlgemeene Vergaderinge : naardien nocli, tot

den laatften van deze vvinterinaand, antwoorden
op die beide vraagen mogen ingeleverd worden,
Wyders is goedgevonden , deze vraag aan het

algemeen, ter beantwoordinge , voor den eer-

ftèn van louwmaand 's jaars mdcclxxx, voorce-

ftellen : Jf^elke verbeteringe hebben de gemeene ,

qfopenbaare, vooral de Nederduitfche Schooien,

ter meerdere befchavinge onzer Natte , noch

wel noodig? hoe zou die y op de voordeetigfle

tvyze , konnen ingevoerd , en , op een' bejlendi-

gen voet f onderhouden worden?

Programma 1779.

Het ZEEÜWSCHE GENOOTSCHAP DER WETEN-
SCHAPPEN te yiisjtngen heeft zyne jaar-

lykfche algemeene Vergaderinge , den tienden

van oogstmaand 1779 , gehouden ; en daar iti

beoordeeld de onderfcheiden antwoorden , die ,

ten bepaalden tyde, ingekomen waren op de

Vraagen, voor dit jaar ter beantwoordinge aan

het algemeen voorgefteld.

Betreffende de Vraage, in 't jaar 1777 op-

gegeven , om be?ntwoord te worden voor den
eerften van louwmaand dezes jaars , en welke
van dezen inhoud was: "Hoedavig is de wyze,

9f om de armen f zoo binnen de Steden, als op

»> het platte Land van het Fereenigde Neder'

ff land, (n in ktt byzCndtr van ^vf land, te on-
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f) derjieunen en bejlendig aan den kost te helpen

;

»y welke voor de Diakonyen en armen-middelen
„ min bezwaarende, voor de armen zelven nut-

„ tiger, en voor de burgerlyke Maatfchappye

»

„ waar van zy leden zyn , voordeeliger is

,

„ dan die wyze van bedeelinge , welke , nu

,

„ byna alom , plaats heeft'^ ? — is , na een
naauwkeurigsc onderzoek , geoordeeld , dat de
Scbryver van het Antwoord , die tot zinfpreuk
gebruikt heeft : Totam vitam miscet dolor et

gaudium : den gouden eer-penning verdiende te

ontfangen: gelyk die Hem ook toegewezen is;

blykende , by het openen van het vezegelde
biJJet , dat de Schryver van dit Antwoord wa-
re jOHANNES HARGER. , Medictnae Doctor te

Rotterdam. — Wyders is goedgevonden, dat
aan den Schryvter der Verhandelinge, voorzien
met de zinfpreuk: Die niet werkt zal niet ee-

ten: een zilveren eerpenning zal ter hand ge-
field worden; indien hy kan goedvinden, zy
nen naam aan het Genootfchap , binnen den tyd
van zes weken , te ontdekken. — In twee
andere antwoorden , toegezonden onder de
fpreuken: Patriaefahs fuprema lex esto, en,
Hy is geen dapper man, dien de moed ont-

zinkt onder de moejelykheid der zaaken zelfs :
vondt het Genootfchap veele nuttige aanmer-
kingen , van welke , by wyze van nalezingen

,

of aanteekeningen by de bekroond© Antwoor-
den, gebruik zou konnen gemaakt worden: ge-
]yk by bekwaame gelegenheid gefchieden zal,

't zy met byvoeginge der zinfpreuken , 't zy
met meldinge der naaraen, indien de Schryvers,
ten laatstgemelden eipde, dezelven ten Spoe-

dig-
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digfte aan het Genootfchap willen bekend
maken.

De Weledele Gellrenge Heer Mr. dakiel
B.ADE11MACHER , Heer van Nieuwerkerk , Oud-
Raad der Stad Middelburg , Bewindhebber der

O. L C ter Kamer Zeeland ^ en Directeur

van dit Genootfchapf verzocht het Genoot-
fchap, nu twee jaaren geleden, op eene edel-~

moedige wyze, de volgende Vraage optegeven,

onder toezegginge van den gewoonen gouden
eer-penning, „ ff^èlke Schepen, beboorende aan
„ de Nederlandfche Oost-Indifche Compagnie^

f, van 140, 150 en 155 voeten lang, zoo met

„ een^ openen » ofgedekten kuilt anders genoemd

s, driedekkers f zyn in allen deele de bekwaam'

„ Jie , nuttig /Ie, en voordeeligfte voor Haarcn
„ dienst, zoo tus/chen Europa en India var-enr

„ de, als in de Indifche zeeën zelve gebruikt

„ wordende^ ''^

De Antwoorden op deze Vraage, en de

voorheen opgegevene nadere bepalingen, inge-

komen , en door eenige Heeren , des kundig ,

met alle oplettendheid onderzocht zynde; heeft

het Genootfchap, ia deze Vergaderinge , geoor-

deeld , dat de gouden Medaille behoorde toe-

gewezen te worden , gelyk dezelve met de
daad toegewezen is, en voor rekeninge van wel-
gemelden Heere kadermacher zal gefchonken

worden, aan den Schryver van het Antwoord,
tot zinlpreuk gebruike^nde

:
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yerkreeg de Zeeman in den nood
J2yn wenschf gewis die hulp was groot:

en die , by de openinge van het verzegelde Bil-

let, gebleken is te zijn ezechïel lombard. Op"
per- Cbirurgyn in dienst van de E. O. ƒ. Com'
pqgnie, bej}beiden ten Comptoire Cheribon op
bet Eiland Java, en Lid van den Oeconomi'

jcben Tak veen de Hollandjche Maatfcbappye
der IVetenfchappen te Haarlem. — En is

verder verllaan, dat de Schryver van het Ant-
woord, die zich bediende van deze zinfpreuk;

Voor d'eer van Noachs gUdebroers : zal be-

kroond worden met een' zilveren eerpenning.

Hem door het Genootfchap , voor rekeninge

van denzelfden Heere radermacher, ter band

te Hellen , wanneer Hy zyn' naam , binnen den
lyd van zes weken , zal ontdekt hebben.

Het Genootfchap herhaalt by dezen de Vraa-
gen, in het voorgaande Programma ter beant-

woordinge , voor den eerften van louwmaand
17S0, en den eerften van louwmaand 178 1,
opgegeven ; onder toezegginge van den gewoo-
nen gouden eerprys. De eerfte vraag is :

n PF^elke verbeteringe hebben degemeene , ofopen^

„ baare , vooral de Nederduitfche Schooien , ^»2."

De andere Vraag , waar van de Antwoorden
in 't jaar 1781 bekroond zullen worden, is van

dezen inhoud : .* Daar de Staaten van Zee*

„ landy niet tot voordeel van de Financien der

«> Provincie , maar ter voorkominge van ge-

n brek aan Contante penningen, enz"
Nu
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Nu belcraft het Genooffchap een' gouden eer-

penning , op zyn' gewoonen ftempel geflagen ,
aan den Schryver , die , op de beste en meesc
voldoende wyze, zal opgefteld, en, voor den
eerften van louwmaand 1781 , toegezonden
hebben een Tydrekenkundig en naauwkeurig
bericht , van alle inlandfcbe en uitheemfche
Schryveren en Schriften, die ter ophetderinge
der Nedertandfche Gefchiedenisfen en Oudheden
Jirekken , federt het beain der Graaflyke Rege.
ringe tot op dezen tyd,

1. Men bepaale zich by de zeven Vereenigde
Gewesten van Nederland y en de Landen
daar onder behoorende,

2. Het tydrekenkundige moet betrekkelyk ge*
maakt worden , niet alleen tot den leeftyd
der Schryveren , maar ook tot het tydvak^
welks gebeurtenisfen zy behandelen.

3. Men make ook , 200 veel mogelyk is , meU
dinge van de Handfchriften en onuitgege'
venejiukken, die onder de Liefhebbers der
Nederlandfche Hijiorien bewaard wor-
den ; — van de byzondere befchryvingen
der Steden en Dorpen ; — en van de
Jchriften der genen, die met verzwyginge
van hunne naamen, *s Lands Hijiorien en
Staatsbejiier eenig licht bygezet hebben,

4. Noch vordert men eene aanwyzinge ,

waar men nader bericht , betreffende de
opgegeven Schryvers, kan vinden.

Naar-
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Naardien het Genootfchap van Kunsten en
Wetenfchappen , in 't jaar 1778 te Batavia
opgericht, aan het Zeeuwfche Genootfchap de
eer aangedaan heeft, om aan hetzelve zekere
geldfomme , zynde een gedeelte van Deszelven
jaarlykfche inkomsten, overtemaken, met ver-

zoek , om eene of meer Vraagen , ten nutte

van ons Vaderland of Deszelven Koloniën

voorteftellen , en aan de beste beantwoordinge

den prys , of pryzen , 't zy in eene medaille

,

't zy in gereed geld , volgens zyne bekende
onzydigheid , toetewyzen , onder betuiginge ,

dat het aan 't Bataviafche Genootfchap aange-

naam zou zyn , dit verzoek voldaan te zien

,

op dat Hunne zuivere oogmerken , die niets

dan het welzyn van Hun Vaderland ten doel-

wit hebben , niet mogen verydeld worden : —
zoo heeft dit Genootfchap , ter voldoeninge aan

deze edelmoedige en verplichtende begeerte ,

goedgevonden , den gouden eerpenning toete-

zeggen aan Hem , die , voor den eerften van
louwmaand 1782, zal toegezonden hebben het

u Kortfle , zaakiykjie en zeker/ie bericht , be^

„ langende de bouwinge der Schepen , en 't gene

>« daar toe behoort , voor zoo veel zulks zyn*

„ invloed heeft op de gezondheid en *t goed der

ff T^evaarenden ; — de onderhoudinge der man'
9f Jchap , zoo aan land en op de reede , als in

n zee , ten aanzien eener goede huisvestinge ,

„ kleedinge ^ fpys en drank', — de beste ^yze^
n om de mondkost inteleggen , te bewaaren,

t^ en te bereiden , aan lana en op zee ; — ds

n heilzaamjie dranken voor dagelyksch gebruik,

t> tQt vQorkominge van het Jcorbut, en andere
~

ff op
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j, op de fchepen heerfchende ziekten , met de

n voorfcbriften daar van , en derzeher mao-^

i, ten; de noodige verbeteringe van het by ons

it in gebruik zyndé Scheeps-brood; — de beste

h manier , om de Schepen en bet kooygoed zut-^

i, ver te houden ; — bet afzonderen der gezön-

h den van de zieken , zoo op kuit- als drtedeks-'

n fchepen ; — en 't gene verder hier toe kan en

n moet betrekkelyk gemaakt worden,"-^^^
~'^'""'

De Schryvers moeten onder het oóg hourfê'n;'

dat dit bericht zoo diene ingericht te worden,
dat het ftrekken kan tot een handboekje voor
allen , die in eenige betrekkinge ftaan tot de
2orge over de Oost-Indifche en foortgelyke

Maatfchappyen , en vooral voor allen , die zich

op de zee-fchepen bevinden , zoo Officieren,

als Heelmees cers. — Het Genootfchap vordert

van allen , die over dit Voorftel fchryven zul-

len , dat zy een naauwkeurig en oordeelkundig

gebruik maken van allerleye Schryvers en
Schriften, zoo Nederlandfche als Uitheemfche,;^

vooral zoodanige, die op proef-ondervindingen"^

gegrond zyn, en meest dienstig zyn tot ophel-'

deringe der onderfcheiden Hukken, hier bovea
gemeld. —

—

'"

Ook verwacht het Genootfchap , dat alle de
Leden blyken van Hunnen yver, zoo veel mo-
gelyk is , geven zullen, door het toezenden van
zulke Verhandelingen en Waarnemingen, die
Hun tot eer , der Maatfchappye tot luister , en
aan het Algemeen tot wezenlyk nut verftrek-

ken.
'^ ** Pr©-
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Programma 1780,

In de jaarlykfche algemeene VergaderingQ

van hpt ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP DER WETEN-
SCHAPPEN te f^lis/ingen, gehouden den negen-
den van oogstmaand 1780, hebben de Heeren
Directeuren en Leden beoordeeld de onder-

fcheiden Antwoorden , die ingekomen waren op
deze voorgeftelde Vr^age: "Welke verbeterin-

„ ge hebben de gemeene , of openbaare, vooral

„ de Nederduitfche Scl^oolen , enz." ?

De Schryver van het antwoord , geteekend

lE^t dq zinipreuke;

•TT irgemias didicisfeJidetiter artes

Emollit mores, nee Jinit esfe feros:

•zou den beloofden gouden eerpenning hebben
moeten wegdragen , indien Hy geen Lid vaa
het Genootfcbap ware : weshalven alleenlyk

befloten is , aan zyne Verhandelinge in het

drukken den voorrang te geven , en in plaatfe

van nietgal eene duuizaame en dankbaare loferw"

kpntenisfe van 't Genpotfchap te doen toe-kO"

men aan den zoo kundigen als arbeidzaaraen

Schryver; die, by de openinge van het verze-

gelde billet, gebleken is te zyn de Heer he?.-

MANNUS jo;eannes krq>i , Predikant, en Pro-^r

fesfor in de Kerkelyke Gefchiedenisfen aan de

Il^uftcre SchpoJ, te Middelburg,

"Waarom is goedgevonden, d^n gouden eef-».;

penning toetevoegen aan den Schryver y^iK

% s het
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het Antwoord, die tot zinfpreuke gebrullct

heeft

:

Wordt Batoos 'kroost in 3eti^i en üoa vrucht o^grvoti

,

Zoo wordt OKS Tiagejla-cbt door T^cêriands God behoed:

en die bevonden is te zyn de Heer korneiis

VAN DER PALM , Fransch en Nederduitsch

Kostfchoolhouder te Delfshaven,

Ook zal door het Genootfchap een zilverent

eerpenning ter hand gefield worden aan den.

Schryver der Verhandel!nge , voorzien met de
zinlpreuke : La nature nous montre ta diffe-

rence injiniet que la culture met entre deux
terres , d'ailleurs asfez femblables : indien hy
goedvindt , zyn' naam en woonplaatfe , binnea

den tyd van zes weken, aan het Genootfchap

bekend te maken.

In vier andere Antwoorden , toegezonden
onder de zinfpreuken : Als Vr geen ivyze raad'

Jlagen zyn enz. Prov. XI. 14 ; — F'ertoont im

tyds de jeugd ^ het fchoone van de deugd-, — Is
de Harmonie niet beminnenswaardig, enz.? —
'Et'v V? cl>/A0fjL«6v;c, i'ffv) "/«< «oAu/u.aövtV: — zyn ver-

fcheiden byzonderheden en nuttige aanmerkin-

gen te vinden, die, by wyze van aanteekenin-

gen of nalezingen , zullen gemeen gemaakt wor-"
den, ook met meldinge der naaraen, indien de,

Schryvers zich ten fpoedigfte aan het Genoot-

fchap willen openbaren.

Het Genootfchap herhaalt by dezen het voor-

ftel , in 't voorgaande Programma opgegeven ,

^ * 2 ea



en waar op de Antwoorden voor den cerfttti

van louwmaand 1781 moeten ingekomen zyn;
onder loezegginge van den gewoonen gouden
eerpenning aan de meest voldoende Verhande-
linge over deze Vraage : „ Daar de Staaten

» van Zeeland ^ niet tot voordeel van de Ft'

n nantien der Provincie t enzP

Noch zal het Genootfchap den gouden eer-

prys geven aan den Schryver , die , op de beste

en meest voldoende Vv'yze, voor den eerften van
louwmaand 1781 zal toegezonden liebben een
Tydrekenkundig en naauwkeurig bericht van al-

le inlcmdfche en iiitheernjche Schryveren en

Schriften, die ter ophclderin^e der Nederland-
fche Gejchiedenisjen en Oudheden Jlrekken , Je-
dert het begin der Craajlyke Kegcringe tot op

dezen tyd , enz.

Het Genootfchap in aanmerkinge genomen
ïïebbende , dat , hoe zeer het Staats-Recht van
liet Nederlandfche Gcmeenebest [lus Publicum
Jielgicum] Ituk&wyze door zeer veele en voor-
iiaame Schryvers verklaard is , echter tot nu
toe ontbreekt eene volledige en welgefchikte
liandleiding lot recht veritand van die voortref-

fclykfte en allernuttigfte AVetenfchap in 't ge-
meen , en waar door de Vaderlandfche jeugd
i'.ou konnen opgeleid worden , om zich een ge-
regeld denkbeeld daar van te maken; heeft be-
f;oten 5 den gewoonen gouden eerpenning te

beloven aan den genen , die , voor den eerften

XcLii louwmaand 1782, aan dit Genootfchap zal

hebben toegezonden „ het voUedigfte en be-
• » knopt'
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knopi^icfjmen/Iel van het Staatsrecht der zeven

Vereenigde Nederlanden , met aanvvyzinge der

bronnen , waar uit men nadere en uitvoerigere

kundigheden belangende de byzondere punten

van dit Recht kan halen." De Schryvers moe-
ten zich in hun voorftel niet alleenlyk bepalen

by het Staatsrecht , 't gene de zeven Veree-
nigde Gewesten onderling gemeen hebben , en

uit de mededeelinge van fommige rechten der

Opperheerfchappye voortvloeit , doch men vor-

dert ook van hun eene beknopte en naauwkeu-
rige befchryvinge van het Staatsrecht van iedere

Provincie afzonderlyk, als mede, dat zy by elk

artikel , zoo veel mogelyk , opgegeven de voor-

naamfte Schryvers, die het zelve met opzet bC'

handeld en opgelielderd hebben,

"W^yders heeft het Zeeuwfche Genootfchap

goedgevonden , ter voldoeninge aan het edel-

moedige verzoek van het Bataviafche Genoot-

fchap van Kunsten en Wetenfchappen , in 'c

Programma des jaars 1779 breeder vermeld,
den gewoonen gouden eerpenning te beloven

aan den Schryver , die voor den i van louw-

maand 1782 , zal toegezonden hebben het

„ KortJJet zaaklykjle en zeker/ie bericht ^ be-

ff langende de bouwinge der Schepen, en 'f gene

n daar toe behoort , voor zoo veel zulks zyn" in-

n vloed heeft op de gezondheid en ^t goed der-

ft zeevaarenden i enz"

't Is eene bekende waarheid , dat liet belang

van den Koophandel , welke door middel van
cje Zeevaart wordt gedreven > vordert ,. dat de-

.**
3 SchQ*
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Schepen, zoo veel raogelyk, konnen worden
beladen met veele koopwaarcn , en te gelyk
met vereischten fpoed een* vaardigen voortgang

konnen maken, zoo wei voor den wind, en in

Hille zee , als by tegenwind , daar 't wenden
noodig is, en in holle zee; wanneer de zwaar-
te van 't Schip , vermeerderd met de ladinge

,

ook noch aanraerkelyk vergroot wordt , door
de nederdrukkende kracht der byftaande zei-

3en , waar door het zelve dieper in het water
zinkt , dan uit de zwaarte van Schip en ladinge

,

op zich zalven en alleen befchouwd , zoude
volgen.

Scheepsbouwmeesters weten , dat de famen-

voeging van óeze twee Scheepshoedanigbeden

,

groote lading en tefFens vaardigheid of traagheid

in den voortgang , met allerlei wind en zeeën

,

zonderling afhangt van de gefteldheid van dat

gedeelte der Schepen , dat in het water wordt
neergedrukt , zoo door 's Schips eigen zwaarte

,

als door de zwaarte der ladinge ; welk gedeelte

doorgaans het Levendeel wordt genoemd.

Ook is 't bekend , dat de ondervinding op
de Proef heeft geleerd , dat een Schip , toege-

fteld vat flaauwe ivaterlinim^ wel is gefchikc

tot eeren vaardigen voortgang door het water,
by gematigd weer , en daar uit vloeijende ftille

zee : Doch dat dit geen plaats hebbe met zwaa-
ien wind, en hoogaanfchietende zeeën; omdat
de kleine cirkelboog, die het voorfchip uit-

jnaakt , niet beftaanbaar is , om wegens de
zwaarte, 200 van 't Schip als de inladinge,

be-
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benevens de nederdrukkende kracht der byftaan-

de zeilen , hec diep inzinken van het Schip in

zee te beletten.

Boven dien heeft de ondervinding geleerd,

dat zulk een Schip , 't geen uit flaauwe boogen

óf waterliniën is gefteld , eene ongelyk grootere

cirkelboog moet maken , eer het door den wind
is gewend , of zelfs voor den wind moet wen-
den 5 dan de cirkelboog is van een Schip , dac

üit neergebogen Liniën is gefteld , het geen

eene kleinere boog maakt, en dus korter kan
wenden, dan het eerst gemelde , met flaauwer

boogen.

Nochtans zyn 'er verfchillende begrippen,
onder de Scheepsbouwmeesters , ten aandien

van de juiste gefteldheid van het deel derSciie-

pen, dat door de genoemde oorzaaken in het

water wordt ingedrukt , en het Levendeel

wordt genaamd, in welkers welgefteldheid zoo

wel de lading als de vaardigheid zoo veel be-

lang heeft.

Derhalven heeft hetZeeuwfcheGenöOtfchap be*
floten , voor rekeninge van het Baraviafche Genoot-' v.

fchap optegeven ter beantwoordinge voor den i

van louwmaand 1783, deze tweeledige Vraage:

Vooreerst: Hoe groot moet de Cirkelboog
zyn van het voor/chip , of de zoogenaamde
Boeg , indien dezelve zal gefchikt zyn , om hec

water zacht te klieven, tot bevorderinge van
eenen vaardigen voortgang, en tellens beftand

* 4 te



[ X X I V ]

te wezen , om het te diep inzinken der zwaar-

te van Schip en lading , door de drukkend©
kracht der Lyftaande zeilen , voortekomen ?

Ten tweeden : Koe groot moet de toog van

het gebeek Scheepf- lichaam zyn , op de Lyn
van het neêrgeladen Schip , ter bevorderinge

van het fpoedig wenden , zoo wel voor den

wind , als door den wind ?

De ondervindinge geleerd hebbende de fcha-,

delyke gevolgen van de najaars-koortfen , wel-.

ke , vooral na heete en drooge zomers , in de.

garnizoenplaatfen van Staats-Vlaanderen, aller-

meest onder de Militairen , heerfcben , en niet

aelden een aanmerkelyk getal derzelven ten gra-

ve üeepen ; ftelt het Genootfchap , op het ver-

zoek en ten koste van zekeren menschlievenden

en edelmoedigen Heer , die echter als noch ver-

kiest zyn' naam te verbergen , de volgende

Vraage voor , onder belofte van den gouden

cerpenning aan den genen , die daar op het bes-

te antwoord, vobr den i van louwmaand 1782,
zal toegezonden hebben : Pf^elke zyn de ivaare

oprzaaken eu kenteekenen van de najaars koort'

Jen in de garnizoenpiaat/en van Staats-f^laan-

'deren ; en welke zyn de beste behoed- en genees-

middelen, die daar tegen, vooral by de Militai'
_

ren, konnen aangewend worden ?

De antwoorden op alle de gehielde Vraagen •

e.n Voorftellen moeten leesbaar gefchreven , —
in de Nederduitfche , Latynfche, of Franfche

pgl op^eft^ld, —- met een dubbel, ofaffchrift,

VOOf-s.
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voorzien , — en , voor den bepaalden tyd l

vrachtvry, aan den Heere jusrus tjeenk. Se-
cretaris van het ^eewwfche Genootfchap der
IVetenfchappen , te yiisjigen , toegezonden
worden.

De Schryvers moeten hunne naamea niet by
de Verhandelingen voegen; doch dezelve met
eene zinfpreuke voorzien , en laten verzeld
gaan met een verzegeld briefje, dezelfde zin-

fpreuke tot opfchrift hebbende, en waar in de
naam en woonplaats der Schryveren gemeld
ftaan.

*" Elk kan naar den prys dingen : uitgezonderd
de Leden van dit Genootfchap; wien het ech-
ter zal vryftaan over de voorgeftelde Vraagen
te fchryven , en hunne Antwoorden , op de be-
paalde wyze , toetezenden , doch onder voor-
waarde, dat zy , zoo op de Antwoorden, als

op de verzegelde billetten, achter hunne zin-

fpreuken , deze woorden: Lid van het Zeeuw-^
Jche Genootfchap'. moeten plaatfen.

"Wie een' eerprys behaak , zal geen vryheid
hebben, zyne bekroonde Verhandelinge, *c zj
geheel , 't zy ten deele, in het Nederduitsch

,

afzonderlyk te doen drukken , of in eenig an-

der werk uittegeven : ten ware hy hier toe

vooraf vryheid van bet Genootfchap verzocht
en verkregen zal hebben.

Het Genootfchap behoudt aan zich het reclit ^

pm, naar goedvinden, gebruik van alle de toe

-

? * 5 ge-
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gezondene Antwoorden te raaken » en dezelven

in eyne werken te doen drukken: fchoon de

prys daar aan niet mogte toegewezen zyn;

Voor het overige vertrouwt het Genootfchap

,

dat elk der Directeuren en Leden zeer gaarne

,

overeenkomftig zyne vrywillige en byzondere

verplichtinge , de wezenlyke belangen van het-

zelve onafgebroken zal behartigen, en met alle

vermogens helpen bevorderen.

Mogen de verhandelingen , wel-

ke nu het licht zien, het bedoelde

oogmerk bereiken, en het nut der

menfchelyke maatfchappije , by-

zonderlyk in Nederland , bevor-

deren; dan zal het Zeeuwfche Ge-
nootfchap zich verblyden, en aan-

gefpoord worden , om rustig in

zyne pogingen voorttegaan.

VHsJïngen den een'éndertigfie»

van 'j}}nmMnd ^tjaan MDCCLXxx,

JONA WILLEM TE WATER.
Secretaris.

LYST



[ X X V I I ]

LYST DER VERHANDELINGEN
VAN HET ZEVENDE DEEL,

Antwoord over het onderhoud der ar-
men ; door j. harger , MedUinae
Doctor te ^.otterdam» - « BL -^

Antwoord over hetzelfde ; door N. h. van
CHARANTE, Koopman te Rtf//fr<Aïw. - i<^n

Antwoord over de beste fchepen ten dien-
fte van de O. I. Compagnie; door e.
LOMBARD, Opper- Chirurgyn in dienst
van de O, I. C. ten comptoire Cheriton, 203,

Antwoord over dezelfde ftofle; door w.
UDEMANS, Meester Timmerman der O.
I. C. ter Kamer Zeeland te Middelburg. - 300.

Bylaagen, dienende tot de antwoorden over
de O. r. fchepen; medegedeeld door Mr.
D. RADERMACHER, Hccre van Nietnuer-
kerk, enz, - - _ . o(5j^

' * * «

Proeven en waarnemingen nopens de na-
tuurlyke en ingeente kinderpokjes

;

door L. BICKER, Med. Doet. tC Rottterdam, i.

Waarneming van eene gedeeltelyke ver-
naauwing des kolyks-darms ; dobr j.
VEIRAC, Medt Doet. te Rotterdam, - lög.

Bedenkingen over eene moeilyke doorzwel-
ging en inhouding van fpys en drank;
door N. G. OOSTERDYK, Med, Frofesfor
IQ Leident « ^- -. « jg^

Na-
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Natuurkundige waarneming van een* bc-

vrugten oranje-appel; door l. bomme.
Directeur van de Commercie- Compagnie te

Middelburg. - - - - 208.

Natuurkundige waarneming van een zon-
derling wespen-nestje; door Denzelfden. 213,

^Waarneming onrtrent de Infekten , welken
in de gomlak gevonden worden; door
E. p, SWAGER.MAN, Heelmeester te j^m~

fierdam, - „ - - 227*

Waarnemingen over 't gebruik van 't gra^.

men marinum tegen het fcorbut ; door j.

T. ELLERBEEK , Opper- Chlrurgyn in

dienst der O. I. C; medegedeeld door
Mr. D. Radermacher f Heere van Nieuwer'

jktrkf enz, • « , - 25^,

'%^r^(^rr^iM
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ANTWOORDEN
o P D Ë

V R A A G E,

VOOR HET JA AR

MDCCLXXIX
opgegeven:

Hoedanige ii de wyze , om de Armen, too biti'

neu de Steden, als op het platte Land van het

Vereenigde Nederland, en in het byzonder

van Zeeland, te onderjleunen en bejiendig

aan den kost te helpm ; welke voor de Dia'

konyen en Armen-middelen min bezwaarende,

voor de Armen zelven nuttiger, en voor do

Burgerlyke Maatfchappye , waarvan zy leden

zyn , voordeeliger is, dan die wyze van bedee"

linge, welke, nu, byna alom, plaats beeft f

Aan welken de gouden en zilveren eerpryzen

,

door het Zeeuwsche Genootfchap der We*
tenfchappen, den tienden van Oogstmaand

1779 ï toegewezen zyn.
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ANTWOORD
OP D T.

V R A A G E,

Hoedanige is de wyzBf om de Armen f zoo bh'

nen de Steden , als op het platte Land van

het Pereenigde Nederland , en in het byzonder

van Zeeland i te onderjieunen en bejiendig

aan den kost te helpen ; ^elke voor de Dia*
^ konyen en Armen'middelen min bezwaarende,

voor de Armen zetven nuttiger, en voor de

Burgeriyke Maatfchappye , ^?a<^r van zy Le^

den zya, voordeeliger is , dan diewyze van

bedeelinge, welke, nu, byua alom, plaafs

heeft'i

DOOR
'JOHANNE S HARGER.

jU/eze keurige en hoogstnuttige Vraa-
ge onderwinde ik my van naby te be-
ichouwen , en met myne geringe ver-
mogens na te fpooren, om, ware het
mogelyk, aan myn evenmensch vor-
derlyk te zyn. Ik zal my aanftonds,
ril, DEEL, A 2 zon-
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zonder omwegen, tot de Vraage zel-

ve bepalen, waar van het voornaame
doel-einde, myns erachtens, in zich

bevat een onderzoek, naar de wyze

y

weg , of middel, waar door men de Ar*
men , beter dan nu in het algemeen moet

gefchieden, zoude kunnen onderfleunen

;

en voor-al, om de Armen van de Pro-
vincie Zeeland bejlendig aan den kost te

Ijelpen» — Het overige gedeelte der
Vraage houdt in zich drie oillyke voor-
waarden, en wel, ten eerflen, dat de
wyze van verbetering voor de Diako-
nyen en Armen-middelen min bezwaa-
rende, ten tweeden, voor de Armen
zelven nuttiger, en ten derden voor
de Burgerlyke Maatfchappy , waar van
zy Leden zyn, voordeeliger zy, dan
die wyze van bedeelinge, welke nu
byna alomme plaats heeft.

Doch in deze volzinnige Vraag, zal

men eenigzins aan het einde der Ge-
ëerde Beftuurders van het Vlisfmgsch
Genootfchap voldoen, dient men wel
in het oog te houden, dat in het be-

antwoorden in het byzonder worde
gelet op deze volgende zaaken.

^i^Ten eersten ^ da,t de . op te geven
wyzen, niet ejnkel in de befchouwing

.
""- aan-
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aannemelyk, maar in dc; daad, naar
de plaatfelyke gelegenheid der meeste
Steden en Dorpen, .en naar de gele-

genheid der meeste Diakonyen in het
Vereenigd Nederland , en voornaa-'

mentlyk in Zeeland,, uitvoerlyk %y. .

Ten tweeden , dat die uitvoerlyk kan
^yn by Diakpnejj, ; pï. Armbe^Qrge^s
delven., -^Hr-r-i'^- --.-h . r^h-^^ T;)z]-i

z\Ten derden yA-aX indien eenige han*
den-arbeid, of handwerken mogterr
worden yoorgeflagen , zoodanige bo-
ven andere mogen in overweging ge:»

geven worden, welker bereiding een-
voudig , ligt en weinig, kostbaar j : en
welkers debiet algemeen en op dd
y^aarfchyniykile gronden, ^eker is.: -

:

.; 2>« mer4,en^,^2X daar in, en ook in»

de geheele:beantwoording, des noods^
pnderfcheid gemaakt worde, tusfchen
Armen .van yerfchillende kunne-en jaa-

ren; tusfchen Steden, van de eerfte>

tweede en derdegrpgtté; tusfchen Ste^

den en hetPlatte Land^ t^usfchen plaat-

fen, al of nie| aan het w^jter gelegen:
aangezien alle- voorflagen niet altoos

in alle plaatfen, en voor alle perfooT
nen van even gelyk s&3l% :of even uit-

voerlyk konnen zyn. , ! r -. r^

A z Om



6 j. hargêr over hét

Om dan een begin te maaken van
de gereedfte, algemêenfte, en voor al-

le de Steden en Dorpen van ons Ver-
eenigd Nederland in 't gemeen, ert

van Zeeland in 't byzonder, nuttigfle

middelen om de Armen te onderfteuneti

en beflendig aan den kost te helpen , mee-
ne ik, dat geen betere konnen uitge-

dagt worden , dan dezulke , waa#
door liet getal der armen ailengskèns
verminderd wordt. ^^

Zoodanig een vermiilderirig nu zal

en kan men, onder beter oordeel, door
geene middelen fpoediger en tevens
gelukkiger uitvoeren, dan daar door>
dat men poogt uit' té wefken dat de*

zulken, welke anders van Diakonyeri
of Armen- föhdféri önderfteunihg zou-
den moeten ontfangen, in het. vermo^
gen worden gebragt , het zelve niet

benoódigd tèSebben, en^ door hunne
eigen -handen werk, het brood en ver-»

der onderhoud -te kunnen winnen.

'

Wy 2füllen vlil onderen op begifl^

rten, en weleérét' met de alles Verbe-
terende opvoeding der kinderen eeö
aanvang m^aketi.

-"^

Hier door zal men de kinderen def
Armen, voor al die van eene gefchik-

l te
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te geaartheid zyn, befchaven, van het
loopen langs de ftraaten en wegen,
verleidende gezelfchappen , verwoe-
ftende opvoedingen en verder zede-

iyk bederf bevryden; en dus, daarzy
anders onvermydelyk , ten laste der
Diakonyen en Armen-fondfen opgroei-

en , tot nuttige leden der Burgerlyke
Maatfchappyen kunnen vormen.
Geene middelen komen tot berei-

king van dit heilzaam oogmerk ge-

Ichikter voor, (op het voetfpoor van
het gene in fommige Steden van ons
Nederland , reeds met veel vrucht in het

werk gefteld is) dan de oprechting

en bevordering der Schooien (aa).

A 4 Maar

CaA) De Schryver van het Antwoord , g^eteekend
met de zinf^reuke, F^ttriae falus fitprema Ux esto^

heeft nog deze aanmer1cing»e opgegeven. „ Het
„ was wenfchelyk, d«t het voorftel van onzen
9, waardigen medebargw, den Schryver van de

9, opkomst en bloei van <Je Republiek der veree-

9, nigde Nederlanden, mogt kunnen doorgaan,

j> en de kinderen van de kldne gemeente ten

„ minften, als kinderen vim 4eB Staat op pu-
„ bliek gezag en kosten opgevoed worden , even
5, als weleer by de Lacedaetnoniers in gebruik:

„ was , of gelyk nu n&g pltóts vindt oratrent de
„ arme weezen , dog op een gantsch anderen ea
„ beteren voet. Is dee2?e onderneming te kost-

55 baar, en als nog vaa een te verre uitzigt, dat

„ 'e*
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Maar my dunkt, ik hoor als van
ter zyde zeggen, de Schooien, de
Schooien! zullen die zoo veel heil,

nut en voordeel te weeg brengen? De
Schoo-

„ 'er dan ten minsten overal Stads- en Dorps-
„ Armfchoolen worden opgerigt, of daar ze zyn,
„ in den besten ftaat gebragt, waar in de kinde-

5, ren van alle gezindheden, zonder eenig ondcr-

„ fclieid, niet alleen de vryheid hebben om voor
9, niet zonder eenige kosten onderwezen tewor-
9, den: maar waar allen, die eenige de minfte

9, liefdegaven trekken, verpligt zyn hunne kin-

„ deren dagelyks te zenden , zoo lang zy van
95 de Opzienders der Schooien hun ontflag niet

5, gekregen hebben , op poene van verftooken te

9, zyn van allen onderi\:and. In deeze Schooien
„ moesten jongens en meisjes ia de gewoone be-

9, beginfelen der weetenfchappen behoorlyk on-
5, derweezen worden, zoo veel zy noodig zullen

„ hebben in den kring, waar in zy geplaatst zyn

:

9, maar de meisjes moeten tefFens in de noodzaa-
„ kelykfte vrouwelyke handwerken, en de bei-

9, de Sexen in het fpinnen onderrigt worden,
9, waar toe de leer- en werk-uuren zouden kun-
., nen worden verdeeld j even gelyk men in ver-

9, fcheiden Schooien van Duitschland handelt , het

9, welk in de fabriek te Hoorn, in de Diakonie-

9) fchoolen te Utrecht en elders reeds voortrefle-

9, lyk nagevolgd is. Op zoodanige wyze zal die

j, eedele kunst, welke degrondflagisvanzooveele
„ fabrieken, weder in zwang geraaken , endeou-
9, den, vooral wanneer zy als befteedelingen ge-

„ Iieel uit de hand moeten gevoed worden, niet

9, behoeven voortewenden, dat zy zulk een am-
9, bagt in hun jeugd niet geleerd hebben, maar
„ hier van het nut trekken, zoo lang hunne ver-

9, moogens niet geheel bezwyken".
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Schooien zyn 'er altyd geweest, en
de Diakony'en en Armen- fondfen zyn
evenwel van tyd tot tyd verminderd,
zullen nu de Schooien de wyze van
redres en verbetering der zoo verval-

len en byna reddelooze fondfen moe-
ten maaken?
Zullen de Schooien de Armen ort-

derfleunen en bellendig aan den kost
helpen ?

Ja toch ; de Schooien zullen , onte-
genzeggelyk, de eerfte en beflendig-
fte middelen van der Armen welvaart
zyn; maar moeten, als ik het zoo
eens mag uitdrukken als herfchaapen
worden (a): dat is, zy moeten eene

A 5 èn-

Ca) „ Dit myn beftck voltooid zynde , kwam
„ my ter hand het dubbel lezenswaardig Werkje,
5. over dit onderwerp, van den Eerwaarden Heer
„ CORNELIS RIS, getytcld Ontiuerp ter Proeve ^c**.

Met veel genoegen heb ik gelezen de aanfpraak

van lerlands Onderkoning, aangaande de Schoo-
ien: „ Mylords en Heeren, het onderwys van
„ Arme kinderen dezer Natie in goede grondbe-

„ ginzelen, en hun by tyds tot eene nuttige en
5, vlytige (evenswyze op te voeden, is van zulk
„ een belang, dat ik niet vergectcn moet, de

„ Proteftantfche Charter-Schoolen Uwer befchcr-

„ ming aan te bevelen". Zie 'sGravenhaagfche
Courant ay Occober 1777. No. 129.
Dat de nuttigheden der Schooien den Turken

zelfs
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andere gedaante krygen, en onder
een ander befluur en opzicht, als de-
zelve thans in het algemeen en meest
overal zyn

, gebragt worden.
En hier toe eens gekomen zynde,

dan zal men gegronde verwagting heb-
ben, dat de Arme Jongelingen be-
hoorlyk onderwezen in de Spel- Lees^

Schryf- Cyffer- en Zangkonst y daar en
boven vercierd met beginzelen der
kennis van den Christelyken Gods-
dienst en Zedelyke deugden, kun-
nen geraken aan eene oehoorlyke
burgerlyke beroeping, om dus al wer-
kende , met eere hun eigen brood te

winnen.
De jonge Dochters der Armen in

deze Schooien op dezelfde wyzen on-
derwezen zynde , zullen 'er fommige
door Regenten en Regentesfen tot de
Naayfchoolen , andere wederom tot

waarneming der Burgerlyke dienften
gefchikt worden, of daar meest haare

be-

zelfs ter harte gaan , blykt in den Hospodar te

Jasfy in Moldavië, „ devvyl hy onder anderen zich

j, ook hnd toegelegd om verfcheide Schooien op lc

,5 richten en in goeden ftand te brengen , en daar

„ door het Land noch in beter ftaat te ftellen".

Zie Rotterd. Courant i8 November 1777. No. 138.
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befcheiden natuurlyke geneigdheid en
vermogens toe hellende zyn.

Door de^e verbeterde Schools-in-

richtinged en gepolystheid van het 2e-

delyk gedrag der arme Schooljeugd,
worden zy befchaafd , en door net
dageiyks goed en Godsdienstig onder-
V^ys bezield, mét ^00 vêèle edele be-
ginsels , in het prilfle en vatbaarfte der
jaaren; en 200 zulks daar in niet ge-
fchiedén kan , en zy reeds gewoon
zyn aan een losbandige > ruwe en on-
godsdienftige opvoeding, dan zullen de
pöogingen ten hunnen nutte aangewend
meest al vruchteloos bevonden, wor-
den; Doch heeft het tegendeel plaats,

dan zuilen zy riiet alleen hun eigen,
maar ook aan anderen nuttig zyn.

Men ondervindt reeds in verfchei-

den fteden en (b) plaatfen hier van
de voortrefFelykfte en aangenaamfte
Vruchten, door de buitengewoone
vorderingen der Kinderen, zoo in het
uitnemend Lezen , Schryven , Cyffe-
ren en Zingen y als in de Goddeiyke
Waarheden, verbeterd zedeiyk ge-

drag,

(b) Waar van byzonder de onlangs opgerichte
Schooien in Rotterdam^ te Hoorn en Utrecht ^ alS OOk
die in lliddelhurg zyn, proeven opleveren.
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drag, beleefdheid tegens alle deftige

Bur.gers, eerbied en gehoorzaamheid
Jegens hunne Meesters, Ouders en die

boven hun in rang zyn gefield, zoo
dat het voor een vreemdeling niet te

gelooven is.

Vericheiden Jongelingen zyn, doch
echter onder het beftuur der Regenten
moetende blyven, reeds aan een eer-

lyke burgerlyke beroeping of ambacht
gebragt, om dus doende in het midde-
lyke nimmer onderiland der Dfakony-
cn noodig te hebben.

Niet minder is het met de jonge
Dochters gefield; verfcheiden zyn 'er,

van deze zoo nuttige Leerfchoolen

,

op 'tNaaifchool overgebragt, en al-

daar bekwaam geworden om onder
den braaven Burger, uit het naaien te

gaan, of als tweede meiden te dienen,
niet alleen, maar die zelfs als Lede-
maten der Gereformeerde Gemeente
reeds met lof zyn aangenomen, met
eere haar bfood nu kunnen winnen

;

en voor deze trouwe zorgen en on-
derfleuning hebben komen bedanken

;

welke aangenaame gevolgen, men
hoe langer hoe meerder, uit de zoo

wel
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wel geregelde fchoolen te verwagten
heeft.

Als men nu dit uitnemend voorrecht
eens overftelt tegen dat van die arme
Dochters, welke eertyds noch lezen,
fchryven enz. noch handwerk kenden;
en niet befchaafd, om zich by den
braaven Burger in dienst te begeven,
en maar ruw en ongodsdienstig wier-

den opgebragt, om al vroeg met het
uitventen van koopwaaren langs de
ftraaten te loopen ; niet zelden met
foortgelyke jongelingen vry fpoedig
getrouwd, veele kinderen verwekten;
en aldus ten laste der Diakonen of
Armbezorgers moesten vervallen.

En overweegt men deze voortreffe-

lyke zorge voor de Arme Jongelingen
aangewend, wat is het niet een on-
derfcheid ! Eertyds wierden 'er veele
als het veulen eenes Woud- Ezels
opgebragt; door hunne Ouders, he-
den op dit, morgen weder op een an-
der ambacht gedaan ; doch konden
zich aan dien band, door hunne los-

bandige en ongodsdienstige opvoeding,
niet gewennen , maar liever te rinkel-

rooijen langs de ftraaten, zich te bege-
ven tot liegen , vloeken , dobbelen en

dier-
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diergelyke ; zy maakten hier in geen
onderfcheid , of het Werk- of Rustdag
was, ja zelfs vond men op de Rustda-

fen en Hoogtyden, als de handwer^
en ftilftaan , de grootfte hoopen t'

zaamgerotte Jongelingen, die als om
flryd in de gemelde ondeugden wilden
uitmunten.

Wie heeft niet ondervonden, dat
foms de Vaders der kinderen aan-

fchouwers waren van deze zondige ge-»

dragingen, en het ysfelyk vloeken en
tieren voor geestig en aardig hielden.

De goede niet benadeeld, by den
grootilen hoop, doet het {legt voor-
gaan der Ouderen, de Kinders fpoe-

dig volgen.

Intusfchen worden de jongens groot;
een handwerk te leeren, daar heeft
men geen zin in, men verkiest een
zeetochtje naar Oost of West, in

dienst van 't Land of Koopvaardy te

doen; doch dat is mede maar voor
eens. De jaaren klimmen, men wordt
i8 en 20 jaaren oud, 'er moet even-
wel wat gedaan worden, men zoekt
naar een Pakhuis , maar die dienst is

zoo zwaar, men moet 'er braaf wer-
ken, en daar heeft men niet veel be-

ha-
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hagen in, eindelyk men begeeft zich
tot het kaaijloopen, en zoo hier en
daar wat te fjouwen , en op dit am-
bagt trouwt men vry Ipoedig en onbe-
raaden een Vrouw, verwekt het eene
kind voor, het ander al na; het huisge-

zin wordt zwaar , en binnen weinige
jaaren een drukkende last voor de Dia-
konyen en Armen- fondfen.

Dusdanige levens-koerfen zyn de
eerfte en voornaamfte bronnen van het
diep verval der Diakonyen en Armen-
middelen.
Dit zullen allen , die door ervaaring

in dit befluur geoeffend zyn, my geer-
ne toeftaan.

Hier was een breed veld, om over
uit te weiden, doch alles moet bekort,
en maar als met den vinger aangewe-
zen worden, wanneer het genoeg
blykt, dat de Armen, in 't algemeen,
traag, luy en onbefchaamd zyn, en
vervoerd door hunne driften, niet zel-

den onberaaden huwelyken aanvangen

:

de minfte tegenfpoed doet hun ras naar
de Diakonyen loopen, zy troosten
zich, wy zyn Burgers- kinderen, het
wordt 'er voor gegeven, myn Ouders
hebben ook getrokken enz. Waarom

men
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men op dezulken te regt kan toepas-

fen:

Zy leven zonder zorg ,

En eeten op den borg ,

En Jlaapen by ,

Qp de Diakony,

Men zoude my te gemoet konnen
voeren , dat de gemeene volks ver-

meerdering aan ons Vereenigd Neder-
land, Soldaaten, Matroozen en Ar-
beiders verfchaft, en voor het alge-

meen belang veel voordeel doet on-

dervinden.

Voor een oogenblik flemme ik dit

eens toe , doch inderdaad is dit voor-

deel zoo groot niet, als men zich foms
verbeeldt.

En dewyl myn doel is , het waare
belang der Diakonyen en Armen-fond-
fen te fchetzen , zal ik ook wat 'er na-

deel aan kan toebrengen, mededeelen.
Men moet zich niet bekommeren, dat

'er in der tyd, door deze lofFelyke

School- inrichtingen, gemeene Arbei-
ders zullen ontbreken. Van veele jaa-

ren her, getuigt de ondervinding, zyn
'er altyd geweest, die niet te leeren

zyn, en dit wordt noch dagelyks on-

der-
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dervonden onder die arme kinderen
van beiderlei fexen, niet tegengaande
alle aangewende zorge en moeiten.
En uit deze zal altoos een genoeg-

zaam getal van kaayloopers , fjou-
wers , fchoonmaakilers , wasters ,
groen- en fruitvrouwen zyn.
Wat onze Matroozen aanbelangt;

de helft, zoo niet meerder, zyn vreem-
delingen, en, daar het nu op aankomt,
is, om te betogen, dat de hedendaag-
fche gemeene Zeevaarende in het al-
gemeen , voor de Diakonyen en Ar-
men-fondfen fchadelyk bevonden wor-
den.

De goede, die waare zugt voor
vrouw en kinderen hebben, maken
ten voordeele der Diakonyen, naar
Oost- Indien zullende vertrekken, een
Maandbrief , om 2 of 3 maanden 's
jaars te konnen ontfangen; doch van
de tien, maar één, die het uit eio-en
beweging verricht (c).

°

Fiz, DEEL, B Heeft

Cc) Wel is waar, men kan een maandbrief dopn
raaKen, al is de man vertrokken, ten dienste der
Diakonyen, wanneer door twee getuigen een No-
tariale attellatie met eede worde bekrachtigd, dat
die vrouw of kinderen, de vrouw of kinderen vaa
Uien JN, N. man zyn. Doch als een maandbrief en

trans-
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Heeft men nu een Maandbrief , dan
moet 'er eerst noch bericht van 's Mans
leven inkomen.

,
Dan moet 'er noch

geen bezwaar van ziekten by gekomen
;^yn^ waar door deze Man in Compag-
nies Hospitaalen is gekomen ; want
dan ftaat het Maandgeld ilil.

Dan moeten 'er geen zoogenaamde
goede maanden opgenomen zyn ; en>
al3 dan alles voordeelig loopt, ontfangt
men, al , na verloop van een gerui-

men tyd, 20 of 30 Guldens 'sjaars.

Komen zy fpoedig t'huis uit Oost- In-

dien , ^y i zyn in 't gemeen arm en
naakt, eer zy wat verknapt worden, is

het verdiende geld beileed , en voor
de Diakonyen fchiet 'er niet veel over.

-; pe meesten der Zeevaarende over-

leggen het aldus ^ eer zy naar Oost- In-

dien gaan: zy maaken een Transport
van i')0 tot 300 Guldens,- a^i welftaans-
nalven een Maandbrief.
Maar wat hebben de Diakonen of

Armbezorgers 'er^ aan ? (Jewyi eerst

het

transport gelyktydig wordt gemaakt, dan gaat de
maandbrief voor in het ontfangen, maar anders al-

toos het transport. De transporten zyn te zor-
ge!y!r, en niet wel te verantwoorden, om voar
rekening der Diakonye- kasfe te aanvaarden.
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het Transport moet betsald zyn, en
geen der opgenoemde zwaarigheden

6y dezen hebben plaats gehad ; en met
dat al , verloopen 2 of 3 jaaren , eer

men iets kan beuren ; doen zy een
korte reis , dan kan de Transporthouder
naauwlyks aan zyne penningen komen.
Van zulken , die naar de Straat Da-

vids. Groenland, West- Indien of ter

koopvaardy flevenen , is niets te haa^

len. Een enkelde geeft wel eens een
handfchrift op de Reedcrs van zyn
fchip; doch de meesten gaan ftil naar
boord en in zee; Vroaw en Kinderen
lyden gebrek; fpreektmen de Heeren
Reeders aan, zy zyn niet zelden hoe-
rende doof; pleiten altydvoor 't volk;
hoe gunstig de reize ook gaat, £;ltoo3

zyn 'er zwaarigheden ; kortom , de
Diakonen, of Armbezorgers, ontfan-

gen maar niets.

De Oorlogsgezellen dient men niet

te vergeeten; en om van geen vorige
jaaren te fpreeken , bepale ik my maar
alleen tot de jaaren 1777 en 1778, wan-
neer op hoog bevel van onze Geëer-
biedigde Overheden , eenige Oorlog-
fchepen wierden in dienst genomen.
De gevolgen, voor de DÏakonyemy-

B 2 ner
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ner geboorte plaats, waren deze; een
en ander Ambagtsman verleidde el-

kander ; of beufelaryen in het huisge-

zin, of op den werkwinkel, fpoorden
hun aan , om dienst te neemen , met
een berooid hoofd en losfe zinnen

:

men werkt niet meer, 'er wordt geen
geld ingebragt , men verkoopt noch
een en ander , en deze helden gaan
naar boord. Een arme Vrouw, met
naakte Kinderen , neemt haar toe-

vlucht tot de Diakonen: Ey lieve

Vrienden ! verbeeld u eens zoo een
geval : 'er is niet te eeten , noch te

dekken, noch te branden, noch om
op te liggen, ja naauwlyks eenig ver-

blyf en wooning voor deze arme fchep-

felen te vinden ; zal men zeggen

,

vrouw , gy moet werken , gy moet 'er

op uitfnuiven , het is goed.

Maar wie zal een arme vrouw , die

'er flordig en wanhavend uitziet, te

werk Hellen? en waar is het werk?
Men zal geen ander , die zich wel ge-

draagt, ten gevalle van zoo eene arme
vrouw , voor het hoofd flooten. En
kan een vrouw , die vier of meerder
kinderen heeft, wel met eenig wezen-
lyk voordeel uit het werken gaan, en

zoo
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200 veel winnen, als 'er benoodigd is,

om maar de allernoodwendigfte levens-
middelen te verfchafFen ? Zal men niet

moeten antwoorden : het is nuttiger
voor ^oo eene vrouw , haare kinderen
gade te flaan, t'huis te blyven, haar
als eene weduwe aan te merken, en
200 fpaarzaam mogelyk te bedeelen.

Ik zcggQ niet te veel, als ik den last

in gemelde jaaren , door dezen weg,
ten bezwaar der Diakonye van myn
§eboorte ftad op veertig huisgezinnen
epale (d).

De Soldaaten belangende, de mees-
ten zyn vreemdelingen, trouwen fpoe-

dig, of doen erger; waar vanveele
Burgerdochters in de Guarnizoenen
de treffendfte gevolgen ondervonden
hebben. In den beginne trekt de
vrouw mede ; maar komen 'er 3 of 4
kinderen , dan blyft zy t'huis ; De
vrouw kan den kost niet winnen ; de
ouders kunnen haar en kinderen niet

B 3 hou-

(d) Dit rekene ik nu maar voor de Gereformeer-
de Nederduitfche Diakonyen , zonder van de an-
dere Religiën te gewagen ; als nu ieder huisgezin
door elkander maar bepaald wordt op 30 duivers
's weeks , fchoon het met de verfchooning veel
meerder is, dan bedraagt het reeds over de drie
«luizend Guldens in hec ja«r.
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houden; van een foldaaten tractement
kan niet overfchieten ; bedelen nog
Helen mogen zy niet ; en van den
wind kan men niet bellaan.

Derhalven is *er niet over, dan tot

lasten der Diakonyen en Armen-fond-
fen te moeten komen.

Dit nu leert de ondervinding, zoo
van de Soldaaten, als van de Matro-
zen : zal nu een onbevooroordeelde
Lezer met my niet moeten toeftem-

men, dat dusdanige Volks-vermeerde-
ring , heden ten dage , niet als tot

fchade voor de Diakonyen en Armen-
fondfen is.

§ 2.

Nu zal ik my tot de Schooien zelfs

bepalen , en aan de hand geven , hoe
en op welke wyze dezelve te Rotter-
dam , ten dienfte en nutte der Arme
jeugd in den jaare 1774 en 1775 zyn
verbeterd en ingericht ; 't gene , myns
oordeels, een gefchikt voorbeeld ter

navolginge bevat (bb).

De

(bb) Alhoewel men , behalven in andere lie-

den, ook in MiiidellfHrgi Zeelands Hoofdltad, me-
de
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De Reglementen op de Schooien
:zyn driederley : als Eén gefchikt voor
kleine kinderen van 3 jaaren, om de
eerfte beginfelen te leeren

j

Het tweede voor kinderen , die den
ouderdom van 6 jaaren hebben;
Het derde alleen ig voor jonge Doch-

ters f die , genoegzaam onderwezen

,

op het linnen Naay- fchooi worden
overgebragt.

De Reglementen zyn , deels , naar
het School -Plan van Utrecht en Delft,
doch voornamentlyk gevormd door
edele , en by de waereld bekende
vernuftige Mannen, welke in een daar
toe bepaalde groote Commisfie van
den Kerkenraad gekoren waren.
De Geëerde Lezer zal dezelve kun-

nen lezen, en, zoo ik my niet bedrie-
ge, waardig en dienstig keuren voor
Steden en Dorpen.
Doch omtrent fommige dingen, niet

vervat in de Reglementen , die beter
dan nu gefchiedt (naar onze gedachten)

B 4 kon-

dc voorzien is van zeer nuttige fchoolGii ten dien-
fle der kinderen van Arme en behoefcig:e ingeze-
tenen; waar van in 't vervolg iets meerder zal ge-
meld worcien. Uit mdegeJee/^e bericbten a^i het

^eewwffhe Guwtf^ha^,
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konden gedirigeerd worden , kunnen
wy niet voorby aantemerken, dat het
niet wel ftrookt met de bilJykheid , dat

de Collecten alleen ten dienfte van de
groote, en tevens niet voor de Diako-
nye kleine Kinder- fchoolen zyn aange-

legd ; trekkende de laatst genoemde
hier van niets, 200 het niet uitdrukke-

lyk buiten op de liefdegift: gefchreven
is (e).

Daar wy van oordeel zyn, dat de
kleine Diakonye fchoolen 200 nuttig

als de groote zyn ; waarom men liever

had gezien , dat de Collecten, Extra-
giften, Legaaten, Erfenisfen, en hoe
men het ook zoude kunnen noemen,
voor de Diakonye fchoolen zonder de-

ze

Ce) 1776. I Decemb. was de eerfte

byzondere kleine kinder-fchoolgift ƒ 7 : lö

1777. 27 April bedroegen de afzon-
deriyke giften te zaraen - " 92 : 17-— 7 Dècemb. maakte het een fom-
me uit van - - - " Ö4 : 2

1778. 3 Mey Ca) wierden deze giften

bevonden - - _ // 150 ; i—— ö Dec. bedroeg het te zamen " 31 :

—

ƒ351 : iö

Ca^ De verfchikking der School- Collecten voor dit maal ge-
fchiedde, om dat de laatfte zondagen in de maand April het Heilig
Avondmaal moest bediend worden, en dat om de 18 Jaaren zoo
eens invalt»
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ze onderfcheiding bepaald, en alle de
onkosten en uitgaven algemeen bere-
kend waren geworden; fchoon ik een
ieder vry late in zyn beftuur en denk-
wyze , zal ik het aanmerkelyk onder-
fcheid der School- Fondfen aantoonen.

Voor de Diakonye kleine kinderfchoolen volgens
Refolutie van de Ed. Achtb. Vroedfchap in dato
24 Maart 1775 - - _ f 600 : — : ^

Van de Ed. Achtb. Heeren Kerk-
meesteren - _ . // 200 : •

Van de Heeren Regenten van 't

oude Mannenhuis ^ - // 200 :
• _

Maakt te zamen een Jaarlyks in-

komen van - - - ƒ 1000 : -- : ^

Wel is waar , de Busfen in de Ka-
mer van hunne Ed. Gr. Achtbare,
de Heeren Burgemeesteren, ten dien-
fte dezer Schooien, brengen wel wat
aan , doch het eene jaar leert het an-
der met, als

1775 Was het

177Ö

Ï777

J778

ƒ 84: 5
" 445 :

—
" 172 : 8

" 59: -

B5

8

-ƒ700: 5 8

De
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De Busfen in de Kamer van hunne
Ed. Achtb. de Heeren Schepenen,
ten nutte der Kinderfchoolen, hebben
't volgende aangebragt.

1775

177Ö

1777

1778

Was het f247:
"229

"183

21//

15

3

15

- ƒ Ó81 : 13 :
—

Foïids volgens Refolutie van hunne Ed. Gr. Achtb.

in dato den 31 October 1774 voor de Diakonye

6f groote fchoolen - - - ƒ2500 : — : —
Van de Ed. Achtb. Heeren Kexk-

meesteren ló December 1774 - " 400 : — : —
Van de Heeren Regenten van *c

oude Mannenhuis - - - // 400 : — : —

ƒ3300 : — : —

Tot bevordering van dit heilzaam
oogmerk zyn 'er aan deze Schooien
buitengewoone Liefdegiften gefchon-
ken, als van

Een
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Een Legaat van Juffrouw Urks - ƒ 500 : ^ : —
Van Hoofdluiden van 't Manufac-

tuur en Kramers Gilde - - " 275 : — : —
Van Hoofdluiden van 'c Timmer-

mans Gilde - - - " 120 : — : —
Een onbekende Liefdegift - - 'f 520 : — ; —
Een Legaat van den Heer Cornclis

de Witt - - - . '/ 3000 : — : —
Een Gitc van Juffrouw N. N. - " 100 : -- :

—
Een Legaat van Juffrouw A. M.

Westerhout - - - " 1000 : — : —
Een Legaat van Jan van Dam - " 250 : — : —

f 57^5 : — :
—

De School Collecten zyn vry aan-

2:ienlyk geweest, als:

1774 den 4 December de eerde in

alle de Kerken - - - ƒ7541 : lö : —
1775 den 30 April de tweede - " 5501 : 2 : —

den 3 December de derde - " 5851 : 15 : —
177Ö den 28 April de vierde - " 5433 : 7 :

—
den I December de vyfde - " 599Ó : 8 : 8

1777 den 27 April de zesde - " 5388 : 7 :
—

—- den 7 December de zevende "50Ó4 : 19 : 12

1778 den 3 Mey de achtfte - - "4103 : lö :
—

den 6 December de negende "4601 : 6 : 8

ƒ49542 : 17 : 12

Wy
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Wywenfchen, dat ten nutte van 't al-

gemeen belang der Schooien veele mil-

de harten en handen z; Hen gevonden
worden in ons Vereenigd Nederland,

en vooral in Zeeland, en dat de op-

rechting der kleine Diakonye fchoo-

len overal 2.00 wigtig zal gekeurd
worden, als die der Groote fchoolen.

Het Linnen- Naay- School heeft een Jaarlyks

fonds van - - - - ƒ 500 : — : —
1776 is 'er een Liefdegift aan 't zel-

ve gefchonken van - - - " 250 : — : —

Verders wordt een en ander goedge-
maakt door het baatig flot der winften.

Niet alleen te Rotterdam heeft men,
ter bevordering der Diakonye fchoo-

len, aangenaame en voldoende Lief-

degiften verzameld ; maar ook te

Utrecht, ten dien einde, een vry foli-

de Capitaal by één gebragt. Men
heeft my verzekerd, dat men te Delft,

als 'er voor den Armen en derzelver

Schooien wierd gecollecteerd, het ge-

noegen had van tien duizend Guldens
en meerder op eenmaal te beuren.

Te Delft, en elders, zyn de fchoo-

len algemeen, zonder onaerfcheid van
Re-
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Religie, en daarom ook de Collecten

aan de huizen: doch hier is voor en
tegen, en ik laat een ieder vry, om met
de Heeren Leden der Regeering zoo-
danige befluiten te nemen, als best
zullen goed dunken.

Te Schiedam heeft men 'tRotterdamfche fpoor ge-

volgd, en op Zondag den 14 September 1777 ge-

collect. voor de Diakonye fchool ƒ2400 : — :

21 September 1778 gecollecteerd

zoo in de Kerk als by ingeko-

men Gift - - - - "2300 : — ; «.

ƒ4700 : — ; —
Noch iets met een kort woord aan-

gaande de Rotterdamfche Diakonye
fchoolen, daar men in het gedrukte
Reglement niets van vinden kan.
Geen bekwaame wooningen, daar

ruimte , luchtigheid , en behoorlyk
daglicht overvloedig was, kunnende
vinden, is 'er door hun Ed: Gr. Achtb.
Anno 1775 een bekwaame grond tot
het bouwen van een fchool verleend
in de Baan.

In den Jaare 1777 zyn door gunst
van hun Ed. Gr. Achtb. en door aan-
koop van oude Erven twee plaatfen

ge-
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gevonden, daar men twee voldoende
Ichoolen heeft gebouwd.
De Regenten der fchoolen hebben

het genoegen gehad, vryheid te genie-

ten der Imposten voor alle de bouw^
llofFen zoo van 'sLands als Stads we-
gen; als mede ontheft te zyn van de
jaarlykfche verpondmgen voor deze
drie gebouwen: een voorrecht, dat

niet twyffele, of anderen kunnen het
ook genieten, en te meerder daar door
aangefpoord worden (cc).

§ 3.

(cc) Te Middelburg in Zeeland heefc men al ze-
derc de i6de Eeuw dusdanig eene bloeyende
fcliool geliad om de arme jeugd te onderwyzen , in

't Lezen, Schryven, Cyfferen, en de bcginfelcn

van den Hervormden Godsdienst, als noch zyn-
de in dQ Sint Jan Straat aldaar ; Want alreeds voor
de invoering der Hervorminge hadden Jazob Heti'

driksz. van Grypskerke en zyne achtergelaacene We-
duwe Janneke Hevdriksdr , by derzelver Testament
den I Mey 15Ö1. geftieht eene hyzondere Sthool, en-

de apart van de toenmaalige arme School deï Stad,

waar in de oudcriooze weezen opgevoed en on-
derweezen werden, om aldaar alle fchamele kinderen

,

zoo knechtkens als meiskens , woonende onder
de drie Parochien der Stad , zynde Oost , West en
Noordmoniler, geleerd en geinftruëerd te worden
by ecnen Meester^ dien de Gecommitteerden zoo
van het Gasthuis ^ als van den ^rmen daar roe geza-
mendlyk zouden ftellen; waar toe zy gaaven de
fommc van c^ 200 : — vlaams , om hefteed te

worden in jaarlykfche renten ten meescen nutte
der
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5 3. '

Weliswaar, het belang en de zoo
algemeene vermagering der Diakonye

en

der fchoole, en noch ƒ2000 Caroli Guldens van
40 gr. Vlaams het ftuk eens. Doch dewyl de be-
hoeften dier fchoole niet uit de renten dier twee
fommen konden worden verzorgd, is daar over
door Gasthuis en Armmeesters voor Schepenen van
Middelburg ecne fchikkhg gemaakt, volgens opene
gezegelde brieven van 19 October 15Ó4. Zynde
na de Hervorming het beftuur op denzelfden voet
gebleeven, met dat onderfcheid, dat de Diakonen
der Nederduitfche Hervormde Gemeente, die £e-
dert vcele jaaren ook den post der Armmiesteren
bekleeden, te faamen met de Regenten van hec
Gasthuis deeze fchool beftuuren.

De kinders die hier onderweezen worden, zya
niet alleen van ouderen , die door de Diakonie
worden onderfteund , maar ook van andere be-
hoeftige burgers , op een Biljet der Diakonie ,
welke het bepaalde opzigt over het fchool oef-
fent, en t'elkens, ten minften om de vier wec-
ken, 't zelve vifiteert, en onderzoek doet naar
de vordering der kinderen , die thans een getal van
omtrent 200 zoo jongens al« meisjes van ö tot 15
jaaren uitmaaken,

Behalven dit oude fchool, zyn 'er in 't jaar 1750
binnen dezelve Stad ook opgericht twee andere
scHooLEN, doch lu ée'n gebouw, en onder e'én
beltuur, in het Oude Kerkfiraatje; te weeten eene
KLEINE KINDERSCHOOL voor kinderen van 4 tot 8
jaaren; tot het aanleeren van de eerfte beginfelen
van 't Spellen en Leezen, en voor de grootere
meisjes, ook {iet Breijcn , en de eerlle jcundighe-
den van den Godsdienst. £n boven dien eene

UK'
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en Armen-kasfen vordert, dat 'er van
degrootfle Stad tot de Dorpen, niets

uit-

iiNNE NAAjscHooL voor Mcisjcs van lo tot 15
jaaren, diè mede in de Beginfelen van den Gods-
dienst onderwys ontfangen ; Elke School (laat on-
der eene byzondere Leermeesteresfe. Doch de
Naajmeisjes, worden geduurende de zomermaan-
den , op vyf dagen in elke week , des avonds ,
ook by beurten in het Schryven , door eenen
Schryfmeester geöeffend. Het geheele befluur is

door de Ed. Achtb. Magistraat aanbevoolen, aan
eenen Heer, zynde Lid der Regeeringe, als Prefi-
dent, en drie Regenten uit den Burgerftand, die
nevens derzelver Echtgenooten, hun Leven lang
ia 't bewind blyven.

De kinders, die hier onderwys genieten, zyn
niet alleen van ouderen , die onderhoud ontfangen
van de Diakonie , maar ook van andere behoeftige
Burgers, zoo veel de ruimte toelaat, dezelve te
plaatfen. De aanneeraing der Burgerkinderen ge-
fchiedt in de vergadering der Regenten en derzel-
ver huisvrouwen ; En van de kinderen der Diako-
nie armen , op Biljet geteekend door de Regenten.
In deezen tyd bevinden 'er zich in de Kinderjchool

ruim 100 Kinders, en in de Naajfchool óo of 70
Meisjes. Zynde in Negentien jaaren tyd, op dee»
ze wyze omtrent aoco Kinders geöeiFend.

Deeze twee Schooien zyn haare dichting verfchul»

digd , aan het bydraagen van cenige Liefdegave»

door Menschlievende , en der Armen welvaard
behartigende Lieden, binnen deeze Stad, die een
huis gekocht, en tot het houden van twee Schoo-
ien , wooning voor twee Meesteresfen , en eene
Regentekamer hebben doen bereiden, en noch tot

eene gift f 300 : — eens gegeeven. Daar by is

door de Ed. Achtb. Regeering een jaarlyklche

toeleg van ƒ öoo : — verleend ; 't welk nevens
het

i
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uitgezonderd, van óns Vereenigd Ne-
derland , en vooral in Zeelancfi eens»

viu DEEL, C naauw-*

het'batelyke (lot van de winst op de Naajloonedi
ftrekt tot onderhoud dier ichoolen

Hier by zyn door weldaadige lieden in 't ver-
volg noch Legaaten of maakingen by uiterfte wil
befprookenj als door .

•

Mejuffrouw J«hanna du Bön, wedü-
we wylen den Heer Jotan -jan

de GfóeneHual - - - ƒ ^q • _i. ; ijt

Mevrouw Sufanna Blifaheth Cunaeus,
weduwe wylen den Wel Ed.
Geftr, Heer" Mr. Francais Louis
IVevort van OsCenberg ^ . il ÖOO : — : —

«

Jonkvrouwe Adriana Maria van den
Broeke - - . » // ijq « ^ j :_^

Jonkvrouwe Anna Conftantina van
den Broeke * - _ // j^q }--.;—*

JufTrouw Maria Marinisfe ^ A;^edüwe
Matshys vaü V'alkenburg - - " 25 : — j —

^

yohanna Brandenburg - * • // 1200 : -^ : —

*

Etifabeth Westdyk, weduwe Dirk van
der Lindi -» « « // IjO J —* i -i

't Is aanmerkelyfc , dat de laatstgenoemde Johanna
Brandenburg ea Elijabeth fPestdyk, zyn geweesc de
eerfte Naaj en KIndermeesteresfen , by de oprich-
ting def Schooien, en na bet loffelyk bedienen
deezer posten, overleden zynde haare liefde noch
door deeze weldaadigheden aan de beide Schooleü
hebben verzegeld.
Indien dit Edelaartig voorbeeld, door anderen •

waar aan Gad het vermoogen heeft verleend ortf
zonder benadeeling hunner Bloedverwanten te
fconnen weldoen, wierde gevolgd, souden deeze"
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naauwkeurig wierde onderzogt, of 'er

geen gelden gefpaard eti uitgiften ver-

nïifiderd konden worden.
Een iluk voorwaar! van het groot-

He gewigt, aanbelang, en omzichtig-
heid. Het zelve vordert een oplettend
eji onzydig onderzoek , dient door
kundige mannen, in het huishoudely-
ke der Diakonyen en armen-befluu-
ring ervaaren , naar gelang der fteden
en plaatfen , behandeld te . worden.
Een aigemeene regel kan in deze uit-

oefïening, niet wel ftand grypen, de-

wyl men dient te letten, dat' 'er altyd

in de bedeeling der armen eenig on-

derfcheid is, en blyven zal tusfchen

braave en deugdzaame, of die hierte-

gen overflaan, tusfchen armen, die

burgerlyk, zeedig en Godsdienstig le-

ven, of die zich flégt gedraagen.
'Er zullen huisgezinnen gevonden

worden , gelyk in jaaren en evenredig
|ri^jp.^rjToonen , ,. on. daar echter, de be-

fchoolen rneei'der kontien worden in ftaat geffceld

,

OKI zich uit te breiden, en meerder kinders, die

aan,s:eboden worden , toe te laaten , die nu wel eens
eenigen tyd moeten worden uitgelleM. Uit mede-

gedeelde berichten aan het Zeea-ivfche Genootjckap.
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d'eeling niet gelyk zyrikan , dewyl fom-
migen door lichaams vermogens noch
'vv^at kunnen winnen, andere wederom
niet.

Sommigen geven hunne winsten^
naar waarheid, op; anderen verber^

gen dezelve op allerlei wyzen.
Sommigen beneerftigen en verztiini^

gen genoegzaam alles; daar anderen
in tegendeel alles verwaarloozen.
Sommigen hebben hier en elders

noch goede vrienden , die van ter zy-
de wel eens wat toevoegen; anderen
weder niets van deze of van die te

wagten.
Sommigen woonen op zich delven ,^

anderen weder by iemand in.

Om welke alles nu oplettend naar te

gaan , niets meerder wordt vereischt
dan dear me huisgezinnen onbevoor-
oordeeld te onderzoeken , en alle der-

zelver omftandigheden , kinderen ^

winsten en wat iets meerder zy, op"
lettend naar te fpeuren.

Om dan hier in wel te llagerï, zaf
het best zyn in alle de Steden (dd) en

C 2 Dot^

(Dtt) Te Middelburg heefc ook zJutk éene' Jaflf-f

ll-kfehe algemeens Revue, of Monfterdag van a!lö
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Dorpen van ons Vereenigd Nederland,
eene buitengewoone revue of armen-
befchouwing te bepaalen : vooral

,

daar men het niet gewoon is ; en daar
men het 'sjaarlyks doet, nu eens met
alle oplettenheid (f).

Vooraf dient men in zyn kwartier,
wyk of fmaldeel naar alles onderzoek
te doen , en aan te teekenen, dat men
noodig oordeelt. Zoo eene revuë-ver-

gadering kan men houden, by voor-
beeld, door 20 Diakonen (meerder of
minder, naargelang en gewoonte der

Ste-

de bedeelde armen plaats in de maand Mey, wan-
reer 'er eene -aanmerkelyke bekorting tegen het
zoraerfaifoen eefchiedr. Boven dien zyn de Wyk-
mecsters met hunne Adfistenten verpligt, up ver-
fcheide tyden van het jaar de bedeelde op de groote

Ho/ ^ welke meest vaste Cliënten zyn, in elks

wyken te bezoeken. Doch 't ware te wenfchen,^
dat de zoogenaamde kleine Rol ^ op welke alleen

zyn de bedeelde voor het winterftifoen , of by
buitengewoone gelegenheid van nood , die thans
«.eer greot is geworden, ook onder bekwaamer op-
zigt gefteld ware, dan alleen van den Praefes en
Adfillentcn , die Maandclyks veranderen ; waar
door men nu minder in ftaat is, om zoo als 't wei
behoorde, het oog op dezelve te konnen houden.
Uit medegedeelde berichten aa» het Zeewwfche Genootjchap,

(f) In den Jaare 1774 wierd te Rotterdam door
eene dusdanige geoetfende Revue Vergadering van
Broederen Diakonen een korting te weeg gebragt

van f 24590 : lö ; —
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Steden) , het eene tiental voor, het an-

dere na den middag, of het eene tien-

tal heden, en het andere morgen na

den middag, en by vriendelyke fchik-

king , de eene wel voor den anderen.

Men zal niemand der Armen hier

van vryfleilen , dan om gebreken , of

ouderdom van 60 en meerder jaaren.

In de huisbezoeking den dag vol-

gens hun naam of trekletter aanzeg-

gen , en niet meerder dan honderd
huisgezinnen op eenen dag bepaalen

,

en vyftig op een halven.

De Praefes zal, by het reeds aange-

haalde , vooral in aandagt moeten
houden, de Hoofden der huisgezinnen

naauwkeurig ten aanzien der winften te

ondervragen, om daarna met elkan-

der de bedeeling te fchikken.

Dezelve vermaanen tot naarflig-

heid, zuinigheid en Godsdienftigheid,

zoo buiten als binnen het huis ; de

kinderen, derzelver jaaren, winften,

ambachten , en hunne gemaakte
fchoolvorderinge doen onderzoeken,
die bekwaam zyn om de Catechifatien

by te woonen, zulks aanzeggen en
doen opfchryven.

Men zal over alles rond vragen , de

C 3 iiem-
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ilemmcn opnemen, en alles door de
meerderheid beüuiten (g),

§ 4^

In veele Steden van ons Vereenigd
Nederland vindt men huizen onder
den naam van Diakonye- Aalmoesjeniers-
Huiszitien- Charitaten- huis , of andere
benaaming; fchoon onderfcheiden in

naam , dienen dezelve tot één einde ;

en wel voornamentlyk, om Armen en
oude burgers, ook kinderen, die van
hunne ouders verlaaten zyn , of te

vondeling gelegd , als anderzints , te

herbergen, onderhouden, naargelang
een Christelyk onderwys te doen ge-
ven, en aan een burgerlyk beroep te

brengen (ee).

De^e Huizen hebben hunne Regen-
ten

Cg) Ik verwyze den Geëcrden Lezer kortheids
halve naar de nieuwe Reglementen, voor de Dia-
konye, Diakonye- Huis, en de Generale ordres op

de Huishoudelyke hejieliinge en befiieringe dtr J)iakonye

l^<;., 1778 te Rotterdam uitgekomen,

(ee) Zoo heeft men ook te Middelburg, behal-

ven de oude en nieuwe Wees-Schooien voor kin-
deren gefchikc, ook een Huis, waar in oude en
zieklyke mans en vrouwsperfoonen , onder het
beftuur der Diakonie worden verzorgd, genaamd
het ZIEKENHUIS. Vit medegedeeld? berichte» mm f?eS

Z??uv^fch? Qfn(>otf(b(!^,
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ten en Regentesfen , naar Stads ge-

woonte bevoorrecht in het algemeen
met vrydom van 's Land en Stads Ac-
cynfen ; waarom 'er ook geen beter-

koop onderhoud ergens kan gevonden
worden, dan in deze Huizen.

Doch niettegenilaande deze voor-

rechten, zyn 'er jaariyks groQte fom-

men gelds benoodigd, omalies goed
te maaken , gelyk door het onderling

-verband dezer huizen met de Diako-
nyen en Armen- fondfen in veele fte*

den wordt ondervonden, dat,, wan-
neer d'eene lydt, d'andere hier van
fmerten draagt.

Wat de byzondere huis- beftpuring,

zoo der ouden aJs jongen, derzelver

opvoeding , winden , fpruitende uit

handwerken, breyeryen van netten,

kousfen of naaywerken , aanbelangt,

noch over het innemen van Armen.,
tot andere Religiën behoorende; noch
over 'taanftellen der bedienden enz.

laat ik my niet in ; vertrouwende dit

aan die belluurderen, welke dezen last

vrywillig op zich hebben gelieyég t^

nemen (ff). ^-c'-n^.-

C 5 •, Myn
(ff; 'OndertLtsfchea' 'zWilöTi,! È?' pJöko'Qt^n ' èïèc
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Myn doel is, nuttig te zyn voor de
Diakonye- fondfen , en daarom keure
noodig , om alles wat onder den titul

van kleeding, dekking, levensmidde-
len, zoo fpyzen als drank (de zoete
en gekarnde melk niet uitgefloten)

turf, brandhout, licht, keuken- en
werkgereedfchap , en derzelver onder-
houd , voorkomt , alles wat tot was-
fching en bleeking dienstig is , met één
woord alles , op *t voetfooor van fom-
mige fteden, by openbaare infchry-

ving voor een bepaalden tyd aan te

doen nemen, en volgens voorwaarde
de betaaling te doen. De graanen
dient men hier van uit te zonderen ,

om dat zulks niet wel anders dan door
een Pondgaarder of Makelaar op de
koren-markten kan verrigt worden.
Het naauw verband dezer huizen

met de Diakonyen, vordert een gere-

gel-

zeer veel vrucht, de oude of zwakke luiden noch
wel konnen verpligten

,
' om in het Huis van hun

verblyf , eenig ligt werk te oeffenèn in de plaatfe

van geheel ledig te zyn, als het Spinnen, Breyen,
Nettenbreyen en foortgelyke bezigheden. Dit zou-
de noch eenig voordeel verfchaffeia voor de Diako-
nie, en fommigen welligt affchrikken, van zoo
fereedelyk tot beöoging van hun gemak het zie-
enhuis te verzoeken. Uit medegedeelde berichtea aan

ket Zeewwfthe Genogtfcha^,
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gelde Correspondentie tusfchen Diako-

nen en Regenten dezer huizen. En
hierom dient men van wederzyde te

bepaalen Gecommitteerden, de tyden
der vergaderingen, en de wyze der

belegging ; in dezelve alles te overwe-
gen, waar omtrent zy beiden belang
hebben; geen befluiten te maken, dan
daar toe vooraf gerechtigd; zonder
Refolutie te nemen , de voorftellen

aan wederzydfche vergaderingen over-

tebrengen; en alles zodanig te richten,

dat 'er niet dan voordeel voor beiden
uit kan voortvloeijen.

Dit heb ik als van ter zyde maar
aangeroerd, of het mogte ftrekken om
de Diakonye en Armen- fondfen in ons
Vereenigd Nederland, vooral in Zee-
land, te onderfchragen en van wezent-
lyken dienst te zyn (h).

ö 5.

Het komt my voor hoognoodzaake-
lyk ter onderfteuning der Diakonyen
«n Armen- kasfen , dat 'er eens ernstig

C 5 ge-

(h) Zie breeder 't Nieuw Reglement voor 't Di-
akonyehuis te Rotterdam 1778.
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gedacht wierd over de Geïndemneer-
den, en die van elders inkomen (i).

Dit

Ci) Om welke reden de Euangel. Luth. Broede-
ren der Stad Rotterdam zich dus laten hooren :

Geven met alle verlchuldigde Eerbied aan UED.
Gr, Achtb. Heercn Burgermeesteren te kennen
met ootmoedig verzoek , naar derzelver hooge
Wysheid voorziening te doen tegen het inkomen
en blyven woonen van Luth, vreemdelingen in

deze Stad enz.
Na voorgaande deliberatie, is 'er door hunne

Ed. Gr. Achtb. aldus op geapostilleerd: "Bqrge-
„ meesteren en Regeerders der Stad Rotterdam,

„ gelet hebbende op den inhoud van dezen Re-

55 queste, Confenteeren de Supplianten, van om
„ de twee maanden in de kamer van Heeren Bur-

5, gcmeesteren over te geven , een lyst van zoo-
j, danige Luth. Perfoonen , die (voor zoo veel

5, hun Supplianten bekend zyn) van buiten in de-

„ ze Stad zyn komen woonen, en aan haar Sup-

,, plianten Kerkcnraad verzocht hebben , om als

3, Ledematen van haariieden Kerk te werden aan-

„ genomen; doch aan welke zulks om redenen

5, daar toe dienende is geweigerd geworden :

„ om door zodanige lyst (is het doenlyk) voor

„ te komen, dat zulke Luth Vreemdelingen bui-

„ ten kennis van de Regeering zich in deze Stad

„ niet blyven ophouden en tot lasten van de Di-

„ akonien zouden kunnen komen. Actura 13

„ Maart 1759 enz".
Om dezelve Reden hebben Burgermeesteren

^

Schepenen en Raaden der Stad Middelburg "ora
„- den toevloed der Arme Vreemdelingen enonnut-

„ te ledig loopende lieden, die zich van alle kan-

„ ten binnen die Stad komen neder te zetten, en

^, daar door de lasten der Rcspective Diakonycn
.« kOï-
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Dit is een zaak van belang , en daar
veel over te zeggen is , als men in aan-

merking neemt, dat 'er in alle Steden
en Dorpen van ons Vereenigd Neder-
land y niet eenpaarig over gedagt

,

maar onderfcheidenlyk behandeld
wordt.

'Er zyn Steden en Dorpen, welke
geen Acten van Indemniteit geven

,

noch van vreemdelingen afvorderen.
'Er zyn Steden en Dorpen , en wel

de meeste, van het tegendeel begrip,
en daar dit fluk al vry ernftig behan-
deld wordt.

'Er zyn Steden en Dorpen, welke
Acten van Readmisfie geven.

'Er zyn Steden en Dorpen , welke
Acten van Indemniteit of Readmisfie
verleenen, voor een bepaalden, an-
dere wederom voor een onbepaalden
tyd, enz.

Hier uit fpruiten veele moeielykhe-
den en bezwaaren voor deze en die
Steden enDorpen, wanneer de tyden

,

in dieActen vermeld, nietzyn waarge-
no-

„ komen te vermeerderen, behoorlyke Voorzie-
„ ning gedaan met het doen afkondigen ecner
3, Ordonnantie gearresteerd den ijDscember 1777.
„ en gepubl. ló January 1778.
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nomen; die dezelve anders niet zou-
den geleden hebben.
Wenfchelyk ware het, dat onze Ge-

ëerbiedigde Overigheden konden
goedvinden , dit ftuk op een gelyken
voet te brengen , dat is , Acten in het
algemeen te geven , of dezelve af te

fchaffen (gg).

De

(gg) Men heeft in Zeeland een placaat der Staa-
ren van den 23 September 1705, behelzende „dat
„ alle perfoonen, die uit eenige plaatfen, zoo uit

5, Steden als ten platten Lande , zouden mogen
„ zyn vertrokken, na verloop van één jaat zullen

5, worden veritaan , niet meer te belx)oren tot de

5, plaats, van waar dezelve vertrokken zyn, zooda-
5, nig dat de plaats, vanwaar dezelve vertrokken
„ zyn, niet zal kennen verpligt worden, om aan
„ zoodanige perfoonen of de hunnen, die tot ar-

„ moede vervallen zyn , te bevvyzen die pligten

5, van Barmhartigheid, die dezelve aan de arme in-

„ gezerencn van hunne plaatze gewoon zyn te

,, telaaten genieten; en zulks dat zoodanige per-

\, foonen, na dat dezelve een jaar uit eene pleat-

^, ze vertrokken zyn, ziek of zugtig wordende,
„ of komende te overlyden en kinderen na te laa-

„ -ten, zonder mJddelen tot derzeiver onderhoud,
„ zy of hunne kinderen niet zullen mogt-n toege-

,, zonden worden naar die plaatze, van waar zy
,5 vertrokken waren, om aldaar de weldaaden der

Barmhartigheid te erlangen, het zy die kinde-
ren, in de plaatze, van waar zy vertrokken
zyn, gebooren mogten wezen of niet; maar
dat die pligten van Barmhartigheid of onderhoud

jj aan zodaanigc perfoonen , of by derzeiver over-
Iv»

^1

!5

?>
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De ondervinding leeraart , dat de
Geïndemneerde perfaonen en huisge*
zinnen , niet zelden veel moeite en be^
zwaar voor de Diakonyen en Armen-
fondfen maken , en wel meest in de
voornaamfle en bloeijendfte Steden
van ons Vereenigd Nederland.
De oorzaake is : Jongelingen, doch

meest Jonge Dochters, dekindfche jaa-
ren te boven gekomen zynde , worden
aangefpoord hunne geboorte-plaatfen

,

waar men voor een Ëein loon zwaaren
arbeid moet verrichten, te verlaaten,
naar Holland , Zeeland , of elders te
trekken, daar heeft men veel van ge-
hoord , daar is met één woord Fortuin
in de waereld te maaken. Daar ge-
komen , zoekt de eene hier , de ande-
re daar, naar een Burger- dienst, en
bekomt denzelven.

Van

,i lyden, aan hunne kinderen moeten worden
>5 betoond van die plaats^ daar dezelve laatst haar heh^

9, ben onthouden^ het zy dezelve daar vaste 'woonpl.tatf

„ hebben ofmety
Dit is een beftisf^nde Regel voor plaatfen In

Zeeland, doch het neemt niet weg, dat 'er moei-
te blyfc met perfoonen, die van buiten Zeeland
inkoomen, of daar uit naar elders trekken. Vit
medegedeelde Urithtta aan het Zeeuwfche Geneotjcbap,
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Van de tien , zyn 'er wel acht , die

geen Acten , hoe ook genaamd , me-
debrengen.
Daarenboven , 'er wordt op deze"

perfoonen in 't algemeen, welke als

dienstbare in de fteden komen , geert

onderzoek gedaan: zulks fchyntafleen'

maar plaats te hebben , wanneer een
vreemdeling zyn eigen Domiciliunfï

wil oprichten, of niet te recht kan ko-
men , of als een t'huislegger of Com-
menfaal zich doet aanmerken. Welke
een en ander , meer dan te veel deze
ongelukkige en ruineufe gevolgen voor
de Diakonye naar zich lleept.

Veele vreemde jonge lieden bly-
ven eenige jaaren dienstbaar , komen
vervolgens in het huwelyk, verwek-
ken kinderen , maar misfen dan de ta-

fel hunner Heeren en Vrouwen, on-
dervinden tevens, hoe kostbaar het is,

op hun eigendom in die voornaame
fteden huis te moeten houden , 't

welk door een arbeiders daggeld niet

goed is te maaken. Men zet alles by;
het eene ftukje goud , zilver , of klee-
ding voor, en het ander na , moet men
verkoopen ; 'er fchiet ten laatften niets

meer over , en men wordt onder de
hand
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hand zoo afm , als de mieren ; men
vervalt eindelyk aan de Diakonye.
r Wanneer nü zulks gebeurt, dan
wordt 'er wel gevraagd, of man of
vrouw van elders ingekomen , ook
een Brief of Acte van Indemniteit heeft

medegebragt ? Het antwoord is meest
van alle , neen^ ik was noch Jong, en ben

bier dienstbaar gekomen. Het flot der
zaake is^ men moet dezelve houden,
want zy. zyn door derzelver inwooning

die ftad of plaats eigen geworden (k).

< Andere wederom hebben by hun
inkomst een Acte , aan de Wyk- of
Bon- Meester , Heeren van de Beurt^
of Heeren Commisfarisfen op het
Raadhuis overgegeven , van derzelver

geboorte-plaats. Waar op aan dezel-

ve verleend is een Acte van Finale Ad-
misfie.

Intusfchen , men ziet 'er na , doch
men vindt, dat het maar een Acte van

Re-

ek') Volg:ens 'tPTacaat van de Heeren Staaten.

van Holland en Westvriesland in dato 8 Augustus
1Ó82. Groot Placaatb. 3 deel fol. 1420. No. 27
houdende , "dar Perfoonen of Familien , die uit

„ eenige plaatfen, zoo in de Steden als ten platte

,, Lande, zyn vertrokken, na het verloop van
y, een jaar niet meer behooren tot die plaatfen ^

„ van waar dezelve vertrokken zyn".
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Readmisfie is ; dus al wederom eigen
geworden.
Vindt men by geval, dat het eeri

Acte van Indemniteit is , men fchryft

naar de plaats , geeft den nood van de-

ze arme menfchen te kennen.
De gevolgen zyn , dat de Dïakonen

of Armbezorgers van die Plaatfen^
zeldzaam , ten eerden antwoorden ;

men moet twee en drie maal aanklop-*

pen; dan eindelyk wordt *er bericht:

fVy zyn, door de alhier zynde Armen ^

buiten ftaat , en onze Armen- kas is on"

vermogend.

En om van geen Dorpen te fpreken^
dit hoort men thans van Steden van
den tweeden en derden Rang^ waar
lüt men tevens den algemeenen nood
der Armen- fondfen kan opmaken.
Of men krygt vryheid , om twee >

vier of zes duivers voor ieder van daar
geïndemneerd Perfoon , voor derzel^-

ver aandeel te mogen bedeelen.
Echter daar zyn Steden en Dorpen

,

die hooger en wel eens een onbepaal-
de order geven ; doch , in tegenftel-

ling van de andere, zyn dezelve dun
gezaaid.

En dan is noch de order gelimiteerd

>

vaö
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van maar voor twee, drie^ vier of vyf
maanden, voor den wintertyd.

Wat zal men nu doen in dezen? ver-

beelden wy ons eens een huisgezin

van zes menfchen , vader , moeder
(en foms noch zwanger) en vier kin-

deren ; de man , als het hoofd des
huisgezin van elders geïndemneerd ,

geheel buiten werk en middelen van
beftaan , geeft zyn nood te kennen.
Men krygt vryheid om aan hem te

mogen bedeelen , weekelyks zes ftui-

vers , en dat wel voor de 5 winter-
maanden.
Men volgt de gewoonte, om aan de

overige 5 Perfoonen, die aan ons be-
hooren , voor ieder ook zes Huivers in

de week toe te flaan , dat dus te za^

men een bedeeling van 36 Huivers uit-

maakt. Dan fchikt men zoodaning een
bedeeling ten meesten nutte van 't huis-

gezin aldus: in een week 6 brooden ,

3 tarwe , ieder van 3 ponden , en 3
rogge , ieder van 4 ponden , ieder

brood door elkander berekend zynde
op 4 Huivers , bedragen zy famen 24
fluivers, hier noch bygevoegd 12 Hui-

vers , m^kt 36 Huivers. Op zich z el-

ven genomen, i^ het een goede win-
Fii, DEEL» D ter-
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ter-bedeeling. Maar kan nu een huis-

gezin van 6 zielen , daar van leven ?

moet 'er geen vuur (1) , licht , huis-

huur, en kleedJng wezen, en wat kan
men niet al hoogst noodzaakelyke din-

gen meerder opnoeme.'i, om het maar
armoedelyk rond te fchieten?.

, Men zoude kunnen zeggen , men
houdt geen lieden , vooral noch zoo
jong , uit de hand ; man of vrouw
moeten 'er wat by zien te winnen , is

het dan geen geheel, wel laat het dan
maar een half dag- geld wezen.

Als 't werk 'er is, dan is het zeker
beter ; maar als h«t 'er nu volftrekt

niet is, wat dan gedaan? komt het dan
niet tot bezwaar van die Steden, daar
zoodanige menfchen zich dan bevin-

den,aewy] men geen menfchen kan
van gebrek laten omkomen ^ als men
in bet zegenryk vermogen :.is , om
d ezelven te kunnen helpen.;; ;vii;

Wendt men het eens over een an-

deren boeg, 'wil -men, by voorbeeld,
den man doen gaan naar zyn geboor-
teplaats ; dan onoet me4 éiQ ,YiB£>uw en

rr Tjiji ,c: kin-
.

.' ^ -^ \i :^ r Cf I

(l) A^n zoodanig: hui'Sgfezin worden i2 tonnen
tnrf gejicven , en de binten-Armen | in rekening
gebragt regen lo lUiivers de ton. •

•' "'•*
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kinderen , als tot ons behoorendsr,
met Acte van Indemniteit voorzien

,

mede zenden. Dan zyn niet zelden
de gevolgen, dat dit huisgezin o^ een
plaats komt;, daar in den zomer voor
den man naauwlyk-s werk is, ik laat

ilaan des .^winters ; dan zullen vrouw*
en kinderen , daarze nu maar f5, dan
wel 12 Huivers, zoo niet meerder, kos-

ten in de week, wegpns het; totaal

verval en afilyting der kleederen, dat

door de Armbezorgers biilyk zal wor-
4en in rekening gebragt j dewyl het
geleden gebrek vai>. dit. huisgezin in

den winter door gcjen noestig be-
.dryf van man of vrouw in den ^o-
mer aldaar te herilellen is , maar zy wei
dood arm moeten worden , en genoeg-
zaam uit de hand gehouden. , ,ï>

;: Wel is dan het eerfte' geval niet

.voordeeliger, dan hstlaatde? daaren-
boven, men dryft dus doende zyne
;eigen inboorlingen de Steden uit,, men
berooft dezelven van voordeelen ,

vooral de arme kinderen , welke zy
zelden op een andere plaats zullen

vinden , om door de waereld te ko-
^en. ,

.-:- Ëcnc andere zwaarigheid; v/at zal

(ho^: D % men
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men doen, met die 'arme menfchen,
.die^ weleer geïndemneerd, nu tot ar-

^moede komen en veele jaaren alhier

/hebben gewoond, van welker plaatfen

"men tot antwoord krygt het volftrek-

te onvermogen van aerzelver armen-
kas? Moet men die nu maar van ge-

brek laten omkomen? Het zoude im-
mers niet verantwoordelyk wezen, en
•wil 'er voor my ook geen deel aan
hebben.

Dit is nu zoo wel het algemeen be-
loop, 't welk men in de Diakonyen en
Arm-b eftuuringen , wegens de Acten
•van Indemniteit , komt te ondervinden.

Ik vertrouwe, dat allen, die het be-
loop dezer zaaken kennen, 'er liever

voor zullen zyn , om , ware het mo-
gelyk , de Acten in 't algemeen af te

fchaffen. Te meer, als men hier by in

aanmerking neemt, hoe men in fom-
mige Steden van ons Vereenigd Ne-
derland, 'er fterk op aanhoud, om aan
•alle Gereformeerde vreemde Perfoo-
nen, waar van veelen alhier als knegts
eenige jaaren gewoond , en hun be-
roep geleerd hebben, wanneer zy nu
zich willen nederzetten, zulks weigert,

om dat hun geboorte-ilad , of dorp
geen
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geen Acten van Indemniteit gewoon
is te geven. Dit wordt foms 200 ver-
re getrokken , dat men de zoodanigen
dreigt^ de Stad te moeten veriaaten,
en anderen 'er toe noodzaakt. Somt-
mige Perfoonen hebben reeds hier
veele jaaren gewoond , naar hun ver-
mogen in de gemeene lasten der Stad
derzelver aandeel gedragen, zyn oud
geworden , verknogt aan kinderen en
vrienden, doch door vermindering van
krachten en winsten als anderzins

,

arm en buiten ftaat geworden. Deze
noodzaakt men als gien Acten van be-
vryding hebbende, naar hun geboor-
teplaats te vertrekken , of dat 'er voor
dezelve betaald worde.
En dus doende, ontvolkt men fteden

en plaatfen van anderzins nuttige men-
fchen , zoo tot dienstboden , werk- en
ambachtsgezellen , en zelfs neering
doende lieden : terwyl hoe meerder
Volk 'er is , hoe meerder 'er ook ver-
teerd wordt, en winsten en voordee-
len voor de Burgery hier door meer
te verwagten zyn.

En is 'er ook niet eenige hardigheid in,

wanneer menfchen, 20 min of meerder
jaaren, met een Acte van Indemniteit

D z uit
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uit dcr7,elver geboorteplaats vertrok-

ken, zich elders hebbende nederge-

zet, derzelvcr fchot en lot daar opge-
bragt, nu oud, zwak, onvermogend,
ja arm geworden, nu noch moeten ko-

men tot lasten van derzelvcr geboor-
te plaats , die nimmer genoegzaam
eenige voordeel van dezen Inboorling
genoten heeft?

En is ee.n en ander niet dubbel fmer-

telyk;, als men daarentegen moet zien

en ondervinden, dat de Roomfchge-
zinden , van dezelfde vreemde plaat-

fen komende, daar de Gereformeer-
den van daan zyn , ja zelfs uit vreem-
de Landen en Koningryken , worden
toegelaaten op een handfchrift van een
Roomfch Armbezorger , en die zich

quafi verplicht , tot het gene waar toe

hy buiten dat verbonden is , te weten

,

dat hy zulk een perfoon , in gevalle yan
armoede , onderhouden zal.

Wanneer men nu eens onbevoor-
oordeeld alles overweegt, zouden 'er

veelen niet vry fpoedig toe overhellen

,

om te befluiten, dat van nu voortaan
de Steden en Dorpen , in het algemeen,
geen Acten, hoe ook genaamd, afga-

ven , noch van elkander vorderden

;

dat
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dat men alleenlyk behoorde acht te

nemen op alle de inkomende perfoo-
nen, ten einde te ovcrv/egen, of de-
zelven op dien tyd nuttig of voordee-
lig kunnen zyn voor die plaats ; en dat

men zich alle naderhand opkomende
lasten door ongelukkige toevallen over
dezelven getrooste. Waren zy te vo-
ren nuttige leden , doch die nu door
de Voorzienigheid bezocht zyn , en
daarom onderfland behoeven , welHfft

zullen zy in 't korte wederom nuttig

zyn , en voor zich zelven en de hun-
nen kunnen zorgen.

Wel is v/aar , dat men de deuren
der Steden dan maar vry openzet ,

en allerlei vreemdelingen doet inko-

men.
Het is zoo, maar dit zal voornament-

lyk plaats hebben in de grootfte koop-
fleden van ons Vereenigd Nederland

,

daar veel vertier, commercie, en geld
te winnen i^. En hierom kunnen in

de bloeiende Steden, de vreemdeling
gen beter als wel in de mindere Ste-

den gedragen worden. Een ieder
Mensch brengt het zyne aan , en vee-
Ie kleine maaken een groote fomme.
Daarenboven, de kleine Steden en

JJ 4 ver-
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verarmde Dorpen zouden dan niet be-
hoeven te weigeren bedeeling aan hun-
ïie Geïndemneerdens te geven , noch
bezwykcn onder die lasten, welke zy
van buiten, door hun geïndemneerde
Inboorlingen , nu noch moeten draa-

gen.

ik zwyge , met opzet , van alle de
moeielykheden, abuizen, geld-weige-
ringen, onder voorwendfelen, van gee-

ne order ter bedeeling te hebben ge-
geven , als tot dien tyd , en onder de-

ze en die bepaaling ; menigvuldig fchry-

ven , en andere onaangenaamheden
meer , die 'er voor Diakonen en Arm-
bezorgers minder zouden zyn, enzy
dus meer in het vermogen , om an-

dere zaaken beter na te kunnen gaan,
dat geen gering voordeel zoude te

wege brengen.
Doch is men 'er voor , en zal de

zaak dan , in 't algemeen , ten nutte
der Diakonyen worden behandeld en
uitgevoerd ; dan dienen de Arten even-
redig en op een gelyken voet te zyn;
dan dienen alle vreemdelingen , van
wat ftaat , of Religie , zonder onder-
fcheid, nergens in te komen met voor-
nemen van zich in deze of geene Stad

ne-
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neder te zetten, dan onder verplichting
van die Keuren en Ordonnantien , als

men daar heeft , en wel vooral ten
aanzien van geringe perfoonen geêma-
neerd; dan dienden, onder verbete-
ring, de Burgers der Steden en Dor-
pen , welke vreemde jongelingen of
jonge dochters als dienstbaare kregen,
verplicht te worden, om, binnen een be-
paalden tyd , dezelven aan de Wyk

,

Bon of Beurtmeesters op te geven

,

en wanneer zy een goede Acte had-
den, dezelve dan met een te vertoo-
nen, enm.et een zeker teeken of hand-
teekening door gemelde Heeren te la-

ten bekrachtigen ; zi Iken die 'er geen
hadden, kon men aanzeggen, binnen
een bepaalden tyd een Acte of Borg-
togt te moeten vertoonen , waar op
dezelven eerst zouden kunnen toege-
laten worden.

Het zal ook tot nut en voordeel der
Diakonyen kunnen ftrekken , dat in
die Steden , welke bevoorrecht zyn
met Zieken- of Gasthuizen, daar van
zoo veel doenlyk zy

, gebruik te maa-
-ö 5 ken:
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ken: de\t^yl de Arme lieden meerder
gemak, verkwikking en toediening der

benoodigde Genees-middelen aldaar

kunnen genieten , dan in hunne laage

en bedompte vunfige wooningen
;

daarenboven de Diakonye merkelyk
ontheven wordt van onkosten , die an-

ders, en toch gebrekkig verfpild, en
hier toe evenwel vereischt worden.
Ten tweeden , men zoude tot voor-

deel der Diakonyen , of tot een Fonds
der Schooien , kunnen onderwinden ,

dat de Makelaars m huizen, tuinen,

lahderyen , obligatien , fchepen en
allerlei Koopmanlchappen , de Pond-
gaarders by het fluiten van elk koop-
partye graanen , als anderzins , den
kooper en verkooper in 't vriendely-

ke wilden indagtig maaken , om aan
den Armen of de Schooien te geden-
ken , en daar toe een klein Armbusje
aan te bieden , om een vrywillig ge-

fchenk te ontfansen.

Ten derden , ook zou te onderzoe-
ken wezen, of men van de Gildens,
niet eenige voordeelen ten dienfte der
Dialconyen zoude kunnen beuren: by
voorbeqld , van een nieuwen Gilde-

broeder of zustef , of by de aanne-

ming
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ming van kneg^ts of dochters ; of van
liefdegiften, ^ie uit de ruime inkom-
ften van een en ander voornaame Gil-

den ten voordecle der Armen, door
vriendelyke fchikkingen , zoude kun-
nen worden befpaard en gegeven. Al
was het dan maar alleen , dat die per-
foonen , dewelke buiten de Stad en
Rechtsgebied gebooren waren, en als

nieuwe Gildebroeders of zusters moe-
ten worden aangenomen, boven het
geen nu betaald moet worden, noch
eenige douceur ten voordeele der Dia-
konyen moesten verftrekken , en wel
vooral die genen , die geerne Gildebroe-
ders wilden worden , ftrydig tegen een
of ander Art. derzelver Ordoimantie

,

aan welken zl Iks niet kon worden ge-
accordeerd , dan na goedvinden ^er
Hooge Regeering, en onder bepaaling
van een zekere gift, naar gelang der
affaires , ten voordeele der Diakonyen
of derzelver Schooien.
Ten vierden, noch kan tot voordeel

ftrekken, dat niet alleen, die eenig on-
derhand van de Diakonyen of Armen-
middelen zullen genieten , vooraf yer-
klaren, dat zy alle hunne goederen

,

zoo tegenwoordige, als die hun na-

maals
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inaals zouden mogen aankomen , eens
en voor altyd overgeven en transpor-

teeren ten behoeve van de Diakonyen,
om daar aan te kunnen vinden het
geen aan dezelve Armen zal zyn ver-

ftrekt met den intrest van dien.

Maar dewyl zoodanige verklaring

niet kan gevorderd worden van kin-

deren, of die in Diakonyen - Armen-
huizen of Aalmoesfeniers-huizen &c.
worden geplaatst, en evenwel echter

dezelve reden kan plaats hebben , om
van de zoodanige in 't vervolg van tyd
de verfchote alimentatie te vorderen,
zoo zoude het ten uiterften heilzaam
voor de Diakonyen of zoodanige hui-

zen zyn, omOctroiby deHeerenStaa-
ten der byzondere Provinciën te ver-

zoeken , om , in gevalle zoodanige kin-

deren door Diakonyen of in derzelver

huizen opgevoed en onderhouden ,

zonder wettige kinderen na te laten,

kwamen te fterven, en eenige goede-

ren na te laten , uit dezelve nalaten-

fchap te mogen trekken alles wat voor
derzelver alimentatie was uitgegeven,

met de verloopene intresfen van dien

(m).
Ten

(m) Zie Gencraalc orders Sec. Capittel ö.
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Ten vyfden, ook zoude het niet on-
voordeelig zyn , dat alle Procureurs,
Notarisfen , Schouts , Secretarisfen iS^c.

in het vriendelyke verplicht wierden,
wanneer zy eenige Testamentaire dis-

pofitien moesten maaken , voor Per-
foonen die vermoogend waren , en gee*
ne kinderen hadden , om in zodanige
gevallen, denzulken te herinneren , de
liakonyen of Schooien met eenig Le-

gaat te gedenken.

§ 7.

Het voornaamfte , dat ter verbetering
en onderfteuning van het gene de
huishoudelyke belangen der Diako-
nyen en Armen-fondfen aanbelangt,
hebbende voorgedragen , kwam het
my niet onduister voor, dat 'er ook
bedoeld v/ierdt , om, ware het mogcr
lyk , doch onder zekere bepalingen

,
eenige handwerken aan te wyzen, waar
door men de Armen in de Steden,
zoo wel als op het platte Land , van
ons Vereenigd Nederland, en in het
byzonder van Zeeland, beftendig aan
den kost konde helpen.

Ons Vereenigd Nederland is, als van
de



<S2
. J. HARGER OVER HET

.de Natuur, cTevorm4<:^i gcfchikt, door
deszelfs ligging aan de Zee , doorfay-
ding der Rj evieren , en grenzing op on-
d/erlcheiden plaatlen aan andere Lan-
.den , om daar in met vrucht veelcrlci

bedryven te kunnen ondernemen.
Doch y zal myn oogmerk wel geluk-

ken , om den Armen zyn eigen brood be-

fiendig te doen winnen , zoo zal ik nu
.ooic éenjge der dienstbaarfle , en te-

vens min kostbaarfle handwerken daar
toe voorflellen, om, dus doende, de
luiheid , ledigheid , en alle uitvlugten

van die Armen , welke 'er zich op toe-

leggen y om Diakonen of Armbezor-
gers te misleiden, en de weldaadige
Burgers tot overlast zyn, op hst klaar-

.ile te ontdekken*
Wy zullen een en andere wyze voor-

dragen, om uit de zoodanige te kun-
nen kiezen , zoo als een ieder voor zyn
.Stad ofDorp, niar gelang der vermo-
gens,, best en uitvoerlykst keurt, onder
inwagting van zegen (hh). Doch

(^li)' De Schryver van het Antwoord , geteekend
Tatriae falus &e.^ heeft noch de volgende bedenkin-
gen opgegeven. " Er zyn verfcheide andere ver-

„ rigtingen in de fabrieken, tot welken de jeugd

„ ooiv behoort te-worden bekwaam gemaakt, — en

„ veele andere handwerken, die zy moeten leeren,

„ waar-
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Doch alvorens men iets onderwind ,
achte niet ondienflig , dat Diakonen

,

Arn>

„ waarin men met hunne 'vcrkie«in^, omftandtg-
j, heden

,. ,ii;:haams en zjelsvermogens we! mng
,5 raadplecgen, maar waarin zy, zoo wel als de
5, kinderen in de weeshuizen , tot een zeke-
„ ren tyd , wanneer zy hunne leerjaaren hadden
9, uitgeltaan , onder het opzfgt van Diakonen , Arm-
as voogden, of andere mannen behoorden te b!y-
,, ven, om niet naar willekeur van den een tot den
„ ander teloopen, terwyl de geringe lieden door-
,, gaans te weinig gezag over hunne kinderen,
„ te weinig begrippen van hunne waare belan-
„ gen hebben , om het daar aan geheel over te laa-

55 ten. Zulk een naauwkeurig toezigt, zulk een
„ band zou misfchien een gezegend middel kun-
,5 nen zyn , dat njet alleen reële kinderen zoo
„ aange^e: wierden, dat zy op zich zelven kön-
j, den bcftaan , daar zy anders ras in de voet-
5, ftappen van hunne ouderen zouden treeden
„ en itn laste eer Arm-kasfcn vervallen , maar
„ dat ook de handwerken in ons land tot meer-
„ der volmaaktheid gebragt wierden,, en veele ma~
,, nufaiïuuren voor minder prys konden gcleeverd
5, woraen , het wtik onder anderen wordt ver-
„ oorzaakt, door dien kinderen, welke hier wei-
5, nig of niets verdienen , in andere Landen , by
„ voorbeeld in zommige plaatfen van Duitsland ea
„ Engeland, tot alles worden gebruikt, waar voor
5, zy vatbaar zyn. Het gering loon , dat zy trek-
„ ken , is zuivere winst^ en ftelt den Fabriekeur
5, in ftaat om hun arbeid, welke door bejaarden af-

„ gewerkt en opgemaakt wordt, voor een laageren
j., prys tegeeven, dan wanneer het van denbegin-
j, ne door dcezen was aangevangen. — Ook zou
5, men dusdoende dejongens kunnen gewennen en

,5 be-
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Armbezorgers , of gegoede Vaderlan-
ders, die ten nutte van derzelver ar-

men evenmensch eenige Fabrieken wil-

den oprichten , zich vooraf vervoeg-
den by hunne wettige Overheden ,

met eerbiedig en nedrig verzoek, niet

alleen om verlof, maar ook derzelver

kragt-

„ bepaalcn , om op denzelfden voet als in Enge-
„ land te werken, daar elk in ecne Fabriek door-

„ kundig gemaakt wordt, in dat gedeelte, waar

„ toe hyzich bepaalt, het welk daar door met veel

,, grooter vaardigheid en volmaaktheid uit zyne
j, handen komt, dan wanneer hy nu het een, dan

5, het ander verrigt , of zelfs het geheel afmaakt,

3, gelyk hier en elders veel plaats vindt. Zoo
5, doende zou men in ftaat kunnen geraaken, om
„ hier Fabrieken op te rigten van Spelden , van

3, N^lden , van Staal , van doorgeflagen Yzer
,

„ van Spykers en allerley Yzerwerfc, van Kinder-

,3 fpeelgoed en andere Neurenburger waaren, van

j, Knoopen , en allerley gegootcn Cieraaden van

„ Kooper , en dergelyken, waaraan Kinderen en

j, aankoomende Gezellen , wanneer zy beften-

5, dig aan eene zekere taak gehouden worden ,

„ veel kunnen afdoen. Indien maar in het oog

„ gehouden wordt , dat zy daar mee in hunne

„ yolwasfene Jaaren den kost zouden kunnen
„ verdienen, is dit ook een middel om de werk-
„ luiden meer tot gefchiktheid en naarftigheid te

„ verpligten , en hun voor het geduurige ver-

„ fpringen te bewaaren , terwyl zy dan in lang

„ zoo veel niet te regt kunnen op andere Win-
„ kels, dan wanneer zy in ftaat zyn, om op zich

„ zeiven te werken, en eene zaak geheel af te

maaken.'^ii
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kragtdaadige hulpe , vaderlyken by-
ftand en befcherming in dezen te mo-
gen ondervinden.
Deze gunst nu verworven hebben-

de, zal men veiligst kunnen beginnen,
en wel met dezulke , als waar van in
de derde en vierde vereischten wordt
gewag gemaakt, waar van het vertier
op waarfchynlyke gronden zal zeker
^yn, daar de beide Sexen, jongen, mid-
delbaaren en ouden , door in Haat zullen
geraaken

, is het niet in 't geheel, dan
ten deele, om aan den kost te komen,
en daar de Stedeling en Dorpeling naar
gelang van of aan het v/ater gelegen

,

zich in zyne keuze zal kunnen verge-
noegen. ^

Allereerst zal ik voorflellen, om in
Zeeland de Flas-Reedery kragtdaadig
voort te zetten.

^

Ik was eenigzinsbedugt, of het zoute
water niet eenig hinder konde aan-
brengen, om de rotting van het Vlaste
beletten, doch my is gebleken , dat in
de Oude Tonge , in het EÜand van
Uverflacque

, te Sim Maartemdyk , in
het Land van Tholen (ii) , bloeijende
vn. DEEL. E Vlas-

(lO Zoo ook in 't Eiland Walcheren, daar wel'

eer
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Vlas-Reederyen gevonden wierden ;

als ook, dat het zoute of brakke water
'er geen fchade aan doet; hierom is

het, dat men de Vlas-Reederyen moet
bevorderen, dewyl 'er van de rypwor-
ding af , tot derzelver voltooying , dat

is , wanneer het Vlas in bruikbaar lin-

nen veranderd is , veele menfchen , en
zelfs in den winter, hun beftaan door
kunnen winnen. Dat zal vooral ge-

fchieden , wanneer door vrywillige be-

ftuurders gefchikte fVerkhuizen , inde
Steden of Dorpen, hier toe zullen wor-
den aangelegd , v/aar in men arme
jonge Dochters, die niet gefchikt zyn
om te dienen , of uit het naayen te

gaan , zal kunnen oeffenen om het
Vlas te hekelen, insgelyks arme vrou-

wen, die niet veel kunnen verrichten ,

of onvermogend om uit het werken te

gaan ; vervolgens ook dezelve in deze
werk-

eer de vlasredetj plaats bad, en ter markt gebrast

werd, waar van een ftraac in Midde burg, op de
graote markt nevens de Hal nitloopcnde, noch den
naam van viasmarkt draagt; waar vanrommigc oude
luiden noch geheugenis draagen , dac zy dien han-
del gezien hebben. En mogelyk behoorde oo!c daar

toe, dat in de Galerycn der Munte in de vroegere

tyden de Linneviarkt pleeg te worden gehouden.
Uit medegedeeUe berichti» san het Zeewujdoe Qencctj^ha^,
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werkhuizen doeti Ortdefwyzeïi in hêt
(pinnen. In deze dagen weete geeft nut'-

"

tiger ^ fpoédiger en minder kostbaars
^ijz^i om de armen, vooral der vrou-
welykeSexe, zoo jongen als ouden, aaft
den kost te helpen , dan dit zoo alge-
meen bekend handwerk, het5p//ï/^«,
in te voeren, 't welk van zoo eene uit-
gebreide , en altoosduurènde nuttig-
heid voor hetmenschdomis, en dieS-
llig om linnen en andere klëedingeft
zamen te flellen. Het is geen vreemd
ftoch ongefchikt bedryf, doch niet ge-
meen m Holhnd of Zeeland. Ea wieti
IS het onbekend , hoe veel Stede- en
Dorpelmgen in de Gelderfche, Ov^er-
ysfelfche en Meyeryfche Quartieren,
hun brood met het fpinnewiel moeten
winnen? _ .,

Men bericht zelfs uitVrankryk te rj^i.
teauroux in Berry , dat men daar ook
Jpmnewieien aan de armen geeft (n) '^

De Jongelingen en Mannen, die ctq^x).

werk hebben, zoude men in deze^hui-
^ 2 2en,

rnVs GravenhaagPchc Courant No. lóo den 2tAuguftus 1778: Zie ook korc bericht weg.ns ee^Spinnewiel door DeBemieres &c. &c. om met 2 han-den te Spinnen. Een voorbeeld hier van ce Utrecht
leest men in de Hiscorifche Courant No. 102 vail25 Augustus 1778,
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zen, alle verder zwaar bedryf doen
verrichten, en wel voornamentlyk, om
het gefponnen, en verder bekwaam
gemaakt gaaren door middel van het
weefgetouw tot linnen te maken.
Men zou een aanvang kunnen ma-

ken met ruwe zoogenaamde Osnabrug-

Jche Linnens , welke meest ten dienste

van 't gemeen , of tot kleeding der
Negers en Negerinnen in de Volkplan-
tingen van onzen Staat, kunnen ge-

bruikt worden.
Verders kan men zich toeleggen op

betere linnens y Servetgoed, witwerkjes en
dergelyke meerder , 't welk men dien-

ftig oordeelt ten algemeenen nutte ge-

reed te maken.
Kan de verdere bereiding , die na

het weeven moet gedaan worden, als

loogen en bleeken , in Zeeland tot die

waarde verricht worden als noodig is,

dan is het wel , of anders de Linnens
op de beste en minst kostbaarile wyze
naar elders te zenden.
De tweede wyze zal ik flellen , om

in het zelfde , of in een ander werk-
huis (o) , de Wol-Reedery aan te vangen.

Ko-

Co) Hier door verftaa ik ook een Zolder, Pakhuis
of
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Komen 'er veele handen te werk
met de Linnen-Reedery , niet minder
met de wolle: dit zal kennelyk zyn,
wanneer men maar eens gadeflaat, wat
'er al moet verricht worden , wanneer
de wolle tot draagbaar laken zal bereid

worden.
Eerst moet dezelve gebroeid ,

ge-

wasichen, gedroogd, gevlaakt,geploo-

zen , gezuiverd ,
gefmout ,

gefcnrob-

beld , gekaard ,
gefponnen en gehas-

peld worden; daarna een deel op {poe-

len , een ander deel op klosfen ge-

wonden , om voor de fcheering te die-

nen; vervolgens wordt de ketting ge-

Ipannen, en dan gaat men aanhetwee-
ven.

Geweeven zynde , komt het by de
vetnopfler; dan naar de Fb//72o/<?;; , Rou-
wers en Droogfcheerden ; dan weder
naar den Rouwer , om het zoo veel

drachten te geven als de qualiteit van
het Laken vereischt ; vervolgens fpant

men het aan het raam ; gedroogd zyn-
de , wordt het andermaal door den
Droogfcheerder gefchoren ; dan komt

E 3 het

of iets dérgelyks, dat men goedkoop bier of elders
kan bekomen, eu bekwaam vindt,

'
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het ten derdenmaal hy den Rouwer, die

'er den ilapcl van het eene einde tot

het andere wel op ichikt; dan gaathet
naar den Ferwer , die het verrykt met
de begeerde koleur; daarna ontfangt

het de Droog fcheerder weder op zyn
disch y ftrykt het hair gelyk , fpant

,

rekt en droogt het op het raam, vouwt
het 200, dat het by den Persjer , om
'er den glans op te brengen , kan be-
zorgd worden. Van den Persfer komt
het in de winkels om verkogt te wor-
den en tot gebruik te dienen.

Wat moet 'er dus niet al gedaan
worden, eer wolle tot laken is gebragt?
wat moeten 'er niet een meenigte men-
fchen, ondcricheiden in bedryf, fexeu
en jaaren om hun brood te winnen

,

aan arbeiden, als die Fabrieken in Ne-
derland bloeien? wat moeten 'er ook
niet een meenigte van handen en tan-

den werk en voedfel ontbeeren , als

het tegengeltelde plaats heeft ? moch-
tsen Nederlands Inwoonderen hier door
worden aangefpoord tot het dragen
van onze inlandiche Lakens en Stofien ,

om het diep verval der Fabrieken , en
derzelver noodlottige gevolgen van nu
Toortaan eenpaarig op te beuren.

Mo-



ONDERHOUD DER ARMEN. 71

Mogelyk zal het fabriceeren van la-

kenen , wegens derzelver omflagtig-

heid en kostbaarheid, voor eenige Ste-

den Zwaar vallen : om dit te vergoe-
den, flellen wy voor om zich dan toe

te leggen op het fabriceeren van wcUe
deekens , gejlreepte en allerlei focrt van
Baayen , Boefelanrs en dergelyke wolle

ftofen. De deekens worden genoeg-
zaam even als de lakens behandeld

;

doch met dit verichil , dat dezelve >

gelyk fergie , gekeperd zyn; zy v/or-

den mede van het getouw komende
gevold, gerouwd, geilreken en verder

behandeld, dat dezelve om te verko-

pen worden bekwaam gemaakt.

De Sers,ien en Carfayen Fabrieken (en

verder alles wat men dienstig oordeelt)

moet ik tot dit einde aanpryzen, kun-

nende met minder kosten worden aan-

gevangen , en ten diende van den land-

man , gemeenen man en foldaaten , wor-
den gebezigd.

Ten derden, onder alle de bedry-

ven en wyzen , waar door men aan

den Armen den meesten dienst , en
aan de Armen-fondfen het grootfte

voordeel zoude te weeg brengen , zal

beilaan, om in gemelde werkhuizen,

li 4 ka-



72 J. HARGER OVER HET

kamers of zolderingen , onder behoor-
lyke opzicht de tf^ olle-Spinnerye van
Sayetten aan den gang te helpen; en
hier toe alle Armen , welke klagen
geen of genoegzaam werk te heboen
om den kost te winnen , en vermo-

fend om noch iets te bedryven, aan
et wol/e/pinnen te helpen. Dewyl nu

het fpinnen in 't gemeen een werk is,

meest de vrouwelyke Sexe eigen ,

(fchoon het van mansperfoonen ook
gedaan kan worden , en veel verkie-

zelyker is dan niets te bedryven) , zoo
bedoele vooral om arme vrouwen, die

niet meer met den grooten hoop me-
de kunnen en Diakonen aanhoudend
lastig vallen en onder de hand kost-

baar voor deArmen-fondfen zyn, door
middel van 't Spinnewiel aan haar brood
te helpen.

De welvaart van ons Vereenigd Ne-
derland hangt af van den bloei der Fa-
brieken, en welke door onverdiende
goedheid het hoofd wederom begin-
nen op te beuren, en een alleraange-
naamst vooruitzicht voor Nederland
voorfpellen , maar het voornaamfte
grond-beginfel der Fabrieken is het
Bpinnewerki zonder 't welke het onmo-
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gelyk is , dat dezelve konnen geoef-

fend worden. Derhalven kan men met
alle ruimte zeggen , is 'er een werk
en werklieden in ons Vereenigd Ne-
derland noodzaakelyk en voordeelig ,

het is het Spinwerk en het zyn de Spin--

ders (p).

Het is daarenboven geen konst, om
het zelve te Ieeren , als 'er maar lust

en yver mede vergezeld gaat , dan kan
een vrouw , al heeft zy nooit het wol-

Ie Spinnen gezien^ in 3 of 4 dagen zoo
veel leeren , dat vermogend is om ge-
meene wolle te Spinnen,

Gebrek aan benoodigde Spin/Iers

,

en om dat men te Rotterdam 'er voor-
beeldig op uit is , om de Armen door
eigen handen-werk aan den kost te

helpen, heeft aanleiding gegeven, dat
Hunne Ed. Gr. Achtb. de Heeren Bur-
gemeesteren, reeds in dit jaar 1778 aan
't Collegie van Broederen Diakonen
hebben ter hand gefield eene fomma

£ 5 van

(p") Ik raade alle Vaderlanders aan om te lezen
het keurig Werkje getyteld: De noodzaaklykheid
van hctSpinnewerk, met eenige middelen ter ver-
meerderingvan 't zelve, voorgelteld afin de Leden
van den Oeconomifchen tak binnen Utrecht, Ge-
committeerd tot de bevordering van de Handwer-
ken en Fabrieken.



74 J- HARGER OVER HET

van drie honderd guldens, cm Spinne'

wielen te doen maken , en aan de Ar-
men tot dat einde uit te deelen , en
dus doende de Jp'mnery van woUe in

hunne wooningen voort te zetten (q).
In den beginne vond men u el eeni-

gen tegenzin, en verfcheiden uitvlugten

onderde Armen; maar nu zy het voor-
deel zien , dat 'er mede te halen is ,

komen zy 'er vrywiilig zelven om vra-

gen. Men heeft het genoegen om
reeds verfcheiden vrouwen met een
Spinnewiel te hebben voorzien , na al-

voorens door een bekwaam e onder-
vrouw geleerd te zyn , zoo verre ge-

bragt , welke nu reeds in 't vermogen
zyn om 20 en 30 fluivers 's weeks 'er

mede te kunnen winnen.
De winst voor een Spinfler wordt

dus bereekend: men geeft, naar mate
dat zy fyn [pinnen kan, van een pakje
van 44 loot, gemeene drie loots wolle,
van 6 tot negen fluivers; van de kroo-
ne w olie hebben zy voor de 44 loot

,

14 of 16 ftuivers voor ieder pakje; en
van de Bratte wol kunnen zy voor

een

(q) Een jroed Spinnewiel kan vervaardigd wor-
den voor drie Guldens, en deHaspei voor 30 Hui-
vers, zoo dat voor ieder arm menhch bedraagt in

£ geheel vier Guldens en tien Itui veris.
>
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een pakje van 44 loot, 24, 26, 28 en
30 ftuivers verdienen.

Nu kan een naarPcige Spinjler 3 pak-
jes, fielt maar eens gemeene 3 loots

wolle , in de week, en 7 pakjes inde
14 dagen fpinnen, en voor ieder 9 ftui-

vers ontfangen: is dan zoodanig bedryf
niet verre boven de ledigheid te ftel-

len ; en beter , dan de Armbezorgers
aanhoudend lastig te vallen , en voor te

wenden , van maar 4 of o ftuivers met
een fteekje naayen , breyen of wat te

wasichen , werken , boodfchappen te

doen, of dergelyke, te kunnen haaien.
Van de Kroone en Bratte wolle kun-

nen zy zoo veel niet /pinnen ; doch het
loon wederom zoo veel meerder zyn-
de, zal de winst al op een en hetzelf-
de uitkomen. 'De winst derhalven
hangt alleen af van derzelver naarftig-

heid om het fpinnen te bedryven.
Deze woUe, om 'er Sayetten van te

bereiden, wordt ploot o£fcheerwolle ge-
naamd , en na alvorens gewasfchen ,

gezuiverd , gedroogd en gekamd te
zyn, aan de Armen bezorgd door Hen»
drik Keyzer (r), welke eene voornaa-

me

(O Binnevader in het Tucht en Werkhuis.
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me woÏÏeplootery en kammery heeft , en
in 't vermogen is om , al waren 'er

nog duizend Spinflers te bekomen , de-

zelve overvloed van wolle en werk
te bezorgen , zoo dat het debiet op
waarfchynlyke gronden hier van zeker
zyn zal: kunnende een bekwaam wol'

lekammer 30 Spinflers in de week aan
't werk houden.
De wolle nu gefponnen zynde , wordt

vervolgens getwynd en dienstbaar ge-

maakt, om 'er broeken , kamizolen ,

kousfen, handfchoenen, mutfen en an-

dere dekkleederen van famen te ftel-

len: het zy door middel van 't weef-
getouw, waar toe men arme mansper-
loonen kan gebruiken ; of door middel
van breyen , gelyk in de Guarnizoen-
fteden , onder de vlytige Soldaaten

,

plaats heeft.

Ook kunnen de Sayetten geverwd
tot onderfcheiden gebruiken , en mees-
te voordeelen, gebezigd worden: welk
een en ander aan de wyze fchikkingen

der beftuurderen overlate.

Dan heeft men noch een foort van
wolle, Hey-wolle gena.2Lmd y en welke op
wekere markt-dagen te Utrecht in 't

openbaar wordt te koop gebragt, dien-

ftig
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ftig tot het fabriceeren van VUggedoeky
Greinweevery en Sayet-band. Deze woh
Ie wordt eigenlyk gefchoren van le-

vendige Schapen. Deze en de witte

woUe is het meest geacht. De Her-
ders en LandUeden brengen deze woU
Ie in vliezen of vluizen, ongezuiverd
en vuil ter markt; derhalven moet de-

zelve gewasfchen worden , en gezui-

verd van 't vet en vuiligheden, waar
door dezelve ook eenig verlies onder-
gaat.

De wasfching wordt verricht door
middel van warm water en zwarte zeep ;

vervolgens wordtze gedroogd , ge-

pluist, geklopt, de oly ingevreven,
gekamd en voor 't fpinnen gereed ge-
maakt. Het voornaamfle der wolle be*

reiding is het forteeren. De wolle van
een en het zelfde Schaap heeft ver-

fchillende qualiteiten: by voorbeeld öfe

wolle van den hals en rug wordt voor
de beste , dan die van den flaart en bil-

len , dan die van onder de keel en
buik en de overige deelen , voor min-
der foort gehouden. Het welk alles

van de bekwaamheid van den baaswoh
lekammer afhangt.

Ik zal my kortheidshalve over de
eigen.
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cigenfchappen der woÏÏe niet verder
uitlaten ; doch alleen met een kort

woord meiden, dat dereden, waarom
in Spanjen en Engeland de nvolle be-

ter valt , dan hier te Lande , onder
verbetering nergens anders aan kan
tocgefchreven worden, als aan de ge*

duurige verandering van "t weeder.
Om nu ons oogmerk in alles verder

te bereiken, zal men zich vooral die-

nen toe te leggen op de beste Schaa-

pen , en aan die van Castilien den
voorrang geven. Deze foort van Scha-
pen zullen best voortkweeken en tie-

ren in de hooge en drooge heiden der
Gelderfche en Overysfelfche Quartie-

ren. Ook dient men te letten op de
weiden der Schapen: men zal zich best
bevinden, de Schapen die hoog op de
pooten en fterk zyn, te weiden in gra-

zige en groene weiden , de middelfoort
op de akkers na den oogst , en de
Zwakke en tederfte op drooge heiden.
De onvermoeide yver , om het wel-

zyn der Armen en derzelver kroost
aanhoudend te zoeken, heeft de Hee-
ren Regenten der Diakonye-Schoo-
len te Rotterdam aangefpoord tot

een onderzoek, of men niet iets kon-
de
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de vinden, om vooral de arme, en
genoegzaam volleerde jonge doch-
ters van lo, II, 12 Jaaren, dewyl ze
niet alle aan het naayen kunnen ge-
bragt worden , en te min vermogend
^yn om onder den Burger te dienen,
aan 't werk te zetten, en tevens te
bevryden van ftraatloopen en andere
ongeregeldheden.
Zy hebben hierom best gedacht

,

om , op het voetfpoor van zeker Spirim

fchool van Carnet of Keeting-ga.2iren
,

te Schiedam voor arme jonge doch-
ters opgerxht, te beproeven, of men
niet dergelyks onder de arme School-
kinderen met voordeel zoude kunnen
onderwinden ?

Om nu in alles wel te flagen, heb-
ben Regenten der Schooien hunne
toevlugt eerst genomen tot hun Ed:
Gr: Achtb: de Heeren Burgemeeste-
ren , en zyn daar zoo gunstig geflaagd,
dat zy hebben bekomen een fomma
van zes duizend guldens, op zekere
voorwaarden, om dit zoo nuttig oog-
merk te bereiken; vervolgens eenige
duizenden ponden HeywoUe gekogt;
zich voorzien van een bekwaam Mees-
ter l^f^oMe kammer y gefchikte huizing

voor
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voor een Wolle kammery, en vervol-
gens boven een der nieuwe Diakonye-
Schoolen een Spinzaal doen gereed
maken.
Daar men nu het genoegen heeft,

om een meenigte van jonge dochters ,

door een bekwaame fpinvrouw on-
derwezen , als om ftryd Carnet of Kee-
tinfr gaaren te zienfpinnen.
Deze kinderen fpinnen zoo vaardig

en fyn , dat het te verwonderen is

;

hoe fynder zy Spinnen , hoe meerder
winste zy bekomen, dewyl alles naar
de meerderheid der draaaen op den
haspel berekend wordt. "Er zyn, die

12;, 14, 16 en 18 Huivers 's weeks zul-

len kunnen winnen. De winst wordt
aldus bepaald. Van ieder bol wolle,
wegende 10 loot , moet worden ge-
lponnen een lengte van 36 maal 57
keeren op den haspel, en men ont-

fangt daar voor maar gemeen gelpon-
nen '2 Huivers ; doch wanneer zy den
draad zoo fyn fpinnen , dat 'er uit de-
zelve bol wolle een tweede lengte van
3Ó maal 57 keeren hervoortkomt, dan
ontfangen zy hier voor 6 Huivers , of
te famen gerekend 8 Huivers : dit nu
verricht wordende in 2 dagen, kan

zoo

"V.
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200 een meisje 24 ftuivers 's weeks
verdienen. Doch heeft zy de bepaalde
lengte niet, ondergaat zy ook eenige

korting naar uitwyzen van den accu-

raat geteekenden haspel.

Deze kinderen hebben noch dit voor-

recht , dat haar handen zeer gefchikt

worden, om de allerfynfte óratte wol-

Ie te /pinnen , waar door derzelver win-
ften, weekelyks, tegen die van een
naaifler rykelyk kunnen opwegen. Zy
blyven onder een minzaam en zedelyk
gedrag bewarend toeverzicht; genieten
voorrechten boven duizenden, en die

zy nimmer genoeg kunnen erkennen.
Willen zy, meerder jaaren bekomen
hebbende, het fpinnewiel vevlsiten, en
gaan dienen , derzelver plaatfen zullen
met andere vervuld worden, en heb-
ben dan echter een kunst geleerd

,

daar zy altoos in 't vervolg weder 't

brood mede kunnen winnen.
Deze fabriek gaat zoo wel, en be-

looft zoo veel, dat, had men maar
Spinflers genoeg , 'er veel geld mede
^oude gewonnen worden, flen meenig-
te wolle wordt ook door vrouwen ge-
fponnen tot carnet of keeting gaaren y

welker winllen zyn naar gelang der
nu HEEu F fyn
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fynte en vlugheid, waar mede het gaa*

ren gefponnen wordt.

Ik verkieze niet om zwaarigheden ,

die men hier tegen zoude kunnen in-

brengen, te wederleggen: dewyl men
dat genoegzaam altoos kan doen; maar
wyze liever den lezer naar het reeds
geprezen werkje , 't gene alles voor
my zal voldingen en afdoen (s).

De vierde wyze : ik keure niet on-
dienftig, om de eatoenen en Imnen gaa*

ren Twyneryen , dewyl daar veel Ar-
men , van jonge ai meerdere jaaren

,

van beiderlei Sexen , aan te werk ko-
men, met nadruk voort te zetten, en
daar men het dienftjg keurt, op nieuws
aan te vangen.
Konde men de Thvyneryen ^van zy-

den, meerder bevorderen en aan den
gang brengen, meenig een der Armen
zoude zoo veel kunnen winnen , dat
geen Diakonye^onderfteuning benoo.^-

digd had.
Men zou ter verbetering van het ze-

delyk gedrag tevens in deze zyde-wind-
werkhuizen , of Twyneryen , het voet^

Ipoor der Amfterdammers kunnen voi-

geja:

Cs) De noodzaakely-kheid van het Spinwerk
met ecnige Middelen &c.
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gen: jonge meisjes van 8 tot i'^- jaaren,

en welker ouders van de Diakonyen
trekken , worden niet fleg£s met het

winden van zyde aan werk en winst

geholpen, maar ook in 't lezen, fchry-

ven , en de gronden van den Gods-
dienst onderwezen (t).

Zoo 'er ooit eene gmiftige gelegen-

heid voor ons Vereenigd Nederland is

geweest, om vooral de zyde-fabrieken
te bevorderen , zoo is het nu: en zulks

heeft men te danken aan den onver-

moeiden yver en proeven, ten alge-

meenen nut en welvaart des Vader-
lands , voorgefteld door den Edelen
Heere en Mr, w. h rjti hosselt (u) ,

in wiens Verhandelinge men alles kan
vinden, van het plantfoen der Moerbe-
^ien-boomen af, tot de zydewormen;
derzelver opvoeding , foorten en ge-

breken; het aanwinnen der zyden; be-

zwaaren; berekening der winften; met
één woord , niets uitgeüoten , zoo
dat 2y geen aanpryzing noodig heeft.

F 2 La-

CO Zie Tegenw. Staat der Ver. Ned. 5 deel i (tut
bladz. 120.

(u) Holl. Maatfch. te Haarlem 17 deel, 2 ftnk:.— MARTIN ET Catech. der Natuur 3 deel blaJz. 125
ea vervolgens.
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Laten wy, geliefde Vaderlanders ^

dit roemwaardig voorbeeld volgen,
de vadfigheid en onverfchilligheid ver-

bannen, en ons toeleggen op nuttige

ontdekkingen, om dus onze arme
medemenfchen aan den kost te helpen.
De vyfde wyze : een algemeene nut-

tigheid , doch inzonderheid voor on-
zen armen medemensch, is 'er te wach-
ten , wanneer men de Touw-fpinne'

ryen , van het zeil en bindgaaren af tot

de verdere foorten van klein en grooter
touwwerk toe , meerder wilde voort-

zetten , derzelver vertier voor binnen-
en buitenlandfche Scheepvaart begun-
fligde, en dus doende tot meerderen
iland en bloei poogde te brengen.
Onder dit Artikel make ik ook be-
trekkelyk,. om zich vooral toe te leg-

gen op het fabriceeren van het earrel'

doek , zeildoek , graauw en vlaamscb linnen,

als mede om van het groffte foort van
hennip , kleeden , dweilen , peperbaaien,

gonje , en andere zakken, en wat meer-
der dienstbaar kan zyn, te doen we-
ven , en in het gebruik te helpen.

De zesde wyze : ook keure ik dien-

ftig het breyen van Netten voor de groo-

te en kleine Visfcheryen , of andere
dienst-
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dienstbaare einden: het zelve kan door
arme menfchen , onvermogende om
te werken , echter geoefiend worden.
Wel is waar, het loon is gering, doch
het is beter een half ey dan een ledi'

ge dop, en verkiezelyk verre boveai
de ledigheid , welke niets dan kwaad
geeft
De zevende wyze: met voordeel en

ten algemeenen nut kan men onder-
winden de Hoedemakeryen voort te zet-

ten, dewyl dezelve niet ontbeerd kun-
nen worden.
En fchoon de Hoeden van zuiver

Castoor wel de grootfte achting heb-
ben , zoo kan men , tot de gewoone
Hoeden, het konynen en kerneis hair,

als dat van Vigogne , Perfiaanjcbe^ Ert'

gelfche , Spaanjche , Pooljche , Boheem'
fche en onze gemeene LandswoUe , be-
hoorlyk gewasfchen, gekamd, en ge-
zuiverd, bekwaamlyk bezigen.

Ik houde my verzekerd , dat de hier
van wel bereide inlandfche Hoeden,
trots alle vreemde, op den duur beter
en fterker zullen bevonden worden.
Van de geringile wolle , zoude men

de zoogenaamde gemeene of Neger-
boeden, Schippers mutfen &c. kunnen

F 3 ma-
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maken , dc2;clve in onze Colonien en
onder onze Zeevaarenden invoeren

,

alle vreemde beletten, en dus doen-
de deze zoo nuttige Fabriek allezins

onderlleunen en handhaven.
Men zou tegen deze en andere voor-

gellelde wyzen kunnen inbrengen : hoe
zal men dit onderwinden, de armefi

^yn niet alle kundig en vermogend
om dit werk en andere , die voorge-
dragen worden , te oefïenen ? dat is ,

en zal met veelen zoo zyn, maar het
moet aan dezelven, en welaan de arme
]eugd , na dat van de Schooien zyn
afgegaan , geleerd worden , en zy tot

deze en andere bedryven worden op-
geleid^ om dus doende hun eigen brood
te winnen, met die vleiende hope en
vooruitzicht, dat het nageflagt der nu
trekkende Armen geen üiakonye- on-
derlleuning zal benoodigd hebben.
Het voortzetten der Fabrieken, en

de wyze ter verbetering zyn , en zul-

len blyven, de eerfte en voornaamile
werktuigen óm aan den armen mensch
het brood te verfchaffen , 's Lands ou-
den luister en burgerftand doen herle-

ven; doch dit alles kan niet op een
Cögenbhk , maar moet door tyd en
•*'^- vlyt
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vlyt gefchieden , zoo dat onze kinde-
ren 'er de vruchten eerst recht van zul-

len fmaken. Geliefde Vaderlanders!
als men maar dien zegen mag genie-
ten, dat onze Fabrieken in 't algemeen
door Overheden en Onderdaanen wor-
den voorgellaan , het vreemde verban-
nen of aan zyn plaats gelaten , dan zai

alles herleven, de arbeider en armen
met vreugde hun eigen brood eeten ,

en de Armbezorger blymoedig , en
niet al zuchtende , zyn werk verrich-
ten.

De achtile wyze: ook ben ik niet af-

keerig van het denkbeeld, om deels

ter onderfteuning der Diakonyen , deels
om min vermogende arme menfchen,
die niet veel werken kunnen, evenwel
in de gelegenheid te Hellen van iets

te winnen , hier toe in voornaame
Steden en Dorpen , Turffchmiren of
Pakhuizen te huuren of daar toe aan
te leggen ; de Turf aldaar voor een
behoorlyken prys aan een ieder om
gereed geld te verkoopen , zoo noch-
thans , dat de onkosten en daggelden
voor die arme menfchen hier uit kon-
den worden goedgemaakt. TwyfFele
geenzins, of men zou alle vrydom van

i^ 4 's Lands
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's Lands en Stads Imposten by den
inflag bekomen , ten minften alle mo-
gelyke hulpe , als men zich maar be-

hoorlyk addresfeerde by onze geëer-

biedigde Overheden ; en dit dus zon-

der fchade kunnen in 't werk ftellen.

De negende wyze : dewyl men in

Zeeland eenen al vry goeden handel
dryft op de kust van Guinea , en der
Slaaven, zoo fchuive ook onder de aan-

dacht , of men niet, in daar toe ge-

fchikte werkhuizen , zoude kunnen aan-

vangen het fabriceeren van zooge-
naamde Neurenburger waaren , dat is

een oneindigheid van allerlei kleine en
aartige fnuisteryen uit allerlei werkftof-

fen y doch voornamentlyk uit hout fa-

mengelleld; welke kunnen dienen tot

algemeen gebruik, en ook eenigevoor
de kust van Guinea.
Konde en mochte dit wel gelukken,

'er zouden honderden menfchen en
kinderen van beiderlei Sexen , door
aan brood , en duizenden guldens jaar-

lyks voor het Vaderland mede gewon-
nen worden, dewyl 'er noch veele de-

zer kramerye, in de plaats van geld,
in den Slavenhandel op de kust van
Guinea gebezigd worden.

De
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De tiende wyze : niet minder nuttig

en voordeelig zoude ik achten , dat

men Tzer-Fabrieken of Werkhuizen ,

daar men allerlei Yzerwerk, voorna-

mentlyk 't geene tot bouwen van Sche-
pen en Huizen vereischt wordt, kwa-
me op te richten, en klaar te maken,
op dat men dien zoo machtigen invoer
van gemaaktYzerwerk , uit Duitschland,

Vrankryk , Luikerland , en van elders,

komende , zoude kunnen ontberen , om
onze inwoonderen en .arbeiders hier

door hun eigen brood en beftaan te

doen winnen ?

Wien is het onbekend, wat een aan-

tal huisgezinnen met het fmeden, doch
van een ander foort van Yzerwerk

,

meerder tot keukengereedfchap ge-
fchikt , in het vermakelyk dorp Over'
fchie in Holland gelegen , den kost ko-
men te winnen?
De elfde wyze : certyds was 'er een

meerder gewoonte om de wanden der
Vaderlandfche vertrekken , met keur
van fchilderyen te verderen ; doch de
buitengewoone kostbaarheid heeft de-
zen fmaak doen verminderen en ver-
anderen, en dezelve thans met behang-
fel \2iXï goud leder , gephiimeerd en befcbil-

F 5 derd
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derd doek , ja ook met fraai gecoïeurd

papier op te pronken. Dewyl nu de-

ze gewoonte zoo algemeen wordt, en
op zich zelve befchouwd ook min kost-

baar , en voor het oog aangenaam is

,

dewyl een behangen vertrek als ge«

kleed kan worden aangemerkt, en zeer
weinig huis cieraadenvan nooden heeft;

zoo kan men zich met eenige zeker-

heid vleyen , dat 'er door den tyd wat
goeds te wachten is , wanneer men in

eendaar toe gQÏchikx.Q werkplaats , zoo
als 'er te Amllerdam gevonden wor-
den, een konst en behang fel Fabriek in

Zeeland kwam op te richten , waar in

men allerlei foort van befchilderd pa-

pier- en doek-behangfel y en kan het in

der tyd zyn van goud leder gereed te

maken (kk).

Wel is waar , de teeken- en fchilder'

kunde is tot dit einde zeer noodzaake-

lyk; doch hierom zoude men , onder
de

(kk) MiJJelburi pleeg beroemd te zyn, weg:ens
het deugdzaam en fraai Goud Leder, 't geen men
aldaar maakte; men vindt het noch aldaar aan de
wanden van vecle huizen; en men pleeg 'er meer
dan een gebouw te hebben, daar 't zelve bereid

wierd, welke noch den naam van Goud Leêrhuk.en

hebben behouden. Uit medegedeelde berichten aan het

Zeeuvjfche Genooffchup,
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de arme fchooljeugd , de zoodanigen

daar toe dienen uit te denken , die

vlug van geest waren, en eerst tot het

teekenen op te leiden, om dus doen-

de aan dit doel te beantwoorden , in-

voege zoo als 'er te Rotterdam (ll)

eenige arme jongelingen reeds uitne-

mende teeken -vorderingen hebben
getoond, in het vooruitzicht, om dus
met eere hun bellaan te winnen, op
goede gronden tot dit of andere dienst-

baare einden voorfpeld.

De twaalfde w\^ze : onder geen der
minile om de armen beflendig aan den
kost te doen komen , flelle het bevor-
deren des Koophandels , Scheepvaart

^

Visfcberyen , Landbouw , Wihkel- en
Neering- bedryf.

Deze takken van 's Lands welvaart,
werken even eens als flagaderen in het
lichaam van ons Vereenigd Nederland,

en

(ll) Ter opleiding tot de Teeken en Schilder-
kunde is in 't jaar 1778 te Middelburg, onder de
goedkeurende begunftiging van de Ed. Aciitb. Re-
geeringe een Coüegie opgericht, waar in vooreen
klein jaargeld van llegts ëénen Ryksdaalder , de
beste lesfen worden gegeeven in het Teekenen;
terwyl aldaar ook door meerder geöeffende naar het
Mode'l wordt geteekend , met een allergewenfcht
gevolg van goede vorderinge. Vit medegedeelde be-
ricbtett aan het Zteewwfche Genootfiba^,
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en verfpreiden allerlei vertier en voor-
deel tot in de afgelegenfle oorden on-
zer Vaderlanders.

Wat was 'er niet een breed veld

,

om over een en ander uit te weiden

;

maar ik wyze liever den goedgunfti-
gen Lezer naar die keurige antwoor-
den , over deze onderwerpen door de
reeds gemelde Heeren van den heu-
vel, ROGGE en ZILLEZEN (v) , ten nut-
te van het Vaderland medegedeeld.

Alleen zeggen wy, om de waarheid
hulde te doen , gaat het den koopman
wel y dan gaat het den ambachtsman

,

den winkelier, den burger, den land-

man, den zeeman, ja ook den gemee-
nen en armen man wel , dewyl alles

als een keten aan elkander verbon-
den is.

Schuive derhalven eens onder de
aandagt iets , dat geen geringe nuttig-

heden voor veele uitgemergelde fte-

delingen van ons Vereenigd Nederland
zoude kunnen te weeg Drengen, en
den armen man , om bellendig aan

den

Cv^ Verhand. der Hol). Maatfchappye XVI. deel.

Achte lezenswaardig een ftukje getyteld: aan myn
Vadvrland &c gedrukc by C. van Hoogeveen junior,
te Leiden 1778. - .

'



ONDERHOUD DER ARMEN. 9$

den kost te komen , veel zoude toe-

brengen.
Ik pryze als een der voornaamfte mid-

delen hier toe aan, om het getal van
's Lands krygsmacht aanmerkelyk te

vermeerderen, en onze zoo verarmde
Guarnifoen-plaatfen niet alleen , maar
ook veele onzer zoo vervallen binnen-

fieden daar mede te voorzien en op te

vullen.

Wie is niet innig aangedaan, als

men naar gelang dezer omflandighe-
den veele Guarnifoen- en binnen- jle-

den met aandacht befchouwt, hier en
elders veele flreeken met huisjes ver-

vallen , onbewoond, gedoopt , ja in

ruinen en open plaaffen veranderd
ziet, daar nu voor 't gemeene Land of
Stad geen voordeel van komt noch te

wachten is.

Maar konde men omtrent dit voor-
del flagen, door eerbiedige en nede-
rige vertoogen by de Vaderen des
Vaderlands dan zouden die uitgeput-
te inwoonders in het vermogen wor-
den gefield, om hun fchot en lot op
te brengen;— de winkeliers meerder
vertier en aftrek van allerlei koopwaa-
ren, fpyzen, en dranken^ bekomen

met
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met aangenaame winden;— de fchip-

pers met meerder commisüen belast,

zullen hunne reizen, wel beiaden, en
met voordeel kunnen volvoeren;— de
kooplieden meerder aflevering beko-
mende , genieten hier door hunne
voordeelen , en aan de fleepers ,

kruiers en gemecne arbeiders wordt
gelegenheid gegeven, om voor hun
huisgezin den kost te winnen. Met
één woord, een ieder in deni Burger-

ftand van groot tot klein zal het on-

dervinden , als een natuurlyk gevolg

,

dewyl de winnende hand mild is.

My is van kundige lieden te Ber-

gen op den Zoom woonende wel ver-

haald, dat, wanneer 'er drie duizend

Soldaaten in Guarnifoen leggen, dat

'er dan voor alle brave Burgers ge-

legenheid is , om met eere hun brood
te kunnen winnen. De bepaling des

volks , kan en dient men naar gelang

der Steden te fchikken, 't weik aari

des kundigen overlate.

Wel is waar , dat de vermeerde-

ring van Troupen een bezwaar voor

de geld-middelen van ons Vaderland

zoude zyn, doch zoo groot evenwel

niet, als het in 't eerfle wel voorkomt;
maar
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maar tevens is het ook waar, dat het
ras door de meerdere inkomfben , de^

wyl 'er niets kan gebruikt worden ,

of men moet 'er 's Lands billyke

rechten van betalen, zoude vergoed
worden.
Mag ik 'er nog byvoegen : wat

zoude 'er niet een aangenaam vertier

beipeurd worden, onder de daar in

belang hebbende Fabrieken van ons
Vaderland, en hoe zouden zy dus el-

kander onderfleunen.

En kan de veiligheid voor ons Ver-
eenigd Vaderland wel hoog genoeg
gefchat worden , welke men hier door
tevens zoude bekomen : vooral wan-
neer men eens onverhoeds wierd aan-
gerand of gedreigd, dan was men als

in een oogenblik in flaat , door eigen
macht het gevaar tekeeren, daar men
nu al fmeekende, en met onnoemely-
ker geld-fommen, vreemde hulpben-
den zoude moeten koopen en in dienst
nemen.
Mocht dit ftuk , na ernftigc over-

weging, door de Vaderen onzes Va-
derlands tot fland worden gebragt,
zoo ten nutte der uitgeputte Guarni-
foen- ftedelingen , als ten voordeele

van
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van de inwoonders der binnen {leden,

houde my op goede gronden verze-

kerd, dat 'er een glans van welvaart
in 't algemeen over Nederland zoude
worden verlpreid, en met blydfchap
door Diakonen en Armbezorgers van
de Steden en Dorpen ondervon-
den (mm).

ö B.

Zullen nu de wyzen, om de armen
beftendig aan den kost te helpen ,

wel flagen, men zal zich vooraf als in

de dagen van ouds toeleggen, om al-

le noodige materialen ons eigen te ma-
ken.

(mm) Wanneer men onderftelt, dat *er de krygs-
magtis, dan is 't zeker, dat zwaare Guarnizoe-
nen j voor enkele, vooral kleine lieden , zeer nut-
tig zyn, ten voordeele der Confumtie ; dieS het
wenfchelyk ware, dat 'sLands geld, 't geen in de
Barriere-fteden van Oostenryks Vlaanderen en Bra-
bant verteerd wordt, in onze binnenftcden konde
worden gcnooten. En zoo men de Militairen

meer uit 'sLands kinderen konde neemen, gelyk
in Zwitzerland en Venetien gefchiedt , en de be-
hoeften tot kleeding , wapening, en toerusting,
uit onze eigen Fabrieken konden gefchieden, zoo
dat de uitgaaven weer in onzen fchoot keerden

,

zoude men voor hec nuttige van eene vermeer-
derae krygsmacht meer konnen beOuiten. Uit me-
degedeetde berichten aan het Zceuwjche GetéOoffcha^*
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ken , en uit de eerfte hand te doen ge-
worden ;— vervolgens om de Manu-
factuuren , die uit allerlei koopmans
waaren, als ertzen , (leen, hout, zyde

,

wolle en andere dienstbaare materialen

meerder , zouden kunnen worden za-

mengefteld , door konst en werk van
menfchen handen , in ons Vaderland
en Volkplantingen voor te ftaan en te

bevorderen.
Geliefde Vaderlanders ! vraagt heC

eens rondborftig aan u eigen zelven

:

kunnen de Engelfcbe , Franfche en an-

dere vreemde fyne en middelbaare la*

kens , greinen , fyne en middelbaare
wolle Dekens , als mede Zydeftoffen
en half zyde Stoffen , ook Garen en Ka-
toen Fabrieken, tegen de echte voort-

brengfels van ons Leiden oiutrecht enz.

in wezenlyken duur en deugdzaam-
heid wel opwegen ? immers neen ! als

men 'er een en dezelfde waarde voor
wil geven.
Kunnen de Engelfcbe , Franfche en

Brabantfche hoeden , als men evenveel
geld wil befleeden , onze eigen ge-
maakte hoeden wel overtreffen ? is het
niet inderdaad veel gefchreeuw en wei-
nig wölle?

viu DEEL. G Ech-
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Echter wil ik niet ontveinzen , dat de
glans der buitenlandfche Manufactuu-
ren onze oogen verleidt en zinnen be-

tovert ; doch hoe ras is die glans ver»

dwenen

!

En eens genomen^ het buitenland-

fche ware in allerlei opzicht beter ,

mogen en hebben wy dan noch wel
vryheid, om deze Manufactuuren voor
te ilaan? onzen medeburger, onseigen
zelfs, en ons nageflacht voor altoos in

armoede , en ons dierbaarVaderland in

een onherflelbaar verval te dompelen ?

Meent niet Landgenooten! 'dat ik ie-

mand uwer aan banden wil leggen, noch
bepalen , wat hy al of niet zal mogeli
dragen.

Doch laten wy ook niet al te- onver-
fchillig in dezen ons gedragen , maar
met opmerking gadeflaan die gewigti-

ge.. omwending onzer Fabrieken , en
hoe dat Nederlands Inwoonderén vep-

anderd en vermodend zyn; alles moet'
thans vreemd, dan deze en geene aar-

tigheid, de eerfte fmaak zyn, en door
alle die vreemde fmaaken worden Ne^'
derlands Inwoonderén zoo fmaakelooS'
gemaakt , dat men. onzen eigen treuri-

gen toeftand der vervallen Fabrieken ^n
^rioJt x> .;x&^v. Tra-
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Trafiekerï^ en den- hoogen noöd'V-alit

200 veele duizenden verarmde huisge-

zinnen proeven noch fmaken kunnen/
Het is met onze ^Jedérianders cveti

^00 gefield , als ^er ten opzichte van
Ephraim flaat aangeteekend: vreemde
njerteeren zyn kracht endp hy en merkt
het niet (w). -•' "•- v

'^'v
' -;

Doch ik voedë nü'wedèrorn eén'ftilJ

Ie hoop , dat alle die öns Vaderland
beminnen, van de Staatsman tot den
gemeenen m.an , 'er vdn nu af aan op
üit zullen zyn , om gepaste middelen!

te beramen , en alles in het wérk te

ftellen , dat ter wederopbeuring vaii

liet vervallene ftrekken kan: en menl
<ius in den volften zin op dé Veree^
iiigde Nederlanders zoude kunnen toe-^

pasfen , zy werken tot dat einde alle ge*

lykelyL
'

. I • » . > ->

,
Tegen deze voorgeflelde wfzQ , drrf

den armen, en wel vooral in Zeeland
beftendig aan den kostte helpen, zul-'

len en kuimeri veele zwaarighedeiï
worden ingebi*acht; als,; wie izal van heé

2'' ' ' 'geehf

(w) Hozea Cap. 7. vers gl en lo.-
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geen is voorgefteld y iets durven on'

derwinden , 'er zal by flot der reke-

ning niets mede te winnen zyn ; in En-
geland, Vranktyky Vlaanderen ^ Duitscb-

land , Luikerland , in onze Provinciën

frïedand , Groningerland , Gelderland

en Overysfelfebe Quartieren y daar is al-

les goedkoop; de werkloonen gering;

en daarom kan men in Holland y Zee-
land en Utrecht tegen hun niet fabri-

ceeren ?

Het is in der daad een zaak , die wel
mag bekeeken worden , ik ftemme het

veerdig toe ; doch zulke tegenwerping
kan men maken tegen all-e voorftellen y

Fabrieken en ondernemingen ten nut-

te van ons Vaderland voorgedragen
en by de hand gevat, of moet men
dan daarom niets onderwinden en al-

les maar laaten vaaren?
Lieve Vaderlanders! wanneer wy

ons in een lek en zinkend fchip bevin*

den, moeten wy dan zonder handen
aan de pompen te flaan ons zoo maar
doen omkomen ? Zouden wy ons zel-

ven niet moeten befchuldigen? zouden
wy het voor onze kinderen en na-

geflagt wel kunnen verantwoorden,
iadien wy , daar het meer dan tyd

is,
/«i -fis \^ 6Vj-,
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is , lafhartig en werkeloos, .bleven

bitten ?
'^" '

Te meerder , de hoop van herftel is

immers niet geheel afgefneden , daar

zyn noch weivaarende takken hier en
elders in ons Vereenigd Nederland.

Is 'er geld, de hoofdzuil der Fabrie-

ken, noodig, geen land daar men het
fpoediger en met lager renten belast,

kan bekomen dan in ons Vaderland.
Wel is waar, het ziet *er donker

uit, doch de kwynende takken kun-
nen noch worden opgebeurd, als men
maar handen en harten in één ilaat.

Een eere te (lellen in onze eigen Fa-
brieken voor te ftaan , alles met voor-
zichtigheid en geduldigheid te onderne-
men en dragen, zich met eene kleine

winst te vergenoegen; befcheiden, zui-

nig en naarftig te leven , en andere lof-

felyke deugden onzer Voorvaderen te

willen navolgen; dan is 'er noch hoo-
pe, ja groot hoope van herllel voor
Nederland,
Eene andere zwaarigheid, aangaande

de dagloonen der arbeiders , pooge ik
dus weg te nemen : 'Er is inderdaad, zoo
het oppervlakkig fchynt , een aanmer-
kelyk verfchil in Holland, Zeeland en

G 3 Ut'
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Ui.re,chi , en de Gelderfcb^ en Ovêr*
ysfelfche Quartieren, Doch het is in-

derdaad zoo niet:: men moet vooral

ipr^t oog houden, • dat men in de Qeh
^^rjche en dergelyke Jlreeken, zoo veel
niet van nooden heeftom; van te le^

ven>, maar daaris xpok zoo veel niet

cm te winnepi^j^s.iff if^Z/fl;?^^ Zeeland

^

en, Utrecht. .. ..

' .'.'-.' ',...
;

%rX)e. ondervinding leert immers , dat

in die landen,, daar het 2cwd -genaamd
f)eterkoop . te^fev^^ is > ;sy:eii|ii^ • \^ord$

f
ewonnen , eri;. zqcx is' het pok omge-'

eercl.fi^^/; j'ir.d f ) .

En laaten w5.:eens nit een andef
oogpunt zelfs in Èiolland of Zeehnd

,^

de inkomften der ajrbeiders (nn) on^

:io( ..^
:

.
,

.V T-T ." :

.
^N]s) .!t Gee^ wegens 'c verkiezen, van mint/er\

JiiggeUn wordt gèrcfeld'is wat bedenkclyk ; zou-*

demeii TOenfchea, die^.è'S guldcri'swftks win**'

nen., konnen raaden-pin V.Q01: 39.4 g»ldèa, te werke%
in dé boope van d'oór 't -gefieele ja^jr te zulléii;

werken? De winter duurt zelden 4 a-5 maan de n-',-

en Ambachtsgezel lerïjdi<?, 7 a: 8,gi}ldp;i: wijnijen,

zyn ons volftrekt no.odig. . .: .
.',

Zoude het geencn beteren raad zyn", dat ffleri-r'

fc^jcn, wier hanxlteering 's winters- ftil ftaat, &ti^

dus tot lasten van de Diakoniq koömen, zich toq»~

icidcn,. om by hunne zomerhandcccringc eenig-

^intcrwerk te doen, dat zelfs by 'flegt weder kaq'
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ons eens 2 arbeiders, ieder met een
vrouw en 3 kinderen belast : d'eene

kiest in een Fabriek voor 3 of 4 gul-

dens in de week 't geheele jaar door
te werken ; de andere in tegendeel

om als Timmerman of Metzelaars-

knegt j meerder daggeld te beuren,
pm dat hy zomers 7 en 8 guldens kaïï

winnen. By beiden fchiet weekelykS
niet over , fpaaren kunnen de arbei-

ders thans in 't algemeen niet, en zor*

gen^ wel ja^ geen elenden voor den
tyd, zorgen als men watwint, en zor-

gen als men niet en wint, dat is dub-
bel zorgen^

De oude fpaarzaamlield kef^t mert
G 4 ' V ;r iu

Wrtrdèfi géntefTéncl ; hf voorbeeld wiven , oF eenifi:

ander bedryf; men weet inlmers^ daE zullcs by de
buitenlufdcn "in Vlaanderen gefchledt met Linnen
weven, Cn iii- Èiigdaiid rtret'Wólle weveff. ' Hiei"

door houden zy afs^dan- óok beter koop kónneil
werken. Daar by , vrouwen, meiden, en kin-
deren ,. zelfs" ftokoude en zwakke vrouwen zou-
den noch k\ iets teh voórdeele konnen doen, en
zulka. KOOT ;initi der looMcn dan wel anders zou-
den moeten betaald worden, 't Ontbreekt niet aan
enkele naarftige lieden , die als hun zomerwcrk
ftil ftaat, iiY don winter, by vatkènflagters , keers-
leraaakers,;en andere bedryven, die dan noch werk
verlc haffen , iets trachten te winnen voor hun
huisgezin. Uit medegedeelde Befickten aan het- ZeeWüi"

jclle Genootfchap,
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in de^e dagen niet meer. Intusfchen
de winter genaakt , de eerstgemelde
leeft vrolyk en onbekommerd , de an-

dere bedrukt wordt afgedankt , moet
niet zelden 12, 16, of 20 weeken le-

dig loopen.

De eerste is .'er nu immers veel
beter aan dan de tweede. Hier by
komt noch , dat de winter niet zelden
zoo veel bezwaar aanbrengt, waar door
beide huisgezinnen worden genood-
zaakt om onderfteuning by de armbe-
zorgers te vragen.

Maar welk huisgezin zal nu het voor-
deeligste zyn voor de armen-kasfen?
Immers het eerste, want daar vindt
men noch 334 guldens winst in de
week , men voegt 'er wat brood en
turf by, en daar kunnen zy het mede
rond fchieten. Het tweede heeft geen
winsten en reeds alles verkogt en ver-

Eand, daar moet men alles uit de hand
ouden, en met geld, brood en turf

bedeelen, zoo dat het laatfte huishou-
den , 2 maal en meerder bezwaar ,

dan het eerste aanbrengt.
Is nu de keuze en tevens het voor-

deel van den eersten niet te waardeeren
boven dat van den tweeden ?

Is
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Is men beducht, dat 'er geen winsten

zullen overfchieten , het is op zich zel-

ven genomen niet noodig, dewyl 'er

geen winsten worden bedoeld in de
voorgeftelde vraage van het Genootfcbap,

om die aan te toonen.

Het zal winst genoeg zyn , kun-
nen 'er in den beginne geen honderd,
dat 'er dan maar vyftig huisgezinnen ,

ja al waren 'er maar vyf en twintig

naar gelang der Steden , door een en
andere voorgeftelde wyze hun brood
beftendig komen te winnen. Ook kan
men beter 2 arme huisgezinnen, die

nog werkende zyn en winsten aanbren-

gen, onderfteunen, dan één werkeloos
huishouden onderhouden.
Men behoeft ook niet te vreezen ,

dat men arbeiders zal ontbreeken: wel
is waar , onder de armen zyn 'er die
traag en luy zyn, doch 'er worden ook
vlytige onderde beideSexen gevonden.
Zagtheid is wel het eerfte en beste

middel j den ftuggen en traagen moet
men het maar verduuren. Geen ver-

keerde barmhartigheid, noch ook geen
wreedheid moet men oefFenen. Heb-
ben zy genoegzaame winsten van hun
werk om te kunnen leven, dan niet

G 5 be»
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bedeelen. Ontbreekt hun werk, dan
het ^elve aan de hand geven : vindt

men 'er tegen verwachting, die liever

de Stad verlaten^ dan zoodanig werk
te verkiezen j dat moeten wy ons maar
'getroosten. C een inwoonder op een
ander plaats zal opftaan , en hun laa-

ten zitten, en de Èepublicq zal aan de-

zelve niets verliezen. njjb aa' i^b
^jOok moet men zich niet verbeel-

qen^ dat van allg de wyzen of voorftel^

len^ welke zullen worden aan de hand
gegeven, het alles zoo maar ftryk en
^,et zal opfchietcn.

...Neen vrienden! 'er Zullen veele
zwaarighcden voorkomen , en die men
niet , dan door den tyd zal kunneri

overwinnen. it^.rA

Ontmoet men zwaarigheden , daas
men geen genoegzaame kundigheden
van heeft, of begeert men te weten ^

het geen noch in het duister legt, het

zal niet ondienstig zyn ptysf^ragen dien

aangaande voor te ftellen , dezelve te

fchenken aan hem die de Maatfchappy
den grootften dienst doet.

Geëerde lezers 1 dus verre myn werk
afgedaan, en my alleen bepaald ^ vol-

gens aanleiding der vrage , om aan te
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duiden hoedanig de wyze is, om het
verlangend genoegen ^ ten dienfte van
myn armen evenmensch, ware het mo-
gelyk^: te bereiken.

'iu L -

' .;
;

.:

In het eerfte en voorfle gedeelte de-
^er Verhandeling , hebbe ik gepoogd
om de beste wyze ter onderfteuning der
piakqnyen en arm€n-fondfen vo/or te

dragen , en wel om met het verbete-i

ren der arme jeugd te beginnen; ver-

volgens een en ander bet geen dehuis^
houdelyke beft ;uring der Diakonyen
en armen-middelen betreft , beneven»
]aet geen my dienstbaar voorkwam aan
de hand gegeven , 200 dat dit, een en
^nder door Diakonen en ArmbezqrgerSr
delven koride worden uitgevoerd , en
dus voldaan aan het eerfte en -f^eede,

vereischte. Verder hebbe ik my toeg^e^

legd öVIL om onder de wyze van han<dr

werken^ de zoodanigen in het oog te
houden, welke de eenvoudigfte ,. ligt"

fte en min kostbaarfte waren, en van.

welker vertier wy eene goede ver-
wachting kunnen hebben ;y volgens het;

derde vereisehte.

Ter-'
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Tevens hebbe ik bedoeld, om door
de voorgeftelde handwerken , de ar-

men van Deiderlei Sexen, jongen, mid-
delbaaren en ouden aan het brood te

kunnen helpen; als mede ieder Stad of
Dorp naar gelang van derzelver vermo-
gens en gelegenheid, 't zy aan of niet

aan het water gelegen, zoodanig eene
wyze te doen uitkiezen, als hun het
beste fchynt , en hier mede vleye ik

my ook aan het vierde vereiscnte te

hebben beantwoord.
Zoo nu de voorgeftelde wyzen wor-

den onderwoiiden en met zegen ach-
tervolgd, zoo als myne innige wenfchin-
gen zyn , dan vertrouwe op goede
gronden, dat de uitkomst ook min be-
zwaarende voor de Diakonyen en ar-

men middelen zal bevonden worden.
Ja , worden de kwynende takken

door de zorge van 'sLands Vaderen,
nuttige Maatfchappyen, veel belooven-
den Oeconomifcnen Tak en voorgeftel-

de wyzen, wederom opgebeurd, enmet
een vernieuwden iever hervat; dan zul-

len de armen herleven , hun brood
met eere winnen , en niet benoodigd
hebben om van Diakonen of Armbe-
zorgers onderfteund te worden : kan 'er

dan
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dan wel nuttigerfland, dan zoodanige,
en die men dus doende zeker te wach-
ten heeft, voor den Armen werden uit-

gedacht!
Wanneer nu wel beraden, een ofan-

der der voorgeftelde wyzen , om onzen
armen evenmensch te hulp te komen

,

wordt aangevangen , dankan men in den
middelyken weg zeker ftaat maken, dat
onze huizen zullen bevryd blyven van
allen aanval der bedelaryen; dan zul-

len de Beurzen der gegoede Burgers ,

zoo niet , dan wel nu behoeven ge-
prangd te worden om te geven ; dan zul-

len de wandelaars op 's neeren ftraaten

om geen aalmoesfen worden nageloo-
pcn ; dan zal 'er een algemeene wel-
vaart befpeurd worden : want gaat het
den armen man wel, dan gaat het met
één woord een ieder wel; dus zal men
kunnen zeggen, dat 'er niets voordeelt"

ger voor de menfchelyke maatfchap-»

pye had kunnen worden uitgedacht.

S II.

Alles wat ik hebbe bygebracht , zal

tevens dienen, om aan te duiden , dat
de voorgeftelde wyze te ftellen zy,

ho'
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boven die wyze van bedeelin^ , wtlke nü
byna alomme plaats heeft. Men leeft in

verre uitziende dagen , waar in de ar-

moede groot, algemeen, en ondrage-
lyk voor veele armen-kasfen geworcïen
is. Veele zyn de Steden en noch meer-
der de Dorpen in ons Vereenigd Ne-
derland, en genoegzaam van alle kan-
ten hoort men klagen over den hoo-
gen nood der armen én derzelver

fondfen.

Hetbedeelen der armen i§ niet over-

aleven eens, maar zeer onderfcheiden
in de Steden en op de Dorpen van ons
Vaderland.

'Er zyn Steden en Dorpen , daar de
Diakonen alleen de ledematen bedee-
len: by andere worden, die geen le-

dematen zyn , onder den naam van
Stads of Heiligen Geest Armen , doof
Regenten , Armbezorgeren , of onder
anderen tytel naar plaats-gebruik gea-'

lim-énteerd.
^^^'^^^

'Er zyn Steden en Dorpen , daar de
armen onder elkander door Diakonert
worden, bedeeld. , docji heeft by de
mmfte 'plaats*: '.'^

'De gealimèhtfeèrden worden best

erdeeid in drieërley foort^ onder den
""' naam-
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naam van boekvaste ^ welke 't geheele
jaar trekken ; dan zyn 'er onder den
naam van Pf^interposten ; ook die maar
by een extra voor eenige weeken trek-

ken.

De algemeenfle bedeelingen worden!
gedaan in geld , brood , kleederen en
turf. Sommige plaatfen verflrekken
huishuur en winkelwaaren. Het geld
wordt bepaald naar den nood.
Een brood voor ieder hoofd des

huisgezins, behalven aan kinderen be-

neden het jaar.

De Turf en Kleederen worden, op
onderfcheiden wyzen , aan de armen
bedeeld (x).

Ik

(X) De Turf wordt aan de Boekvojte en Winterpos-

ten volgens een gefchikt plan te Rotterdam dus
uitgedeeld: aan

Een perfoon - - - ö ton
Twee perfoonen - _ 7 ton
Drie en vier perfoonen - 8 ton
Vyf en zes perfoonen - 10 ton
Zeven en acht perfoonen - 12 ton
Negen en tien perfoonen - 14 ton

Aan Houwposten: 't welk zyn, die by burgers
inwoonen :

Een perfoon - - - ^ ton
Twee perfóonefi'- - - 6 ton

En verder zoo 'er meerder zyn , voor ieder menscli
maar 2 ton Wanneer ée'n gealini:mreerde by ie-

mand inwoont 4 ton. Zoo twee gtalime;iteerde

by
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Ik geve derhalven aan alle kundige
en weldenkende Vaderlanders ter over-

weging , of niet de voorgeflelde wy-
ze

by elkander woonen, geeft men aan den eenen

3, d'anderen 4 ton.

By ftrenge of langduurige wintertyden , heeft

men wel eens een buitengewoone Turfbedeeling
gedaan , in dezer voegen , als aan

Een perfoon - • - 2 ton
Twee perfoonen - - 3 ton
Drie en vier perfoonen - 4 ton
Vyf en zes perfoonen - 5 ton
Zeven en acht perfoonen - 6 ton
Negen en tien perfoonen - 7 ton

Aan twee perfoonen by elkander wooncnde de
eene i d*andere 2 ton.

Deze Turf wordt de eene helft in December , de

andere helft in |anuarius &c. daar aanvolgende den
Armen bezorgd.
De kleederen worden ook aldaar, volgens een

bepaald plan, den Armen toegediend: als die een

vol jaar hebben getrokken, het zy man, vrouw
en derzelver kindereu , kunnen op de klachts-

vergadering vragen in onderfchelden tyden , om een
hembd, blaauw Hoof; een paar kousfen, fchoenen

of muilen , de mans om een kiel en broek, be-

nevens de jongens, en voor de kleine kinderen

een japonnetje.
Aan Houwpostcn, die niets kunnen winnen ,

wordt jaarlyks noch toegeftaan een muts en neus-
doek aan een vrouwsperlbon , en een das aan een
mansperfoon.
Om de 2 jaaren een mans rok , hembdrok , een

borstrok , mantel , bovenrok , keurslyf of corsjet.

Om de 4 jaaren: aan vrouwen en vrysters mits-

van 15 jaaren een rooden rok.
Als
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ze om de armen te onderfleunen, en
beflendig aan den kost te helpen^ om-

e'mdigmalen beter , nuttiger', minbezwaa'

rende en voordeeliger zal bevonden
worden, dan de allergefchiktfte wyze
om de armen te alimenteeren. .^

Alhoewel ik $ i hebbe aangetoond dé>
fchadelykheid der hedendaagfche zee-

vaart ruftende op de ondervinding ji^

benevens de pernicieufe gevolgenvoor.
de Diakoriyen en armen-fondfen, zoo
hebbe echter my opgewekt gevonden,
ten flotte dezer verhandeling , een en
ander ten nutte en dienst der atme
rii. DEEL, H jeugd

j

,;!

'Als mede een <wolIe deken, voor man of vrouw eti

r-:, 'AL- f
'• daar geen kinderen zyn

om de 8 jaaren.
'

- daar 2 of 3 kinderen
zyn om de 6 jaaren. a

' daar 4 en meer kinderen
zyn om de 4 jaaren

De verfchooning toegeftaan zynde, wordt met
een ordonnantie gehaald in 't Diakonyehuis, en
door Regenten om de 13 weken aan Diakoaen in
rekening gebracht. Een en andere kleinigheid heb-
be ik overgeflagen , en maar als van verre doen zien
de moeiten, omflagtigheid en kostbaarheid , zelfs
van de allergeregeldft^ en fpaarzaatnfte Diakony^
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jeugd, lust tot de zeevaart hebbende,
voor te dragen,,^o^ i. o n^t;

:; Men vindt door een allerwyst be-
ftuur, zelfs in de kinderen en jonge-

lingen, onderfcheiden begrippen , ver-

borgen dryfveeren en geneigdheden,
waar door deze en die, zich tot by-
fcondere beroepingen bepalen, en met
geen befcheiden mogelykheid , foms
daar van zyn af te; breiigen. 'Er
zweeft hier én daar noch oud Vader-r
landfch bloed door deaderen van onze
jeugd; met lust tot de zeevaart: docM
niet zelden wordt het door laffe redeh
neeringen, als aa^derzins tegiengegaan

en uitgedoofd. Maar wannóer ded:rme
jeugd met vrutht en voordeel, na>

alvorens behoorlyk in de fchooien on-
oerwezen en bekwaam gemaakt tezyn,

onder goede- getrouwe opzichten be-

fcherming, by voorbeeld van Heeren
Regenten (y) der Diakonye-fchoolen,
of andere nuttige {lichtingen , of door
Diakonen of Armbezorgers, op aan-

genaame en uitlokkende voorwaarden
tot de zeevaart wierden opgeleid > dan

keu-,

(y) De Heeren Regenten der Diakon ye'rcbooleii^

te Rotterdam, zullen op dergelyk ontwerp , naar'

allen ichyn, iets poogen te onderwinden..
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keure het 200 ten nutte van ons Ver-
eenigd Nederland en Burgerlyke Maat-
fchappye in het algemeen , als in 't by-

zonder voor Zeeland hoognoodzaake-
lyk. Zullen nu dergelyke nuttige on-

dernemingen wel (lagen, dan dient

men vooral wel te beginnen, en al^

les op goede gronden te doen rusten.

Zal dat wenfchelyk oogmerk 200
voordeelig voor 't algemeen belang
verkregen worden , om uit onze eigen

Vaderlanders , door middel van de
zeevaart, ervaarené 2eelieden als wel-

eer aan te kweeken, en gelykindezeii
myn doel is , dan keure niets beter en
dienftiger dan in de eerste plaats de
vaart der Koopvaardy hier toe als de
allerbekwaamile en leerzaamfte aan te

pryzen.
Derhalven 2al het dienstig 2yn tot

bevordering van dit heilzaam oogmerk,
dat 'er, 200 door Regenten of andere
opzienders der kinderen , als door de
Heeren Kooplieden of Reeders der
Schepen vriendelyke befluiten worden
genomen, en tot dit zoo nuttig en lof-

felyk doel zamengefpannen.
Op dezen grond is het, dat ik ten

dienfle van 't algemeen en derzelver

H 2 Dia-
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Diakonyen en armen-fondfen , en voor
de zeevaart genegenheid befpeurende
arme jongelingen in 't byzonder , een
en ander by wyze van een ontwerp

,

onderfcheiden Articulen bevattende ,

betrekkelyk de zeevaart aan de hand
zal geven.

Art. I.

Men behoorde ter aanmoediging der
kinderen, vooral in de Diakonye-fchoo-
len , de Zeevaart door de Meesters te

doen aanpryzen , en vervaardigen een
klein boekje, by voorbeeld een uit-

trekfel van Nederlandjcbe Zeehelden ,

ten dienste der fchool-jeugd.

Art. 2.

De aangemoedigde jeugd, methun-
ne ouders o f vrienden doen komen op
zekere bepaalde vergadering der Re-
genten &c. om daar onderzocht te

worden, of zy goed lezen, Ichryven,
en behoorlyk cyfferen kunnen (de-

wyl dezelve anders niet wel dan voor
gemeen Matroos kunnen vaaren), als

mede of zy reeds eenige vorderingen in

de
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de Goddelyke Waarheden gemaakt
hebben.

Art. 3.

Zoo de jongelingen voldoening ga-

ven, zoude men ouders, vrienden en
kinderen vooraf moeten vragen, of
het hunlieder volkomen genoegen
ware , deze kinderen , onder op-
zicht derRegenten , by de Zeevaart op
te brengen , derzelver naamen dan aan
te teekenen , om achtervolgens ge-
plaatst te worden.

Art. 4.

Maar die de vereifchten niet heb-
ben, doch echter lust, zal men by-
zonder aan de Meesters voordragen,
om dezelve bekwaam te maken, de ou-
ders en kinderen pryzen over hunne
gedaane keuze, en dezelve dan noch
wat uitflellen.

Art. 5.

Men dient in aandacht te nemen,
dat de jongelingen ten minsten 12 jaa-

H 3 ren
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ren oud 2yn, van goede gezondheid,
vlugge ledematen^ en fnaarig van geest.

Art. 6.

Het zal dienstig zyn, dat de Heeren
Regenten &c. correspondentie houden
met de Heeren Reeders en Boekhou-
ders der Schepen, niet alleen om de
jongens op derzelver Schepen te plaat-

fen , maarom vooral deze kinderen hun
als eigen, de Schippers allerernlligst

aan te bevelen , om dezelve in alle

fcheepswerk en zeemans-kunde te on-
derrichten, leeren en voortzetten; als

ook om hun by goede gelegenheid van
weer en wind, tot het fchryven, le-

zen en onderzoek der Goddelyke waar-
heden aan te fpooren.

Art. 7.

'Er heerscht in den mensch altyd
een zekere eerzucht, waarom de Hee-
ren Regenten &c. dienen te zorgen ,

dat, wanneer een jongen van 16 jaaren
zich verbindt voor 4 jaaren , en een
van 12 jaaren voor zes, dan het loon
van den oudflen , als vermogender om

. . bin-

J
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binnen weinig tyds het werk van ma-
troos te oefFenen, iets meerder moet
zyn, alsvan den jongften^dewylhy door
gebrek van krachten, zoo veel fcheeps-

werk niet kan verrichten ; anderen-
deels , om hier door moed en vuur in

de harten aan te fteken, dewyl het
loon den arbeid verzoet.

Art. 8.

Men zal het gemaakte accoord, zoo
aan de ouders en vrienden , als kinde-

ren voorlezen, daarna doen teekenen,
om het zelve niet te ontkennen , of
weigeren den bepaalden tyd uit tQ

dienen. ' '

c; Art p.

In het accoord of beding zal men
bepalen, met de Heeren Reeders en
Boekhouders, wat zal gegeven worden
voor de uitrusting, hoe veel maand-
geld men denjongen zal todeggen, en
wat men jaarlyks tot verhooging van
maandgeld of kleedihg 'er by zal voe-
gen: wel in acht nemende eenig on-
derfcheid te maken , dat een jongen

H 4 vanj,-:
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van 16 of 18 jaaren, om gegevene re-

denen, iets beter en.meerder verdient,

dan een van 12.of 14 jaaren.

Art. 10.

De Heeren Reeders &c. zouden zich

kunnen verbinden om > wanneer deze
jongens (onverhoopt) op Zee wierden
genomen, dezelve voor hunne reke-

ning te losfen, en wederom in derzel-

yer Stad te brengen.

Art. II.

En wanneer (dat God verhoede) ons
Vereenigd Nederland met een of an-

dere Mogendheid in Oorlog mogt ge-

raken , zal men deze jongelingen op
geen Schepen, ter kaapvaart uitgerust,
jnogen plaatfen, dan met vrywillig ge-

noegen en keuze van ouders en vrien-

den, benevens ontflagvan het gemaak-
te axTGpord , en een nader, beding van
hanc}- ven jiiaandgeldi : ;

; ;tJ b r"?

f

-novïn;^ Art- ; 12. ; hhy-

En wanneet. de nood des Lands

ifiv/ f 'A het
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het vorderde , dat deze jongelingen ,

by looting of telling op 's Lands Oor-
logfchepen geprest wierden, dan zal het
gemaakt accoord met de Heeren Ree-
ders voor vervallen gehouden worden.

Art. 13.

Het zal niet ondienftig zyn ter aan-
moediging van de jonge Zeevaarende

^

als ook om andere aan te fpooren , dat
de Schippers en Officieren , de jongens
wel in de tucht, maar ook liefdenryk be-
handelden; dezelve in vreemde Lan-
den , naar gelang van zaaken , eens
mede aan de wal lieten gaan; en, ware
het mogelyk, een of ander klein aan-
deel in de Negotie gaven, om hun te
doen ondervinden , dat een kleine
winst de geleden ongemakken ver-
zoet , en tevens aanfpoort , om niet
alleen een goed Zeeman , maar ook
een bekwaam Handelaar te worden ,
om dus doende de Reedery allezins

te kunnen dienen.

Art. 14.

Na eene gedaane reize, zoude men
H5 de



122 J. HARGER OVER HETo

jongelingen verplichten , om zich met
een getuigfchrift van hun gedrag , door
fchipper of fluurman gegeven, te ver-

toonen voor de Vergadering der Hee-
ren Regenten &c. , om daar geprezen
of beflraft te worden : die zich wel
hadden gedragen , met eene kleine

gift, terverdere aanmoediging, in geld,

boeken of inilrument tot de fhiurmans-
kunstbehoorende, te vereeren; de an-

dere in tegendeel hun misdryven ge-

moedelyk en gepast voorhouden , en
dus toonen een waakend oog ten nut-

te der jonge zeelieden en ter verbete-
ring van hun zedelyk gedrag allezins

in acht te nemen.

Art. 15.

Regenten zouden van hunne zyde,
ten dienfte der jeugd, mede kunnen
geven , een van Leeuwaarden God-
vrugtige Zeeman ; een Zakbybeltje ;

een Hellenbroek Catechismus en kort
Begrip; een Bartjens CylFerboek; vier

boek Schryfpapier , twee bosfen ver-

fneden Pennen , twee ftukken Lak of
een doos met Ouwels, twee Leien, en
een pakje met grifjes &c.
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Art. 16.

De Heeren Regenten &c. zouden
dienen te houden een Alphabetisch
Register , ftellende ieder jongen op
een byzondere bladzyde met den in-

houd der voorwaarden van de befte-

ding, als Pieter deVader of
Moeder &c. . .; en zoo de Ouders trek-

ken by de Diakonye , hier van aan 't

Collegie van Diakonen bericht geven,
op dat dezelve door het verzwygen
der Ouderen geen fchade komen te ly-

den.

En verders aanteekening houden
vandeReize, waar na toe, den naam
van 't Schip en Schipper, en dat zoo
dikwyls als hy weder een andere Rei-
ze kwam te ondernemen.

Art. 17.

Dewyl ik nu veronderftelle , dat de
Diakonye-kasfen niets geven tot de by-
zondere Uitrusting door Regenten
&c. gedaan : zoo oordeele ik billyk

,

dat de verdiende Gagie , binnen den
tyd des dienst door Regenten diende
ontfangen te worden , by aldien de

Ree-
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Reedery kwam uit te fcheiden , en 't

Schip verkocht, ten ware de Jongen
op een ander Schip by dezelve Heeren
Reeders wierd verplaatst , dan bleef al-

les in volle kracht. Of wanneer (on-

verhoopt) de Jongen geduurende den
tyd des dienst kwam te overlyden ,

om uit en door zoodanige Penningen
de onkosten voor anderen weder goed
te maken. Doch was het uitfchot

gedaan uit de kasfen der Diakonye

,

dan fpreekt'er de billyke restitutie voor.

Art. 18.

Niet onvoordeelig zoude het zyn
voor deze jonge Zeelieden , omby ge-
daane reize , ofoverwinteren , door een
bekwaam Man, voor rekening derRe-
genten &c. eens of tweemaal daags les-

fen in de Stuurmans kunst te doen geven.

Art. 19.

En om te beproeven, dat deze pen-
ningen niet onnut verfpild wierden ,

door traag opkomen of onvatbaarheid,
zoo ook om de vorderingen der naar-

ftige Jongens te onderzoeken; zoude
men
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men in de tegenwoordigheid der Re--
genten, dezelve naar gelang der be-
kwaamheden, 200 nu en dan een klein

examen kunnen doen ondergaan; en
die goede vorderingen gemaakt had-
den ter aanlpooring met eenigegift be-
kroonen.

Art. 20.

Verder zullen de Regenten &c. in

aandacht houden, dat de beste hand-
werken en tevens de nuttigde voor de
Zeevaarende zyn, Scheeps- en Huis-
timmeren, Smeeden , Zeilmaaken , en
Verwen; zoo 'er Jongens gevonden
worden in de Schooien , die dezelve
eerst verkiezen, en daa:r na mochten
gezind worden de zee te bebpuwen.

Ingevolge dit Plan zoude men , om
alle wederzydfche uitvlugtenweg te ne-
men, wanneer door Regenten &c. tot
genoegen van de jongens met de Hee-
ren Reeders was overeengekomen, en
de Reeders hier toe zich genegen be-
toonden , een Notariaal of Richterlyk
Contract doen teekenen: by voorbeeld
in dezer voegen : Ten overitaan van

" de
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tlé onrfergeteekende Regenten &c. als

getuigen , binnen de Stad N. N. . . . .

heeft Pieter Weigenegen , met zyn va-
der of vriend Jan Vergenoegd geadü-
fteerd , zich verbonden aan d'Heer
fVillem Weltevreeden Koopman en Ree-
der &c. om als leerling, aan boord
van een zyner fchepen te dienen on-
der zoodanigen Capitein, als de voor-
noemde Heer W. Weltevreeden zal

goedvinden; en dat voor den tyd van
2 , 4 of 6 volle jaaren , aanvang ne-
mende met de onderteekening dezer,
geduurende welken tyd , voornoemde
P, Weigenegen zich verbindt en ver-
plicht den gemelden Heer W, Wel-
tevreeden , op het fchip waar op hy zal

geplaatst worden> te dienen met alle eer-

iykheid , getrouw- en gehoorzaamheid,
zoo mede ten opzichte van den Ca-
pitein en welke verder 't fcheeps befluur

zullen voeren : zoo wel by dag als

nacht, zon- en wefkdagen , binnen en
buiten 'fcheepsboord , op zee en in ri-

vieren > in alle wettelyke zaaken van
fcheepsdienst > welke hem zullen ge-»

boden worden. Verder belovende
zich niet te zullen ontflaan uit dezen
fcheepsdienst geduurende gemelden

tyd
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tyd (ziekten of toevallen uitgezonderd)
onder- verband van 2 dagen voor één
te zullen dienen , en voorts zich te

zullen gedragen als een braaf leerling

van den Zeedienst betaamt.
Waar tegen de Heer IV. Weltevree-

den belooft aan zijn Gapitein de ern-

ftigfte bevelen te zullen geven, om
den gemelden Pieter fVelgenegen be-
kwaam te maken , om voor een goed
Matroos te kunnen vaaren, en hem
verzorgen voor een behoorlyke uitrus-.

ting , van - fcheepskleederen , kost ,

drank en legging aan boord van een
zyner fchepen , ofte am land geduu-
rende dezen tyd van zyn leerlingfchap:

en wanneer hy zyn tyd naar genoegen
zal hebbén uitgediend , de Gapitein en
Reeder voldaan zynde , zal hy by zyn
affcheid genieten een gift van tachtig
guldens , meer ofminder naar dat men
is overeengekomen.
Tot nakoming van 'tgeenvoorfchree-

ven is, zal de leerling, deszelfs vader
of vrienden deze onderteekenen.
Waarna de Heer W, Weltevreeden

nader aan ons Regenten beloofd heeft,
om de gedaane beloften te zullen doen
nakome.njjen door onderteekening be-

krach-L''
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krachtigd. Waarna Regenten dit

contract mede geteekend hebbende,
de Copie hier van zoo aan den Heer
Reeder als leerhng &c. overhandigd
hebben &c. •

-,

Om alle verfchillen voor te komen,
belangende de manier van uitrusting,

2ai men een voldoende voorbeeld
voor een Jongen van r^. 15. of 16.

jaaren aan de hand geven, benevens
de onkosten, beloopende 47 guldens

en 18 ftuivers (z).

Wanneer men nu de uitrusting be-

paalt

(z) Ziet hier de berekening der onkosten.
1 Rood baaytje - - ƒ 3 :

—
2 Lange broeken - " 2: 4
2 Linnen rokjes

'
- " 2: 4

2 Streepte baaytjes - " 3:4
2 Onderbroeken - " J2: 4
1 Zeyldoekfe broek - ". 1 : 8

5 Blaauwe herabden - "

4 Bonte doeken - "

2 Engelfche mutfen "

4 Paar kousfen - - "

2 Slaapmutfen - - "

1 Bultzak en kusfen "

I Deken - - -

3 Paar wanten -

I Hangmat - - -

1 Vriefe duftelfe rok

3 Paar fciioenen -

//

//

tl

7:-
i: 12

i: 8

2: 8
-:i4
2:10
1:16
i: I

3:15

l'-
—

4:10

ƒ47:18:-
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paalt op 60 guldens , kan men 'er
noch wat Tabak, Pypen, Genever
en verfnapering byvoegen^ naar de
jaarcn.

Voege hier noch by een tiental van
jongelingen , uit een grooter getal ge-
trokken

, om , naar maate derzelver jaa-
ren

, beding wegens de maandgelden
te maken , en volgens welke uit ze-
ker Godshuis ter zee en wel ter koop-
vaardyzyn gaan vaaren: als

Cornelis van Z. - -

Christiaan K. - -

Cornelis S. - - -

Jan B. - - - -

Jan de G. - - -

Reinier N. - - -

ian van den B. - -

.eendert van der V.
Gerrit S. - - - -

Jan van der M, - -

Ouder-
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JEer/Z/ Bereet0m:n£, volgens welke veronderftcld
•wordt, dat ccn jongen voor 5 jaaren, volgens de
in gebruik zynde gewoonte kan Verdienen : ge-
grond op de ondervinding , beginnende met zvn
14 jaar, en wanneer hiy 8 Maanden in het jaar

Taart, als

Eerde jaar 5 gulden *s

Maands is in 8 Maan*
den - - ƒ 48:— :—
Tweede jaar 7 gulden

's Maands is in 8 Maan-
den - * f 5^'-~-'—
Derde jaar 9 gulden

's Maands Is in 8 Maan-
den - - ƒ 7e:— :—

Vierde jaar 11 gulden
's Maands is in 8 Maan-
den - - ƒ 88:— :—
Vyfde jaar 13 gulden

*s Maands is in 8 M:ian-
den - - /iC4: — : —

ƒ 3Ó0:— :
—

Kostgeld 8 Maandenis
in 5 jaar 40 Maanden
a 30 dagen, maakc 1200
dagen a 7 ft. daags - f 420-: — :

—
ƒ780:—:—

De onkosten voorden
Reedervoorj jaaren ver-

band nu eens gefteld, als

Voor de
uitrusting -ƒ jo:-*:—

Vier jaren

onderhouden
afflyting afsof120 :— :—

Kostgeld in

5 jaar of 1825
dagen a 7ft./ó38:i5:—

ƒ 808:15:—

Nn
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Nu noch eens veron-
derfteld, dat het Schip in
ieder jaar Uil legt 125 da-
gen, dat is in 5 jaaren
625 dagen, doch verdient
ten minften de halve kost
zynde siftui vers dat uit-
maakt - - - ƒ 109: 7:_

• fóüQ : 8 : «^
Dan heeft hy by goed

gedrag noch wel verdiend
in de 5 jaaren een ge-
fchenk van - - « . . ƒ 80:12:—.

Geftelde winsten en n
kosten komen over ^^n - - - ƒ780:— : —

Tweeefe Bereehening over
5 jaaren voor een iongen
van 15 jaaren, medever-
onderiteld 8 Maanden in
't jaar te vaaren

Eerfte jaar 5 gulden
komt - - ƒ 40:— :—
Tweede j. 7

gulden komt ƒ 5Ö: —.•-.•

Derde jaar 9
gulden komt ƒ 72:— :—

Vierde j. 11
gulden komt ƒ 88 :~ :—

Vyfde j. 13
gulden komt ƒ104 :— :—

- ƒ oöo*—••^«
Kostgeld van 8 Maan- '' ^ * *

den of 1200 dagen bere-
kend è 7 Ituivers daags ƒ420: ^

1 2 De
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De onkosten voor den
Reeder voor 5 jaaren nu
eens gerekend: als voor
de uitrusting ƒ 60:— :—

Vier jaaren onderhoud
8zc. è ƒ 40. ƒ160:— :—

Vyfjaarenkostgeld, of
1825 dagen k 7 ftuivers
daags - ƒ638-, 15:—

ƒ858:15:-
Maar nu eens veron- . .

derfteld, dat het Schip in
ieder jaar ftil legt 125 da-
gen, dat hy dan evenwel
noch aan Boord verdient

Eerfte jaat 125 dagen
è 3 ft. daags ƒ 18:15:—
Tweede dito 125 dagen

è 4 ft. daags ƒ 25: — :—
Derde dito 125 dagen

a 5 ft. daags ƒ31; 5 :—
Vierde dito 125 dagen

a ö ft. daags ƒ 37 : 10 :—
Vyfde dito 125 dagen

a 10 ft. daags ƒ 62 : 10 :—
ƒ 175:-:-— f 083:15:—

Wanneer men nu zoo
een jongeling van 20 ja-

ren, en van een goed
gedrag , noch eens
geefc - - - - - / p6; 5;—
Dan zal het een en an-

der weder overeenkomen - - ƒ780:—: —

Derde Bereehening over 4
jaaren voor een jongen

van
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van i6 jaren ,
gefteld dat

het Schip maar 8 Maan-
den in zee is.

Eerfte jaar 6 gulden
's Maands - ƒ 48 : -

Tweedejaar
Sgl.'sMaands/ 6^:—'.
Derdejaar 10

gl, 's Maands ƒ 80: — ;

Vierde jaar

12 gulden
's Maands ƒ oö:—:—

ƒ288:-:-
32 Maanden kostgeld

è 30 dagen is póo ó 7 ft. ƒ 33Ó :— :—
f 624: — :

—
De onkosten hier te-

gen , als uit-

rusting - ƒ óo:— :
—

Drie jaren verder on-
-derhouda/4o/i2o:—:

—
Kostgeld 4 jaren of14Ó0

dagen a 7 ft. /"ji i :— :
—
/öpi;-:— .

En veronderfteld , dat
in ieder jaarhetSchip 125
dagen ftll legt, zal dan
nog verdienen

Eerfte jaar 125 dagen
è 4ft. - ƒ 25:— :—
Tweede jaar 125 dagen

^Jft. - ƒ 31: 5:—
Derde jaar 125 dagen

è 6 ft. - ƒ 37:10:—
Vierde jaar 125 dagen

flS ft. - ƒ 50:— :—
ƒ 143:15:—^

I
I 1

1

ƒ 547: 5:—
Zal het dan wel te veel

zyn, wanneer aan eenMa-

1 3 troos
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troos van 20 jaar , en
goed gedrag wordt gege-,

ven _ - -

Komt al weder over ée'n

ƒ 70:15: —
- ƒ 624:-—:—

* *
Vierde Bereeheving V00r3

jaaren van een jongen van
lyjaaren, verondcrrceld

dat maar 8 Maanden met
het Schip vaart.

Verdient ifte jaar 7
gulden

Verdient
gulden

Verdient

gulden -

f 56:-
2de jaar

ƒ04:-
3 de jaar

ƒ 9ö:-

8

12

Voege hier by 24
Maanden kostgeld è 30
dagen is 720 dagen a 7

ƒ 2i<3:— :—

ftuivers ƒ 252:—:—

Hier tegen Reeders on-

kosten, als de

uitrusting - ƒ öo:— :
—

Voor 2 jaaren verder

onderhoud

Drie jaaren of 1095 da-

gen a 7 ft. - ƒ383: 5:~

Veronderfteld dat hy

,

al fchoon het Schip niet

vaart , echter verdient

aan Scheepswerk

.ƒ 468:— : —

5«3: 5:—

Het
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Het eerfte jaar 125 da-
gen a 4 ft. ƒ 25: — :—
Het tweede jaar 125 da-

gen a ó ft. ƒ 37: 10:

—

Het derde jaar 125 da-
gen a 8 ft. f 50:— : —

ƒ 112:10:—
^ ƒ 410:15:—

Hy heeft noch bedon-
gen 5 na welvolbragte
leerjaren een gift van - - ƒ 57: 5:—
Het zal wederom als boven ftrooken ƒ 4Ó8:— :

—

Vyfde Beretkening voor 2
jaaren van een jongeling
yan 1 8 jaaren, verdient in
8 Maanden Zeedienst

Eerfte jaar 8 gulden
's Maands - f 64: — :—
Tweede jaar 11 gulden

*s Maands - ƒ 88:— :—
ƒ 152:-^:^

ló Maanden of 480 da-
gen kostgeld k 7 ftuivers
's daags - - ƒ 168:— :—

f 320:— :—
By de aanneeming

wordt bepaald voor de
uitrusting ƒ öo:— :—
Onderhoud voor 't 2de

jaar - - ƒ 4o:~r^
Voor 2 jaaren kostgeld

a 7 ft. - ƒ255: 10:——77—^/ 355:10:—
Hy verdient aan Scheeps

bedryf ,
' als het Schip

niet vaart , noch wel
14 In
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In 't eerfte jaar 125 da-
gen a ó ft ƒ 37; 10:

—

In 't tweede jaar 125 da-
gen a 8 ft. f56:—:—

.ƒ 87:10:—
ƒ 268:-:—

Kan dan by goed ge-
drag, na volbragten tyd
noch wel bedingen - - • ƒ 52:— :—

Quadreert als boven - . ƒ 320 : — i —

Noch \oege hier byeeneavJereBereeietttKg, volgens
welke, naarde tegenwoordige ty ds-omftandighe-
den , een jongen zoude kunnen verdienen, ge-
grond op de ondervinding, onder verband van zes
jaaren , en veronderftelling van maar 8 Maanden op
zee te wezen, als:

Het eerfte jaar voor de
kost Cvan 14 jaaren ou-
derdom)
Tweede jaar 4 gulden

*s Maands ƒ 32 :— :—
Derde jaar 6 gulden 's

Maands - y 48:— :—
Vierde jaar 8 gulden

's Maands ƒ 64:— : —
Vyfde jaar 10 gulden

's Maands ƒ 80 :— :
—

Zesde jaar 12 gulden
's Maands ƒ pó:— :

—
ƒ 320:—:—

Kostgeld voor 8 Maan-
den a 30 dagen komt in
6 jaren 48 Maanden of

1440 dagen a 8 ftuivers ƒ 57Ö:--:—
«..-f^ ƒ S$6:—:^

Het
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Het onderhoud zal hier

op ttitkomen
Voor een goede uit-

rusting - ƒ 70:— :—
Voor 5jaren onderhoud

k 40 gl. - ƒ200 :— :
—

Kostgeld 72 Maanden
of2ióo dagen aSftuivers
daags - ƒ804 :— :—

ƒ1134:—:—
Nu ookeensveronder-

fteld , dat bec Schip in zes
jaaren , 24 Maanden of 720
dagen ftiMegt, dan zal de
jongen aan de kost noch
verdienen ten minften 8

ftuivers daags - - ƒ288:— :—
ƒ S4Ó:-:-

Nu kan immers zoo
£en Leerling na zes vol-
bragte jaaren, met goed
gedrag, billyk vragen om
een gift van - - - . ƒ ^q. .

f 896:—:--
En men zal de winsten en onkosten evenredig

vinden, en op deze of de vorige wyze, bekwaa-
me Zeelieden kunnen voortbrengen, daar wy een
algemeen belang in hebben,

- Noch eene aanmerking aangaande
de douceurs: zoude het in 't alge-

meen niet meerder aanmoedigen, on-
der de jeugd, omnaeenevolbragtereis
of 's Jaarlyks , ftelt eens een paar gou-
de hembds-knoopen; zilvere broeks-
knoopen -, fchoen-gespen ; of eenig

I 5 geld
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rcld te geven , dan juist dien bepaal-

den tyd , zonder iets te ontfangen , uit

te dienen ? Niets fpoort meer aan on-

der de jeugd, dan met eerlyk verkre-

gen goud, zilver of geld, boven hun-
ne tydgenooten uit te munten , en daar

moedig op te mogen zyn. Voor my
geloove, dat de meeste jongelingen
hier toe zullen genegen zyn, en het
ook beter aan het oogmerk in allerlei

opzicht zal beantwoorden.
Mochten nu deze myne pogingen

noch maar een of andere nuttigheid

voor de armen, en menfchelyke Maat-
fchappye, hebben te weeg gebracht:
Dan zal ik mynen arbeid beloond ach-
ten , en het aangenaamfle genoegen
fmaaken, dat 'er aan eenig llerveling

kan te beurt vallen.

Verfchoon, Goedgunstige Lezer! de
feilen, welke in zoo een ruime floffe,

my uit de penne gevloeid zyn; en in

die verwachting fluite ik onder de zin-

fpreuk :

Tofam mam miseet dohr
£f gaudium.

B E-



Bladz 139

BEDENKINGEN
Over de beste ivyze om de Armen te onder-

/leunen en bejlendig aan den kost te helpen-^

het Zeeuwfch Genootjchap der Wetenjchap'

pen te f^iisjingen aangeboden , ter beantwoor-

ding van deszelfs voorgejïelde vraage ,

DOOR
NICOL. HEND. VAN CHARANTE.

^ii ^^i ^^ ^^%

\J/nder alle de aanmerkelyke byzon-
derheden, die 't Vereenigd Neder-
land van andere Ryken en Staatenon-
derfcheiden, is voorwaar geenzins de
minste, de ongemeene zorg voor 't

welzyn der armen. Getuigen hiervan
zo veele geftigten, die de Vaderland-
fche Liefdadigheid bouwde ter huis-

vesting van verarmde Weduwen , ter

koestering des bezwykenden Ouder-
doms, ter opvoeding van ouderlooze
Wee^n , tot onderwys der fchamele
jeugd: geftigten, beftuurd naar wyze
voorfchriften ; door kundige en wei-

mee-
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meenende Op^ienders verzorgd; be-

fchermd door 't hoog gezag van braa-

ve Burger-Vaders ; en verrykt door
de ruime mildadigheid van waardige
Christenen. Getuigen hier van die

verbaazende fommen gelds , die by ie-

der der onderfcheiden Gemeenten

,

weekelyks, maandelyks, jaarlyks, in

den fchoot der armoezorgers worden
uitgeftort, ter onderfleuning haarer be-
hoeftige Ledemaaten. Getuigen hier

van die menfchlievende inftellingen, om
ook zulken, die by mangel van Ge-
loofsbelydenisfe op de bedeeling der
byzondere Gezindheden geen uitzicht

hebben, in hun gebrek te onderfteu-
nen en te verzorgen. 'T is niet alleen

in deze of geene groote Stad , dat
men zulke gedenkteekenen van de
Nederiandfche liefde en mildheid je-

gens hun verarmde medeburgers ziet

opgeregt; neen! yder Stad, ja zelfs

het geringfle Vlek, mag daar op bo-
gen, en zich beroemen van hunne ver-

armde inwooners alle hulp en onder-
ftand te bewyzen.
Maar geiyk niet zelden de beste din-

gen, tegen hun oogmerk behandeld,
Ichandelyke misbruiken en fchadelyke

ge-.
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gevolgen voortbrengen, 20 is 't ook
in de^en gegaan; de loffelyke bezor-
ging der armen veroorzaakte, immers
voedde, de zorgeloosheid van veelen,
die, verzekerd van de toevlucht, die
zy tot de Diakonie en armen-middelen
ten allen tyde konden neemen, noch
nyverheid, noch zuinigheid, noch
voorzorg betrachteden, en leefden ge-
lyk de vogelen des Hemels; terwyl
anderennoch erger , de naarftigheid ge-
heel verbannende , zich enkel toelei-
den, om ten koste der Diakonie of
huis-armen luy en ledig te leeven.—
Misbruiken, zo algemeen doorgebro-
ken, dat (mag men zig op de bevin-
ding van oplettende armbezorgers ver-
laten) het meerder gedeelte der trek-
kende armen zulken zyn , die door
traagheid

, zorgeloosheid , flegt ge-
drag, dronkenfchap, en anderzins, de
vrywillige oorzaaken en onderhouders
hunner eigen armoede zyn ;— misbrui-
ken, wier verderflykheid zedert eeni-
ge jaaren herwaarts byzonderlyk in 't

oog liep , daar fchier in alle oorden
van Nederland , de Diakonie en ar-
men-middelen in een beklaagelykcn
to eiland geraakten, niet meer toerei-

ken-
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kende bevonden wierden , om de ver-

eifchte bedeelingen uitteleveren , en
dreigden geheel te niet te zullen loo-

pen.

Want hoe zeer het zeker is, dat

veele dingen hebben tezamen gewerkt,
om deze verwarring in de Diakonie en
armen-llaaten te veroorzaken, en de-

z'elve zo aan de vermindering der
Renten ' haarer Hoofdfommen , als aan
een verhooging der bedeelingen, ze-

dert de levensmiddelen meer kostbaar
wierden, onvermydelyk voornament-
lyk zyn toetefchryven , 't kan egter

niet ontkend worden , dat de misbrui-

ken, zo even gemeld, ook zeer veel
nadeel toebragten, en onder de oor-

zaaken van 't verval in 't armen-wezen
met regt te tellen zyn.

Om dit verval nu te fluiten , en den
gevreesden ondergang der Diakonien
en armen-middelen , ware het moge-
lyk, voortekomen, zag men zedert
eenigen tyd veelerley fchikkingen van
meerdere en mindere nuttigheid te

voorfchyn komen en beproefd wor-
den. Men herzag en verbeterde de be-
rigtfchriften voor de Diakonen en arm-
meesteren;— menverminderde de be-

dee-
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deelingen;— men deeddearmen-jeugd
onderwyzen en tot handwerken oplei-

den; om van geen andere middelen
van herftel te gewagen.— Voortreffe-
lyke en nuttige zaaken voorwaar, en
zonder welke op geen volkomen her-
ftel van 't armen-wezen kan gehoopt
worden, maar zo 't fchynt alleen niet

voldoende noch genoegzaam tot het
bedoelde einde; 't zoude niet moeye-
lyk vallen dit in byzonderheden te

toonen : maar kortheidshalve merk ik

alleen aan, dathetnietmogtlykfchynt
de Diakonien en armen-middelen van
trekkende leden te ontlasten, 't geen
toch het doelwit van deze genoemde
inftellingen is, zonder dat men deze
armen een ander en zeker middel van
bellaan en onderhoud verfchafFe.

Dit begreep te regt het Zeeuwfch
Genootfchap der Wetenfchappen ,

wanneer het dit allergewigtigst en
hoogstnuttigst Vraagiluk ter beant-
woording ophing: „ Hoedanig is de
„ wyze, om de armen, zo binnen de
yj Steden als op 't platte Land van 't

,5 Vereenigd Nederland, en in 't by-
„ zonder van Zeeland, te onderlleu-

^ nen en beflendig aan den kost te,

„ hel-
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5, helpen, welke voor de Diakonien

,^ en armen-middelen minbezwaarende,

y, voor de armen zelven matiger, en
„ voor de burgerlyke Maatfchappye,
„ waarvan zy leden zyn, voordeeliger

„ zy, dan die wyze van bedeeling,

5, welke nu byna alomme plaats heeft ?

Een onderwerp van zo groot een
aanbelang, dat yder, wien 't welzyn
der armen , de inftandhouding van
de lofFelyke inllellingen onzer braave
Voorvaderen, en 't nut van 't alge-

meen ter harte gaat, met blydfchap de
gelegenheid moet omhelzen, omzyne
krachten in dezen letterftryd te be-
proeven, en zyne vermogens en kun-
digheden aan de oplosfmg van deze
edele vraag, hoe moeylyk ze ook mo-
ge zyn, aantewenden.

Ik zal, om zulks in een geregelde
orde te behandelen, 't geen ik hadde
voortedragen, in vier Hoofddeelen
fplitfen, en ^^rxrin 't algemeen onder-
zoeken , hoedanig het middel tot on-
derhoud der armen , in plaats der ge-
woonelyke bedeelinge te ftellen, be-
hoort te zyn;— Daarna myn bedoeld
middel verklaren en aan de gelegde
gronden toetfen;— Verders een plan

op-
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Opgeeven , volgens welke 't zoude kun-
nen worden uitgevoerd;— en Èinde^
lyk eenige tegenwerpingen beantwoor-
den , die tegen het zelve veelligt zul-

len worden gemaakt.

Hoedanig behoort het middel ter

onderjieuning en bejlendigaan
den kost helpen der armen té

zyn?

,
Om zich op eene eerlyke wyze on=

derhoud en de noodwendigheden de-
Zes levens te verfchaffen , zyn in de
tegenwoordige gefteldheid der dingen ,

flegts drie wegen overgebleven. De
eerste is die van bezitter te zyn van
aanzienlyké goederen , uit welker
vruchten en inkomsten wy ons zelven
van 't noodwendige en verkwikkelyke
kunnen verzorgen; de andere is van
uit de liefdegaven (aa) van anderen

viu i>EEu K te

Caa") De aanmerking:en van den Schrvver, die
tot zinfpreuk gebruikte P<i/rwfy2i/»f g^f./betreflen-
de de Liefdeg-aaven, verdienen hier geplaatst te
worden. — Een zamenloop (dus fchryft Hy) van
verfcheide omftandiglieden maakt het onvermy-
delyk oBder belchaafde volken y waar alle bezittm-
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te leven; de derde is van eigen vlyt
en arbeid. •— Gelyk de eerste, 'tmid-

dcl

gen verdeeld zyn, en naaulyks iersvry en gemeen
tot 's leevens onderhoud is overgelaaten , dat 'er

zulke huisgezinnen en perfoonen worden gevon-
den, welke zich zelven niet kunnen redden; en
van voedfel en dekfeV geheel of ten deele door
hunne liefdaadige naasten moeten verzorgd worden.
Hoe meer de maatfchappy van den ftaat der na-
tuur afwykt, hoe fterker de overvloed en weelde
aanwasfchen, hoe grooter doorgaans het getal van
zulke ongelukkigen bevonden wordt, zoo door
hun eigen fchuld, als weegens de vermeerdering
der behoeften, en de toeneemende vermindering
der waarde van 't geld, waardoor zy met hunne
kleine inkomsten op verre na niet kunnen toe-
feiken, Be Godlyke Voorzienigheid duld niet al-

leen het magtig onderfcheid tusfchen menfchen
en menfchen, maar zy neemt ook eene gantfch
©ngelyke bedeeling in agt, op dat de banden der

zamenleeving te vaster zouden geftengeld wor-
den;— De Armen het geld van den Ryken, en
deze den dienst >an den armen zou no'odig heb-
ben en gebruiken Zy kunnen dus geen van bei-

den elkander misfen, en moeten van den anderen
leeven.— De Godsdienst on^lerfteunt dezefchik-
king, hy pryse de barmhartigheid en weldadigheid

ten fterkften aan;— dfuktze onder de ernstigfte

drangredenen en beloften den Ryken op het hart,

Miaar dat wy nimmer uit het oog muecen verlie-

zen, om onderltand te doen aan den geenen, die

waarlyk arm en behoeftig zyn,— die nood heb-

ben:— die in onoverkomelykebekcmmernisfenzyn
ingewikkeld;— die buiten Itaar zyn om te wer-
ken, of met al hunne naarftigheid en overleg het

zoo ver niet brengen kunnen , dat zy zich en hun
huisgezin, voorzien van iict geen zy volftrektnoo-

dig
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del van beftaan der vermogende Lie-
den en Rykbemiddelde Renteniers zyn-

K 2 ' de,

dig hebben. Nooit dog heefc het Godlyk bevel
zich zoo ver uitgeftrekc, dat de arme van den ar-
beid ontnaagen moest worden :— dat hy ren kos-
te van den ryfcen en werkzaamen een gemakkeiyk
leeven moest leiden , of zoo rykelyk bedeeld wor-
den, dat hy te meermalen zyn tafel kan voor-
zien van begeerlyke fpyzcn Nimmer hebben
de vermoogenden zulk een ecnzydig bevel ontvan-
gen, het welk tegen de wyze en goede oogmer-
ken der Voorzienigheid, welke wy zoo even voor-
fteld£n, met alleen ftryden zou, maar regelrecht

h^^lT^JI '?P,". 'i"
algemeen en onherrSepelyk

bevel, dat elk lid der menfchelykemaatfchappy inhet Paradys reeds gegeeven is, in het z^eeilJs
aaKjchyns zult gy ww brood eeten.
De weegen langs welke de armen in hunnennood onderfteuning wordt toegefchikt, zyn zeer

onderfcüeiden. De eerste natuurlyke en algemee-ne IS, dat elk naar zyn inkomften, ftaat en noo-dige verteering
, zelfs geeft aan zyn .'behoeftigen

naasten het geen hy misfen kan en misfen wfl
2y dat het deze in zyne wooning wordt be'zorgd, of dat hy het zelf komt ophafle^ Zufkeene uitdeeling ftaat zeker iedereen vrv demeester is van zyne eige bezittingen, in zoover!re dezelve tegen eenige algemeen! goede inrinfn-gen met aanloopt. VeeleS zyn 'er, welken zchdaarom van de openbaare toelaagen tot onderhoudder armen onttrekken, om eenf vrye bSikk^n^

ken "die"zvTf"^
^""."" penningL aan de zui-Ken, die zy het meest kennen, en het best ?tin-

S"i; ^y n^eenen gelyk het'den men?ch vSeigen is, dat niemand zulks beter dan hun zelven

rln Teer on?,o °h'''
^'^^''^''' algemeeneaafmo '.-len zeer unnoodig, ea aan geheel onwaardigen

wor-
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de, in ons ontwerp, daar wy van be-
hoeftigen fpreken, niet te pas komt;

200

worden verkwist:— Dit laatfte ftuk zullen wy
naderhand opzettelyk overwecgen moeten.--— In-
tusfchen vreezen wy, dat de noodige behoedzaam-
heid in het uitdeelen van byzondere aalmoesfen
aan de deuren of in de huizen der armen op verre

na door elk een niet wordt in agt genoomen.
Het ontbreekt niet alleen veelen aan de noodige
kunde, gelegenheiden lust, om by eiken aanzoek
een nieuwe en naauwkeurige ondervraaging in het

werk te Hellen ; maar veelen ftaan ook in de ver-

beelding, dat van hunne handen niets dan barm-
hartigheid, en liefdegaavengeëischt worden , maar
dat het voor rekening der vraagers alleen loopt,

ofzy inderdaad voorwerpen van medelyden zyn ;

—

de liefdegaaven noodig hebben en' wel gebrui-

ken.— Van zulken althans, in welken de over-
blyffelen van bygelooovigheid, en eene blinde me-
dedeelzaamheid 5 om zich des te verdienftelyker

door hunne goede werken by het Opperweezen te

maaken, plaats grypen , is gewis niet te verwag-
,ten, dat zy hunne aalmoeslcn beter, maar wel,
dat zy dczelven flegter befteeden zuilen , dan die ,

aan weiken dit werk in het algemeen aanbevoo-
len is. Intusfchen is zulk een begrip geheel ver-

keerd, terwyi wy van alles wat wy ontfangen en
uitgeeven verantwoording aan ons zelven, en
aan onzen Godlyken weldoener verfchuldigd zyn.
Het zyn zyne gaaven, die hy ons geeft, omze
of voor ons zelven met maatigheid tot een goed
einde te gebruiken, of dezelve, daar het noodzaa-
kelyk is , aan anderen mede te deeien. Inaien wy
dezen regel over het hoofd zien , indien wy gee-

ven aan elk, die vraagt, wy zullen aikwerf eene
van God volftrekt verboode begeerly^lieid vol-

doen, de handen der luy held. ftyven, of de over-
.

. ., daad
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200 kan ook het tweede middel, 't

welk, om aan 't oogmerk der vraage

.^3 te

daad voe^izel g:eeven, en de onzen of waare be-
hocfcisen hLt dee! ontvreemden , het welk hun
toebehoorde,— .Schoon 'er nu altoos onvervvag-fe
gevólien zullen zyn, waarin wy tot eene afeon-
dcrlykf en l'poedige hulp en mededeelingeeneaan-
Jeidinsr kryj^en, die wy niet kunnen van de hand
Wy/.cn; en fchoon het hard zou zyn alleen op
openbaare bedeelingen alles te laten aankoomen ,
vooral wanneer eerlyke luiden van een goede af-
komst voor een tyd uit zwaare omftandigheden
moeten gered worden, zonder dat zy met gerin-
gen op één leest worden gefchoeid; zouden wy
€^ter het niemand durven aanraaden geheel en al-
leen de uitdeeier van zyne eigc aalmoesfen te zyn
in een geregelden burgerftand , daar openbaare fchik-
kingen ter bedeeling gemaakt zyn, en de ingeza-
melde penningen op eene eerlyke wyze, fchoon
al niet zonder gebreeken worden beitierd. Deze
bedeeling zou geheel onnoodig zyn , wanneer
elk verKoos zulk een voet te houden ; maar het
gevolg zou wezen, dat zommigen, die de beste
gelegenheid hadden, om zich bekend te doen wor-
den, en het medelyden van veelen gaande temaa-
ken, drie en vier dubbeld zouden onderfteund
worden, terwyl anderen weinig of niets zouden
erlangen, hoedanig eene ongelykheid en ongere-'
geldheid by de bcdelaary doorgaans plaats vindt;
hoeveel te. meer by zulken, die inderdaad en van
byzondere perfoonen , en van de algemeene arm-
bezorgers gewoone onderftanden weeklyks ont-
vangen.
De andere weg, langs welken de giften der Ry-

ken en middelmaacigen in handen der armen wor-
den overgebragt, is dan door middel van zulke per-
looïien, die of een kerkelyk of een burgerlyk lig-

haam
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te voldoen, als ter zyde moet gefteld

worclen , hier in geen aanmerking ko-

L'. men;

haam uitmaaken, dat gefteld is, om losfe en vaste
inkomsten len behoeve der armen van eene zekere
plaats, in te zamelen, te bewaaren, en aan dezel-
ve naar een ieders fraat, en behoeften uic te kee-
.ren. Het is niet te vervs'onderen, dat de wetten
van Hem, die de Liefde en Barmhartigheid zelfs is ,

liicr roe alle noodige fchikkingen weleer maakte
onder een volk, dat onder eene Godsregeering
ommiddelyk ftaan zoude. De Priesters en Leviten
waren misfchien de voornaamfte inzamelaars en
uitdeelers , van de aelmoesfen en inkomften voor
de armen , als de naaste Dienaars van Israèls Ko-
ning; fchoon zy de eeniglle niet waren.— Dan
de berigten zyn te weinig , en de zaak voor het
tegenwoordige wegens eene geheele verandering
van huishouding, van een ganfch anderen aart»
dan dat wy ons hier by zouden ophouden. Wy
kunnen egter niet voorby met een woord te mel-
den , dat hoe zeer de byzonderheden , welke in
het Joodfche Land onder het onmiddelyk opzigt
van het Opperweezen plaatsvonden, ons buiten
Haat ftellen, om in alles de burgerlyke wetten,
waar naar dit volk in vreede en oorlog bellierd

wierdt , over te neemen : wy egter uit aanmerking
van de hooge wysheid van den wetgeever der Joo-
den verplicht blyven, dat wetboek met behoorly-
ke aandagt te doorlezen, de redenen en oogmer-
ken zoo veel mogelyk na te gaan en de fchikkin-
gen van den grootlten en besten aller vorsten naar
te volgen, in zoo verre zy op onze landen en vol-
ken kunnen toegepast worden. Men vergunne
my zulks in dit geval met een voorbeeld op tehel-

deien. Deutr. XV : 4. wordt de infteliing van het
zevende jaar als een vryjaar niet alleen nader aan-
gebonden, maar ook een van de dringende redenen

ge-
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men ; 'er fchiet dus geen andere wyze
overig dan die van door eigen vlyt en

K 4 fl/--

gemeld, welke den wetgeever hier toe bewoo^cn,
„ Alleenlyk, dat 'er geen bedelaar onder u en zy.'*

Waarna God zyne beloften van overvloed en zee-

gen herhaald, die hy zou vervullen in zoo verre

zy hem gehoorzaam bleeven , om hun aan te moe-
digen ter onderhouding van alle, maar in het by-
zonder van deze inzettingen, waarby zy geene
vreeze behoefden te hebben van te zullen verar-

men.
Alhoewel men de woorden , alleenlyk enz. op

meer dan eene wyze kan opvatten, zy zullen
egter altoos aanwy zen; dat fchoon „dcarmenim-
„ mer ontbreeken zouden" vs. 11. God egter in

h€t welgeregeld en gelukkig Gemeenebcst van Is-

raël geen Bedelaar wilde dulden En met reden;
want zoo zy uit noodzaakelyklieid tot zulk eenbc-
ftaan gedrongen wierden, was het een bewys van
de hardheid, de liefdeloosheid,— de geringe zoi-
ge hunner broederen, en de overrreeding van die

wetten van barmhartigheid , welke hieronderande-
ren worden voorgelchreeven. De bedelaars ver-
ftrekten dus overal tot fcbande der natie, waartoe
zy behoorden , welke eenige van haare leeden

,

waarop zy zulk eene naauwe betrekking hadden ,

verpligten zieb tot zulk eene laage en onvrugt»
baare leevenswys te vernederen. Maar zoo zy
vrywillig buiten noodzaake zich aan zulk een bc-
ftaan overgaaven , was het een bewys van de groot-
fte laaggeestigheid , toe welke zulken vervalleo
waren , en de Overheid was verpligt als handhaaf-
fter en uitvoerder der Goddelyke wetten toe het
weeren yan zulke luye lediggangers, diealsmed-
gezellen der dieven , nu ze eens dien ftap gedaan
badden , voor meer buitenfpoorigheden vatbaar
warcm.

Het
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frbeid de armen aan den kost te keipen,

^
Maar zal zulks gefchieden, zo wor-

den

Het is zoo, in laater tyd, vooral onder het
pieuwe verbond, virdt men overal bc claars, n^^iar

dit ftrckt onder anderen tot een bewys, enistef-
fens een vervolg van het verval , dat in kerk en
burgerftaat plaats greep , waar door de aloude or-

de, welvaard en zee^^en reeds lang gew ecken wa-
ren. Het was dan niet vreemd , dat de Heiland een
bedelaar, mcar een Gcdvruchtigen bedciear, een
eliendcling, die door hoogen nood \; toe gedron-
gen was, in een zyner gelykenisfen icvoert, als

een gefchikt voorwerp, om de joodcn hunne on-
barmhartigheid, en de geringe zorg, die zy zelfs

voor waardige zoonen van hunnen Vader Abraham
droegen , mpt de gevolgen leevendig te vertoo-

nen.
By de grondlegging van den Christelyken Gods-

dienst, wiens eerste belyders gewis nog minder
van de weldaadigheid hunner broederen naar den
vleefche te verwagten hadden, maar die van Jood
en Heiden boven dien alom.me benadeeld, verdrukt
en vervolgd wierden, waar door veelen hunne
huizen en haave moesten verlaaten; -— wierden
reeds vroeg de noodige fchikkingen beraamd rot

onderfteuning van de arme broeders en zusters uit

de liefdegaaven, welke in elke gemeinte opgezaa-
pield, en in den beginne naar jerufalera tot de al-

gemeene armenkas overgemaakt wierden. Wyl
onder de Christenen als Christenen voor als nog
geen ander dan alleen een geestelyk opzigt plaats

had 5 en zy daarenboven niét by den anderen kwaa-
men dan om Godsdienflige redenen , is het geen
wonder dat hunne liefdegaaven, vooral op den cag

des Heeren aangcbragt, en de bewaaring en uit-

deeling aan Geestelyke perzoonen toebetrouwd
Wierd. Dit is de eenvoudige oorlprong van hec
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den de volgende drie dingen by hun
yooronderfleld : eerftelyk, toereiken-

K 5 dq

inzamelen van aalmoesfen onder den Godsdienst
by de Christenen, en van het ambt van Diakonen,
In gelukkige eeuwen, wanneer de Christenco ein-

delyk naar hun eige burgerlyke wetten ondt^r hun-
ne Vorlten in vryheid leefden, waren die fchikkin-

gen wel zoo noodzaakelyk niet, maar hebben e.q:-

ter, zoo veel wy hebben kunnen nagaan, door-
gaans ftand gegreepen, en men heeft de onder-
fteuning der Armen als een Godsdienftig werk
blyven aanmerken. Men handhaafde dit in 't ver*^

volg met te meer nadruk, naarmaate de Geeste»
lykheid zich in laater tyden meer en meer toelei-

de om magt en aanzien in handen te krygen , waar
toe geen zekefer weg was, dan zich van de fchat-

ten der Ryken grootendeels meester, en de arme
gemeinte van hun geheel afhankelyk te maaken.
De overvloedige vry willige giften tot Godsdienfti-
ge oogmerken, vooral tot ftigting en verryking
van Kerken en Kloosters, wierden nu onder de
voornaamfte goede werken geteld, en hoe vast ook
het menfchelyk hart aan de goederen en voordeeleu
deezes leevens gehegt is, de Gcestdryvery wist:

veelen daar los van te maaken ; — eene vry wil-
lige armoede wierd zelfs als de grootfte eer, en de
zekerfte weg tot de boogfte gelukzaligheid van
veelen blymoedig omhelsd. De Kerken en Kloos-
ters wierden in ftaat gefteld om rykelyke uitdee-
llngen van fpys , kleederen en geld te doen,- zy
deedenhetookaande geenen, die het van hun wil-
den vraagcn en aanneemen zonder eenig naaukeu-
rig onderzoek. En geen wonder, dat niemand
van hun wierd afgeweezen , terwyl men zelfs or-
den inftelde, waar van de Leeden tot oneer van
het menschdom en van de Geestelykheid in het
byzonder , geen ander dan gebeedcld brood mog-

ten
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de kragten en vermogens van Lig-
Jiaam en üeest; ten tweede, Naarftig-

heid

ten eeten. Daar men dus j vooral na het verbod
van het Huwelyk aan de Geestelyken , de meesren
hunner voor den (laat geheel onnut maakte, wier*-

den 'er by duizenden aan de niaatfchappy door on-
noodige aalmoesfen onttrokken, nu het langer gee-
ne Ichande was, maar veel eer als een zeker voor-
legt wierd aangemerkt van de giften en gaven van
anderen werkeloos te leeven, en zelfs tot de Or-
de der BEDELAARS te behooren. Dit heeft een
doodelyken invloed gehad, vooral in zulke Landen,
daar het Climaat den arbeider overvloedig zweet
uitperfte, de bygeloovigheid de overhand had, en
de laatdunkendheid zig met traagheid paarde: in

zoo verre, dat veele verandering baarende eeuwen,
en eene doorbreekende verlichting dit euvel als

nog niet hebbben kunnen herftellen. Onder alle

verbeteringen die de Hervorming heeft aangebragr,
is zeker ook deze te tellen , dat de dwaasheid van
dit gevaarlyk misbruik ontdekt, en merkelyk her-

field is in die Landen, die dezelve hebben aange-
noomen, fchoon men teftens voor den Armen de
noodige zorg heeft gcdraagcn. Wyl de Hervor-
mers de Christelyke kerk, zoo veel raoogelyk, in

haar eerfte eenvoudigheid zogten re herftellen; en
'er daarenbooven dezelfde ongelegenheid In den be-
ginne, als by de grondvesting van het Christendom
plaats greep , heeft men ook de aalmoesfen geduu-
rende de Godsdienftige byeenkomften meestal
moeten inzamelen , en de uitdeeling van dezelve
aan menfchen, die de gemeinte met onderlinge o-
fereenftemming daar toe verkoos, of die dit vry-
"willig op zich namen , aanbevolen. Wanneer ge-
heele Staaten en Ryken zich van den Roomfchen
S6oel afzonderden, wierdt het ambt van Diakonen,
ook in Nederland bevestigd i en fchoon de Kloos-

ters
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heid en goede gezindheid tot werken

;

ten derde, Gelegenheid om deze ver-

mo-

ters en Abtdyen als nutteloos wierden aangemerkt,
ijjeeven egter verfcheide geftigten , die een welbe-
raade barmhartigheid en voorzorg voor den Armen
had opgerigt; en de inkomften van de overige

wierden tot burgerlyke of totGodsdienftigegebrui«»

ken , tot onderhoud van Predikanten, of tot onder-
fteuningvanbehoefngen, bekeerd. Hier van trek-

ken de Wees- en Gasthuizen, de ziekenhuizen;
de geftigten, waarin melaatfchen, en die andere
befmettclyke kwaaien hadden , onderhouden en
opgepast, of eenige arme mannen en vrouwen
voor ai hun leeven goedgedaan wierden, het noo-
dig inkoomen. Het opzigt over deze Huizen ver-
eischte byzondere perzoonen, waar toe men niet

alleen kerkelyke maar aanzienelyke burgers ver-

koor, welke, wanneer die geft)gten op eene ruim-
te van penningen konden ftaat maaken, dezelve
ook aan anderen , noodiydenden, uitdeelen. ^:— De
algemeenfle en voornaamfte uitreiking van liefde-

gaaven, vooral in kleine Steden en Dorpen van
ons Vaderland , is egter aan de Diakonen verblee-

ven. Dan wyl deezen alleen aalmoesfen uitdeelen
die in hunne kerken voor de Leden hunner ge-
zindheid worden gegeeven, blyft 'er altoos een
menigte over van zulke Christenen, die zich noch
by geene Geraeinte hebben gevoegd, of welke be-
hooren tot eene gezindheid, die daar ter plaat ze
klein is en onmagtig, om haar Armen te onder-
houden: voor deezen zyn de Arm- meesters, Cha-
ritaatvaders en dergelyken in verfcheide Steden
en Dorpen aangefteld , welke ook meerendeels uic
de burgery genoomen worden.
Het blykt dus, uit dit kort verfiag, dat 'er ee-

ne algemeene zorg voor allerleye foorten van Ar-
men en ellendigen in ons Gemeenebcst gedraagen

vordtj
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mogens en vlyt te befleden en aante-

wenden aan zodanig iets, waar uit de
Armen een beflendig en zeker onder*
houd kunnen bekomen. /

Het zoude vrugtelooze moeite zyn,
krankzinnigen, bedlegerigen, lammen,
kinderen beneden de zes jaaren, en
diergelyke volftrekt onvermogende
door hun eigen arbeid en vlyt aan den
kost te willen helpen; voor deze fchiet

niet overig dan uit de liefdegaven te

worden onderhouden : 't zal mede zeer
bezwaarlyk zyn, de blinden, dooven,
verminkten, flokouden, ziekelyken,
aankomende jongens en meiskens, ge-
heel en alleen, zonder eenige bedee-
ling te kunnen doen beftaan: ook
dient men wel in agt te neemen , dat
de vrouwen uit hoofde van volks ge-
woonte, opvoeding, of natuursgefteld-
heid, tot veelerley werk gantfchelyk
ongefchikt zyn, welke egter 't meer-
der deel der gealimenteerden uitmaken.

Ik trekke hier uit deze twee gevol-
gen:

Eerllelyk : V is niet mogeïyk , de wyze
van bedeeling , die nu byna alomme plaats,

heefty

v/crdt, het welk daar v^n, en met reden 3 4ei;

ruem heeft.
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heeft y geheel te vernietigen.

Ten tweede: Men behoort zulk werk
den Jrmen aantebiedenj dat ook min ver-

mogenden en voor V meerder deel vrouwen

kunnen bearbeiden.

Zal men de arme lieden door hun
eigen arbeid aan den kost helpen, 20

wordt in de tweede plaats in hen voor-

onderfleld genegenheid om te willen

werken , en hier aan hapert het vee-

len; dwang omtrent dezelven te ge-

bruiken is niet mogelyk, maar hen
werk aantebieden, en alle uitvlugten,

die de luiheid aan de hand geeft , afte-

fnyden; voorts de Armen fteeds in 't

werk te houden , de jonge kinderen in

de fchoolen reeds vroeg aan 't werk te

zetten, 't loon te evenredigen aan 't

gedaane werk, en den hardnekkigen

luiaart allen onderftand te onttrekken

,

fchynen de gefchiktlle middelen , om
in den behoeftigen de lust tot werken
optewekken. Hier uit volgt

:

1. Men moet zulk werk den behoeftigen

aanbieden y dat zy of reeds bekwaam
zyn te doen , of ligtelyk en fpoedig

kunnen keren,

2, Men behoqrt hen gelegenheid te geeven

om
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cm V noodig onderwys gemakkelyk te

bekomen,

S» Men behoort zulk werk voortejlellen ^

dat altoos y in alle fai[oenen en lugt-

gefleldheïdy kan voortgaan,

4« ^ulk werk is verkieslyk daar men , ge-

lyk de ambagtsgezellen fpreeken y op
het fluk werkt,

5. Men moet de kinderen, zo vroeg moge*
lyk , aan 't werk zetten , en dierbal"

ve werk voorftellen, daar aan ook

jonge kinderen worden gebruikt , en

de Armen^ fchoolen op de Hoornfcbe
wyze inrichten,

6, Men moet niemand bedeelen, die in

ftaat is met werken den kost te beko-

men,

Wy zeiden in de derde plaats, dat
izal men de Armen uit hun eigen arbeid
onderhouden , zy gelegenheid moeten
hebben om te kunnen werken: deze
ontbreekt hen niet zelden, vooral in 't

winterfaisoen, 't geen de rede is, waar-
om zo veele Arbeiders by het einde van
den zomer 't land verlaten, om 't geen
zy van hunne winden overhielden, el-

ders in goedkooper plaatfen te vertee-
ren; terwyl anderen geheel ten laste

der
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der piakonie en Armen- middelen voor
eenige maanden vervallen: de vorst,
aanhoudende regen, en andere toeval-
ligheden 't werk ftremmende. — Maar
behalven deze belemmering uit het fai-

foen ontftaande , en de ambagts- ge-
zellen en arbeiders in den landbouw
byzonderlyk treffende, zyn 'er ande-
re, die den Werklieden in de Fabriek
ken, en zulken die in de pakhuizen
der kooplieden hun brood winnen,
voornamentlyk aangaan, te weten het
ftilftaan van hunne Fabriek, veroor-
zaakt, 't zy door gebrek van vereischte
werkflofFen, of van vertier voor 't ge-
maakte, 'tzy door 't ophouden van bui-
tcnlandfchen handel door den oorlog,
kaperyen enz. — Verders behoort men
hier in agt te neemen, dat alle werk
voor alle plaatfen niet even gefchikt is,

de grootte en gelegenheid der lieden
en dorpen maken hier in een aanmer-
kelyk onderfcheid.

Uit de gemaakte aanmerkingen volgt
vederom:
ï. Dal het werk, den Armen voorteftel-

len , zodanig moet zyn, dat noch kou-

de, noch vorst, nocb regen, beletten

zal voorptezetten.

2;
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2, Dat altoos voorhanden is , en noch door
gebrek aan werkjloffe , noch door
ophouden van vertier zal behoeven

Jiil te flaan,

3, Dat zo wel in Oorlog als Vreede , en
in alle andere toevallige omftandig-
heden onafgebroken zalkunnen voort-

gaan.

4, Dat , en op het platte land, en in dé
Steden van onderfcheiden g^rootte eti

ligging , kan worden geoeffend.

Maar alzo het oogmerk der opgege-
ven vraag daar toe ftrekt, om cie Dia-
konien en Armen- middelen te ontlas-

ten, en 't egter zeker is, dat 'er geen
onderneeming in dezen, om nament-
lyk de Armen te onderhouden uit der-

zelver eigen arbeid, begonnen noch
voortgezet kan worden zonder daar aan
een meerdere of mindere fomme gelds
te kosten te legden, zo behoort vooraf
op de waarfchynlykfte gronden be-
toogd te worden , dat deze wyze van
de Armen te onderfteunen en aan den
kost te helpen, min bezwaarende zy
voor de Diakonien en Armen- midde-
len, dan de tegenwoordige wyze van
hedecling. Maar tot welken trap van
klaarblykelykheid dit betoog ook te

bren«



ÖËT ONDERHOUD DER ARMEN. l6t

brengen ware > zeker -is het> dat veelö

onvoorziene toevallen by de uitvoer

ïing het beSt ontwórpen plan veryde-

len kunnen; in welk geval de eerst ge-

maakte kosten^ die veelal de aanzien-

lykfte zyn , geheel verloren gaan / -en

dat de uitkomst best leert kennen de
mogelykheid en 't nut der uitvinding.

Hier uit volgt, -. tub ,£i'-:i

I. Dat zal V werky waar aan riien de be*'

hoeftigen wiljleUen tot ontlamng- der".

Diakomen en Armen^middelen , : aan-

zyn oogmerk voldoen ) de kosten daar.

aan te doen niet te gruot , maar de
toeftel tot het geheele werk ligt en
eenvoudig behoort te zyn,'

Zé Dat zulk werk te verkiezen zy , van
iVelks nuttigheid men door een kleine

en min kostbaare proeve kan zeker

zyn, . :
-

"

3, Dat zulk een Werk , dat naar mate van.

den toevloed van arbeidslieden , en
den uitflag, kan vermeerderd en ook
des noods zonder ongemak vermin»

derd worden y 't best aan V oogmerk
beantwoorde,

4, Dat het Armbefluur behoort te blyven

op den tegenwoordigen voet , immers
zo lang f tot dat eene ondervinding

rih DEEL, L van
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van een geruimen tyd en de beJliS"

fendfle proeven getoond zullen heb"

ben de zekerheid en beftaanbaarheid

-s van de nieuwe wyze van de Armen
•ri te onderhouden. :

'^'•-'

^^"Verders zegt de Maatfchappye in

haare vraage , dat zy begeert een

nieuwe wyze van onderhoud der Ar-
men, die voor dezelven voordeeiiger

zy dan de tegenwoordige wyze van
bedeeling. Zeker met het grootile

regt: want zonder dat wierd de Ar-

me aanmerkelyk benaadeeld ; de be-

deelingen nu veelal niet genoegzaam
zynde tot zyn geheel onderhoud

,

tracht hy tusfchen beide iets 'er by te

verdienen. — Dan te moeten werken

,

en niet meer dan de gewoonlyke be-

deeling te ontfangen, en te mislen de

felegenheid om 'er noch een fluivertje

y te winnen, wat g'ealimentberde was
daar- toe te brengen? en of fchoon

men zich afmatte om hem de aange-

naamheden en de voordeelen van een

werkzaam leven aantepreeken , deze
redekavelingen zouden hen te fyn ge-

iponnen zyn en van geen uitwerking. >.

Gevolgelyk,
Het werk daar de Armen aan zullen
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gebezigd worden , moet hen aanmerkelyk

meer gelds doen verdienen , dan zy by de

gewoone wyte van bedeeling nu onifangen»

Eindelyk bedoelt de Maatfchappy
ook in dezen het alctemeén belang te

bevorderen , en de Burgerlyke Maat-
fchappy, waar van de Armen leden

fcyn, te bevOordeelen. — Dit is een
vereischte , waar omtrent men voor-
zichtig moet te werk gaan : 't is niet

genoeg in 't gemeen de voordeeleïi

en 't nut , welke de Staat trekt uit den
arbeid hunner burgeren, aan te wyzen,
nadien met dit alles , veelerley arbeid

en onvoordeelig voor 't gemeen en
verderflyk voor veele medeburgers
dezer werkende armen zoude kunnen
zyn. By voorbeeld , als men de ar-

men wilde aan 't werk zetten aan iets,

waar voor genoegzaame werklieden
onder den niet gealimenteerden bur-

gerftand gevonden worden , en die

3aar van hun beftaan hebben; als men
een Fabriek voorftelde, van denzelf-

den aart als reeds in de Provincie ge^

vonden wierd, en deze onze Fabriek,
door haar uit de Diakonie goedkoops
arbeiders te leveren, of door gunilen
van den Souverain zo zogt te bevoor-

L 2 dee-
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deelen, dat haare mededingfter daair

door bedorven wierd; — als men aan
de werkende armen , zo groot een
loon gaf, dat de arbeiders in den
Landbouw , of de pakhuizen en win-

kels der Kooplieden , als mede de
Ambagtsgezellen , zich daar door lie-

ten verlokken , om hunne vorige
meesters te verlaten en tot dit nieuwe
werk te verloopen. Hier uit volgt,

J. Dar zodanig een werk, waar van gee-^

ne , immers zeer weinige inwoonders

bfiftaan, en dat geheel of ten groots

1 fien deele buitenflands en door vreem"

\ delingen wordt geÖeffend , h voordee*

lïgst is voor die Maatfcbappy , waar
van de armen leden zyn,

2. Dat V loon aan V voorte[lellen werk te

verdienen y minder zy, dan *t gewoo-

ne loon der arbeiders en ümbagtsge*

zeilen, ,
;

,

Dus heb ik myn eerfle Stuk afgehan-

deld, en, zo ik meene, betoogd in

de eerfle plaats , dat de eenige wyze
van onderfteuning en het aan den kost

helpen der Armen, buiten de tot hie|r

toe gebruikelyke wyze van bedeehng,
is, aan deze]ven een voordeelig hand-
werk te verfchaffen ; in de tweede

./ plaats.
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plaats , dat zal zodanig een werk aan

zyn oogmerk voldoen , 't zelve van
dien aart behoort te zyn , dat het voor
't grootfte gedeelte door vrouwen ,

kinderen en onvermogenden kan wor-
den uitgevoerd, dat oeftendig gaande'

kan gehouden worden, dat gemakke-
lyk valt aanteleeren, daar men op 't

ftuk werkt , waar toe geen groote kos-

ten ofomflag gevorderd wordt, dat op
gronden van waarfchynlykheid be-

toogd kan worden voordeeliger te

zyn , dan de wyze van bedeeling

,

voor de Diakonien en Armen-midde-
len , daar van met gemak en zonder
gevaar eene min kostbaare en beflis-

ftnde proeve kan genomen worden;
daar de Armen , fchoon minder win-

nende dan in de gewoone handwer-
ken , echter aanmerkelyk door bö-->

voordeeld worden, boven het geen',

tot hier toe plaats heeft ; en waar door
geene der burgers worden benaadeeld:
maar in tegendeel 't algemeen aanmer-^^

kelyk bevoordeeld.

L 3 ^^/^
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ff^ek handwerk is bet , dat aan
de voorensgemelde vereiscb*

ten voldoet?

Onder alle de handwerken, die in

aanmerking kunnen komen , is my
geen gepaster voorgekomen , noen
meer beantwoordende aan al het be-
geerde , dan 't fVeeven van Linnen ,

met den aankleeve van dien.

Ik zal my niet ophouden met een zo
bekend handwerk te befchryven, maar
alleen my bezig houden met te betoo-
gen, dat hetzelve zo behoedanigd is,

alswy in d e voorige afdeeling vorderden.
De Linnen - Reedery, in zich bevat-

tende het Hekelen , 't Spinnen en 't

Weeven , drie onderfcheiden hand-
^^erken , is eene Fabriek , die byna
geheel door de handen van vrouwen
gaat : het Hekelen is een wxrk , zeer
gefchikt voor fterke en volwasfene
vrouwsperfoonen, die ook, zo veel

roy bekend is, daar toe overal worden
gebruikt; zwakker vrouwen , gebrek-
kigen, en kinderen kunnen aan 't Spin-
nen werk vinden ; terwyl 't Weeven
voor de mansperfoonen overblyft.

Drie vierde der arbeidende perfoo-

A nen
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nen moeten 't Spinwerk doen, en juist

is dit het gemakkelykile van allen 1

f
een fyne zielsvermoogens , noch fter-»

e lighaamskragten worden daar toe

gevorderd: ééne hand is 'er flegts noo-

dig ten gebruike te hebben , terwyl de

voet het wiel doet omgaan ; tot welk
laatfte werk anders ook wel een blinde

gebruikt zoude kunnen worden, zo de
Spiniler eenig ongemak aan de bee-

nen had, een ongemak onder de oude
vrouwen niet zeldzaam. De Linnen-

Reedery derhalve is een werk , waar aan

voor '/ grootfte gedeelte ^ vrouwen , kindC'

ren en onvermogenden kunnen gebrutKt

worden ; 't geen ons eerste vereischte

was.

Vier dingen zyn 'er, die een hand-

werk kunnen doen ftil ftaan, gebrek

aan werkftofFe, gemis van vertier voor

't gemaakte, verloop van Arbeiders, eh

de lugtgefteldheid , zo die op zodanig

een handwerk invloed heeft. Maar
voor nietö van dit alles heeft men hier

te vreezen. Dé werkftofFe is V Flasp

eeninlandseh voortbrengzel, zo over*

yloedig in de Provinciën, als in 't nsL»

hurig Holland en aangrenzend Vlaan-

deren, dat men niet ongerustbehoeft te

L 4 2y^5
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zyn, dat die immer zoude ontbree-
ken. — My is niet onbekend, dat de
rotting, die dit plantgewas noodig
heeft, als het bekwaam zal worden
voor de weevery, in zoet water be-
hoort te gefchieden; maar met het
Zeeuwsch vlas naar de nabuurige Hol-
landfche distrikten te voeren , om daar
gerot, gebraakt en gezwingeld te wor-
den, gelyk jaarlyks gefchiedt, wordt
deze zwaarigheid weggenomen: veel-

ligt vindt een Natuurkundige noch wel
een middel uit, om met Zeeuwsch wa-
ter deze bewerking aan 't vlas even ge-
lukkig te doen. Intusfchen zullen wy
ons by onze goede nabuuren van bruin
vlas voorzien , en dezen zullen ons hun-
ne pakhuizen niet fluiten. — 'T voort-

brengzel is Linnen , een k'eederlloffe

van zo veel nuttigheid en gebruik , dat ik
dezelve te regt onontbeerlyk mag noe-
mten, en waar van dus het vertier on-
mogelyk misfen kan j te meer , daar alle

Goashuizen, Collegien, ja alle welge-
zinde burgers deze Diakonie Linnen-
Reedery zullen begunlligen, en derzel-

ver linnen, van deugdzaame ftoffe en
ter goeder trouwe bereid, ver boven
d^ vreemde Vlaamfche linnen zullen

iw .\ ver-
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verkiezen. — Verloop van volk kan
deze Reedery niet doen ftilflaan. Ont-
breeken 'er hekelfters , men koopt dan
maar gehekeld vlas; ontbreken 'er

fpinflers , dat niet waarfchynlyk is , men
heeft flegts 't overtollige gehekeld vlas
te verkoopen; ontbreken 'er weevers,
met geld en goede woorden lokt men
rcs eenige Vlaamfche boeren, die dit
werk verflaan, en met éénen weever
kan men 6 of 8 Ipinfters gaande hou-
den; bovendien zo myn plan tot fiand
mogte komen, zullen 'er na verloop
van weinige jaaren weevers in over-
vloed zyn. ^ Dat deze handwerken
van het faifoen of lugtgefteldheid niet
afhangen, weet yder. Ik beiluite der-
halve, de Dnnen^ Reedery is een werk^
dat befiendig kan gaande gehouden wor-'

den y 't geen myn tweede vereischte was.
Niet veel moeite noch tyds zal 'er

noodig zyn, om aan de Armen, zo
zy niet genoegzaam kundig waren, het
hekelen , fpinnen en weeven te leeren *

't fpinnen is inzonderheid, onder alle
de Vrouwelyke handwerken, het ligt-
fle , en hier aan moeten de meeste ge-
bruikt worden. — Maar dit leeren he-
kelen, enz. zal omtrent de volwasfene

15 al-
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alleen in 't begin noodig zyn, want zo,
volgens myn plan, de kinderen in de
Diakonie- fchoolen en Godshuizen hier
in worden onderwezen, voorzie ik, dat
deze handwerken van hekelen, fpin*

nen en weeven zo gemeen zullen wor-
den onder den geringen burgerftand>
dat ieder zich, zonder nader onder-
wys, terllond daar van zal kunnen be-
dienen, zo ras hy buiten zyn gewoon-
lyk werk komt te geraken. — ^Twerk
der Linnen- Reedery is dierhalve iets, dat

ofbekendis of zeer gemakkelyk valt aante*

keren \ 'tgeen ons derde vereischte was^
Al 't werk in de Linnen- Reedery

wordt by maat en gewigt betaald: de
hekelfters loon kan men, 't zy per
fteen ruw vlas, 't zy per pond gene-
keld vlas, berekenen; de Ipinfter ver-

krygt vergelding naar mate de fynheid
en hoeveelheid van 't by haar verwerk-
te; de weever maakt zyn rekening op,
uit de afgeweevene ellen • de kinde-
ren, die net garen op de fpoelen bren^
gen, de arbeiders, die met loogasch 'C

gefponnen garen uitkooken, de blee-
kers , die het linnen bleeken, zullen al-

le by deel , by 't ftuk, of 't gewigt be-
loond kunnen worden. Dagcfiev^en,

komt
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komt dus hier niet te pas; de naarftig-

heid wordt aangemoedigd; de luyheid

tot werken verpligt, daar yders loon zal

evenredig zyn aan zyn gedaanen arbeid-, *t

geen ons vyfde vereischte was.

Onnoodig is het fchier hier te herin-

neren , dat de toeftel tot deze Linnen*
Reedery, in een of meer werkzolders
daar toe te huuren, voorts in hekel-
gereedfchap, Ipinnewielen en weefge-
touwen &c. beftaande, niet kostbaar is ;

de gereedfchappen binnen 's lands te

bekomen zyn; niet veele zyn; en wei-
nig onderhoud vorderen, en dus de ge-^

heele toeftel tot het doen oeffenen van deze
Fabriek ligt en min kostbaar is ; 't geea
ons zesde vereischte was.

Zullen wy nu moeten overgaan, om
te betoogen het voordeehge voor de
Diakonien en Armen -middelen in "'t

opregten en doen oeffenen dezer Lin-
nen- Reedery door de Armen, zo be-
doele ik geenzins te bewyzen, dat de-
zelve, op zich zelve aangemerkt, een
voordeel gevend fonds zal zyn ; neen
maar alleen, dat deze Linnen- Reedery
min bezwaarende zal zyn voor de Dia-
konien , als de thans gebruikelyke wy-
ZQ van bedeeling : ten dien einde zal

ik
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ik vooronderftellen, 't geen ik echter
anders hope , dat 'er niets mede zal

gewonnen worden en 'tverkogte lin-

nen &c. niet meer bedragen da . 't

vlas , de arbeids- loonen , en verdere
onkosten hebben gedaan, en trachten

door een voorbeeld klaarheidshalve
mynbewys aftemaken. Ik ftelle, dat

't Product van linnen &c. bedrage een
fomme van «C 3000 : — : — gelyk
ftaande met 't geen 't vlas , onkosten
en arbeidsloonen beliepen ; verders

dat de arbeidsloonen daar aan verdiend
bedragen j^ 2000 : — : — 't geen ook
omtrent zo zal bevonden worden;
noch, dat de Armen in deze Linnen-
Reedery werkende, eens zo veel win*
nen zullen, als men gewoon is aan de-

2elven te bedeelen. Hier uit volgt,
dat de Diakonie uitgeeft

Aan vlas en onkosten - - «4 looo : - :
-

Arbeids loonen - ^C 2000 : - :
-

Waar van afgetrok-

ken de andere noodige
bedceling - - " 1000 : - :

-— ^ *f loco : - : -

// 2000 : - ; -

't Product in linnen

beliep - - - - " 3000 : - :
-

Dus zuiver avance blyft << 1000 : - :
-"

^
Uit
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• Uit welk voorbeeld dan blykt , dat
fchoon met het voorgeftelde werk
niets gewonnen wierd , echter de Dia-
komen en Armen' middelen daar door
niet bezwaard , maar zeer aanmerkelyk
worden bevoordeeld', \ geen ons zeven-
de yereischte pns verplichtte te be-
topgen.

Blyft echter op dit ftuk eenige be-
denking over , een kleine proef zal

,

zonder merkelyke onkosten te veroor-
zaaken, de zaak kunnen beflisfen. Ons
beftek legt wel voor de geheele Pro-
vincie; maar met een Eiland, ja zelfs

met eene Stad , of Dorp, zoude men
't zelve kunnen verzoeken, men zou-
de ook om te beginnen , zich alleen
tot het weeven en fpinnen bepalen
kunnen , tot dat men door eene onge-
twyffelde bevinding van 't nut mynes
voorflags vergewist worde. Deze ge-
maklykheid om van de Linnen- Ree-
dery in 't klein eene voldoende proef
te neemen, daar ze met 10 arbeiders
gaan kan, 20 wel als met looo, is

iets 't geen 't linnen reeden boven de
meeste handwerken aanpryst, temeer
daar. ze door dat middel niet bepaald
behoeft te worden binnen di^z^ of aee-

ne
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iie Stad, maar overal door de gant-
fche Provincie kan worden geoefFend.
Men laate dan, na mynen voorflag, de
Diakonie en 't Armbeftuur onveran-
derd , en neeme op een klein Dorpje
de proef met de Armen aan 't weeven
en rpinnen te ftellen; een proef, waar
van al 't mogelyk verlies geen d^óo: - : -

«al beloopen ; zo zal men zonder eenig

gevaar, gemakfyk, zeker, en tnet weinig
kosten zich van V beflaanbaare myner Lin-
nen' Reederye kunnen verzekeren', het
welk ons achtfte vereischte was.

Ik heb zo even vooronderfteld , dat
de Armen, in de Linnen- Reedery ge-

bruikt, eens zo veel zouden winnen
als hunne gewoone bedeeling bedraagt,
en egter voorens begeerd , dat het loon
geringer moet zyn dan in andere hand-
werken. Ik kan geene bepaaling maa-
ien op hoeveel 't loon van ^t hekelen,
Ipirmen en weeven te ftellen, latende

dit den befhiurderen der Linnen- Ree-
dery; zo zy tot ftand koomt, geern
toevertrouwd; maar ftelle eens, vol-

gens 't gewoone loon aan 't linnen te

verdienen , de Hekelfters door een op
lo fchellingen ; de Spinfter , zo zy
naarflig werkt, op 4fchell.j den Wee-

ver
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ver vlytig werkende op 15 fchel. 's

weeks ; zy zullen zich dan wel moeten
reppen en egter minder winnen , dan
de nekelfter met dienen of fchoonmaa-
ken, de fpinfter met naayen, de wee-
ver met andere handwerken kan ver-

dienen. En met dit at is dees Linïien-

Reedery den armen voordeelig. —
Een voorbeeld zal dit in 't licht ftelien.

Men verbeelde zich een huisgezin uit

man , vrouv/ en vier kinderen beftaan-

de in den winter , zonder inkomen

,

dan 't geen de Diakonie aan dezen
post bedeelt; de bedeeling zy eens,
om *tniet te min te ftqllen , 14 fchell.

zo aan brood als geld in ydere week.
Laat nu dit huisgezin in de Linnen-
Reedery te werk gaan, en de bedee-
ling ophouden,

de man Weeve , en verdiene , ge-
lyk wy zeiden » - - jC — : 15 :

4p vrouw Spinne , en verkrj'ge
's weeks - - - - " —

: ^ : ^^
de vier kinderen Spinnen &c. en

verdienei;i zamen - - - "__ : p; —
* '

' *™ - 11 ^

X 1 : 8 : —

Het inkomen van dit huisgezin zal op
dien voet 't dubbel zyn van zyn ge-

woon
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woon inkomen by bedeeling; — en is

\, dat de vrouw 't hekelen verftaat^

of dat de kinderen jaaren en kragten
genoeg hebben om 't zy aan 't hekelen
't zy aan 't weefgetouw gebruikt te

worden, de winning zal noch veel aan-

zienlyker zyn. De Linnen- Reedery der-

halve is een werk, waar van de Armeny
fcboon minder winnende dan in andere
handwerken, meer trekken, dan uit de,

thans gebruikelyke bedeeling ; 't geen ons
negende vereischte was.

Eindelyk niemand der burgers wordt
hier mede benadeeld, zo ras de wee-
ver zyn ftuk afgemaakt heeft, kan zyn
voorige Meester hem weder te werk
krygen; en loopt dezes zyn werk op 'ê

eind, zyn Meester behoeft hem niet

uit medelyden te houden, daar hy in

de Linnen- Fabriek altyd welkom is;

zyn 'er in de Provincie noch hier of
daar Weevers , zy kunnen blyven wer-

ken voor den burger , daar toch de
Diakonie- Linnen- Reedery geen Lin-

nen genoeg zal kunnen uitleveren , of
begeeren zy vast werk in onze Reede-
ry, zy zullen boven anderen verko-

zen worden en begunftigd. Alleen de
buitenlanders , die door hun loopen en

jtoow Is^*



fiÊT ONDERHOUD DER ARMEN. ï77

leuren, onze linnen- weevers op de
meeste plaatfen hebben doen uitfterveh,

Zullen 'er eenige fchade door lyden:

maar niemand zal kunnen tegenfpre-

ken, dat het voor een Republiek on-

eindig voordeeliger is, zyne noodwen-
digheden binnen 's lands te bereiden,
dan dezelve by vreemden bewerkt te

gaan inkoopen; waar door veel gelds

ten lande wordt uitgevoerdbuiten nood-
zakelykheid, en betaald aan Zulken,
die tot 's Lands lasten niets opbrengen.
Noch merk ik aan, dat het opregten van
deze Linnen- Reedery aanmoediging
geeven kan aan veele vreemde Arbei-
ders, om zich met de woon binnen de
Provincie nedertezetten, en niet meer
hun hier overgewonnen zomergeld el-

ders 's winters te gaan verteeren : — al-

le dingen , die ten Idaarllen aantoonen,
dat deze Linnen- Reedery y zonder ie-

mand der Burgers te benadeelen , voor V
algemeen en de Provincie in V byzonder
zeer heilzaam is; 't welk te betoogen
ons tiende en laatfte ftuk was.

yir, BRKu M WeU
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2J> C'i.

f^elk plan bebbe men te vol-

gen in bet opregten en voor^

zetten dezer Diakonie- Lin-

nen- Reedery ?

In de voorige afdeeling betoogd heb-
l)ende, dat in 't werk der Linnen Ree-
dtiry alle de hoofdvereischten worden
gevonden, die wy in 't werk, waar aan

men de Armen tot bekoming van on-

derhoud zal gebruiken , gevorderd had-

den gezien, gaan wy* voort om, op
de gronden in onze eerfle afdeeling

gelegd, een plan optegeeven, 't geen
'tweeledig zal zyn , en behelzen ; voor-

eerst, 'tbeftuur der Reedery in linnen,

als ze zal tot ftand gekomen zyn ; ten

andere, dewyze, waar op dezelve aan-

tevangen en opterigten; en de geld-

middelen , daar toe vereischt , te vin-

den. — Een plan, dat men alleen als

een ruwe fchets geheve aantemerken,
dienende zo tot opheldering van 't voo-

rige, als tot betoog van de mogelyk-
heid der uitvoering, maar ook tevens

ter handleiding van hun, die (worden
myne voorftellingen goedgekeurd) de
Reglementen voor 't beiluur dezer

Lin*
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Linnen- Reedery zullen moeten ont-

werpen.
De Provincie Zeeland in verfcheiden

Eilanden verdeeld en vry uitgebreid

zynde, is het niet dan ten uiterften

moeilyk^ en voor 't werk nadeelig,

dit Linnen- reeden van alle de Zeeuw-
fche plaatfen onder eene beftuuring te

brengen; wederom is het met noch
grooter kosten en ongemak verzeld,

20 men in yder Stad en Dorp een Fa-
briek van dezen aart wilde opregten.

Hierom zoude myn plan zyn, vier Di-

rectoria opteregten: 't eene voor Wal-
cheren, te Middelburg; een tweede
voor Schouwen, te Zierikzee; een
derde voor Zuidbeveland, te Goes; 'C

vierde voor Tholen, in de Stad van
dien naam; voedende de Averige klei-

ne Eilanden onder 't naastbygelegen
Directorium* lK'-u^^j,.

Aan het hoofd van yder derwelke ik

plaatfe drie perfoonen, uit den deftig-

ftenburgerftand, lieden van onbefpro-
ken zeden, yverig, werkzaam en ftand-

vastig van aart , kloek van verftand , en
niet onkundig in den koophandel en
fabrieken, vooral bezield met gevoe-
lens van zugt voor 't algemeen welzyn

M 2 en
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en liefde tot hunne verarmde mede-
burgers. Dezen onder den naam van
Opperbeftierders door den Kerkenraad
der genoemde Steden, uit hun eigen
lighaam, of daar buiten verkoren, en
door den Magiftraat, op dat hun gezag
te meer achtbaarheid hebbe, beves-
tigd, zullen den inkoop van 't vlas, ge-

reedfchappen en verdere noodwencfig-
hèden, 't behoorlyk en met zuinigheid

verwerken van 't zelve, den verkoop
van 't linnen, de betalingen van ver-

dienden loon, 't boekhouden &c. yder
in hun Directorium bezorgen , zonder
dat deze vier opperbeftuuringen de eene
van de andere zal afhangen , maar yder
op zich zelve flaande, zal met de ove-
rige goede vriendfchap en correspon-
dentie houden; ook zullen zy met ei-

kanderen eenen eenpaarigen voet be-

raamen op 't loon en den prys van 't

linnen. — Tot hulp der gezegde Op-
perbeiluurderen , geeve ik aan yder
Directorium een bekwaam en in den
vlas- en linnen- handel, byzonderlyk in

de Linnen- Reedery, doorkundig per-

foon, om onder 't opzigt en op last der
Opperbeftuurders den inkoop van 't vlas

te doen, 't zelve behoorlyk te doen ge-

Jbrui-
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bruiken, en den loon der arbeiders

optemaken en te regelen, en in allen

gevalle den Opperbefluurderen tot

raadsman te zyn, en hunne orders uit-

tevoeren. Noch voege ik hier by een

boekhouder , om mede , onder opzigt

,

alsdevoorigen, gelden te ontfangenen

uitgeeven, Linnen te verkoopen, -;'t

werkvolk te betalen , met de buiten-

comptoiren te rekenen, en van alles de

naauwkeurigile aanteekening te hoU"

den. Deze oeide perfoonen zullen uit

de kas van het Directorium eene be-

hoorlykebezolding genieten, byzonder-

lyk de eerfte, van wiens bekwaamhe-
d.en en goede trouw zeer veel afhangt,

maar de Opperbeftuurderen en verde-

re belluurderen, zo te melden, zullen

hun werk alleen uit liefde doen.

Behalven deze Opperbeftuurderen
geheven de Kerkenraaden der overige

Steden en Dorpen, twee of drie be-

kwaame perfoonen , behoedanigd zo
als wy boven van de Opperbeftuurde-
ren zeiden , aanteftellen , om het op-

zigt en beftuur te hebben over 't lin-

nen w^eeven in hunne respective Ste-

den of Dorpen , en voorzien , zo 't

noodig is, van een klerk of fchry-

M 3 ver.
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vér. -^'' Deze befluurders zullen uit de
magazynen van 't Directorium , waar
onder zy behooren, voorzien worden
van alle noodwendigheden van vlas,

gereedfchappen &c. Ook zullen zy
Dy de Opperbeftuurders teruggaafhun-
ner betaalde arbeidsloonen en verdere
verfchbtten bekomen ; daarentegen
zullen zy het gefponnen garen en ge-

weeyen • linnen aan het Directorium
overleveren , waar toe de Opperbe^
ftuürders op zekeren vastgeftelden en
voor yderé plaats onderfcheiden tyd,
in 't Fabriekhuis zitda.g zullen houden,
Zy zuiren aan 't Directorium fpecific-

qué iysten overleveren van de naamen
der WérkKeden ', derzelver Religie- ge-
zindheid , 't wérk door dezelven ge-

daan, -én 't loon daar voor genoten,
oiü redenen flraks'te melden, — De
Opperbelluurders zullen ten fpoedig-
flen aanneemen voor zekere jaaren éé-

ne of meer bekwaame Hekelfters, on-
der toezegging van vast werk, tot ze-

keren loon , zo als zy met elkanderen
zullen overeenkomen , en onder ver^

band, om aan zo veel vrouwis^erfoo-
nen , als de Opperbelluurders' goed^
yjnden ^ull^n, het hekelen te lee-
'"^' ren?
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ren. — Deze hekel-winkels plaatfe ikj

gemakshalve, in de vier Steden, daar
"'t Directorium gevestigd is , om dat
men daar de meeste gefchiktfte voor-
werpen tot dit werk vinden kan, en
om op de vervoering van 't vlas de
onkosten te bezuinigen ; op gelyken
voet en voorwaarde neemen de Op-
per- en- verdere befluurders yder voor
zich ééne ofmeer bekwaame Spinilers
en ervaaren Weevers aan, om hunne
konst te leeren en te oefFenen, -7
Voorts zal men zich voorzien van hüir
zen, fchuuren of zolders , zo tot ber-
ging van de werkftoffe , als tot verrig;-

ting van den arbeid , fchynende het
gevoeglykst , vooral zo 't getal der
Werklieden groot ware , de Hekel-
flers , de Spinflers en W^eevers op af-

zonderlyke vertrekken te plaatfen,, en
over yder vertrek aan een der geoef-
fendften en gefchiktften 't opzicTit aan-
tebeveelen ter bewaring der goede pr-
dre. 'T getal der Werklieden toenee-
mende, zullen de beftuurders zulkeiï,
die hun werkvolkomen verflaan,, ver-
gunnen om 't zelve aan hunne huizen
té vervolgen. . '^^tI^
\ Weekelyks zullen de beftuurders

M 4 op
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op de Winkels komen, om 't gemaak*
te werk te ontfangen , 't verdiende
loonte betalen, de klagten der Opzien-
ders te hooren , om door hunne tus-

fchenfpraak alles byteleggen, of door
hun gezag de kwaadwilligen te beteu-

gelen, ten dien einde macht hebbende
om dezelven , voor korter of langer
tyd, zelfs voor altoos , van 't werk te

verftoöten.

Tot dit werk worden lieden en kin-

deren, bedeelde en onbedeelde, zon'
der onderfcheid van gezindheid toege-

laten (Jooden alleen buitengedoten)
;

en zullen de Beftuurders of de Meester
in derzelver afzyn dezelve plaatfen aan
zodanig werk, als waar toe zy meest
gefchikt zyn of in ervaren zyn , en hen
weekelyks naar evenredigheid van hun
gedaane werk loonen.

Ook zullen die geene, die noch
liiet, of niet genoeg , geoeffend zyn,
om op 'tfluk te werken, onder 't op-
zigt en onderwys van een der be-
kwaamften uit de overigen gefield

worden , en gedüurende eenige wee-,

keri, weekgeld trekken, tot aanmoe-
diging. 'T zal in yders vryheid ftaan

,

^*t'wcr}i te verlaten, als 't hem gelust,
'^''

na
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Tia dat hy alvorens zyn onder handen
zynde werk zal hebben afgedaan.

Voorts zullen de Opperbefluurders
zorgen , dat 'er fteeds genoegzaame
voorraad van ruw en gehekeld vlas,
als mede gefponnen garen by hen
voorhanden zy , zoo om hun eigen
werkvolk gaande te houden, als om
aan de vraag der byzondere beftuur-
ders te kunnen voldoen.
'T gemaakte Linnen zal tot zodanig

een prys , als waar voor het met een
matige winst heeft kunnen worden ge-
reed , dagelyks voor gereed geld ten
Comptoire van 't Directorium worden
afgeleverd met één of meer ftukken te
gelyk, en 't geen 'er onverkogt mogte
overblyven

, jaarlyks by openbaaren
verkoop opgeruimd worden.
Op het einde des jaars zullen de

Opperbefluurders, yder in hun Direc-
torium, opmaken balance en rekening
doen ten overftaan van den Magiftraat,
en in tegenwoordigheid van alle daar
in belang hebbende, van hun ont-
fangst en uitgaaf, voorhanden zynde
goederen, enz. En nadien het niet te
vermoeden is, dat deze Linnen- Ree-
dery, uit hoofde der te maken kosten

M 5 aan
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aan de gebouwen, gereedfchappen en

inkoop van vlas, in het eerfte jaar win-

fte zal doen, en echter de hoofdfom-

men derzelver onverminderd behoo-
ren te blyven , zullen alle de byzonde-

re beftuuringen hun aandeel in het te

kort komende , naar evenredigheid der

arbeidsloonen, by dezelve betaald,

binnen zes weeken aan de Opperbe-
fluurders verzorgen: de Reederyen
-winften doende, zullen dezelve worden
gebruikt ter aflosfing van fchulden ten

laste derzelve loopende, en deze afge-

daan zynde tot de teruggave der voo-
rengemelde fupplementen, en eiridelyk

de verdere winflen verdeeld en uitge-

keerd worden aan de byzondere befluu-

ringen, mede in dezelfde evenredig-

heid der arbeids-loonen in 't laatfte

jaar by dezelve betaald.

De. byzondere beftuuringen zullen

jaarlyks met het Generaal Directorium

afrekenen, en hunne floten zuiveren;

ten welken einde de Boekhouder een

byzondere rekening van elke beftuurin-

ge op zich zelve zal houden, die belas-

tende voor de verftrekte penningen,

al5;Opk voor 't verfchafte vlas en garen,

ci>; ontlastende" voor 't linnen en garen
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aan 't Directorium geleverd, zullende

de pryzen van 't vlas , garen en linnen op
een eenpaarigen voet voor alle de by-

zondere beftuuringen door de Opper-
beftuurders worden geregeld.

Het te kort komende of overfchie-

tende dus bekend zynde , zullen Op-
perbeftuurders in hunne Stad en de by-
zondere beftuurders in de plaatfen van
hun befluur een overflag maken, hoe-

veeldoorde Diakonie,.de politique Ar-
men, de Godshuizen , en de byzonde-
re Gezindheden , in dezelve moet wor-
den geleden of genoten, te berekenen
na 't verdiende arbeidsloon van de per-

foonen, die in geval van armoede na
de tegenwoordige wyze van arm-be-
fhiur tot laste van gezegde Diakonien,
Armen , Godshuizen , of byzondere
Gezindheden zouden behooren, en y-
ders aandeel ten fpoedigften invorderen
,of uitkeeren;

Ons tweede ftuk verkeert over de
wyze, waar op deze Linnen- Reedery
een aanvang te doen rie-cmen, — Niets
fchynt in dezen eenvoudiger, dan dat
Directeuren derZeeuwfche Maatfchap-

py 't werk aan den gang helpen, en uit

hun lighaameenige leden committeren,
om
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om uit alle de best gekeurde verhande-
lingen over dit onderwerp (want ik

twyfFele niet, of myn voorgeflagen
handwerk zal ook aan andere fcnryvers

wel in gedagten gekomen zyn) een ver-

beterd en geregeld plan te ontwerpen,
en vervolgens 't zelve de Ed. Mog.
Heeren Staaten van Zeeland aantebie-

den, met verzoek dat Hun Ed. Mog.
de fchikkingen daar in ten voordeele
der Diakonie en Armen- middelen, ten

nutte der Armen zelven, en tot wel-
zyn van 't algemeen beraamd, gelieven

goed te keuren, door Hun Ed. Mog.
gezag te bekragtigen en veelvermogen-
de gunst te onderfteunen.

: In 't byzonder zoude men de be-

fcherming der Hooge Overheid kun-
:nen verzoeken voor de perfoonen der

Opper- enOnderbefhiurderen, zo in ge-

valle deze nieuwigheid van te moeten
werken eenige kwaadwiliigers tegens

hen gaande maakte , als ten einde alle

de Armen tot eene betamelyke onder-

werping aan de Beftuurderen fleeds te

verpligten.

-'^'iVerders zoude men kunnen verzoe-

ken, een ftreng verbod tegen 't bede-

leir^-en dat het zelve ten ilipfle mogte
mo wor-
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worden uitgevoerd; — een ordre voor
de Diakonien en Armen- meesteren van
alle gezindheden, dat zy geene per-
foonen zullen bedeelen, zonder dat
dezelven alvorens bewys hebben ge-
geven, dat zy in de Reedery werken,
en daar geene genoegzaam e winning
hebben tot onderhoud van hun huisge-
zin; — een ordre aan de Regenten
der Godshuizen en Armfchoolen , om
hunne gealimenteerde kleine kinderen
en leerlingen, ten minften halve dagen,
op 't werk te doen gaan, en alle de le-
digloopende werkjongens daar ileeds
te doen werken; — een ernftige re-
commandatie aan alle publiecque en ge-
tolereerde Collegien, Corpora, en
Godshuizen, om zich uit deze Linnen-
Reederyen van 't benoodigde linnen te
voorzien.

Noch zoude men kunnen verzoeken
vrydom van lasten, tollen en fchattin:-

gen, zo op 't vlas in de Reedery te ge-
ruiken, als op 't vervoer van 't zelve,

enz.

Gelyk het niet te twyfelen is., ,of

Myne Heeren de Staaten zouden 't

voorfchreevene geerne toeftaan, zo
kan ik van Hun Ed. Mog. yver voor

't
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*t algemeen belang niets anders den-
ken, of zy zullen deze inflelling met
een milde gift aanmoedigen, 't %y by
de opregting, 't zy by vervolg, of jaar-
lyks; en dit verwagt ik ook van de Ed,
Achtb. Magiftraaten in de Steden, en
Regenten der Dorpen. Misfchien, dat

dezelve aan deze Reedery ae werk-
plaatfen en benoodigde gereedfchap-

pen zullen ten gefchenke geeven.
. De zaak dus verre gevorderd zynde
en de refpective Opper- en Onderbe-
fluurders verkozen, zullen de Opper-
beftuurders een tyd bepalen, om met
het werk een aanvang te maken, en al-

les in gereedheid doen brengen. Intus-

fchen zal van 't een en ander aan de Ge-
meenten van den predikftoel kennis
worden gegeeven, by welke gelegen-

heid de Leeraars geerne de nuttigheid

dezer inftelling zullen ontvouwen , de-

zelve den volke aanpryzen, en yder
opwekken, om, zoo veel in hun ver-

mogen is, tot 't welgelukken dezer

pryfelyke onderneeming medetewer-
ken, maar vooral den Almachtigen
fmeeken , om dezelve met zynen zegen
te bekroonen, onder inwagting van

welke dan 't werk op den bepaalden
tyd
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tyd zynen aanvang gaat neemen en op
voorzegde wyze wordt voortgezet.

Ik hebbe tot noch toe niets gezegd
van 't geld tot deze Linnen- Reedery
noodig, en men verlangt misfchien

daar van eene begrooting hier te vin-

den; doch hier toe vinde ik my buiten

ftaat, daar ik niet kan bepalen, hoe
groot ongeveer *t getal der werkende
perfoonen zyn zal ; maar ik kan niet

voorby iets te zeggen van de wyze, op
welke de benoodigde penningen tebeko-
men zyn. Twee middelen zyn 'er my
voorgekomen: waarvan 't eene 't eenvou-
digfle is, te weten het geld tot een ka-
gen intrest , onder borgtogt der refpec-

tive Diakonie en Armen- middelen, en
met beding van jaarlyks ^ deel, wel
meerder maar niet minder, aftelosfen,

van particulieren opteneemen; het
tweede middel is, dat door hoog ge-
zag , alle de amptenaars, tot deze Pro-
vincie behoorende, 't zy dezelven ee«

nig eerampt van Magiftraatuur ofvoor-
deel-gevend ampt boven de ^^ loo : - : -

jaarlyks opbrengende ad vitam bezit-

ten, zullen verpligt worden, om aan,

deze Linnen- Reedery tot formeering
van d^rzelver fonds te fchenken eens
w af



192 N. H VAN CHARANTE OVER

af ö^ om zonder intrest by de-

zelve gebruikt te worden, doch welke
t^ aan hun, of hunne Erven,
door hunne opvolgers worden weder-
gegeven. — Dit middel zoude, zon-
der iemand merkelyk nadeel toetebren-

gen, de profytelykfle geldligting voor
de Linnen- Reedery uitmaken.
Dus verre 't plan.

Welke zyn de tegenbedenkiri'^

gen hier tegen te opperen , en

boe beantwoord men dezelve?

Onder 't opmaken dezer verhande-
ling zyn my een en andere bedenkin-
gen in den zin gekomen, die niet zon-
der fchyn tegen myn ontwerp zouden
kunnen worden ingebragt. — Dezelve
optegeven en te beantwoorden maakt
myn 4de hoofddeel uit, waar in ik my"
der kortheid zeer zal bevlytigen.

Men zoude kunnen voorwenden, dat

aan de Vraag des Vlisfingfchen Ge-
nootfchap niet is voldaan, voor zo ver
in 't voorgeflagen plan alimentatie over-

blyft op den voet thans gebruikelyk: 't

is waar, ik geef daar in aan de onmag-
tige Armen, en aan zulken die nietge-
- ^ noeg-
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nöegzaam kunnen verdienen, eenigert

onderftand; ik heb ook 't Arm- en Dia-

konie-beftuur onveranderd gelaten; —
't eerfle was onvermydelyk in myn oog

;

't laatfte tegen allen onvoorzienen te-

genval 't veiligfle. De Maatfchappy
geeft tot het een en ander aanleiding

in derzelver Programma, daar zy on*

derfcheidenlyk Ipreekt van onderfteu"

nen en befiendig aan den kost te helpen ^

en begeert , dat het naar de gefleldbeid der

meeste Diakonien uitvoerlyk zy.

Het opgegeven plan betreft alleen

de Provincie Zeeland. — Men kan
het met kleine verandering op de ove-
rige Landfchappen toepasfelyk maken.
Er is geen volks genoeg in de Pro-

vincie, om deze Linnen- Reedery naar

behooren gaande te houden. — Als
'er geen bedelaars geduld worden, als

'er niet bedeeld wordt, als de Am-
bagtsgezellen en Arbeiders 's winters
in de Provincie overblyven, als de ar-

me jeugd van zes jaaren oud en daar-

boven aan 't werk valt, als de gelegen-
heid van gezet werk hier te vinden, de
volkrykheid vermeerdert, en vreem-
delingen herwaards lokt, dan heb ik

volks genoeg,
ni DEfL N *T
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'T gemeene volk zal 'er niet aan wil-

len voor een klein loon zo gezet te

werken. — Dit ftaat in hun vryheid,

weten zy voor zich een middel van be-

ftaan, dat ze 'er gebruik van maken!
willen ze zulk eene werkzaame Provin-

cie verlaten-, en zich elders vestigen ,

daar hunne luiheid beter onthaal ont-

moete, men zal zich tegen zulker ver-

trek niet kanten, als zy maar hier niet

bedelen , noch de Diakonie tot last zyn.

Maar ik verbeelde my, dat deze
twee uitwyken, 't bedelen en bedeeld
worden,, hen afgefneden zynde , en de
Overigheid en Predikanten grootelyks

voor deze nieuwe inftelling yverende,,
de nood aan den eencn kant, en bezef
van 't nut aan den anderen kant zo veel

op de denkbeelden van 't gemeen zul-

len vermogen, dat deze onwilligheid

niet algemeen noch van eenig belang
zal zyn.

Eindelyk, de Linnen- Reedery is een
werk, daar weinig voordeels mede te

behalen is door de mededinging van de
Vlaamfche weevers,, waarom niet een
voordeeliger werk by de hand geno-
men? — Myn. oogmerk was niet te

onderzoeken, welke Fabriquen m^en

l' met
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met 't meeöte uitzicht van winst in Zee-
land zoude kunnen opregten ; maar 't!

oogmerk was alleen, den Arrtien een
beter middel van bellaan aantewyzen,
en de Diakonien te ontlasten : en na-
dien dit onder anderen moeste gefchie-

den , zonder de verdere goede burgers
te drukken ) zoo kwam my best voor>
een werk voorteftellen , dat uit hoofde
der geringe voordeelen, niet ligtelyk
door byzondere perfoonen zoude wor-
den ondernomen, en aan dezelven 't

opregten van voordeeliger Fabriquen
tot hun en der Provincie nut overtela-
ten.

Ziet daar myn webbe afgeweeven,
en den Diakonien en Armen een ont-
\^erp aangeboden > dat voor dezelven
van 't grootfte belang my toelchynt té
zyn, en waar van men zo gemakkelyk
de proef kan neemen: gaat het met dit

ontwerp , gelyk doorgaans , dat het ge-
lezen, beoordeeld, en vervolgens ver-
geten wordt, ik zal my 't verhes vait

mynen tydender moeite > maar meest
de Diakonien en Armen beklagen, of
fchoon zelfs deze verhandeling met ee-
neneerpenning wierd bekroond. Maar
mogt ik door dit fchryven aanleiding

N2 ge-
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gegeven hebben, om handen aan het
werk te Haan en de benaauwde Diakó-
nien en Arnfien- middelen haaren on-
dergang voortekomen; — mogt ik

Ipoedig en met yver de voorgeflagene

middelen zien beproeven , en door ee-

ne gewenschte uitkomst bevestigen; —
mogten de Diakonien en Armen- mid-
delen, de behoeftige gemeente, de ge-

hcele burgery, noch lange de aange*
naame vruchten dezer inftelling pluk-

ken; dit zoude my de fchitterendfle

Eerpenning zyn (bb).

Die niet werkt zal niet eeien.

fl (bb^ Het zal den Lezer niet onaangenaam zyn,
de woorden , waar mede de Schryver van het

Antwoord , onder de zinrpreuk. Painae falus éc ,

zyne Verhandelinge befluit , onder 't oog te kry-
gen. Zy zyn van dezen inhoud: Wy zullen tot

befluit hier nog twee bedenlcingen oplosleil, wel-
ke men teegen de uitvoering van ónze voorftel-

lingen zou kunnen inbrengen. Vooreerst. „ ko-
men dezelve wel zoo overeen met de regelen van
Chtistelyke barmhertigheid, als wanneer men zon-
der éehe te fcherpe onderzoeking aan elk eèH geeft

,

"die zyn beklag doet, en tot onze liefdaadigheid

zynen toevlugt neemt? „ Dit heeft veel fcnyn,
"maar vervalt geheel én al, wanneer wy ons herin-

.fléreh, dat öhs geefie plichten, hoe edel en voof-

. treffelyk ook , zyn voorgefcbreeven j of zy zyn aan

-icgélen vérbonden én zy móeten door den Gods-

.r .. dienst
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dienst en de reden beftierd worden. Of ?,yn de
barmhcrtigheid en mededeelzaamheid hier van uii:-

geflooten? vofdoet hy dan best, die zich aan de
roering zyner hartstogten geheel overgeeft;— die

geen fchyn van behorfte kan dulden ; maar zonder
voorzorg of nadenken al het zyne wegfchenkc

,

daar door zich en de zynen fchielyk in de uiterfle

verleegentheid wikkelt, en zich voor altoos buiten

ftaat rtelt. om op den duur ellendigen, die door
waaren nood gedrukt worden, by te fpringea.

Neen ! dit gaat te ver, zult gy zeggen. Der-
halven heeft ook deze deugd haare bepaalinge.n

,

welke haar door wysheid en voorzigtigheid moe-
ten voorgefchreeven worden; gelyk deze ons In

alle onze daaden bebooren te verzeilen. Of is 'er

onbarmhartigheid byGod, die zulk een, natuurlyk
verband tusichen arbeid en zynen zegen gelegd
heeft; dat hy , die van 't eene afkeerig is, ook
geen recht of verwagting heeft tot het andere.

Zoudt ge een vader kunnen pryzen, die met ee-
nigen zyner kinderen van den vroegen morgen tot
den laaten avond zwoegt en zweet, terwyl de an-
deren, fciioon gezond en llcrk, fchoon bun jaarea
hebbende, leedig loopen en dezelfde vrugten van.

den arbeid genieten? Hoe kan die man zoo dwaas
200 liefdeloos met zyne braave naarflige kinderen

:

en door Hapheid of toegevendheid zoo onbarmhar-
tig zelfs met de overigen handelen? hy zal ze be-
derven, en voor altoos ongelukkig maaken, Laap
hy ze door hongerlyden ot des noods door Qaagea
tot den arbeid verpligten: of zoo ze onwillig en
wederfpannig blyven, zoo ze zich tegen zyne
billyke begeerten blyven verzetten, laat hy zicb
van de gerchiktite middelen bedienen, eer ze hem
en zyn geheel huisgezin bederven. Laat dan elk
een, wien de zorg is aanbevoolen, dit voorfchrifc
in h€t groot navolgen, en by zal dubbele weldaa-
digheid en barmhartigheid bewyzen. waare nood-
lydenden te kragtiger kunnen onderlteunen, ende
anderen tot nuttige en werkzaame leeden maaken,

N 3 ' Te
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Tc regt fchreef daarom de grootfte van 's Heilands
Apostelen in zyn eerden brief aan die van Thesfa-
lonica. „ Wy vcrmaanen u broeders, dat gy u be-

jiaarrtigc flille te zyn , en uvj eigen dpigen te deen, en
'te iherieit met uw eigen handen, gelyk wy U bevüoleij

hebben: op dat gy ecrlyk wandelt by de geenen,
;idie buiten zyn , en geenes dings van nooden hebt. „ En
'andermual in zyn tweeden brief: „ want wy hoo-
ien, dat zommigen onder u ongeregeld wandelen,
niet werkende, maar ydele dingen doende, dog
de zoodaanigen hcjeehn en vermaanen ivy door onze

Heere Jefus Christus , dat z,y met fiilbeid •werkende haar

'
figen brood eeten. „Vqn ZOO veel belang wierd deez^
zaak by den Apostel gerekend, dat hy ze tot twee
J-eizen tge pnder de fterkfte bewoordingen in de-
zelfde gemeinte moest voorllellen. Hoe verre
^yn wv federt lang van deeze voorfchrlften ver-

"wyderci, onder den fchyn van barmtiartigheid te

oefenen! wie zon zoo hard durven fehynen en
zeggen. „ dat zoo iemand niet tuil vjerken hy ook niet ee-

fe „en egter dorst diezelfde Apostel, hy die

bloed en leeven, die alles voor zyne naasten over-
had, dit zeggen, toen hy teThesfalonica verkeerde;

en hy dorst het in deezen zelfden zendbrief ftaan-

de houden. Maar zoo fprak en fchreef hy volgens

zynen last en eigen voorbeeld , die fchoon hy bil-

'lyk onderhoud daar en elders, waar hy hetEuange-
~Iium verTcondigde , had kunnen verwagten, nog-
thans verkoos dag en nagt te werken , op dat hy
niemaind zou lastig zyn, niemand aanleiding, zelfs

de minfte aanleiding geeven tot een werkeloos
leeven, dgit teegen de Godlyke oogmerken, het

belang der mafjtfchappy en den gpedqn naam van het

Christendom zoo ftrydig was.
- Ten anderpn zou men kunnen inbrengen , , , ftryd

'Jiet niet teegen de vryheid, die, in een Gemeene-
best vooral, in allen gevalle zoo veel mogelyk be-

hoort gehandhaafd te worden, wanneer men den
tenen verhindert te geven, en den anderen teont-

'v^ïigen, het geen men anders geneegen en ge-

woon
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woon was hem toe te reiken, ten zy hy zich'

naar zeekere regelen fchilcke? „Wy zyn zoo
fterk voor de vryheid , als iemand , maar weecen
ook, dat zoo dra dezelve in 't geheel geen banden
kent, dit edel voorrecht ontaart, vooral by zul-
ken, die 'er geen regt gebruik van weeten te maa-
ken , en naadeelig wordt voor het gemeene welzyn.
Wanneer ik voUtrekt alleen was , zou ik in zoo
verre met het myne mogen doen, het geen ik
wilde , als ik my daar door in 't toekomende niet
benadeelde, maar zoo dra ik my in gemeenPchap
met anderen bevinde, worde ik bepaald, en ik
mag niet anders over het myne befchikken, dan o-
vereenkomftig met de oogmerken der Goddelyke
Voorzienigheid. Worde ik dan door wyze wet-
ten verhinderd , om aan de beweeging myner harts-
togten, die dikwyls niet zeer redelyk zyn, den
vryen looptegeeven of bewaard voor veele bedrie-
geryen en plunderingen van luye, onwaardige ar-
men, en bedelaaris, ik hebbe alle redenen, om my
daar aan bly moedig te onderwerpen. En heeft ie-

mand omtrend het zyne al een grooter recht en
vryheid, het is gantsch anders geleegen met zul-
ken , die het geld van anderen onder zich hebben
om het te bewaaren en te verdeelen, bet welk al-
toos met de uiterfte naauwkeurigheid dient te ge-
fchieden overeenkomftig met de oogmerken, waar
meedehet overgegeeven is, ofvooronderfteldmoec
worden overgegeeven te zyn. Zoo min als een
Vader te berispen is, welke de neigingen en gan-
gen van zyn kind zoo vry, als hy gebaorea is,

naar zyn beste weeten beftiert, zoo min zyn zul-
ke Burger- of Armen- Vaders te veroordeelen, wel-
ke eene meenigte die in gevorderde jaaren dikwerf
nog kinderlyke begrippen heeft, in zoo verre dat
ze eeten willen en niet arbeiden ; wanneer zy dee-
ZQ volgens Goddelyke en Menfchelyke wetten poo-
gen te beftieren, en willig onwillig te verpligten,
om hunne kinderen in de eerfte beginfelen der wee-
{§flfcha|)Pen te laatea onderrigten , nuttige handwer-
r i ''A N 4 ken
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ken te laaten leeren , en voor zich zelven alle naar-
iligheid arantewenden ^ om in het zweet hunnes
aanfchynshun brood te winnen, men moeten mag
hun, die onwillig zyn en afkeerig, wyl ze niet wee-
ren wat hun best is, in een zekeren zin, dtuingtn

om in te komen ^ op dat men hun teegen wil en dank
gelukkig maake, en tot de vryheid bevordere ,

daar zy , die van de gaaven van anderen leeven moer
ten, zeker in deezen opzigte afhankelyk zyn.

k: ANT-



ANTWOORDEN
OP DE

V R A A G E
VOOR HET JAAR

MDCCLXXIX
opgegeven:

J^elke Schepen , behoorende aan de Nederland-

fche Oost-lndifche Compagnie , van 140 ,

150 en 155 voeten lang, zoo met een* ope-

nen, of gedekten kuil, anders genoemd drie'

dekkers , zyn in allen deele de bekwaam/te t

nuttigjle , en voordeeligJJe voor Haaren
dienst , zoo tusfchen Europa en India varen-

de , als in de Indijcbe zeeën zelve gebruikt

wordende ?

yoorgefteld op verzoek van den Weledelen

Geftrengen Heere Mr. daniel rader-

MACHER, Heere van Nieuwerkerk , Oud-

Raad der Stad Middelburg, Bewindhebber

der O. ƒ. Compagnie ter Kamer Zeeland,

Dire^eur van de Hollandfche Maatfchap-

pye en het Zeeuwjche Genootfchap der We'
tenfchappen ', en aan welken de gouden en

zilveren eerpenningen , ten koste van weU
gemelden Heere , den tienden van Oogst-

maand 1779, door het Zeeuwf<Ae Genoot-

fchap toegewezen zyn.
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ANTWOORD
OP DE

V R A A G E,

Welke Schepen^ behoorende aan de Nederland"

fche Oost-Indifche Compagnie , van 140,

150 en 155 voeten lang , zoo met een* ope"

nen , ofgedekten kuil , anders genoemd drie^

dekkers, zyn in allen deele de bekwaamjie

^

nuttigfle , en voordeetigjle voor Haare»

dienst^ zoo tusfchen Europa en India varen'-

de, als in de Indifcbe zeeën zelve gebruikt

wordende ?

DOOR.

MZECHIEL LOMBARD.

In het Programma uit U Wel Edele
algemeene Vergadering, op den 29
Hooimaand 1777 gehouden, binnen
Vlisfmgen , zag ik een Vraag voorge-
fteld, door het hooglofFelyk Zeeuwscb
Genootfchap der fPetenfcbappen , op
het Edelmoedig verzoek van den Pf^el

Mdekn Gejirengen Heer Mr. daniei*
RA-
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RADERMACHER; e eti Vraag, nuttig tot

meerder veiligheid der Zeelieden, met
betrekking tot den voornaamen handel
der Nederlandfche O. L Maatfchappy :

v/aar omtrent ik my vleide misfchien

in ftaat te zyn, het myne na bevin-

ding tot Nederlands welvaart voor te

brengen, zullende doormynen bekrom-
pen tyd alle mogelyke kortheid moeten
in agt nemen: Vr word gevraagd; WeU
ke Schepen, behoorende aan ds Neder-
hndfche O, L Compagnie, van 140, 150
en 155 voeten lang, zoo met eer! openen

,

of gedekten kuilt anders genoemd drie-

dekkers , zyn in allen ..deele de bekwaam-
jle, nuttig fte, en voordeeligjle voor Haa-
ren dienst y zoo tusfchen Europa en India

varende , ah in de Indifcbe zeeën zelve ge-

bruikt wordende?
Om deze Vraiag te beantwoorden,

word men tcrftond geleid tot de leng-

te , en qualiteit der kuil- ei;i driebek'

fchepen : de 15 voeten lengte op een
febip v2in 140 of 155 voeten, maakt niet

alleen een groot verfchil in de inlading,

,en in het diep treden, dewyl de meer-
d^re.lengte meest in het midden valt,;

waar ook in hol water , by den wind zei-

jende^, werkt ccnjcbip van 140 voeten

veel
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veel zwaarder dan een fcbip van 150
voeten , en die van 150 moeielyker dan
die van 155 voeten , om dat door de kort*

heid van het fchip, de zeeën vaardiger

onder doorfchieten, het geen het fchip

eerst voor, daarop fubiet agter na het
holftaande water, zwaar, in de zee-

kuil doet nedervallen.

Men bevind dat t^nfchip van 150 en

155 voeten langer op de zee blyft leg-

gen , het geen die fchepen by het on-
der doörfchieten der zee langzaamer tus-
fchen en over de zeeën doet neder-

vallen : hier door is het, dat in ftorm-^

weer met hooge zeeën , een fchip van.

140 voeten door het zwaarder {lampen
ligter dan een /chip van 150 of 155 voe^

ten zyn tuig komt te verliezen.

De fchepen van 1 50 en noch meer die

van 1 5 5 voeten zyn nuttiger in hol water ,

om het van een lager by den wind af-

tehalen, dewyl zy minder in de zee
arbeiden , dan een fchip van 140 voe-
ten : hier door dryven zy minder af en
bekomen meerder vaart.

Een gedekten kuil of drie'dekfchip
van 150 en 155 voeten, zyn in d^zen de
bekwaamde en voordeeligfte.

Met een drie- dek- fchip kan men
fpoe-
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Jpoediger wenden en draaien , door die

groote vlakte van het opperfle of eer-

ile dek, waarop al het volk voor het

oog der commandeerende Officiers

zyn blootgefleld, die men op een en-

kelen wenk, zonder veel woorden te

gebruiken, van het voor-dienstwerk

By het agterfte heeft; op zoo een glad

dek heeft men altoos de vallen

,

fchooten , brasfen , geitouwen , boe-
lyns, toppenants, riftaliers enz. onbe-
lemmerd tot het gebruik klaar leggen,

by welkers gebruik door die lange
ruimte het volk zich niet behoeft by
herhaling te verplaatfen , het geen op
een kuit-fchip gefchieden moet , waar
door het meerder tyd verfpilt.

De drie-dek'Jcbepen zyn in allen

deele de bekwaamfte , nuttigfte en
voordeeliglle voor haaren dienst, 'mcas

van actie j alfchoon wy thans tegen
geen Europifcbe Mogendheden oorlog
hebben , zoo zyn 'er in de Indifcbe

zeeën plaatfen, alwaar men bloot ftaat

om door den vyand geattacqueerd te

worden , vooral langs de kusten van
de Mallebaar f Dacan, Souratte en
Straat Boetem,

Op een drie- dekfchip heeft men zyn
laag
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laag gefchut ttisfchen het eerfte en
tweede dek, vry en onbelemmerd van
al het loopend touwerk , waar door
men inflaat is, vaardiger op den vyand
te vuuren; daarby heeft het volk zoo
geen gevaar, om door de vyandelyke
vuuring , van het handgeweer , hand-
granaten, gefchut enz. gekwetst te

worden.
De benoodigde manfchappen by het

loopend touwerk op het bovendek,
kan men langs het boord verfchanfen,
binnen het met hangmatten behangen,
zynde groot en fokke want: men
heeft op een drie-dek-fcbip , by het
loopendT touwerk zoo veel manfchap
niet noodig , als op een kuil-fchip, om
dat men het volk in eenige feconden
van het voorfchip , op het agterfchip

heeft.

. Op een kuiUfcbip is dit niet wel
doenlyk, om de manfchap van de bak
of voorfchip , fchielyk agter op by de
brasfen en fchooten te gebruiken; zoo
ook niet die manfchap van de brasfen
en fchooten uit de kuil, kunnende niet

meer dan een man die fmalle halfdeks
trappen te gelyk opkomen.
Uit 't welke men ziet, dat men hier

toe
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toe Op een drie-deks- fcbip ^ de helft

minder manfchap noodig heeft, dan op
een kuil-fchip , het geen zeer voordee-
lig is, in de Indijche zeeën, alwaar men
doorgaans nietfterk bemand vaart.

De manfchap , die op een kuil-fchip

by het loopend touwerk tusfchen de ca-

nönftükken behooren, zyn den genen

,

die op den vyand vuuren, in den weg,
by het omwenden van het fchip , waar
door zy mede voor dien tyd genood-
zaakt zyn , de in de kuil ftaande canon-
ftukken te verlaaten , om zich aan de
braslen en fchooten te vervoegen, tot

dat het fchip ómgewend is, welke ver-

plaatfmg niet dan eónfufie moet voort-

brengen.
Wanneer men zwak van volk is,

kan men , met 2 of 4 flukken minder

,

op den vyand laaten fpeelen, om dat,

dat volk van die 2 of 4 ftukken canon
by de brasfen en fchooten kunnen ge-

plaatst worden, dewyl het niet gelegen
is in de meenigie van flukken te gebrui-

ken, maar in het ras vuuren, daar een
drie-dek'fchip zeer wel toe gefchikt is.

By het vallen of Hgten van zyn an-

ker, is het loopend touwerk, op een
drie- dekfchip niet in den weg , gelyk

men
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men op ctn kuil-fchip maat al te Véél

ondervindt.

Wanneer men op eene teede Ver^

tuid legt, en genoodzaakt wordt dóöi*

de aangroeiende winden zig klaar tö

houden, om het boeg en plegt anker te

prefenteefen, ter beveiliging hunnei*

kiel, en vooral op de reede Labo dê

goede hoop) dan heeft men de bogten
derzwaare ankertouwen, van het voor-'

fchip tot agter het fpil op het dek leg-

gen, alwaar zy door het geftadig över-

loopen van het fcheepsvolk, varkens^

en in regen- weer veel nadeel beko-

men, daar de zwaare touwen voor de
Maatfchappy van geen gering belang
zyn, tot behoud van fchip, lading en
zeelieden.

Op ten fchip met een gedekten kuil zyn
de zwaare ankertouwen, voor die na*

deelige gevolgen beveiligd.

Wanneer men denken mogt, dat de
eerde gezagvoerder geen zicht by het
fchieten der touwen heeft, als mert an-

kert en anker windt op een drie- dek

fchip, zo vervalt die denkwys geheel,-

dewyl men de kuil-roósters voor diert

tyd kan opnemen, waar door men eert

vry gezigt op het tweede dek bekomt

;

Flh OU.EL, O all
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alwaar men de onder- en derde fbiur-

lieden , benevens de deks-ofTicieren

,

heeft, om daar op agt te geven, waar
van de gezagvoerende Jchïpheer raport

Qntfangt.

Uit dit gezegde over deze vraag , die ik

voor afgehandeld kortheids halve hou-
de, is myns bedunkens reeds al te zien,

welke Charters debekwaamfte en voor-
deeligfte voor den dienst der O. I . C. zyn,

%o tusfchen Europa , als in de Indifche

zeeën; weshalven ik nu overga tot de
bezondere vraagen door den reeds ge-

melden /i^^/ Edelen Geftrengen HeerMr,
P^^NIEL RADERMACHER VOOrgefleld.

EERSTE VRAAG.
Welke Schepen tasten het minjle diep

by hun ojloopen in het water y die van

150 0/1^5 voeten , gefield dat de laat(Ie

dezelve malle bi^yven behouden, als de

eerIIe , in wydte , holte en tuigage.

Zal een fcheepsbouwkundige , alhoe-

wel tot heden in hunne concepten niet

overeenkomende, gemanierde fchepen

bouwen, die door d€ kundigheid van
den
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(kn zeeman, van de eene haven deti

wyden Oceaan doorgeftuurd worden
naarde andere haven, houdt hy die al-

gemeene regelen, dat hy met onder-

fcheid der lengte, de breedte qw diepte

komt te geven.

De vyf voet verfchil op een fchip

van 150 of 155 voeten, is, als men
voor deszelfs wydte ftelt | van de leng-

te , komt i| voet, en voor de holte ; der

lengte, komt 51 duim, by het eerfle

gefteld over het geheel voor toegift 4
voeten, en by de laatfte 2 voeten.

Wanneer deze verdeeling op vyf
voet niet gefchied, maar dat het fchip

van !55 voeten y dezelfde malle van een
Jchip van iso voeten blyft behouden,
welkers beide ruimholte is 18^ voeten,
en hunne breedte 4I5 voeten, zal men
bevinden by het afloopen in het water,

dat de eerfte een duim vlotter komt te

leggen, dan de laatfte, het geen die

meerdere lengte , welke in h^t mid-
den valt, opgeeft.

Door deze egaale wydte, en diepte
van een fchip van 150 en 155 voeten,

'1 blyft de tuigagie zonder de minfte ver-

andering noodig te hebben dezelfde.

Hetfchip Botiand Ising 150 voet, tast-

2 tt
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te in het jaar 1 771 , na dat het van 'tfla-

pel in 't water gelaten was

Voor diep. - - - 8 voet 7 daini

Agter diep, - - - 11 5

20 voet 2 duim
Dus in 'c middjn diep. - 10 i

Het fcbip Europa IsiUg isS voet, dat

op dezelfde malle van Botland , of

een ander fchip van 150 voeten ge-

bouwd is, tastte in het jaar 1772, na
dat het van 't llapel in 't water gelaten

was

Voor diep. - - - 8 voet 6 duim
Agter diep, - - 11 4 -

K' 20 V iet.

'"Dus in 't midden diep - 10

Gevolglyk één duim vlotter, als de
fchepen van 150, welkers fcheeps-bouw
voeten verdeeld zyn in 10 duimen, (a)

Hier mede houde ik, zo verre het

my toefchynt, deze vraag na bevin-

ding beantwoord.
TWEE«

Ca'; Het diep treden dezer fchepen van 150 en
155 voecen , is naauwkeung oDgcnon>en door l^^fi'

lem.Vdemans junior, Onderbaas der fcheepibuuw ?3C
tle O. J» Compagnie vooi Zteiand.
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TWEEDE VRAAG.
Pf^elke fchepen voldoen best als goede

en gemakkelyk te regeeren fchepen^ die V
minfle afdryven, en het best opheven

,

waar door het bekwaamst van een lager
kan ajgehouden worden , 0/72 dezelve voor
klippenm (iranden te beveiligen ?

EERSTE GEDEELTE.
TFelke Schepen voldoen 't best als goede

en gemakkelyk te regeerenfchepen.

De drie-dekfcbepen
, gelyk wy gezien

hebben, in cas van actie , zyn de be-
kv/aamfte, nuttigfte en voordeeligile
voor den dienst der O. I. C, maar men
bevindt ook , dat 2y het zynom gemak-
kelyk geregeerd te worden, en dat wel
in goed wéér, zo heeft de wagt Corn-
mandeerende Officier.zyndek Officiers eu
gemeene op den gedekten kuil, en op
't voor-fchip in 't oog, weiken hy met
het ruimen van den wind op Hond by
het agtertuig heeft , alwaar het touw-
werk onbelemmerd klaar legt tot het
ophalen der zeilen; ditverrigt zynde,
heeft men die zelfde manfchappcn im-
mediaat by het voortuig.

O 3

""

Bv
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Byhet fchraalen des winds heeft men
het volk direct by het voortuig : de
raas, fchooten, en boelyns aangehaald
zynde, heeft men op ftond dat zelve
volk weder by het aanhalen der agter-

zeilen, vooral wanneer men veeltyds
uitgaande zwak van volk is , door de
meenigte derinpotenten; inde hdijcbe
;i<ee'én , en retourneerende zyn 'er te 8a-

tai;ia dikwyls geen gezonde manfchap-
pen genoeg , tot het bemannen der

E, O. /. Compagnies Schepen, Zoo dat

men zich genoodzaakt vindt , de reis

met 30 a 40 zieken uit het hospitaal te

ondernemen , het geen ik meer dan
eens heb bygewoond, waarin men dan
ó}.Q groote nuttigheid van een drie'dek

Jcbip befpeurt , het welk met weinig
volk gemakkelyk te regeeren is.

By het wenden of overflaag gaan,
heeft men ordinair al het volk boven,
op welke vlakke ruimte men het volk

by de brasfen en fchooten verdeelt,

die ruimte hebben , om met kragt de
zeilen vlug al loopende om te haaien.

Een kuil Ichip in goed weer, kan niet

zo wei geregeerd worden , als een
drie dek Jcbip , dewyl de wagt Comman-
deerende O^icier, op zyn quartier dek-

of-
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officiers , en gemeene in den kuil geen
zigt heeft; wordt 'er by het ruimen
des winds een party volk agterop , tot
het opbrasfender zeilen, vereischt, dan
moet ordinair het volk door de dek^
officiers, van de kisten, en tusfchen
de Hukken van agter het fpil , by één
verzameld worden, die dan ordinair
nog eenige woorden-wisfeling hebben,
wie van hun naar boven zal treden

,

waarin veeltyds de quartiermeester

,

ofeen dek officier, genoodzaakt is , ge-
voelig hun verfchil te beflisfen ; dan
kan 'er door de fmalte der half dek
trappen niet meer als één man gelyk
opgaan; tegen dat zy dan aan de bras^
fen en fchooten verdeeld zyn , om het
opbrasfen te beginnen, zo heeft men
het op een drie-dek fcbip agter al ver-
rigt.

Dit brasfen agterop verrigt zynde,
verloopen 'er weder eenige minuten

,

eer dat die manfchappên , man voot
man, die fmalle half-dek trappen aè
gegaan zyn , tot het ophalen van het
groot marzeil en voortuig, daar veel-
tyds het loopend touwwerk verward

,

van, en tusfchen de Hukken geilinfrerd
legt.

O 4 Wan-
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ry Wanneer de wind fchraalt, worden
de voorzeilen het eerst aangehaald,
waarby men hun onder de dek- officiers

commando nog trager van onder de
ichans ziet komen, als by het ruimen
van den wind , dewyl het commando-
woord van den fcbipper of een der
ftuurlieden , van agterop een party

,

hun voor dringender woorde;A be»
yr :esd doet zyn.

Uit de reeds opgegevene reden is ge-
noeg te zien, dat by hetomloopenvan
den wind veeltyds de zeilen op een
kuilfchip een geruimen tyd blind leg^

gen, waar door men voor dien tyd ge-
noodzaakt is om 2 a 3 flreek uit de
cours te gaan , op dat de zeilen zou-
den volftaan, tot lleun van het fchip.

"Wanneer het halver wind is , of an-
ders ge2:egd, dat de wind dwars inkomt,
en fchraalt fchielyk 2 a 3 ilreek, waar-
door de zeilen omtrent tegen leggen

,

en het fchip niet willig genoeg zynde in

Jiet afvallen, dan loopt men in gevaar
o^ een Uil te vangen (b), om dat men

.. zyn

(b\ Deze fpreekwys onder de zeelieden gebrui-
kelyk, bcterkent door den wind te draayen, heb-
bende de zeilen tegen leggen,
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zyn brasfen niet vaardig genoeg heeft
by den wind gehaald, het geen op een
drie-dek-fchip zelden kan voorvallen,-
dewyl men het volk op ftond by het
aanhalen der brasfen heeft.

De voornaamfte zee-fchepen in zwaar
wéér als de bekwaamfte om wel gere-
geerd te worden, zyn drie-dek-fchepen^

en wel by het lenzen voor de fok en
groot marzcil van 3 reven, van den
wind; by llorm gefchiedt het dikwyls,
dat de wind een ftreek drie a vier uit^

fchiet (c), waarop de zeilen veeltyds
levend (laan , vooral wanneer de wind
bevorens inkwam : hier in heeft men
het volk direct by de brasfen, om de
zeilen naar den wind aantehalen.
Op een kuil-fchiplydt het tuig in dien

tusfchentyd groot gevaar, dewyl 'er
eenige minuten verfpild worden, voor
dat men de manfchap, na veel woor-
denwisieling, by de brasfen tot het
aanhalen der zeilen heeft.

Wanneer dit by den nagt voorvalt,
dan moet men de wagthebbende man-
fchappen niet alleen onder de fchans

,

O 5 maar

Cc) Dat is, als hy van ftreek veraüdert, als van
tiet oosten tot noord-oosten.
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maar ook tusfchendeks gaan opzoeken,
waardoor het tuig niet alleen veel heeft

uitteflaan , maar zy zelve , dewyl zy
niet in hun post vigileeren , daar voor
llraf genieten.

Wanneer men met een kuil-fcb'p

izwaar weer bywoont in den nagt , en
dat al het volk tot het reven en digt-

maken der zeilen boven vereischt

wordt, mist men ordinair een vierre

der manfchappen , die tusfchendeks

agter de kisten, koojen , en tus chen
de zieken zich verfleken (d), vooral

op een uitreis.

Dat de manfchappen by een ftyve

marzeilskoelte van drie reven , of by
een ftorm in het lenzen voor de fok,

ofook wel in het byleggen voor florm,

zich onder het halfdek verfchanfen , is

pryslyk, om dat 'er tusfchen de boot
en canonftukken weinig ruimte is , en
de kuil dan altoos door het zeewater
blank ftaat, waardoor zy dikwyls in

ge-

Cd") Dat is ordinair dat flag van Matroozen, die

het meeste wind aan de vsral malcen, en die by
ftorm op zee, tot het vastmaken van een marzeil,
of tot het reven der onderzeiiem zo traag naar bo-

ven treden, als, dat ik my zo uitdrukke , een
dief, die door den beul de leer worde opgeleid.
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gevaar zouden zyn: men ziet fomtyds,
dat de varkens over boord en door de
poorten fpoelen (e), het geen ik meer
dan eens heb bygewoond.
Wanneer al het volk op een drie-

dek fchip zynde boven 't dek vereischt

wordt, kunnen de gezonde manfchap
zich zo niet tusfchen de zieken verfle-

ken , dewyl die , tusfchen het eerfle en
tweede dek, van de gezonden zyn af-

gefcheiden : de manfchap boven zyn-
de, fluit men de bovenluiken digt,

waardoor men zich in ftaat z et om het
fchip gemakkelyk te regeeren; de
manfchap vindt op zo een dek , da,t

buiten den regen droog blyft, geen ge-

legenheid om ter fluik naar beneden te

keeren.

Hier mede hoop ik aan het eerfle

gedeelte voldaan te hebben; weshal-
ven ik overga tot het

TWEE-

Ce) My is door een Officier medegedeeld, v«a
het O. I. Compagniefchip de Zeeuw ^ dat den 19
October 1777 voor Zeeland uitzeilde , en voor een
hevigen ftorm uit den zuidwesten bylag, waarin
op den 29 dito de varkens over boord fpoelden ,
en binnen boord eenige fthaapen verdronken

,

op Qoordsr bfe&dte , vaa 44 gradt^n en 4j minuten.
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TWEEDE GEDEELTE.

Welke zyn de Schepen , die 't minst af-

êryven , en best oploeven , waar door het

bekwaamst van enn lager kan afgehouden

worden, om dezelve voor klippen enjlraii"

den te beveiligen ?

Het is de bevinding niet alleen van
my, maar van de voornaamften der

zeelieden , welken eenpaarig getuigen

moeten, dsit do driedek-fchepen de De-

kwaamfle ^yn, om het van een lager

aftehalen.

Dat de drie-dehfchepen het minst af-

dryven, is,om dat de wind nergens meer
ftuiting op heeft, dan op de loefboeg.

Op een kmlfebip heeft men daaren-

tegen, de windftuiting op de loefboeg,

boot , fchuit en binnenleyboord , het

loef en binnenleyboord der boot, en
de zuiger onder het halfdek, waar-

door alle kuil-fchepen met kragt naar

het lager geperst worden : door deze
dwarfche nederpersfmg is het, dat een
kuil-fchip niet zoo vlug in vaart zyn
kan , als een drie-dekfchip , dewyl
daar het derde dek, de boot en fchuit

bedekt ; hier door zyn zy in ftaat

fcher-
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fcherper aan den wind te ftuuren , dan
met een kuiUfcbip, en tefFens om dat de
persfmg op het roer zo groot niet is,
als op een kuil-fchip, dat hem telkens
meer doet afvallen , en loef verliezen.

Ik zal hier een extract getrokken uit
het Journaal van den Schipheer l. to
MASSEN laten volgen , van de t'huis-
reis, van Cabo de goede hoop iy66, het
geen dus luid.

'tSchip^^? Pa/Ias zyndQ een drie-dek-

fchip lang 1 50 voet.

't Schip Damzigt zynde een kuil-fcbip
lang 150 voet.

't Schip tValenburg zynde een küïl-

fchip lang 140 voet.

Op Noorderbreedte van 39 graden;
hebbende toen het Eiland Floris, naar
gisfmg 371 myl van ons, deden op het
fchip Damzigt fein van het derde rif
in de marzeiJs te nemen, dog zagen
dat de fchepen bydraaiden, vondgoed
zulks ook te doen, de wind flerk door-
waaiende uit den noordwesten tot het
noorden

, den volgenden morgen zynde
den 7den July , zettende kragt van zeil
by

, naar de hevigheid des winds , om
f^J^tyds niet op de Eilanden Convis en
/kloris bezet te raken, ojaakten op het

fchip
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fchip de Pallas de marzeils by van 3 re-

ven, en de onderzeilen, waarvan het
grootzeil gereefd was ; op het fchip

JDamzigt maakten zy de marzeils by
van 2 reven , benevens de onderzei-

len; op het fchip fValenburg, maak-
ten zy de marzeils met al de reven 'er

uit by , met de onderzeilen ; zo
prangden wy tot dat de zonondergong;
toen was het fchip de Pallas ruim 3
myl dwars in den wind, van het fchip

Damzigt , en fValenburg wel 3 myl
dwars aan ley , van het fchip Dam'
zigtf zo dat zy van de Paiias het
leywaartfche fchip ^alenburg niet

meer konden zien , hier door ge-

noodzaakt zyndealle morgen en avon-

den aftehouden: Tot dus verre de
Schipbeer jan van voors , voerende
het drie-dekjchip Botland , waarmede
hy den 12 December 1771 de reede

Cabo de goede hooo oplaveerdc, in een
vliegenden zuidoosten wind , daar

'er veele zich over verwonderden , de-

wyl dit wel met een flappe koelte, an-

ders zelden , met een Compagnies fchip
gefchiedt ; ook betuigde de voornoem-
de Heer my, dat hy hadt bevonden,
„de drk'dek-Jcb^pen de bekwaamfte te

y9 zyn.
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i, zyn , om het van een lager afteha-

y, len".

Ziet daar kortelyk de redenen,
waarom dat de drie dekfcbepen onge-

lyk beter loef houden , dan de kuil^

Jcbepen, waardoor zy de bekwaamde
zyn om het van een lager aftehalen,

en voor klippen en ftranden beveiligd

te blyven.

„ Helaas twee Schepen in den nood,

„ Volvrees morfehipbreuk op dejlranden;

„ V Is nacht , men ziet de klippen branden :

„ Die V minst afdryft , loeft uit den dood\

Hier mede is de tweede vraag,
20 verre het my toefchynt , beant-
woord.

DERDE VRAAGt
Welke zyn de bekwaamfle Zeefchepen,

by zwaar Jlormweder en boogloopendc
Jlortzeeën?

De oude gedenkfchriften doen ons
^ien , dat de kennisfe der fcbeepsbouw
en zeevaart al in vroege tyden geoe-

fend
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fend wierd, in welker kundigheid meit

onze Nederlanders , iedert ruim an-

derhalve eeuw, zo vergevorderd ziet,

in vergelyking by onze voorvaderen,
waardoor men met de wydatgelegen-
fte olkerender weereld, gemeenfchap
kan hebben , om een gedeelte van
den oogst hunner gewesten, in onze
havenen over te voeren; zynde hier-

in de voornaamfle zuilen, waarop de
welvaart, buiten alle tegenfpraak, in

onze Republiek is gevestigd.

De fchepen hiertoe by de Nedef'
ïandfche O. 1, Compagnie in gebruik >

waarmede de zeeman den wyden
oceaan doorkruist , zyn kuil- en drie-

dek-fchepen (f). Die eharters moeten
wy bezien. Welke ae bekwaamjie zyn tot

nut der Maatjehappy , en tot veiligheid

der zeelieden , die een nuttig gedeelte der

tnenfchelyke Maatfchappy uitmaken.

Men heeft bevonden en bevindt nog
dagelyks , dat de Jchepen met een ge-

dek-

ff) Zeeland is de eenigfte Kamer , daar van het

Jaar 1763 tot 1773 tien drie-dek-fckepen zyn aange-
bouwd , waarvan 'er e'e'a ten anker les^gende on-
der de Chinafche wal in zwaar weer ongelukkig,
door het laten openftaan zyner Ichucpoorten, ag-

ter zyn anker is neergezonken.
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iiekten kuil het veiligfce zyn , in ftorm

en orcaanwinden , met de daar uit

Voortkoniende verbolgene zeeën

,

deels door het geftroken dek , deels

door de vaste fchutpoorten , waarby
men het gefchut laat inloopen , en de
poorten digt maakt, en zo 'er al water

mogte overkomen , 't geen zelden ge-

fchiedt door de hoogte van het boord ^

(zo worden over de roosters brezen-

ningen geplaatst , waarby men de luiken
digtlegt , waardoor menvoorkomt, dat

de zee niet tusfchen het eerfte en twee-

de , veel min tusfchen het tweede en
derde dek komen kan ,) zo ziet men
hetzelve daar zo fchielyk weder afloo-

pen, als het daarop gekomen is.

Een kuil'fchip is van de bak tot de
boeg of groote mast, van een geftro-

ken dek ontbloot , welkers boord laagef

en poorten open zyn, daar door veel

water wordt overgenomen, daartegen
worden de luiken digt gefchalmd*
Door het aanhouden van den florm

,

ziet men de baaren zich met geweld
verheffen, ja fomtyds zodanig , dat tel-

kens op het zien aanrollen der eerfl©

baar , het hart van den ftoutften zee-

man bekneld wordt; het zyn deze
FIl DEEL, P zes-
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^eeën, waardoor de kuil telkens vol
water gefield wordt, het geen hun een
ondergang dreigt.

Op een kuil-Jcinp wordt fomtfds een

februik gemaakt, in zwaar weer, van
e iooze poorten, om de ilukken

in te zetten, waardoor het gevaar
étr ftortzeeën wordt vergroot , om
dat het water by het ryzen der dobbe-
rende kiel geen ontlasting vindt, dano-
ver het leyboord; defpiegaten leggen
ineest aan ley onder water, door den
wind, die met kragt in het byleggend
^eil, het tuig, loef-boord, boot en ley-

boord drukt: weshalvenzyin dit geval

ter uitloozing van het in de kuil ftaande

water niets vrugten, daar 'er anders

^ond^r looze poorten by het ryzen der

kiel, telkens nog een gedeelte zoude
'kunnen uitvlieten; wanneer de kuil vol

water gefteld is, doet het zo een fchip

niet alleen dieper treden , maar teffens

ook door die groote wigt rank zyn, dat

het fchip zwaarder doet werken en o-

verhalen, fomtyds zonder te ryzen,
een tydlang methet leyboord onderde
^ee blyft legden: in welk geval men tot

behoud van fchip en zielen fubiet refoil-

veert, om het gefchut met gevaar van
den
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den een of ander zyn leven overboord
te werpen; dan is het gevaar by hetry-i
^en der kiel nog niet ten einde , maar
het zwaar overhalen door de rankheid,
dreigt het tuig over boord te werpen,
het geen den Schipbeer frans van e-
WYK, met het kuil-fchip Burg 1 770 , op de
reis naar Japan te beurt viel, met ver-
lies van s' E. Compagnies fmeltbaare
ladingen, waarna hy nog gelukkig ter
reede Wampho tot Canton in Qhina arri-

veerde, alwaar hetfchip» dat als uit el-

kander gewerkt was, behoorlyk van
masten, Hengen en raas, wierd voor-
zien, waarna hy weder te rug naar Ba-
tavia (levende.

In 't jaar 1772, wierd die zelfde
Scbipheer frans van ewyk, met hec
iiQMcfcbip Burgoj^dc reisnaar Japan,
weder door de zee als overweldigd
door de ftortzeeên, verliezende in een
korten tyd zyn geheele tuig, en zo ik
meen zyn roer; in welk geval men,
door dat de kuil, onder-half-deks ruim-
te, en de bak, telkens vol water ge-
ftort wierd, geenpompen konde gebrui-
ken : kort na het verlies van zyn tuig
nam de wind en zee af; bedaard zynde,
bevond men eenige voeten water in

P 2 zyn
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zyn hol, en tusfchen deks ftaan, vin-

dende 2ich buiten ftaat om, zo het toe-

fcheen, het fchip in goed weer lang
boven water te houden, en bevreesd
zynde om onder de Hortende golven
by een opkomenden ftormwind oegra-
ven te worden

; gelukkig wierd hy daar
op, als uit de kaaken des doods gered,
door het gezicht van het tweede /chip,

het geen naar Japan ftevende, en ge-
voerd wierd door den Schipheer steen-
DEKKER, verlaatende na rype overwe-
ging het wrak, begaf hy zich met zyn
volk op hettweede ichip, waar mede zy
de reis gelukkig volbragten.

Het retournerend kuii-^cbip Welgele-
gen van Batavia 'm het jaar 1772 , dreef
als in denzelfden ftaat

,
gelyk het kuil-

fchip Burg 1770, aan de Afrikaanjche
kust, de baay Algaea binnen.

De Schipheer van esch voerende het
drie-dek'fchip Stavo'^ijfe^ en de Sch'pbeer

NIEUWENHUISEN het <uil-'chip Blymburg^
vertrokken beide naar Japan in 't jaar

1*775, en wierden daarop door een hevi-

gen fiormwind af en aan de Chinafche
kust, by Lamaea, of de zandduinen ge-

noodzaaktby te draayen ; den 17, j 8 , 19

en 20 July hadden zy vliegende orcaan-

bui-
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buien , met onbefchryfelyke verbolgen
en uit verfcheiden hoeken tegen elkan-

der aankokende zeeën; in welk weer,
getuigt de gemelde Heer van esch

„ zyn bodem alle blyken van deugd gaf,

„ en nooit op foortgelyke Charters te

„ hebben gevaren, die zulke kwalitei-

„ ten by alle omilandigheden bezit-

y, ten": de wind begon uit den oost

noord-oosten, zo door het noorden naar
het westen, tot zuiden en zuid-oost, en
het fchip bleef tusfchen de zes en ne-

gen ftreeken van denwind leggen, zon-
der water over te nemen, als dat geen,
dat door verheffing van wind, op yde-

re ilreek- verandering, als ftofregen

overwaaide , zo ook in de golf van
Japan, op den 5, 6, en 11 Augustus,
noewel met minder wind, maar niet

minder aanfchietende zeeën.

Op de terug reis van Japan hebben-
de meest doorgaans aangenaam mooy
weer en wind, had zich nu en dan in

de golf en in flraat Formofa wel eens
een moeielyke aanfchietende zee ver-

toond, maar daar door geen de minfte
noemenswaardige werking ondervon-
den, hoewel de lading van koper 2000

P 3 kas-
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kasties of 242500 ponden gewigt meer-
der was als ordinair.

Het kuïl'Jcbip Blyenburg, wierd door
de verbolgene en tegen elkander aan-

kokende zeeën ^ in dringende gevaa-
ren gebragt, door de zeellortingen in
zyn kuil , boot en fchuit.

De rankheid door het boven-water
is zekerlyk de oorzaak van het zwaar-
der werken geweest, "waar door ik'* ge-
tuigde de reeds gemelde Heer nieu-
WENHUiZEN „ myn geheele voortuig

^> verloor, en buiten flaat was om by
„ aanhoudenheid de pompen te gebrui-

„ ken:" het weer bedaardzynde wierd
'er 9 voet water in zyn ruim bevon-
den, zo dat tusfchen de twee dekken
de rantfoenen hadden onder geftaan,

de fuiker-lading wierd 'er gedeeltetyk
iiitgepompt, van het buspoeder was
de falpeter gefmolten, dus onbekwaam,
de rantfoen-ryst kón toen als bedorven
zyhde, niet meer tot een goed voed-
fel ftrekken.

De overige Officiers van dien bodem
getuigden „ dat hunne verwagting was
3, metyder aanrollende zee, 'er onder

',3 te zullen nederzinken".

Hier na arriveerden zy met een opge-
rigt
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rigt tuig ter reede TFampho tot Canton

in China y alwaar de geledene fchade aan
het fchip, dat genoegzaam uit elkander

gewerkt was, wierd gerepareerd, waar
na zy in de maand January 177Ó, ver-

trokken naar Batavia,

Het gevaar {pagina 225.) wordt ver-

dubbeld by ftormwinden, en ftorten-

de golven, wanneer by het kuil water,

de boot en fchuit worden vol geftort:

door dezen bovenlast v/erkt 20 eeri

fchip by aanhoudenheid met zyn boord
onder water, waar door het gevaar van
om te komen nog aanwast, door dq
veelheid van water, dat 'er tusfchen

deks vloeit, door de lyfnaden die o-

pen werken, en de garren der luiken ; in

.dit geval, is men gedrongen om een
gat in de boot, en in het onderfle of
tweede dek te kappen, ter uiüoozing
van het aldaar ftaande water.

Dit tusfchen-dek water, dewyl ge-

zonden en zieken aldaar hunne verblyf
plaatshebben, kost meenigeen het Ie-»

ven, volgens de getuigenis van de gee-
nen , die het gevaar van om te komen
ontfnapt zyn, gelyk de Scbipbeer c.

DE Roo , met het uitgaande O, /• Q^rnr

fagnic fchip Blyswyk voor j^^^knd'm t

P 4 jaar
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jaar 177^, wordende door een vliegen-

den orcaan, op den 28 November in de
bogt aangedaan met hemelhooge zee-

ën, waar door men by aanhoudenheid
de kuil vol water zag, en verloor door
de rankheid, met het zwaar werken in

den tyd van anderhalfuur zyn geheele
tuig, by de overhalen bleef het fchip

telkens zonder te ryzen een geruimen
tyd leggen: "ik bevond (zegt de ge-

noemde Scbipheer ,) „na dat de wind

yi en zee merkelyk had afgenomen,

ji, negentien doode lyken tusfchen deks,
„ die niet alle hun natuiirlyke dood ge-

„ Horven, maar meest verdronken wa-

5, ren; bevond het nuttig 2 gaten tus-

„ fchen deks, by het kabelgat, in het

„ dek te kappen, op dat ik het water

yj by de pompen krygen mogte ;

"

In het ruim was na gisfing wel zes of
zeven voet water, hy durfde de emmer
niet uit de voorpomp nemen, op dat

het volk door de veelheidvan het ruim-

water niet neerflagtiger zoude worden.

De britfen der zieken, en eenige kis-

ten van het gemeen tusfchen deks, wa-
ren in flukken geflagen; onder het half

dek alle de daar ftaande kisten, pothui-

zen^ gereedfchaps kisten, vandenbod-
de-
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delier, kuiper enz. waren in fhikken ge-
flagen, en over boord gefpoeld; den 12
December arriveerde hy, met hettuig-

looze fchip ter reede Hrand Eiland; (g)
Het drie-dek'fchip Europa liep metee-

nige kuil-fchepen in 't jaar 1772. op den
15 November uit Duins naar zee, om-
trent op dien zelfden tydtoen hetfchip
Blyswyk van IValcheren uitliep , de ove-
rige kuil-fchepen, als de Barta Petro-^

nella, JJia, Voorberg, en meer andere
ftonden in dit langwylig ftormweder,
dat drie weken duurde, zeer veel uit,

door de zeeftortingen in hunne kuilen;
veele gezond en ziek leggende man-
fchappen tusfchen deks verdronken (h):

in welke omftandigheid zy zig ge-
drongen vonden, om een gefladig ge-
bruik te maken tusfchen deks met
brandfpuit, fpoelpomp, pusfen en kis-

ten, tot mindering van het aldaar flaan-

de water; zy pompten by continuatie
met drie pompen: waar door hun ge-
vaar dringend was.

P 5 Het

Cg": Dit extract is uit een brief, gefch reven aan
een zyner goede vrienden, die my het lezen van
den inhoud toeftonl.

Ch) Ik; meen dat op het fchip Voorberg , dat ge-
voerd wierd door den Schipheer visscher, Tyftien
Bianfchap tusfchen deks verdronken zyn.
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Het Schip Europa , d at gevoerd wierd
door den Schipbeer jacobus de frein,
bezat andere blyken van deugd in

dit ftormweêr, met hemelhoog loo-

pende ftortzeeën, waar in het fchip

zeer gemakkelyk werkte, nemende
geen water over, dan dat geene, dat

'er overwaaide by ydere verheffing der
llormbuy, naarderzelverkragt, als Hof-

regen, en ais een flerken regen; het
fcheeps volk had dagelyks zyn gekookt
eten, 20 wel als by goed weder, het
geen de manfchappen der kuil-fcbepen

misten; om de anderhalf of tweede et-

maal wierd 'er twaalf of veertien duim
water by de pomp bevonden.
De Opper Cbirurgyfi e. lombard, ten

dien tyde op dien bodem befcheiden,

heeft my verklaard, „dat de zieken,

yy die te dier tyd over de 220 waren,

„ weinig uitftonden , kunnende tusfchen

„ het eerfle en tweede dek op de brit-

„ fen, zonder 'er af te fungeren, veili-

„ lig en droog blyven leggen, voor

5, welken twee keer des daags eten, en
drink-water gekookt wierd,, (i).

Wan-
^j

(i> De E. Manhafte Scbipheer jacobus de
ÏRaiN, heeft met het drie-dek-fchip Ouwerkerk

van



o. I. SCHEPEN, 235

Wanneer by een aanhoudenden
ftormwind de zee zich heeft verbolgen
verheft, en dat de zeeman ziet, het
Noorden met het Zuiden worftelen,

met donder en blixem , zo fta byhun op-

lettenheid opuitkyk^, laatende metvoor-
zichtigheid net roer beflieren, terwyl
hy oogenblikkelyk uitfchot van wind
verwagt
Gelukkig bevond de E, Manhafte

Heer stavorinüs zich by zulk weder,
op het drie-dekfchip Ouwerkerk, het
geen hy commandeerde, waar mede
hy de Jfricaanjcbe kust naderde , en al-

daar niet dan continueele flormen aan*

trof: „den aajuny 1774. kregen wy^zegt
„ die Heer, na dat een florm vier da-

„ gen hadt aangehouden, een aller-

„ vreesfelykflen orcaan, die van des

^y middagsom vier uuren tot middernagt
„ duurde, houdende de wind geen
5, ftreek, met donder, blixem, en
5, zwaaren hagel, zettende de zee van
„ twee zyden zo hemelhoog op, en
„ vallende met zo een ysfelyk geweld
,^ van agteren en ter zyden op het fchip

,aan,

van 1770 tot 1772, die zelfde nuttigheid befpeurd»
alwaar de gezonden en zieken een bekwaame ea
als in goed weer zyndc drooge legplaats haddoe.
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',, aan , dat het verfcheiden malen tot 0-

„ ver de roosters onder water viel,

^ geen zeil hoe klein ook konnende by-

„ maken, dreven dus op Gods gena-

„ de , werwaarts de wind en zeeën ons

„ voerden.
Dit wordt van my (zegt die zee-

voogd) en van myn officieren zeker
geoordeeld, dat ware Ouwerkerk een
kuil'JcbipQQwccst , wy met geen de min-
fte waarfchynlykheia ons tuig zouden
behouden hebben, indien iets nog er-

ger ons niet ware te beurt geval-

len (k).

Wanneer men zo met een kuil/chip

die zee-invallingen tot over de boot en
fchuit mogte bywonen, zo zou het ge-

heele boven-fchip met boot en fchuit

vol water ftaan, waar door het ryzen
uit de zee, door die groote perfende
zee-wigt, en zuiging door de bak en
half-dek, benomen wordt.
De uitwerkfelen van eenen zwaaren

ftormwind, op het onzeker element des
waters , deden de rustelooze golven woe-
dende verheffen, tusfchen de 3Ó en 40

gra-

(Vi) Dit is my medegedeeld uit eene misüve vaa
zyn Edele,
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graden Noördef breedte, vanden 13
tot den 25 April 1777. omtrent de
Vlaamfche eilanden , alwaar de Comman-
deur der retourvloot c. pieterse zich

bevond op het drie-dek-jchip Botland^

rnGtvyfonderhoongekuil-fchepen, waar
V3inhct fcbip Duivenbrug gevoerd wor-
dende door den Schipheer popke waar-
fchynelyk is verongelukt.

De ftorm was hun overvallen uit den
Noord Oosten door 'tNoorden naar het
Westen, en daar bezuiden, waarinzyby-
lagen: den i4den ziende van 't fchip de
Held Woltemadey het welk zeer veel uit-

ftond, om half agt uur, dat het roer
van het fchip Duivenbrug op zyde lag,

en zyn fok los was , die vreesfelyk lloeg;
kort hier op zagen zyn groot en be-
zaans tuig over boord leggen, en vier

of vyf minuten daarna zag men het ge-
heele voortuig over boord flaan, en
rookvan noodlchooten opgaan , om tien

uur dreef het wrak in 't west zuid wes-
ten uit het gezicht, den ï6den kruisfen-

de naar het wrak, om half agtuur dreef
ons een groote kist circa vier vaam in
de ley voorby , den 17den dreefons we-
der een groote roode officierskist voor-
by, dievanbinnenmetlootenwitpapier

b??
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beplakt was , kort daarna nog verlchei-

den plunje kisten, deuren, hetgeheele
fchot der campanje, hoenderhok, en
eenige gefchilderde planken, hebben-
de hierna niets meer vernomen.
Arm zeeman in 20 een deerniswaardi-

gen toeftand! daargy anderefchepen nog
veilig zag dobberen, hoewel niet zonder
gevaar, moet gy hier omkomen; en

gy, die u bevondt op den Held IVolte-

fnadCy hoe naar was de rook der nood-
fchootenvoor uwe oogen, en de weer-
galm, die by u tot in de ooren door-

drong, ziende hem tuigloos dryven,
"werwaarts de wind en zeeën hem voer-

den , de ftortende golven in den kuil de-

den hup den dood te gemoete zien,

moetende hier door geduurig met het

.boord onder water werken, waardoor
het tuiglooze fchip zyn hol vol vloeide

en neder zonk.

Hier door was de doodkleur als op
hunne aangezichten gefchilderd, terwyl

zy verbysterd ftonden door het nakend
gevaar, met eene uitbarfting der traa-

iien , en het te famenvouwen der han-

den, fmeekende den God des Hemels
om genade, roepende eikander voor
.het laatst van de campanje, ftengen en

mas-
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masten , waarop zy hun in 20 een toe-'

ftand tot het uitrekken hunnes levens

begaven, een eeuwig vaarwel toe, op
het zien aannaderen der woedende gol-

ven, waar onder zy een verhaasten
dood aantroffen (1).

De Scbipbeer jan van voors heeft

my dit volgende medegedeeld : „ den
„ 24 Mey 1774. met het drk-dek-fchip

„ Man , tusfchen de Caap en Batavia

„ lensden om de Zuid , met een zwaa-

„ ren florm, waarin ik geen lpa.tje wa-
„ ter op het bovendek kreeg;

„ Daartegen wierd ik uitgaande met
„ het kuÜ-fchip Ceres, op den 26 Maart
„ 1776. tusfchen Cabo de goede boop en
„ Batavia genoodzaakt by te draaien,

„ niet door den flerken wind, maar
„ door het meenigvuldig water, dat

„ by continuatie in de kuil llortede",

dus verre.

Het waren de zeeftortingen in het
jaar 1761., die het kuil-fcbip Croonenburg,

gevoerd wordende door den Scbip^

heer hoogland, en in het jaar 1763.
het kuilfcbip f huis de byweg, het geen
gevoerd wierd door den Scbipbeer dirk

VAN
(V) Hior door zo veel jonge en te vToegtydige

weduwen en weezen.
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VAN MASTRiCHT, aan de Africaanfche

kust deden aankomen, beide van Qan*
ton in China f met eene voor een ge-

deelte bedorvene lading, welke al-

daar in groote gegraven kuilen wierd
bedekt.
Hebbe my vereerd gevonden, door

het lezen eener memorie van den E.
Manhaften Scbipbeer jan siereveld,
waar uit ik een extract zal laten volgen,
het geen aldus luid: „in een overzwaa-

„ ren ftorm met de daar uit voortko-

„ mende hoogloopende zeeën zou men
„ het met een drie-dek-fchip kunnen bol«

„ werken, daar men met een kuil-fchip

„ zoude te gronde gaan:

. „ Men krygt weinig ofgeen water op
„ zyn tweede dek, het geen ik met
5, het drie-dek-fchip de Pallas hebbe be-

5, vonden, veel minder tusfchen deks;

„ men heeft geen gevaar om zyn boot
„ en fchuit vol water geftort te krygen,

j, in welk geval men genoodzaakt is,

„ een gat in de boot te kappen; ook
„ heeft men geen geva:^r, dat van het

„ tweede dek de goederen over boord
„ zullen fpoelen , hetgeen ik methet kuil-

5, fcbip Borsfele in ftormwinden op den
„ 2 & 3 Juny 177 1. om de Zuid heb on-

der-
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y^ dervonden, op Zuider breedte vans?

„ graden, dat de tegen boord aange-

„ lorde pek- en teer-vaten over boord
yy fpoelden : in welk geval 'er veel wa-

5, ter door de lyfnaden en luiktjes tus-

„ fchen deks komt; de lading in 't

„ ruim lydt als dan ook veel gevaar

5> om nat en bedorven te worden, ge-

„ lyk ik met het [chip Duinenburg 17Ó8.

y) heb bygewoond.
5, Hier van heeft men op een drie*

yy dek-fchip geen gevaar; want als 'er

y, water op het dek komt, is het 'er

„ genoegzaam zo gaauw weder af, als

y, dat het 'er opgekomen is;" tot dus
verre.

Ik zal niet voortgaan, om meer drin-

gende en hier naby komende gevallen,

door my en anderen bygewoond, aan-

tehalen , dewyl het op een en het

zelfde, als de reeds gefielde bevindin-

gen, zou moeten uitkomen: alleenlyk

voege hier nog by, dat een wolk-breuk

gevaarlyk voor een kuil-fchip is, welk
gevaar op een drie-dek-fchip door het
toeleggen der luiken van het eerfte dek
met brezennings over de roosters

wordt weggenomen.
Het is door het derde dek, dat de
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Engelfchen, Franjehen ^ Zweeden en "Dee'

nen 20 fpoedig , gelukkig , gerust en vei-

lig vaaren, dewyl zy met zulke fche-

pen langer kunnen zeil voeren, {pagina

340) en behoeven niet ligt met eenen
openen wind voor ftorm, gelykeen>tw/A

fchip y by te draayen (m).
Van het jaar 1703. tot 1772. zyn ver-

ongelukt over de 300 O. I. Compag-
nie fchepen, en daar van in de 80 in

volle zee, zonder dat men eenige ty-

ding daar van heeft bekomen.
Wie der zeelieden op een kuil-fchip

fchrikt niet voor de verbolgene goi-

ven, die door eenen ftorm- en orcaan*

wind, aan het woeden gebragt worden,
wan-

(m) Ik heb opgemerkt, zedcrt dac 'er drie-dek-
fchepen voor Zeeland zyn as ogebouwd. ói{t de
kuiUfchepcn van de dek Officiers en gemeenen,
die op drie dek fchepen g-evaarcn hadden waaron-
der men *e!- aantreft, die een goed oordeel bezit-

ten) moordkuilen genaamd worden, om dat zy fcy

flyve winden en in ftorm altoos rusrchen en op
een nat dek zyn, waarby hunne plunic verdikt,
en dat wel als een üorm 3 34 weken aanhoudt, ge-
lyk de uitgaande fchepen in 't jaar 1772, te beurt
viel, en s'jaarlyks voor de recourneerende kuil'

fchepen, af en aan het rif van Augalas te beun valt,

met bederf en verlies van goed . waar over mende
dek Officiers menigmaal hoort jammeren ; daarby
komt nog dat verdrietig op en afdringen der half-

dek-en baks trappen , waar door 'er meni^ een' door
een val gewond wordt.



o. I. S C H E P É N. 245

wanneermen de duisterheid der lucht

met de zee vereenigd zieü, en daarby
herdenkt, dat 'er op het uitgeftrekte

diep van dien onpeiloaaren oceaan ^ in

den tyd van 169. jaar in de 80. O. /.

Compagnies kuil-fcbepen in volle zee zyn
omgekomen, met een menigte fchat-

ten, die in die onpeilbaare boefems als

begraven zyn, door het gemis van een
gedekten kuil , welke anders nog de
naven hunner begeerte, zonder groot

gevaar van om te komen, zouden be-

reikt hebben (n).

Van die gene, die op klippen €n
flranden zyn omgekomen, zouden 'er

wel eenige, wanneer zy met een ge-

dekten kuil hadden voorzien geweest,
behouden zyn gebleven ; terwyl men
heeft bevonden, dat drie-dekfchepen de
bekwaamfte zyn om loef te houden.
Deze gegronde bevindingen, kun-

nen niet anders als een yder fterk, ja

fterker dan ooit voorheen , tot de zee-

vaart aanzetten, en tot het uitkippen

van zulk een kiel , die met een gedek-

Q^ 2 ten

_ O1) Hier kunnen 'er onder zyn, die door hun
eigen vuur en door onweder, gelyk het O. I. Com-
pagnie fchip Lindenhiof in Straat Banke, Peiis-
waard in Straat Sunda, de Lecoctum ter reede Ba-
tavia, zyn verongelukt.
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ten kuil ter meerdere beveiliging hun-

nes levens voorzien is , verlaatende hier

op vergenoegder hunne echtgenoot,

kroost en Vaderland, met een weder-
zydfche en zekerder hoop, van elkan-

der wederom te zullen vinden.

Verheugd komt den zeeman dan , na
veel doorgeworftelde rampen, zyn Va-
derland voor het oog, en hy flevent met
ontplooide gezwollen zeilen de haven
zyner begeerte binnen, terwyl het grof

gefchut de behouden aankomst aan zy-

ne nabeftaanden , zo ver de wmd de
galm voert, bekend maakt;

55 De florm neemt aan , aï oogenbiikken ,

„ Het kuil-Jchip is in groot gevaar ,

'„ Waar op üe floutfte zeeluy fchrikkm ,

„ Voor 't rollen van de eer[ie baar"' (o).

Hier mede zal ik dit vraagfluk van
gewigt voor afgehandeld houden, en

overgaan tot de
VIER-

(o) Men ziet ordinair by florm, waar door de

golven zieli hoog verbolgen verlieffen, dat de eer-

fte aanrollende zee de zwaarfte is , en dat de twee-

de en derde vry minder is in hoogte en in kra^Tt,

iiebbende hierna een kleinen rust cyd, eer dat 'er

weder andere zeeën komen aanfchictea.
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VIERDE VRAAG.
Welke zyn de noodzaakefykfle tot over-

brenging van gezonde manfcbap, en waar
mede konnen grooter getal veiligst naar
de bezittingen der Compagnie getranspor*
teerd worden?

Ik 2al deze Vraag met betrekking
tot den inhoud, in twee hoofddeelen
verdeelen.

EERSTE GEDEELTE.
Welke zyn de noodzaakelykfle tot aver'

brenging van gezonde manjchap?

De manfchap gezond zynde, zonder
zaad-b eginfels (femina) der ziekte ia
hunne omtreks-deelen te bezitten, en
ter fcheep begeleid, zullen wy zien,
dat de fituatie van een drie-dekjcbip ge-
fchikter is tot het in ftand houden der
gezondheid, als die van een kuil-fchip.

Het bovenfte of eerfte dek der drie^
dek'fchepen , is met roosters van agter
de twee voortraps-luiken, tot agter by
het rad voor de bezaans-mast belegd,
fluitende in de dennebooms of kant-
itukken.

Q.3 In
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In dit bovenlle dek heeft men twee
voortraps-luiken, die de lengte hebben
van de klok tot aan den voorkant der
roosters of kant-flukken: de breedte is

de afjffand der kant-ihukken ; de trappen
%jVi naar derzelver grootte gefchikt.

Een groot luik agter de groote mast,

dat de breedte van den affland der kant-
flukken heeft, maar niet wel zo lang is

,

waarin een foort van een wenteltrap is

geplaatst met ruime breede trappen,
daar 2 of 3 man naast elkander kunnen
op en afgaan.

Nog een luik bezyden de bezaans-

mast voor de voorde hut, aan bak-

boord, van een redelyke grootte, waar
naar de trap gefchikt is, die men wel
voorcajuits-trap noemt, waar van men
de cajuit bezoekt.

Op dit eerfte dek wordt plat neer de
barring geplaatst > wederzyds de kant-

ftukken der roosters (p).

In het tweede dek heeft men een ka-

belgats-luik, dat een goede breedte en
lengte heeft, zynde regt onder de
twee voortraps luiken van het eerfte

dek.
Een

Cp) De barring is het waarlooze rondhout eii

wangen.
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Een groot luik voor de groote mast

,

hebbende de breedte van den afftand

der kant-ftukken, daar de roosters in-

leggen van het eerfte dek.

Tusfchen deze twee luiken is de
boot geplaatst , waarin is een losfe

plegt , en dosten , die men 'er uifr-

neemt, tot het inplaatfen van de fchuit.

Agter en ter zyden van de groote
mast aan ftuurboord is een luik, om-
trent de helft kleiner , als het groot
luik, met eenbreeden trap.

Een agtertraps luik, van een be-

kwaame grootte met een breeden trap

,

waar van men naar tusfchendeks en
konilabels kamer treedt ; verders op
dat dek is de laag gefchut te boord.

In het derde dek heeft men luiken,

waar door het ruim is afgeilooten;

verders in het voorfchip van den voor-
kant van het groote luik tot tegen hett

kabelgats fchot , de zo genaamde
noordfche last, regt midden fcheep,
alwaar ordinair een zwaar anker, een
werp, twee ankerftokken en dreggen
geplaatst zyn, in en langs het boord
4 luchtpoortjes, aan weerzyden twee.
Ken/chip van 150 voeten heeft eene

wydte van 411 voet, als men volgens

Q.4 d«
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de fcheeps-bouwkunde, voor deszelfs

wydte ^ var. de lengte neemt, en daar

by voor toegift voegt 4 voeten.

De hoogte tusfchen deks is 7 voet 5
duim, gelield voor de 30 voet lengte

I voet hoogte, waar by men voor toe-

gift o voet 5 duim voegt; deze hoogte
is op een drie-dek-fcbip , tusfchen het
eerfte en tweede dek dezelfde, als tus-

fchen het tweede en derde dek.

Een fchip van 140 meten heeft vol-

gens diezelfde regel der bouwkunde
eene wydte van 39 voeten, en eene
hoogte van 7/^ voet (q).

Op een kuH-fchip heeft men van vo-
ren een gebroken dek, dat de bak ge-

naamd wordt, waar onder logeeren de
dek-Officiers aan fluurboord, en de
kok by zyn combuis aan bakboord: de
bak neemt zyn begin van de plegt, en
eindigt aan weerzyden egaal aan de
twee agterfte Ipannen fokke-want.

Het half-dek zyn begin nemende
van de campanje of voorkant der
hutten, eindigt met de boog agter de

groo-

Cq') Zie de verhandeling der Nederlandfche
fcheepsbouw, door willem udemans junior pag.

8 , 22 en 23.
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groote mast , en aan weerzyden de 2
voorfte fpannen groot want.

Tusfchen de bak en half-dekwordthet
de kuil genaamd, waar tusfchen de boot
geplaatst is ; de barring rust met het
vooreind op de bak en met het agter-

eind op de barringbalk voor de boog:
tusfchen deze barring, die boven en
over de boot heen legt, ftaat de fchuit;

hier by ziet men, dat de barring egaal
van hoogte is met een drie-dekJchip, --

In de kuil , of op het eerfle dek

,

ter zyde de boot langs het boord, is

de laag gefchut te boord.
De luiken zyn op dit eerfle dek even-

eens, gelyk de luiken in het tweede
dek van een drie- dek-fchip y alleen met
dat onderfcheid, dat in plaats van een
luik aan ftuurboord, ter zyde en ag-
ter de groote mast, 'er 2 kleine ftolp-

kiiktjes zyn, waarim de trappen zyn
gefchikt, aan weerzyde de groote mast,
iets agterwaarts.

Tusfchen een kuilfchip zyn twee dek-
ken ; 'er is tusfchen het tweede en
derde dek der drie-dek-fchepen geen
verandering.

Uit de Jituatie der kuil- en drie-dek-

Schepen kunnen wy de verblyfplaats

Q5 der
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der zeevarenden , militairen en ambagtS'

lieden zien, welke de noodzaakelykfte
zyn tot het overbrengen, en in fland

honden hunner gezondheid.
De roosters van een drie-dek-fchip

worden by goed weer tusfchen de groo-

te en bezaans-mast opengelegd; de lui-

ken van het tweede dek zyn altyd o-

pen, op dat de lucht vry kan doortoch-

ten: hierby wordt dagelyks een wind-

mouw of koel zeil gebruikt, die men
agter het groot zeil ophyst, en laat ne-

derhangen door de fuiken tot op het

derde dek zyn groot luik, het geen ge-

rigt wordt, naar dat de wind inkomt.

Deze wind-mouw verfchaft tusfchen

de dekken, door het aantrekkend ver-

mogen, een verfrisfchende lucht, door
den wind, of anders gezegd door eene
flappe ofeene meer vaardige bewogen
wordende lucht. .

Op een kuilfchip by goed weer met
gezonde manfchap is 'er geen differen-

tie, als dat op een drie dek-fchip het ag-

tertraps luik van het tweede dek,
door de agterlle roosters van het eerfte

dek, meer aan de lucht is bloot gefield,

dan op een kuil-fchip , daar geen roos-

ters in het half-dek zyn.
In
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In een fterken regen plaatst men op
een drie dek-fchips eerfle dek, brezen-
nings over de roosters , waarby men
de boven-luiken digt legt, dan heeft
men de fchutpoorten open tusfchen
het eerfte en tweede dek, benevens de
4 luchtpoortjes tusfchen het tweede en
derde dek, met de openftaande luiken
van het tweede dek, waardoor de be-
wogen wordende lucht vryelyk kan
in en uitgaan.

Hierdoor behouden de manfchap
by aanhoudendheid eene bekwaame eu
ter inademing gezond zynde lucht.
Voor een Herken regen op een kuil-

fcbip worden de ftolpluiktjes, 't groot
en kabelgats-luik toegelegd, dus heeft
men op het dek niets open, dan het
agtertraps luik, en tusfchen de twee
dekken de 4 luchtpoortjes, waar door
de lucht zeer fpaarzaam uit en in bewo-
gen wordt, die, wanneer de regen maar
een geheelen dag aanhoudt, niet voor-
deelig meer tot het in iland houden
der gezondheid is.

In een ftyve mars-koelte van twee
reven, met een drie-dek-fcbip en een
kui//cbip zeïlendG, zo zullen de wagt
hebbende gezonde manfchap hun be-

vin-
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vinden in het drie-dek-fchip op een
droog ruim dek, alwaar zy tot bevor-
dering der onzichtbaare doorwaasfe-
ming , heen en weder wandelen (r).

Daartegen heeft men op een kuil-

fchip geduurig een nat dek , daar zy by
het op' of aanbrasfen natte beenen be-
komen , met welke zy een heele wagt
ftaan blyven, en die de agtermiddag-
wagt heeft , behoudt die tot des a-

vonds acht uuren (s).

Een drie dek'fcbip is zeer gefchikt

voor de wagt hebbende manfchappen,
vooral, wanneer de lucht met zeer veel
wateragtige deelen beladen is, met re-

gen en een zeer gevoelige koude,
moetende hun altoos voor het oog der
wagt hebbende Officiers in beweging
houden , door welke de doorwaasfe-
ming onder deze nuttige lichaams-be-

weging natuurlyk voltrokken wordt.
Daartegen worden 'er op een kuiU

fchip ziekten gebooren , die haaren oor-

fprong verfchuldigd zyn aan eene ver-

hin-

(r) Op een kuil fchip zyn dek vindt men zo geen
plaats, (iewyi het gefchut de ruimte beneemt.

(s'i Dqzq wagt van acht uuren is zo gefchikt, op*
dat de wagten voor de dek Officiers en gemeenen
zouden rondloopen.
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hinderde doorwaasfeming , want hunne
kleedercn doornat geworden zynde,
onder het verrigten hunner affaires , 20
begeven zy hun immediaat onder het
half-dek, uit het oog der Officiers, de
een tot deti flaap, op of agter een
kist, kooi, of canonftuk, een ander
zet zich op het een of ander neder, een
derde legt zich met den een of anderen
maat neder, die elkander dan fomtyds
nog door vertellingen uit den flaap hou-
den, waar door de Itof, diehun door den
weg der onzichtbaare doorwaasfeming
moest zyn ontfnapt (het geen voor de
grootfte ontlasting des lichaams gehou-
den wordt) fcherp wordt, en de overi-

ge vloeibaare deelen aandoet: hier
door buikloopen , fcherpe pynen

,

koortfen enz. (t).

In langduurig regen of ftormweêr,
kunnen de manfchap hunne nat zynde
kleederen, tusfchen het eerfte en twee-
de dek ter zyden de boot en tusfchen

de

(t) Hier vervalt geheel het gevoelen van de
gene , die geopperd hebben, dac de drie-dek-
fcbepen in regen weder zo nadeelig zyn;

VVai;neer de wind dwars inkomt, of dat men by
den wind zeilt, of voor ftorm bylegt, kan men de
manfchap door hrezennings in liet loef groot en fok-
ke want doen fchuiien.
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de ftukken tegen boord aan, droogcn,
het geen op een kuil-fchtp ondoenlykis,
hier door zyn zy aJs gedrongen hun-
ne natte kleederen aantehouden.
Men bevindt ook in goed wéér, dat

de half-dekken der kuil-fchepen nadee-
hge fchuilplaatfen zyn , niet alleen

voor de gemecnen, maar ook voor
fommige dek-ofEcieren , dewyl zy op
hunne wagten tot den llaap daar on-
der den toevlugt neemen , vooral op
laage breedtens , hetgeen de doorwaas.
feming merkelyk vermeerdert , om
dat zy als dan te veel van de gewaar-
wording der lugt ontbloot zyn.

De flaap dient niet te lang nog niet

te kort te zyn, tot het inftand houden
der gezondheid: want als de llaap te

kort is , zo is de hoeveelheid van het

geene wy doorwaasfemen te weinig; en
als dezelve te lang is, wordt dat geene
uitgedampt, dat mogelyk eerst den
volgenden nagt of dag zoude zyn ver-

looren gegaan.

Hier door wordt het fynite gedeelte

des bloeds , dat nog niet genoeg be-
werkt is, en dat eene fterkte en vlug-

heid aan hunne lichaamen mogte toe-

brengen, verfpild, het welk eenige
ziek-
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ziekten , die alle van een verflopping

der vaten afhanglyk zyn, doet voort-

komen.
Op een drie-dek-fchip by flormwind

met hooge golven , belet men , dat de
zee niet tusfchen het eerfle en tweede
dek komen kan door hetlaaten inloopen
van het gefchut, terwyl men de poor-
ten, toefort, en de luiken open heeft,

benevens de roosters agter de boog,
en die op het dek aan leyde loefwaard-
fche worden , zo 'er al iets mogte over-

waaien , met brezennings toegelegd

,

de agterlte en leywaardfche poorten
kunnen meest altoos het openflaan
veelen ; hier door wordt by aanhou-
dendheid tusfchen het eerjle en tweede
dek een verfche lucht aangevoerd

,

waar door die van tusfchen het tweede
en derde dek bekwaam voor de man-
fchappen ter inademing behouden
wordt.

Daartegen is een kuilfcbip zyn dek
geduurig met water bezet, hebbende
de roosters over het groot luik ge-
fchalmd, de flolpluiktjes digt, het ka-
belgat en agtertrapsluik getregterd,
waardoor de lucht tusfchen de twee
dekken voor de manfchap niet tot het

in-
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in ftand houden hunner gezondheid
bekwaam biyft (u).

Met een dne'üekfcbip in nood weer
^yndedoorftorm en orcaanwinden^met
hoog verbolgene kokende zeeën en re-

gen^ waarby al de poorten en roosters

met de luiken van net oppsrfie of eerjj

e

dek digt zyn, zo kan de lucht, die met
de uitwaasfemende dampen der man-
fchap beladen is, een opllygende door-

togt hebben, door het combuis, lucht-

fcheudtjes, en voorcajuitstrapluik , en
in de tusfchenpoozing der overdryven-
de regenbuien, door het laten opne-

men der brezennings van een of twee
roosters agter de boeg, en dewyl al

de luiken van het tweede dek veilig

open ftaan , zo heeft de woonplaats
der manfchappen eene hoogte van 15
voeten, alwaar de lucht geiladig be-

wogen wordt, bekwaam en onfchade-

lyk ter inademing is en blyft.

Met een kuil-fcbip dat zelfde weer
by-

(u) Het open ftaan op een kuil-rchip van het ca-

belgats luik ken de lucht tusfclen de dekken niet

verbeteren, deuyl hetzelve aan den agterkant, tot

voorkoming van gevaarlyke gevolgen aan het touw-
werk , is afgefchut.
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bywoonend6> zo kunnen 'et tusfcheri^

deks geen dampen opllygen dan door'

de luchtfchouwtjeS j en getregterde ag-»

tertrapsluik : de diepte tusfchen de
twee dekken is niet meer als 7 voefi

5 diiim , alwaar de manfchappen gQ-'

plaatst zyn.

Door deze ondiepte kan 'er 20 veel

lucht tusfchen de dekken niet bevat'

worden, als 'm een drie-dekfcbtp* door
welkers minheid zy eerder bedorven
wordt, en voor die ongelukkige man-
fchap fchadelyk en befmettend, en des
te rasfer , dewyl 'er niets dan de lucht-

fchouwtjes, en getregterde agtertraps^

luik overig biyft, tot het opilygen van
die met befmettende deelen beladene
en byna flilftaande lucht , waar voor
men zich dient, even als voor een
doodelyk vergif, te wagten.
By ftormweder is men op een kuil-i

/chip veèltyds buiten ftaat om de man-
fchap gekookt eten te verzorgen j door
de zeeftortingen in de kuil , onder de?

bak , en door het zwaafder werkeri
dan een drie dek-fcbip; het geen ik ver--

fcheiden maal heb bygewöond, dat de
koks niet in ftaat waren, om in zes^
agt, en meer dagen fpys te koken.
ni, DEEL, R Zulk
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Zulk eene ongeregelde levenswys
is de oorzaak van een meenigte ziek-

ten , kunnende de manfchap niets

hebben dan een fluk befchuit y met
een half muddetje jenever, of ook wel
een muddetje franfchen witten wyn : dit

brood is dikwyls dan al door bederf
aangedaan , daar nog de ziel door de
buil des bakkers veeltyds zo is uitge-

haald, dat de manfchap 'er niet behoo-
relyk door gevoed kunnen worden

;

de vogten kunnen hier door verdikt,

fcherp en aangezet worden , het geen
invloedop de vaste deelen des lichaams

heeft, die 'er door verzwakken.
Hier op agt te geven is niet alleen

nuttig tot bewaring der gezondheid ,,

maar is ook in het herftellen van ziek^

ten zeer gewigtig.

Ik heb met drie^dekfcbepen veele

flormwinden bygewoond, waarop het
eten des daags voor gezonden en zie-

ken als ordinair gekookt wierdt (v).

Op een kuil-fchip worden de varkens
in de kuil, en de fchapen onder het
halfdek tusfchen de kanonflukken in

hokken geplaatst.

Op

..(v) Pag. 234 van dit werk.



Ö. I. S e H E P È N. 255^

Op een drie-dehfcbip worden de var-

kens öp het bovenfte of eerfle dek ge-

plaatst , agter de fokkemast midderi
fcheeps , tot digt by het klokkehuis ;

dat voor tegen het boven kabelgatsluik

aan ftaat , en tusfchen de vooreinden
der barring, makende hiermede door
middel van planken een hok uit; ftaan-

de aldaar droog, en bevryd voor het
overboordfpoelert en verdrinken.
Dus kunnen de uitwerpfelen der var-

kens , terwyl zy in de ppene lucht
ftaan , geen nadeel aan de manfchap
toebrengen, het geen op een kuil-fchip
gefchiedt : buiten dit 20 ziet men by
flyve winden , met aanfchietende zee-
ën , fomtyds een fterfte onder de var-

kens Öntftaan , waarvan de oorzaak aan
niets anders , dan aan het drinken van!

het zout kuilwater, moet worden toe-

gefchreven.

Dit was het noodzaakelykfte en nut-
tigde, dat ik op dit gedeelte der vraag
goedvond voorteflellen , waaruit men'
25ien kan, dat dé drie-dek-fchepen de be-
kwaamfle zyn tot het overbrengen vart

gezonde manfchap : ik ga over tot het-

tweede gedeelte der vraag,

R 2 T w'eev
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TWEEDE GEDEELTE.

En waar mede konnen grooter getal

veiligst naar de bezittingen der Compag-
nie getranfporteerd worden,

Wy hebben in het eerfte lid dezer
vraag gezien , dat de gedekte kuil-fche^

pen de noodzaakelykfte waren , tot het
overbrengen van gezonde manfchap;
in dit tweede gedeelte der vraag, zyn
zy niet minder de nuttiglle en noodzaa-
kelykfte.

Voor honderd en meer jaaren heb-

ben de kuilfcbepen van 150 voeten
lang, by de O. I. Compagnie in ge-

bruik, bemand geweest, tot op heden
met 300, 350 tot 400 man, de fchepen
landende meest al tot Cabt) de goede

boop en Batavia aan, met een gehecle
gezonde equipagie , behalven nu eeni-

ge jaaren herwaarts (w); de kuil-fche-

pen van 140 voeten lang worden be-

mand met 300 tot 350 man.
Wari-

(w) Deszelfs oorzaak is te zien in de prysvra^
gen van het Bataafsch Genootfchap der proefonder-
vindelyke wysbegeerte te Rotterdam derde deel;
En in bet zesde deel van het ioflelyk Zeeuwscii
Ccnootfcfeap der weteiiichappen te Vlisfingen.
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Wanneer *er tusfchen de twee dek-
ken der kuil'Jchepen veel volk is byeen-
gepropt , 20 wordt de lucht door de
veelheid hunner uitdampingen fchad'^-

lyk, het geen wy in het eerfte lid de-

zer vraag naar de hoedanigheid van het
weer zagen, en in de volgende vyfde
vraag zien zullen.

Zal het volk op een kuilfcbip van
150 voeten, een bekwaame leg- zit- en
woonplaats hebben, dan kan het ge-
voeglyk met 380 gezonde manfchap
bevolkt worden: onder deze 380 man-
fchap zyn 'er in de 30 officiers

,

waarvan 'er 9 agterop zyn met 9 jon-
gens, I matroos en een hofmeester,
voor onder de bak 7 met 2 matroo-
zen , 2 foldaaten en 2 jongens

, 7 in de
konflabelskamer met 2 matroozen en
I jongen, 4 in 't kabelgat en i jongen, 5
in de boddeldery , met i matroos
en 2 jongens, komt te famen 5Ó man,
als 32 officiers en 24 gemeenen; 'er

blyft nog overig 324 manfchap , waar-
van 'er 6 bakken kunnen geplaatst
worden onder het halfdek, aan ieder
bak 9 man, komt 54; de overige 270
manfchap plaatst men tusfchen de 2

R 3 dek-
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dekken, die men verdeelen kan in 15

bakjcen aan fluurboord, en 15 bakken
aan bakboord, 9 manfchap aan ieder,

is 30 bakken, het geen voor de tus-

fchendeksruimte, voor gezonde man-
fchap by goed weer voldoende is.

Qp een kuil-fcbip van 140 voeten is

een bekwaame ruimte voor 326 gezon-

de manfchap , die wy verdeelen zullen

als die van een kuil-fcbip van 150 voe-

ten, als 32 officiers en 24gemeenen, is

56 manfchap , 4 bakken onder het half-

dek ieder bak van 9 man, is 3Ó man-
fchap , 26 bakken tusfchen de 2 dek-

ken^ ieder van 9 man, is 234 (x).

Wy-

Cx) De retourneerende kuil-fchepen van 150 voe-

den ^yn ordinair bemand met 120 koppen, daar on-
der 23 Officiers, 12 bediendens en i matroos als

kabel-gast, i dito als bosgieter , i dito als bodde-

ïiersgast, korat zamen 38 man, de overige 82

manfchap worden onder het halfdek geplaatst in

8 bakken van 8 man, en 2 bakken van 9 man,
waaronder nog 2 quartiermeesterszyn, i provoost,

I kuiper , i frait ; dikwyls is 'er 3 34 bakken volk tus-

fchen deks ter zyden het groot luik geplaatst, om
(dat de manfchap, wanneer het by of halver wind is

met regen , aan niet veel ongemak onderhevig zyn
zoude.
' Qp een kuil-fchip van 140 voeten plaatst en ver-

deelt men iio man.
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Wy zagen in het eerfle lid dezer
vraag , dat de drie-dek-fchepen , tot het
logies voor de manfchappen , eene
grootere ruimte en diepte hadden dan
de kuH-fchepen , en dat men teffens in

alle omftandigheden in ftaat gefield is

door het derde dek, om hun in eene
bewogen wordende en verfrisfchende

lucht, gezond te behouden.
Men heeft op een Jcbip met een ge*

dekten kuil van 150 voeten een bekwaa-
me ruimte., om 520 manfchappen te

plaatfen , hier onder bevinden zich

,

zoo als op de reeds gemelde kuil-fche*

pen 32 ofïiciers en 24 gemeenen als be-
dienden , waaronder de bosgieters

,

kabelgasten en boddeliersgasten zyn ,

is 56 manfchap.
Tusfchen het eerfle en tweede dek kun-

nen van de boddelery en voorcajuit tot
aan de groote mast 14 bakken volk ge-

plaatstworden, als 10 bakken volk van
p en 4 van 8 man, is 122 manfchappen.
Tusfchen \\^\.tweede en derde dek , kun-

nen ló bakken volk aan ftuurboord, en
16 bakken volk aan bakboord geplaatst
worden , en midden fcheeps 6 bakken
volk, aan ieder bak 9 man, is 342
man : deze verdeeling maakt juist het

R 4 ge-
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gefielde getal van 520 manfchap
pit (y).

Wanneer 'er twee fchepen uitzeilen,

liaamlyk een drie-dek-fchip en een kuil-

fcbip , ieder lang zynde 150 voeten,
en dat men het eerfte bevolkt heeft met
520 , en het laatfte met 380 gezond zyn-
de manfchap, 20 zal 'er op het kuil-

fcbip, dat 140 man zwakker is als het

drie-dek'fchip , wanneer zy ftormweêr
jnet regen aantreffen, in weinige da-

gen een ziekte grasfeeren van eenen be-

fmettenden aart, door dat de lucht, zo
^Is wy pagina 254 zagen, niet van zyne
befmettende en fchadelyke beladen

q

deeltjes der uitdampingen ontdaan kan
"worden,

Daartegen zal men op het drie-dek"

Jchip gezonde manfchap behouden,
door dat de lucht hier, gelyk wy in

het eerfte gedeelte van dit vraagftuk za?

gen, bekwaam en onfchadelyk ter in-

ademing blyft.

Ik

Cy) Ik heb meer dan eens ter reede Cabo de
goede hoop, Franfche en Spaanfche drie-dek- Iche-

ipeu gezien, van Mouritius, Lorient, Manielhas
enz., die bevolkt waren met 5, ó, 7 en 8co man-
fchap, die doorgaans hunne reizen njct weinig ver-

|jgs vap manfchap volbrengen»
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Ik moet hier nog byvoegen , dat men
op een drie-dek-jchip voor het over*

boord vallen meer beveiligd is, dan op
een kuil-fcbip.

Een drie-dek-fchip is van agter de
groote mast tot voor aan de bak, of
agterfte fpannen fokke-wand over het
boord van een loophout voorzien, dat
ee e tuslchenruimte heeft van 3 voet,
waar tusfclien vinken-netten gefpannen
zyn , het geen de hoogte van het eer-

fle dek to^ aan den bovenkant van het
loophout heeft van 3 voet en 7 of 8
duim.

Wy hebben in de tweede vraag ge-
zien, dat, wanneer men volk agter op
benoodi'^d heeft van het dek, ofvan de
bak, dat men hetzelve immediaat over
hec vlakke dek by zich heeft, het geen
men rondsom als omheind ziet, waar
door het gevaar van overboord te flin-

geren is weggenomen.
Daartegen , wanneer men op een kuil'

fchip volk agter op noodig heeft, zo
dringen zy elkander aan weerzyde op
die Imalle traptjes, waarop niet meer
dan één man te gelyk op en af kan
gaan; het fchavotje aan de valreep

ïtaat ordinair zo vol gedrongen, alwaar

ü 5 zy
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zy voor het over boord dringen en flin-

geren bloot flaan: heeft men de baks-

gasten agterop noodig, die hebben or-

dinair hun loop over het boord, om
de trappen te vermyden, men ziet on-

dertusfchen den een en ander van de
wagt hebbende 'er op leggen flapen,

waar door ik verfcheiden manfchappen,
en by het losfen en laden, hun leven

heb zien verliezen (z).

^y Ik reis, ik zwerv de weereld door,

„ Ikfcbets metjiaauwe trekken,

„ Een kuil'fchip af, gun my gehoon

„ Laat kuil-dek feilen dekken.

Hier mede meen ik, myns bedun-
kens, tehebben aangetoond, welke fche*

pen de veiligfle en noodzaakelykile zyn

,

tot het overbrengen van gezonde man-
fchap, na s' E. Compagnies bezittin-

gen: ik ga verder over tot de
VYF-

(z) De reden , dat ik pa^. 2Ö3 , meerder volk
tusfchen het tweede en derde dek der drie-dek-
ïchepen plaatfe, is pag. 250 te zien, door het al-

toos openftaan der luiken van het tweede dek
in goed en zwaar weer, waar door de lucht be-
wogen en bekwaam rer inademing wordt behou-
den; op een kuil-fchip heeft het tegengeftelde plaats.
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VYFDE VRAAG,
Welke fchepen voldoen best by onder-t

Vinding, indien eengroot getal van zieken

zich aan boord bevinden , en op welke

fchepen is de herfteUing fpoediger , en de

ziekte minder doodlyk ; als mede , op wel-

ke fchepen konnen de zieken best van de
gezonde manfcbap gefepareerd blyven^

tot voorkoming , dat de een den anderen
zou konnen befmetten?

Dit vraagftuk zal ilt in drie leden
verdeelen.

EERSTE GEDEELTE.
Welke fchepen voldoen best by onder-

vinding , indien een groot getal van zieken

zich aan boord bevinden?

"Wy moeten hier wederom in dit

Vraagftuk onze cours tot de drie-dek-

fchepen richten, terwyl zy by onder^
vinding hierin het best voldoen.
Op een drie-dek-fchip plaatst men de

zieken tusfchen het eerfte en tweede
dek, alwaar de lucht befmettende deel-

tjes aanneemt, door de ftof der door-

waas-
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waasfeming, en die der uitwerpfelen in

rotkoortfen, buikloopen enz.

Deze met befmettende deeltjes bela-

den zynde lucht, wordt by aanhouden-
heid door de roosters, luiken en ge-

fchut-poorten heen gedreeven , door ee-

ne bewogen wordende verfche lucht,

het geen deze nadeelige uitdampingen

by aanhoudenheid verdunt en fcheidt,

het welkgefchiedt by goed weer, en by
flormweêr, gelyk wyin de voorige vier-

de vraag zagen.

De nuttigheid van het derde dek
bevondt de Opper-Chirurgyn e. lom-
bard, in het jaar 1772. 01^ het drie-dek-

Jchip Europa , na dat het den 1 5 Octo-

ber was gemonfterd, den 17 afgedepe-

cheerd, en den 23 van Rammekens uit-

zeilde naar Canton in China , bevolkt

met 353 manfchappen , waarvan 'er

wel twee derde by de volkhouders aan

een rotziekte gelaboreerd hadden , en

nog laboreerende waren: hier onder
bevondt men 54 manfchap bedlegerig,

die van het begin hunner komst aan

boord , immediaat tusfchen het eerjle

en tweede dek wierden geplaatst.

Den i«? November liep het reeds ge-

melde fchip van de VQQdQjJuim meteeni-
ge
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ge kuil-fcbepen in zee, met 115 zieken,

en had in dien tusfchentyd tien dooden
gehad.
Den 6 December was het getal der

Sjieken tot de 230 gereczen, deze rot-

koorts was zo kwaadaartig, dat veele,
die zich des morgens by den zo even
gemelden Chirurgyn vervoegden, des
avonds en een of twee etmaalen daar-
na overleden.

Den 27 December pasfeerdén wy
Madera , leggende op noorderbreedte

33 graden en 30 minuten, hier begon
de ziekte in getal en in kwaadaartig-
beid dagelyks te verminderen.

Sedert den 7 January, dat de zon de
noorder keerkring, tropicus eancri, ge-
pasfeerd was , op noorderbreedte van
23 graden en 30 minuten, zyn 'er ge-
noegfaam geen als door het fcoróutus,

na het pasfeeren van den evennagts-
lyn, overleden.

Aan deze kwaadaartige en vernie-

lende rotkoorts zyn overleden 132
manfchap , 14 aan het feordutus , i üi-

biet in affaires bezig zynde, en 3 ver-
dronken.
Van de gantfche equipagie waren 'er

niet meer dan vyfman, die hun dienst-

werk.
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werk geduurende de reis bleven ver-

'rigten; de teekenen der ziekte begon-'

nen zich by hun wel.optedoen> dog zy
bleven vry van den voortgang der ziek-

te > door een vroegtydig gebruik der
gepaste hulpmiddelen.

Den 9 April 1773 arriveerden zy ter

reede Cabo de goede hoop , bragten al-

daar 81 fcörbutique lyders aan, en
hadden öp reis 150 dooden gehad.

Reddeloos en uitgellorven zou de-

ïie bodem zyn geworden , wanneer
de zieken niet van de gezonden , en die

geene, die uit hun ziekte opkwamen

,

hadden gefcheiden geweest.

Men heeft in de beantwoording der

Vorige vierde vraag kunnen zien, dat

de kuil-fchepen geen gefchiktheid be-
zitten voor een groot getal zieken.

By goed weer kan men in de onder

-

halfdeksruimte boven de 60 rrianfchap

niet plaatfen , zynde dan nog te veel

aan de opene lucht voor regen en
wind (wanneer de bewogen wordende
lucht dwars ofvoorlyker inkomt) bloot

gefteld, wanneer men hun verder dan
van de voorcajuit tot den voorkant van
het fpil plaatst.

- Wanneer men niet boven de 5Ö of
6q
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6ö zieken heeft, zo kunnen die in de
onderhalfdeksniimte geplaatst wor-
den^ dog by opkomende fterke win-
den, met het aanfchieten der zeeën

j^

is men verpliet hun tusfchen de twee
dekken, daar de gezonden hun verblyf-
plaats hebben, te plaatfen (a).

Op het kuil-fcbip Beekvliet 177 ï , wa-
ren zy gedrongen, om Loanda, als red-
deloos door de grasfeerende ziekte
tusfchen zyn twee dekken , binnen te
loopen.

In dat zelfde jaar 177 1, liep het /^«i^-

Jcbip*tHuis om, datgevoerdwierdt door
den fcbipbeer m. ameloh, Lisfabon bin-
nen, van waarhy, door eene pestilen-

tiale befmetting onder zyn manfchap
tusfchen zyn twee dekken, gelyk het
voorgaande fchip , genoodzaakt wierdt
de reede te verlaten.

De Edele Manbafte Heer stavori-
NUs arriveerde den 13 Juny 1774.
tot Qabo de goede hoop, met het drie^

dekfcbip Ouwerkerk, met een gezonde
equipagie ; op reis waren 'er tien man
overleden (b)..

In

Ca ' Door het de k water pag. 240 van dit werk.
(b) Pag. 235 van dit werk.
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In dat zelfde jaar in de maand April
arriveerde het drie dek fchip Bofland

mede ter reede Cabo de goede hoop j

met een gezonde equip; gie.

. Het drie-dek'/chip Europa vertrok
voor Zeeland in *t jaar 1774. den 2 No-
vember naar Canton in China , en arri-

veerde den 21 February 1775. ter ree-

de Cabo de goede hoop, met eene zeer*

gezond zynde equipagie ; op reis zyn 'er

twee man geftorven en twee verdron-
ken, een door een val uit de groote-

mars, en de ander by het verlies van
Let voortuig;

Den 28 Maart vertrok de laatfte we-
der van Cabo degoede hoop naar Batavia

:

de Opperchirurgyn e. lombard had
cenige , zo het toefcheen , gezond
zynde manfchap , uit het hospitaal

gemonfterd, om de reis te doen ; drie

of vier dagen na het vertrek befpeurde

hy 'er eenige met een groote magte-
loosheid, en voorts met alle teekenen
van een rotkoorts, waaraan 'er medio
April 80 manfchap inpotent lagen,
van de gantfche equipagie bleven 'er

omtrent een vierde bevryd, en hadden
tot den 12 May zeer ongeftadig weer,
meest dagelyks regen ^ Ityve koelten

ei>
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en flormwinden met hoogloopende
zeeën.

Den 2 July arriveerden zy ter reede
Batavia met 64 zieken, waarvan 32 met
YiQtfcorbutus ; aan de rotkoorts waren
op reis niet meer dan 8 manfchap, en
2 aan h^tfcorbutus overleden (c).

Voor de kamer Zeeland wierd in

het jaar 177 1 gemonflerd het driedek"

fchip Willem de Vyfde den 5 October,
den II dito het kuil-fchip de Jonge Sa-

muëly en den 21 December het kuil-

fchip Ritthem, welke te gelyk den 2!

January 1772. zyn uitgezeild: op deze
fchepen was de feb. malign, puirid* he-

vig woedende.
Op het eerfte heeft de Heer s. VAN

DE COPPELLO Med. Doet. waargeno-
men, dat het herllel der lyders ge-

makkelyker was, de dagen van criüs

regulierder en zekerder, dan op de 2

laatfte kuil-fcbepen.

Het drie-dekfchip gaf gelegenheid in

dat faifoen , om de meerdere nuttig-

vn> DEEL» S heid

(c) Dus myns bedunkens een der objectten ver-
valt, die men wel eer tegen de drie-dek-fckepen ge-
opperd heelc , als of dezelve noodwendig meer
zieken, en gevolglyk meer dooden zouden heb-
ben, op reis , dan wel ordinaire kuilftheptn^
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heid boven een kuilfchip te doen on-
dervinden, zo in lesplaats, genezing,
als wederinflorting der zieken : in de
legplaats (zegt de zo even gemelde
Heer,) "om dat het dek doorgaande
5, van voren tot agter zekerder be-

5, vrydt de ongemakken van regen,
j, lucht en zeewater, dan een kuil'

^y fchipi waardoor de zieken in een ge-

5, regelde warmte kunnen gehouden
j, worden, en de uitwaasfemingen met
5, minder onderfcheid van veranderin-

5, gen kunnen worden voortgezet

,

5, waardoor de genezing fpoediger

5, wordt voortgebragt , en de weder-
5^ inftorting der zieken , uit zwakheid
j, meest voortkomende, dooreen be-

5j weging na mate hunner toegenomen
3, kragten^ met minder onheil buiten

5J, de lucht kan bevorderd worden.

5, De verandering van meerder kou-

y, de in dat faifoen , in deze fchepen

,

3> was op de thermometer 12 a 13 gra-

5, den, hetgeen oorzaak was van lang-

y, duuriger toevallen , en ongeregelden

„ voortgang in de ziekte , en moeiely-

5, ker genezing op deze kuil'fcbepen ^

„ dan op het drie-dekfchtp^
Hier uit ziet men , welke fchepen by

on-
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ondervinding het best voldoen , wan-
neer 'er een groot getal van zieken

zich aan boord bevinden; ik gaa ovei^

tot het tweede gedeelte der vraag.

TWEEDE GEDEELTE.

En op welke fcbepen is de herJletliTig

fpoediger, en de ziekte minder doodlyL

Wy moeten, wanneef de ziekten

zich reeds geopenbaard hebben op een
drie-dek-fchip en op een kuil-fcbip, naauw-
keurig agt geven , op de luchtsgeileld-

heid, zindelykheid en doorwaasfeming^
Een zuivere lucht te houden op de

fchepen, is een zaak van aanbelang
voor gezonde manfchap , en niet min-
der voor zieken : dit is door eenigc
fchryvers aangetoond, dus niet noodig
hier over breed uitteweiden; men zie

de aanmerking van den wydberoem-
den p, DE WIND (d); de verhandeling
van de ziekten der fcheepvarenden ^

door L. ROUPE (e) ; d. h. gallAndat
in het eerfte deel van het Zeeuwsch

S 2 G©*

(d) Pag. 5t, 5aea7ï;
(e) Pag. 52.
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Ccnootfchap de Wctenfchappen (f),

en DE MONCHY in zyne verhandeling
der Icheepvarenden.

Gefteld, dat op een drie-dekfchip en
op een kuil fckipf ter reede leggende,

50 zieken zyn , daar men op den wind
en in flroom zwaait; op het eerfte zyn
de zieken geplaatst tusfehen het eerfte

en tweede dek, alwaar zy bevrydzyn
voor regen, wind en groote koude,
door het toeleggen der roosters.

Op het laatlle zyn de zieken onder
het halfdek geplaatst, alwaar men zich

buiten ftaat bevindt , in zo een koud
-faifoen , als in de maand November
en December, om hun voor regen,
wind en groote koude te beveiligen,

waardoor de perfpiratie verhinderd
wordt, welker onwaardeerbare nuttig-

heid genoeg bekend is den geenen,
welke zich, op eene regelmatige wy-
ze, met de herftelling van de verloo-

rene gezondheid der menfchen bezig

houden (g).

De koude der lucht, waardoor het

bloed in de iongen door de ademha-
ling

CO Pag:. 442, 443 en 444.

(g^ ?ai. 274. van dit werk.
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ling moet verkoeld worden , moet nog
te veel, nog te weinig zyn, maar in
een behoorlyken graad van gemati^-
heid bepaald blyven: want de lucht , die
door hun wordt ingeademd, te koud
zynde, zal de digtheidvan het bloed,
welke hier van afhankelyk is, vermeer-
derd worden; en door eene al te kou-
de lucht zo zeer verdikt worden, dat
het bloed by geene mogelykheid door
de kleine vaatjes zou kunnen heen drin-
gen, dit kan niet anders dan door zeer
gevaarlyke veriloppingen , door wel-
ke een ondergang van het leven ge-
dreigd wordt, agtervolgd worden, en
des te eerder, wanneer de deb'ditas des
lichaams groot is.

Door het opdoen van eenen guniligen
wind, begeven zy hun naar zee , en moe-
ten het anker winden, dat byhet uit of
opzeilen eener reede veeltyds verfchei-
de keeren gefchieden moet , waarby
men op het drie-dekfchip ruimte be*
houdt, tusfchen het eerlle en tweede
dek voor de zieken, buiten het fpil, dat
rondsom met windboomen is bezet.
Op het kuil-fchip is men dan verpligt,

de zieken van onder de fchans, tus-

53 fchen
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fchendeks te plaatfen, waar door de
piekte in kwaadaartighcid en in getal

wel ras zal toenemen, vooral wanneer
men door regenbuien wordt overval-

len, waarin men genoodzaakt is de lui-

ken digt te leggen; hier door wordt de
lucht, dewyl zy niet genoeg verbeterd
wordt, met befmettende deelen bela-

den, en wordt daar door tot de inade-

ming onbekwaam, v/aar door niet dan
onheil en ontvolking kan ontllaan.

Op het drie-dek-Jchip legt men de roos-

ters op het eerfte dek met brezennings
digt, men behoudt dan de gefchut-

poorten open, waar door de lucht by
aanhoudenheid vernieuwd wordt, hier

door zal men bevinden, dat de ziek-

ten niet in getal zullen toenemen, en
dat dezelve hgterzyn te herftellen, naar

mate hun ftaat het toelaat door een be-

weging zonder zich aan de opene lucht

bloot te ftellen , het geen hun verflerkti

en de perfpiratio natuurlyk bevordert.

De zindelykheid dient hier by in agt

genomen te worden, door het dage-
lyks twee keeren, in drie deelen zout
water en een deel azyn te wasfchen,

^n het tydig verfchoonen en reinigen

van
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van hun plunje, die met hunne ziek-

makende ilof is bezwangerd (h), het
geen op een kuil-fchip niet kan gclchie-

den.

Wanneer zy hun vervolgens op het
ruime veld der zee bevinden, by een
ftyv^e koelte, by, of halver wind ZQ]?f

lende, zo komt men op het drie dekr,

Jchip voor, dat de wind niet op de lic-

haamen der zieken ftaat; om dat men
door het laten inloopen der loefwaard-
fche kanonftukken de poorten toe-

maakt , en de leywaardlche met de
roosters en luiken open houdt.
Op het kuil-fchip zal het getal der

zieken van 50 manfchap, mogel^^k, al

tot over de honderd zyn toegenomen,
waar door men buiten ftaat is, om al

de zieken van de gezonden aftefcheiden.

Voor de genen, die onder het half-

dek geplaatst zyn, laat men de loofe
poorten, om de loefwaardfche ftukken
intezetten, de leywaardfche houdt men.
open.

Onder het halfdek heeft men dan by
54 aan-

Ch) Men zie hier over de antwoorden op de
vraag gedaan door het Zeeuwsch Genootfchap der
wetenfchappen 1774 te Vlisfmgen, over de feb.
malign. putrid. «lesde deel.
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aanhoudenheid eene terugkaatfmg van
wind op de zieken, door het binnen
leyboord, waar door de perfpiratio be-

let wordt , het geen in graden verfchilt

by het onderfcheid der winden, en of
de bewogen wordende lucht droog, of
met waterdeeltjes belaaden is, met ee-

ne gevoehge koude, het geen in dezen
tyd van het jaar het faifoen mede-
brengt^ dit kan niet anders dan nadee-

lige gevolgen , als doodelyke wederin-

llortingen , flepende ziekten (i) enz.

doen ontllaan.

Voor eenige jaaren liet ik my wel
eens door den eerflen gezagvoerder

van den bodem , en te land , overhalen >

om de genen , die uit hun ziekte opkwa-
men, wanneer het gezond zynde volk,

door de veelheid der impotenten, wei-

nig was , vroegtydig tot hun dienstwerk

toetelaten.

Dit is de oorzaak ter zee , zo wel als

onder den arbeidsman te land, dat zy
niet volkomen herfleld worden, nog
hun vorige kragten wederkrygen.
De gevolgen deden my zien, dat

men door deze handelwys op een tocht

fom-

(i) Morbl chronici.
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fomtyds van 4 of 5 maanden, geen
noemenswaardigen dienst van hun kon-
de hebben.

Daartegen bevond ik, wanneer zy
tot hun voorige kragtenwaren gebragt,

en hun dienstwerk aanvaarden, dat zy
daar toe in flaat bleven.

Wanneer zy vervolgens door een
ftormwind, met hoogloopende flort-

zeëen worden belooken, zo bevindt
men zich op het drie dekfcbip, door
het laten inloopen der loefwaardfche
kanonllukken, beneven die gene, die

aan ley naast de boot ftaan, in een
drooge legplaats, waarby de roosters

van het eerfle dek open zyn, met de
agterfle leywaardfche gefchut-poorten
en luiken : in zo een ftaat worden hun
hulpmiddelen en voedzels op hun tyd
toegediend, even eens als in goed weer,
waar door hunne herftelling niet ver-

traagd wordt, dewyl zy een bekwaame
lucht, die op eene merkelyke wyze be-
wogen en verwisfeld wordt, tehou-
den; gelyk wy in het vierde vraaglluk
zagen.

Op het kuil fchip is men genoodzaakt,
door het aldaar ftaande water, dat ge-
duurig door de flortende golven wordt

S 5 aan-
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aangevoerd , en door de vaardig be-
wogen wordende lucht, hun van onder
de onder-halfdeks ruimte, tuslchen de
twee dekken te plaatfen, alwaar zy veel
uitllaan (k) ; men vindt zich als dan bui-

ten flaat, om gezonden en zieken een
verfche lucht te verzorgen, door dat
in zulk weer de luiken geüooten zyn, de
aldaar flil ftaande lucht wordt niet al-

leen met de flof hunner doorwaasfe-
ming bezwangerd , maar ook met de
dampen der zieke uitwerpfelen , de
rook van hun brandende lampen, ge-

vuld met Ipek, vet, traan enz., en door
waterdeeltjes , door het water dat tus-

fchen de dekken vloeit.

Wanneer de ziekte licht is, zo wordt
dezelve wel ras gevaarlyk, door ge-

duurig te ademhalen in eene befmet-
tende en vogtige lucht, die hun omringt.
Wanneer dit weer eenige dagen blyft

aanhouden, kan het getal der zieken
zo hoog flygen , dat zy buiten ftaat zyn
behoorlyk naar de kragt der wind zeil

te voeren, by welk getal der zieken de
fterfte niet weinig zyn kan.

Hier is men, in zo een ftaat en toe-

iland

(k) Pag. 233. van dit werk.
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fland, niet in ftaat om door het zwaar

werken van den bodem , en het tusfchen-

deks water, benevens het over en we-
derflingeren der kisten, den zieken naar

behooren de hulpmiddelen toe te die-

nen, of hun een levensregel voor te

fchryven, dewyl de kok lomtyds in

agt dagen niet in itaat is eten te ko-

ken (1).

Door deze verplaatfmg der zieken

op een kuil-Jchip heb ik bevonden by
regen-weder, waar voor men de lui-

ken moest toegelegd houden , dat het

getal der zieken van 30, in dentyd van
2 of 3 dagen, tot de 80 ware aange-

groeid, en zulk een trap van kwaadaar-

tigheid bekomen had, dat 'er den der-

den dag reeds vier van waren overle-

den, .y. ?{

Hier was gebrek aan verfche lucht,'

die hun ruim zo noodig was, als het wa-
ter voor de visfchen, tot hun herilel. ,.

Het kuil-fcbip Blyswyk, dat 177?. uitï

Zeilde met eenige zieken , op zee ko-

mende , wierdt hetzelve door llorm be-

loopen: der zieken legplaats kon ner-

gens anders dan tusfchendeks by de
ge-

CO V^Z' 257. van 4it W2^k«
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gezonden zyn; door het gemis van een
verfche lucht, wierdt de ziekte wel
ras pestiaai, zo dat op dezen bodem
tot Cabo de goede hoop overleden wa-
ren 260 manfchap.
Het kuil-fchip de PauWy was 1774. ^^

het voorjaar uitgezeild met eenige ziek

zynde manfchap; deze ziekte liet zich,

by hunne komst in zee met ruuw weer,
in een vry kwaadaartigen ftaat zien, zy
arriveerden Ipoedig in den tyd van twee
maanden en negentien dagen ter reede
Cabn de goede hoop, met 80 zieken, en
hadden op reis in de 30 dooden gehad.

Op beide deze fchepen, was het ge-

mis van het derde dek de oorzaak van
de onherflelbaarheid der lyders (m).

Men ziet hier uit, hoe gevaarlyk het
is voor den zeeman op kuH-fchepen in

het winter faifoen, wanneer 'er zich

ziekten openbaaren , maar men be-

vindt, dat dezelve nog vry gevaarly-

ker zyn, op laage breedtens onder de
verzengde luchtilreek , Noorder- en
Zuider keerkring.

Het is met de ondervinding overeen-
ftem-

fm) Zie D?RK SCHUURMAN, in liet derde deel

van het Bataafsch Genooif-iiap der procfonder-

vindelyKe wyobegeerte te Rotterdam pag. ^g.
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{temmende, dat de lucht, zullen wy*

in het leven blyven, koelder moet zyn
dan ons bloed.

Wanneer 'er minder bloed naar de
linker holte van het hart gevoerd wordt,
als natuurlyk bevorens door de regter

holte in de long flagader geperst ware,
het geen plaats heeft, wanneer het
bloed in de longen niet op eene vol-

doende wyze verkoeld wordt, is deze
verkoeling van het bloed in de longen
door de ademhaling noodzaakelyk

,

om ons leven te doen ftand houden;
dus is het zeker, dat men het leven
verliezen moet, zo dra men buiten
Haat gefteld wordt, door eene al te

heete lucht, om op eene behoorlyke
wys te kunnen ademhalen.

In zo een ftaat wordt men dikwyls
gebragt op een kuil-fchip y by zwaar
buijigweêr, met donder, weerligt en
blikfem, waarin al de luiken digtge-

maakt worden , gelyk het O. 7. Cotn*

pagnies kuil-1chip de Vrouw EUzabet

,

het geen in April 1767. in ftraat Sunda
ankerde : men had in dien tyd 12 zie-

ken , waar onder geen gevaarlyke ,

zy wierden van onder het halfdek,
tusfchendeks geplaatst, om dat zy tel-

kens
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kens het fpil noodig hadden tot het ari-'

kerwinden, een opkomend zwaar on-
weder deed hun de luiken gefloten

houden, den volgenden dag was het
getal van 12 tot 30 geftegen, de ver-

plaatften waren alle in eenen gevaar-

lyken ftaat, zo dat dien dag 'er nog
twee van overleden.

De bederving der lucht, en derzel-

ver groote hitte, die maar weinige gra-

den minder dan het bloed was, was
de oorzaak, dat hun ziekte met zo een
hevigheid hervatte , en hun van het
leven beroofde (n).

Op een driedek-fcbip heeft men de
kieken tusfchen het eerfle en tweede
dek met de gefchutpoorten open, de
luiken van het tweede dek zyn daar-

:hy ook open , waardoor de gezonden
eene bekwaame lucht behouden : het

groot onderfcheid tusfchen deze beide

Charters is klaar uit het vierde ftuk , het
eerfte gedeelte , te zien.

Ik heb bevonden op kml-fcbeperif

onder de verzengde luchtftreek, tus-

fchen den Noorder-keerkring Tropicus^

Can*

(tO TAt het derde deel van het Bataafsch Ge-
noocfchap der proefondervindelyke wybbcgesrte

te Rotierdanij pag. 78 en 79.
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Cancri, en Zuiderkeer-kring Troplcus
Capricorni , by onweder , regen- en
flormbuien , dat in den tyd van een of
twee etmaalen , de zieken, die tusichen-

deks geplaatst moesten worden, 20 ver-

ergerden door de groote hitte, en be-
derf der lucht , die menigwerf uit- en
ingeademd wierdt, het geen niet alleen

een groot getal zieken veroorzaakte-
maar ook dat fommigen zo fubiet dooa
wierden neergeveld , als of zy door
een blixemfchigt waren omgebragt.
Om kort te zyn, ik meen, dat dit ge-

fielde voldoende zyn zal, om te doen
zien die groote nuttigheid der drie"

dek-fchepen , waarop de herflelling der
ziekten fpoediger, en minder doodelyk
is , dan op de kuïl-fcbepen : ik gaa ver-

ders over tot het derde of laatfte ge-
deelte der vraag.

DERDE GEDEELTE.

Op welke fchepen konnen de zieken best

van de gezonde manfchap gefepareerd
blyven , tot voorkoming , dat de eene de an*

dere zou konnen bejmetten»

Wy hebben in de vierde vraag, en
in het zo even afgehandelde tweede

ge-
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gedeelte dezer vraag gezien , dat 'cf

op een kuil-fchipy in de onder-halfdeks-

ruimte^ en tusfchendeks geen gefchikt-

heid tot herdelling van de verloorene
gezondheid der manfchap, buiten aan-

genaam warm weer, te vinden is.

De zieke legplaats dient dan op een
kuil[chip te zyn, alhoewel zy 'er niet

bekwaam toe is , tusfchen de twee
dekken, daar de woonplaats der ge-

zonden is , het geen veroorzaakt na::r

de hevigheid der ziekte , door dat

de lucht met hunne zieke doorwaasfe-

ming is bezwangerd, eene befmetüng

onder de nog gezond zynde.

Bekend is het, dat de drukking der

lucht op ons lichaam , naar de grootte

der omtreksdeelen, door eenige dui-

zendenponden gefchiedt, hetgeen dik-

wyls dagelyks eene aanmerkejyke ver-

andering , het zy door de ligte of door
de zwaarte der lucht, te weeg brengt;

het onderfcheid van een duim hoogte
op de barometer maakt een verfchil in

de drukking der lucht op ons lichaam

,

van meer dan duizend ponden (o).

Door

(o) Zie den beroemden lambertus bikker in zy-

jie vertaalmg , van den Hoogleeraar kobert vvhytx
ever de ziekten der zenuwen, pag. 370 {pi)%
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Door de aantrekkende kragt van de
terugvoerende vaatjes des huids, die

op alle plaatfen des lichaams , zo wel
als de uitwaasfeniende gevonden wor-
den, worden geftadiglyk eenige van
die met befmettende deeltjes beladen
zynde lucht aangetrokken, door wel-

ke wegen , en door de ademhaling , 'er

een groote hoeveelheid van fchadelyke
ftofFen onder de vogten gebragt wordt.
Men behoeft zich niet te verwonde-

ren over het groot aantal hairbuisjes

,

dewyl ons lichaam daar door is zaam-
gefield: leeuwenhoek Verzekert, dat

hy in eene ruimte, die door een zant-

korrel konde heilagen worden, wel
1250CO. zweetgaatjes gevonden heeft.

Uit dit gefielde behoeft men zich

niet te verwonderen, dat 'er op de O,
7, Compagniefche fcbepen eenige jaaren

herwaards zo een befmettende rot-

koorts heeft' gegrasfeerd, dewyl de
zaadbeginfels der ziekte door de man-
fchap aan boord, en zelfs die aan de
ziekte laboreerende waren , gebragt
wierdt, waar door zy hun dikwyls bui-
ten flaat bevonden, om den bodem te

regeeren.

Men bevindt met de andere NafWn,
VlU DEEL^ T dat
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dat de drie-dek-fchepen de nuttigfle zyn,

wanneer 'er zich een klein of een groot

getal zieken aan boord bevinden , de-

vyl zy daar op het best van de gezon-

de manfchap kunnen gefepareerd bly-

ven, tot voorkoming, dat de eene den
anderen niet zou belmetten.

De zieken plaatst men tusfchen het

t;erfle en tweede dek: van tusfchen deze
twee eerjïe dekken wordt de lucht, die

met hunne uitdampingen, en die der

uitwerpfelen bezwangerd is , by aan-

houdenheid op eene merkelyke wyze
bewogen en verwisfeld, door de bo-

ven-luiken, roosters en poorten.

Tusfchen het tweede en derde dek

worden de gezonden geplaatst, alwaar

zy door de altoos openflaande luiken

een bekwaame lucht ter inademing be-

houden, door dat de uitwaasfemende

deeltjes inde bewogen wordende lucht

worden verdeeld en verdund , en ligter

zynde dan de lucht, door de luiken

opllygen. nt
De lucht-poortjes tusfchen deze dek-

ken worden by toelating van het

weer opengezet: deze nuttigheid tot

verwisfeling der lucht is groot, dogeg^
ter zou die nog vergroot kunnen wor-

den.
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den, door de lucht-poortjes , in plaats

van vier, tot agt te vermeerderen.

In 't jaar 1772. was op het drie-dek"

fchip Europa het getal der dooden wei-

nig, naar de hevigheid der ziekte, die

pestilentiaal was , het geen hier aan het

kuil'dekf wegens de voordeelige leg-

plaats tusfchen het eer/ie en tweede dek,

en aan de verwisfeling der lucht, die

daar door bekwaam bleef tot het ina-

demen, en aan de zindelykheid, als

vermogende hulpmiddelen, was toe te

fchryven.

De genen, die uit hunne ziekte op-»

kwamen , wierden voor de weder-in-

ftorting beveiligd, door de verplaatfmg
van tusfchen het eerfie en tweede dek,

tusfchen het tweede en derde dek , by de
gezonde manfchap , met aanhebbende
kleederen, die wel gelucht ofgewasfen
en gedroogd waren, tot voorkoming
van elkander niet te befmetten; dewyl
dat de ftof hunner kleederen uit een
meenigte hairbuisjes beftaat, welkers
weeffel een aantrekkende kragt der bc
fmettelyke uitdampingen bezit.

De akeligfte omflandigheid zou hun

,

wanneer het een kuil-fcbip had geweest^
getroffen hebben.

Tl Op
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Op een kuil-fchip heeft men dagelyks
die weder-inflortingen, daar door Jlee-

pende ziekten , en op het laatst der reis

fcorbutus , het geen uit het tweede hd
de^er vraag duidelyk is te zien.

Men komt op een drie-dek-fchip voor,
dat de gezonde manfchap niet door
der zieken legplaats behoeven te pas-

feeren, door het wegnemen van den
trap , uit het agter luik, die naar de kon-
ftahels kamer, en tusfchen het tweede

en derde dek gaat: hier door is de gele-

genheid hun benomen, om als nutte-

looze bezoekers zich by hunne zieke

maats op te houden, het geen niet al-

leen door de verfcheidenheid van voor-
werpen hunne hersfenen vermoeit,
maar in een koortfige flaat zynde den-
zelven aanzet, hier door genoodzaakt
zynde, om het groot luik voor de
groote mast, en het luik ter zyden de
groote mast aan ftuurboord op te ko-

men, en voorts van dit tweede dek door
de twee voortraps luiken, en het groot

luik, agter de groote mast (p) op het

eerfte dek.

Door de Chirurgyns en zieken-hel-

pers,

(p) Pag. 245. van dit weyk.
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pers , welke zelden vry blyven , moet
attent agt gegeven worden, op dat 'er

niemand der gezonden, dan zy lieden,

by en tusfchen de zieken komen, om
hun het noodige van geneesmiddelen,
ipys en drank toe te dienen; deze or-

der wierdt op het Jcbip Europa 1772.
gehouden, tot voorkoming, dat de ee-

ne den anderen niet zoude befmetten.
Tot het verbeteren der lucht tus-

fchen het tweede en derde dek der drie-

dek-fcbepen , en tusfchen de twee dekken
der kuil-fchepen is de ventilator agter
het fpoor van het fpil geplaatst ; de lucht
verplaatfmg, die men door dat werktuig
heeft, is zeer weinig, de plaats en de
fituatie der fcbepen doet dit duidelyk
zien (q3 : hier toe is het vermogendlle de
windmouw, het openflaan der lucbt^

poortjes-luiken , en de zindelykheid.
De zwakfle manfchap worden ordi-

nair aan het lucht pompen gezet, en
die geen, die uit hun ziekte zyn opgeko-
men, waar door zy in zwakheid moe-
ten toenemen, door den zwaaren ar-

beid, want zes van die jnanfchap zyn
T 3 niet

(<{) Zie het derde dee! van het Bataafsch Ge-
nootfchap der proefondervindelyke wysb(?gccrce
te Rotterdam, pag. 80.
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iiiet in ftaat om den ventilator een quar-

tier uurs aan den gang te houden, zon-

der in een ftaat van magteloosheid zich

te bevinden, ja zelfs vier gezonde man-
fchap zullen geen groot quartier uurs

lucht gepompt hebben, of een over-

vloedig zweet zal by hun op alle plaat-

fen des lichaams uitvloeien, met eene
groote magteloosheid vergezeld.

Deze fterke doorwaasfeming , die op
zo een arbeid volgt , is ten uiterften

fchadelyk, om dat 'er een groote kwan-
titeit vogten, die tot het in ftand hou-
den van alle hunne lichamelyke wer-
kingen noodjg waren, onbewerkt wor-
den uitgedampt (r).

Hier mede zal ik dit gedeelte en
vraagftuk voor afgehandeld houden ,

en overgaan ter beantwoording van de

ZESDE VRAAG.
De fcbepen van i'yoen 155 voeten even

eens geduwd zynde, en met dezelfde inla"

ding f hoe veel lasten of 'ponden gewigts

konnen de laatjie meerder dan de eerfie bC'

vatten.

Dit

(r) Zie pag:, 255, van dit werl?.
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Dit vraagftuk zal ik, zo als men heeft
bevonden by een en dezelfde inlading
tot Canton in China, beantwoorden.

In 't jaar 1775. lagen onder IVamplm
en foet foetham tot Canton in Chma' de
fchepen

Europa^ lang . - - 155 voet.
De Morgenfier y\SiX\g - - - i^q voct.
De InJtaan^ lang - - - 150 voet.
De Jon^e Hugo , lang - - 140 voet.

om even eens met kaflen thee geftuw^d te worden.
De ccrlle heeft ingelaaden aan pond

goeiercn - - - lo^Y^y^ï ®,
De tweede - - - Pj'Sj^Sï fg.

Tc derde - - - 9789 ró K.
De vierde - - - 7Ö9i3"8^ fö.

Hier uit bevindt men, dat de eerllc

lOóS/pIg. meer dan de tweede heeft
aangebragt, het geen zeer naby de
261 last is , en meer dan de vierde in-

geladen 283479^ g. thee, zynde om-
trent 71 last, 53 ordinaire kasfen por-
celein, 6 kaslèn nankies linnen, ii

kasfen zyde ftoffen, 145 bjndels por-
celein en 50000 gg. ballast.

Europa treedde diep met deze Mla-
ding voor 2i«, agter 32J Amfterdajinfcbc
voeten.

De Morgenjler voor 2Ó|, aigter 22
voeten als de vorige.

J'4 Hier



296 E. LOMBARD OVER DE

Hier uit ziet men, dat, wanneer
de drie overige Cbinafche Retourfche-

pen in 1776. van 155 voeten hadden ge-

weest, de Oost Indifche Compagnie eene
inportante meerdere aanbrenging van
over de 465055 |g, of groot iiói last

aan thee, zonder eenig bezwaar voor
dezelve, zoude gehad hebben.
Hier mede zal ik deze vraag na be-

vinding voor beantwoord houden.

9, T>e Koop- en Zeeman heeft geen kwaad

yy Op V drie-dek'fchip te vreezen ,

,:, De Maatfcbappy zou aan denjlaat,

„ VeelUcht ten nutte weezen^

En terwyl hier door den Wel Edelen
Geftrengen Heer Mr, daniel rader-
MACHER wordt toegeftaan, om de voor-

geftelde artikelen proefondervindelyk

te vermeerderen , zo neem ik de vry-

heid hier nog twee artikelen byte-

voegen.
Het eerfte over het dieptreden der

ledigleggende fchepen , die van 150 en

J55 voeten.

:..Het tweede over de rankheid der
drie dek'Jchepen,

EER-
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EERSTE BYVOEGSEL,

De zwarigheid door fommigen geop-

perd, om de fchepen van 1^5 voeten
lang, met dezelfde cameelen voor de
ksimer ^mfierdam y over den droogen,
het pamphus en vlaak te ligten , als de
fchepen van 150 en 140 voet, moet ge-

heel vervallen, dewyl ik onderrigt ben
dat de Admiraliteit maar een koppel
cameelen heeft, om alle haare fchepen
over den droogen te brengen, welke
in lengte , wydte en zwaarte , veel
meer verfchillen als 5 voeten, en wel
komen tot 25 a 30 voeten; deze camee^

len worden tot de gelyke fluiting op-
gevuld.

De cubicq inhoud van de vyf voet
verlengens , geeft het fchip ledig leg-

gende op 14 voet diepte 2 115 quadraat
voeten , uitmakende eene waterver-
plaatfmg van circa 2 5| last.

Noodig heeft men aan eikenhout, tot

de vyf voet verlengens 1863. quadraat
voeten tegen 41 |g per voet, is 76383 |g
gewigt> nog 250. quadraat voeten gry-
nen hout tegen 24 gg per voet, is 6000^
gewigt , nog aan grof yzer en Ipykers

4900 g, en aan conjec fpykers ló^ogg,
T 5 is
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is te zamen 8893^^, zeernaby de 22^

lasft, dus 31 last minder aan gewigt als

de water-verplaatfmg van den cubicq
inhoud is: waar uit men ziet, dat een
fchip van 1^5 voeten ledig zynde niet

dieper treedt, dan die van 1^0 voeten,
op dezelfde malle gebouwd.

TWEEDE BYVOEGSEL.

De zwarigheid geopperd door eenigen
over de rankheid, ontflaande door het
derde of kuildek, dat ilegts weinige dui-

zenden ponden gewigts zal bedragen.,

wordt by de inlading weggenomen,
door de onderlaag met eenige lasten

te vermeerderen.
Het is door de hoogte van een drie-

dek'fchip zyn dek, tusfchen de groote
en fokke mast, dat het zich meer hel-

lende als een kuilfchip vertoont.

Ik heb reizen met kuilfchepen ge-

daan , die zo rank waren , dat 'er naar

de kragt der wind , geen zeil gemaakt
kon worden, het geen ik ook in een
retourvloot heb bygewoond, dat een
drie-dekfchip zeil mogte minderen tot

het inwagten van het een of ander kuil-

fchip i waarop zy door de rankheid van
hun*
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hunnen bodem zeilen hadden geborgen:
deszelfs oorzaak buiten de onderlaag

is te zoeken in de wegftuwing der
zwaarfte goederen by de inlading.

Dit is het geen ik op deze vragen ten
nutte der Maatjehappy hadde voor te

flellen, hopende nier mede aan het
vereischte kortelyk te hebben voldaan,
en daar door iets ten meerderen bloei

van myn Vaderland te hebben toege-
bragt.

Verkreeg de zeeman in den nood

Zyn wenscby gewis die hulp was groot.

ANT,
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ANTWOORD
OP DE VOORGESTELDE VRAAG

OVER DE O. I. SCHEPEN.

DOOR

WILLEM ü D E M AN S.

Wel Edele Gejlrenge Heeren

!

JLy e fcheeps-bouw , en de zeevaart der
Nederlanden, onbetwistbaar, eene der
grootfle zuilen zynde, waar op derzel-

ver welvaart en bloey rust, 200 volgt
ook dan daar uit, dat de fcheeps-bouw-
konst eene der noodzakelyklle, nut-

tigfte, en, om desfelfs tegenftrydig-

heid in de noodzakelyke vereisentens
in een fchip, zeer moeyelyke konst is,

en waarin de allerverst gevorderde al-

tyd gebrekkig zal bevonden worden;
wyl de ondervinding lang heeft geleerd,
dat een geflel, zeer gefchikt tot een

veer-
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veerdigen voortgang, juist het onge-
fchiktstis bevoncfen in het fpoedig wen-
den en draayen, zoo wel door den
wind, als voor den wind. Dan dit 200
zeer tot het oogmerk van dit vertoog
geen betrekkinge hebbende , fpaare ik
zulks tot eene nadere gelegenheid, als

'er, het zy door het Zeeuwfche of door
andere Genootfchappen, eens zoo ee-
ne vraag mogte worden voorgefleld.
Zeer loffelyk en pryswaardig is dan

het oogmerk van den Wel Ed. Geftr.
Heere, den Heere en Mr. daniel ra-
DERMACHER, Heere van Nieuwerkerk,
Oud-Raad der ftad Middelburg, en
Bewindhebber der Ed. Oost Ind.
Comp. ter kamer Zeeland, dewyl ge-
melde Heer, en tot heil der Oost Ind.
Maatfchappy, en tot verbeteringe der
zoo nuttige en noodzakelyke fcheeps-
bouw-konst, niet alleen de vraag over
het nut der drie-dek fchepen , voor
den dienst van bovengem. Compagnie
ter beantwoordinge heeft voorgefleld,
maar zulks ten zynen koste met eenen
Eerenprys gelieft te beloonen.
Ter bereikinge van dit zoo Edel-

moedig en ter navolging waardig oog-
merk, neemt de ondergeteekende ne-

be-
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drig de vryheid , om deze korte , een-
voudige, en 200 veel myn geringe

kunde bevat, klaare betooging van de
voorgeflelde vraagen, zoo theoretisch,

als proefondervindelyk, aan Uwel Ed.
beoordeeling aan te bieden, in hope,
dat zy eenigzins van nut, ter verbete-

ringe van Neêrlands fcheeps bouw,
moge zyn.

De algemeene vraag, door den Wel,
Ed. Gellr. Heer radermacher voor-
gefield, is, als volgt:

Welke fchepen , behoorende aan de Ne*
derlandfche Oost Ind. Comp., zoo van

140 en 150, als van 155 voeten langy zoo

die met een open kuil, als met een gedek*

ten kuil, anders genaamd drie-dekkers,

zyn in allen deele, de bekwaamfle , nuttig-

(Ie, en voordeeligfle voor baaren dienst,

zoo tusfcben Europa en de Indien, als

mede in de Indifcbe zeeën zelve gebruikt

wordende?

Dus deze vraag twee hoofddeelen in

zig bevat: als eerst het nuttige voor het
levens behoud der menfchen, en het
tweede het voordeel van onbefchadigd(^

koop«
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koopmanfchappen aan te brengen; ze-

ker, twee zaken, voor alle weldenken-
de Nederlanders, een dubbele atten-

tie waardig.

Dog dewyl de Wel. Ed. Geftr. Heer
RADERMACHER deze algemeene vraag
heeft gebragt tot zes onderfcheidene
vraag-pointen , zoo ben ik ook ver-

pligt, om die afzonderlyk te beant-

woorden. Ik begin dan met de eerlle

vraag, die is:

Welke fchepen tasten het min[Ie diep,

by hun afloopen in het water ^ die van 150
voeten, of die van 155 voeten \ gefieldy dat
de laat(Ie dezelfde malle blyven, bebonden y

als de eerfte in de wydte, diepte ^ en in

dezelve tui^agie?

Deze vraag, myns oordeels, geen
befpiegelende betooging behoevende,
zoo zal ik die dan proef-ondervindelyk
beantwoorden.

In den jaare 1771 > is by de Oost
Ind. Comp. ter kamer Zeeland, te
Middelburg aangebouwd een drie-dek-
fchip van 150 voet, genaamd Botland,
het welke by zyn afloopen, van het
ftabel in het water, diep lag

Van



304 W. ÜDEMANS OVER DE

Van voor - - 8 voet 7 duim
En van agtcr - - it 5

Is te zamen - - 20 2

Dus de gemiddelde diepte is lo voet i duim

Zoo my alles aan de Oost-Indifche

Werf is opgegeven voor egt.

In 't Jaar 1772, is by voorgemelde
Kamer aangebouwd een fchijp van 155
voet, en genaamd Europa ^ dat by het
afloopen van het flabel in het water,
diep lag

Van voor - « - 8 voet 6 duim
En van agter - - - 11 4

Is te zamen - - - 20 o
Dus de gemiddelde diepte is 10 voet o duim

Waar uit blykt, dat een fchip van
i'>5 voet, op eender Malle gebouwd,
als een fchip van 150 voet, een duim,
van tien in de voet, vlotter legt, wor-
dende op 's Compagnies Werf, de
voet in ï o gedeeld in plaats van in 1 1

,

alleen om het gemak van het evenge-

tal , en waarvan ik ook in het vervolg
dezer beantwoording gebruik zal ma-
ken, en dus alle bereekeningen, die

hier agter ftaan te volgen , op de ver-

deeling van 10 duim in de voet zullen

zyn,
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zyn, dog de voet is Amflerdamfche
Maat.
Dus ver Proefondervindelyk izynde

bewezen , zal nu de oorzaak van deze
differentie tusfchen een fchip van 150
voet en een van 155 voet aantoonen,
dog alvoorens een objectie, die zou-

de konnen gemaakt worden , wegne-
men : namentlyk , of het fchip van

155 voeten niet veel langer tyd op de
werf heeft geftaan , als het fchip van
150 voeten, en dus als een natuurlyk
gevolg, door het meerder uitdroogen
van het hout, vlotter moeste leggen,
als het fchip van 150 voet.

Dan dit verfchil is by toeval zoo
weinig met de bovengemelde twee
fchepen, dat het van zelfs die objectie

wegneemt ; want volgens de Notitie

aan 's Compagnies Werf berustende,
heeft het fchip Botland van 150 voet
zeer naby de negen maanden , het
fchip Europa zeer naby de tien maan-
den op het ftabel geftaan, en dus kan
het meerder uitdroogen van het hout
geen oorzaak van het verfchillende
diep gaan dier fchepen zyn.

De waare reden dier differentie is,

dat het fchip van 155 voet, door den
nu DEEU y groo*
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grooteren Cubicq inhoud van die vyf
voet lengte , meer water moet ver-

plaatsen , als de wigte van hout en
yzer in die vermeerderde vyf voet
lengte uitmaakt: dit zal ik nu weder^
om Proefondervindelyk bewyzen

,

eerst met; de wigte van hout en yzer,
en dan by tegenllelling den meerde-
ren inhoud van het Lighaam in die vyf
voeten , en daar uit vloeiende meerdere
waterdragt, en waar uit dan van zelve
het bewys zal volgen.

By den aanbouw van het fchip Eu*
ropa van 155 voeten, by de Compag-
nie te Middelburg , heeft men by
naauwkeurige obfervatie bevonden

,

dat 'er tot die vyf voet meerdere leng-

te is benoodigd geweest^ als volgt.

Aan eiken hout 1803 taarlings voeten,
tegens 41 ffi per voet, is - - - ©70383
éreine hout 250 taarlings voeten , te-

gens 24 0^. - - - " 6000
Grof yzer en fpykers, - - r/ ^j^oo

Aan conjecc fpykers in de verdubbeling // 1650

Uitmaakende te zamen^en gewigte van ffi 88933.
dus zeer na de 22^* last.

Wanneer nu de bovengemelde bo-

deiii in het geheel: was, afgetimmerd
en
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en ledig zynde, leggende binnen het

docque, als alleen ciat gemelde bodeni
wierd met ballast gelyklastig gelegd,

200 als altoos en met alle fchepen

werd gedaan , en dus was gebragt op
de diepte van 14 voet , zoo was de
meerdere waterverplaatzing van die

vyf voet meerder lengte zeer na de
21 15 taarlings voeten, tegens 48 ^ per
voet, en dus uitmakende ^ 101620,
zeer na de 251 last, en dus een meer-
der wigt van waterverplaatzing van 3
last , als het gewigt van hout en yzer
bedraagt, en waar door ook meerge-
melde bodem Europa van 155 voet,
een duim van tien in de voet ondieper
lag als een fchip van 150 voeten.

Hier by zoude ik de beantwoording
dezer vraa^e konnen laaten, als mee-
nende aan het oogmerk van den Wet
Ed. Gellrengen Heer radermacher té

hebben voldaan, dog by nader inzieii

van alle de vraagen, zoo bevinde, dae
de zesde vraag alleen zyne betrekking
heeft tot het verfchil van inladingen
van een fchip van 150 en in die van.

1^5 voeten, het zy die met een open
kuU of met een drie-dek zyn , komen-
de zulks hier in geen aanmerking , en

V 2 waar-
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waarom ik meene niet ongefchikt zal

zyn , de zesde vraag , op de eerfle te

laten volgen.

De zesde Vraag werd voorgefleld
als volgt.

De fchepen van 150 en die van 155
voeten , eveneens gejluwd zynde , en met
dezelfde inlaading , boe veel lasten ofpon-
den gewigts konnen de laatflc meer dan
de eerfte bevatten oj inladen,

„ Hiervan zal ik een Proefondervin-
delyk bewys geven , zoo wel ten op-

zigt van de zwaarte des gewigts, als

mede van de volume.
Wanneer het fchip van 155 voet

hier boven gemeld , was beladen ter

diepte van 21 voet in de midden, zoo
had dit fchip in die vyf voeten meer-
der lengte , eene waterverplaatzing ,

van zeer na de 3580 taarlings voeten,

te faamen uitmakende 17 18 40 ponden
gewigt, en dus circa de 42|last, dat

het fchip van 15S voet meer aan gewigt
kan laden, als het fchip van 150 voet.

Toen nu meergemelde bodem in

177Ö

^B
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1776 uit China retourneerde , heeft
men bevonden, dat aan Theekasfen,
meerder was ingeladen , als een fchip

van 150, voet, circa gg 100,000 en dus

25 last, en waar mede gemelde fchip

nög vlotter ofte ondieper ging , als

een fchip van 150 voet.

Hier mede meene ik aan het oog-
merk , zoo veel my mogelyk was , te

hebben beantwoord , en gaa vervol-
gens tot het beantwoorden van de
tweede vraag , welke ik nu op de zesde
zal laaten volgen.

Welke Jchepen voldoen best als goede
en gemakkelyk te regeeren fchepen , die

het minst afdryven en best oploeven ,

waar door men het bekwaamst van een
laager kan afgehouden worden, om dezel'

ve voor klippen enfiranden te beveiligen.

Deze vraag vereischt een tweederlei
beantwoording , als eerst de Regee-
ring van een ichip , verftaa daar door
het Manoeuvreren met zeilen en tou?
werk, en het ankerwinden; ten twee-
den het goed loef te houden, of met
weinig aftedryvcn by den wind te zei.

V 3 len,
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len, en zulks met een kuil- en drie-

dek fchip , mits die beide op eene
Malle zyn gebouwd.
Belangende het eerfte, namentlyk,

de regeering van een fchip ; dit is we-
derom twcezints , als eerst wanneer
een fchip ten anker legt , gereed om
onder zeil te gaan , en dan wanneer
het onder zeil is.

Wat het eerlle betreft , wanneer
men onder zeil moet gaan , zoo heeft

een drie-dek-fchip veel voor , boven
een kuil-fchip , in de ruimte op zyn
tweede dek , daar het anker werd ge-

wonden, het geen noodzaakelyk ten
gevolge heeft, de gemakkelyke regee-

ring ; want op het tweede dek , al-

waar het anker werd gewonden, is 'er

niets tegens boord van het loopend
touwerk , dat om het fpil agter de
groote mast ftaande legt , de man-
fchap , die het cabellaaring windt kan
verhinderen , dewyl al het loopend
touwerk, als groote hals, fokken bras

en fokken fchoot, én meer ander
loopend touwerk , dat op een kuil-

fchip tegens boord in de kuil is ge-

plaatst, in den weg is,, en dus belem-
mertj hier op een drie-dek fchip alle

o?
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op het boven- of derde-dek is ge-
plaatst.

Hierenboven kan men op een
drie-dek fchip te gelyk het anker win-
den, en de zeilen byzetten, die men
aanflonds , zoo als het anker uit den
grond is, benoodigd heeft, om het
fchip {zoo als een Zeeman bet noemt)

Haags te doen vallen.

Daar nu in tegendeel , zoo als bo-
ven hebbe gezegd , al dat touwerk in

de kuil tegen boord is geplaatst, moet
Zulks dikwerf verwarring onder het
fcheepsvolk bybrengen , tusfchen die

geene , die hét cabellaaring aan het
zwaar touw vastmaaken , en die geen
die aan het bovengenoemde loopend
touwerk bezig zyn, en zulks vooral op
het laatst van het ankerwinden > wan-
neer het gantfche dek met zwaar touw
is belemmerd, dewyl zoo fpoedig in

het cabelgat niet kan werden gebor-
gen , het geen alle kundige zeelieden
te wel bekend is^ om daar breeder
over uitteweiden.

Het tweede, wanneer de beide fché-

pen nu onder Zeil zyn , en het zwaar
touw is in het cabelgat weggefchooten,
en dan by gematigd weer, zoö ka4i 'er

V 4 als
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als dan weinig onderfcheid in de Ma-
noeuvres 2yn tusfchen een kuil- en een
drie-dek-fchip.

Dog , wanneer die beide van ftorm
werden overvallen, is 'er zeer veel

onderfcheid in de gemakkelyke regee-

ring, het geen nu te bewyzen Haat.

Hier vooren is reeds befchreven ,

waarop een kuil-fchip het loopend tou-

werk tot de zeilenbehoorende geplaatst

is , zynde tegens boord op de hoogte
van het zoogenaamde Rheehout.

Insgelyks waar voornoemd touwerk
op een drie dek-fchip is geplaatst , na-

mentlyk op het bovenfte of derde dek.

Men vooronderftelle nu deze beide
fchepen onder zeil zynde , en van
een ftorm beloopen , en dus door de
hevigheid van den wind om bytedraai-

jen genoodzaakt werden , of zoo als

men het ook noemt , onder den wind
fteeken , dog de beide fchepen leg-

gen door de drukkende kragt van den
wind, in de zeilen vallende, die by-
ftaan , zoo veel over zyde , dat het
kuil-fchip met zyn leyboord onder wa-
ter legt , en het geen door meenig
zeeman, by de ondervinding, zal be-

vestigd worden wel te gefchieden.

Het
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Het loopend touwerk nu , zoo als

hier boven heb gemeld , daar ter
plaatfe zynde vastgemaakt aan de daar
ftaande kruishouten , het geen gevol-
gelyk ook onder water legt , en men
hetzelve moetende aanhaalen , of wel
afvieren , moet zulks buiten tegen-
ipraak groote belemmering geven

,

200 'er zelfs geen ongemakken, zoo
voor het fcheepsvolk, als mede aan de
tuigagie, uit ontftaan, en het geen men
zelfs uit de befchouwende kennis kan
afleiden , en overvloedig by kundige
zeelieden bekend is.

In een drie-dek-fchip is nu , volgens
de hier voor reeds gemelde befchry-
vinge , al dat loopend touwerk , op
het bovenfte of derde dek geplaatst,
en dus zonder dat gevaar van onder
water te leggen, waar door men altoos
zeer gemakkelyk, en zonder de minfle
belemmeringe , by hetzelve komen
kan, om het noodige werk te verrig-
ten ; en waaruit dus klaar blykt , dat de
regeering van een driedek^fchip onge-
meen beter en min gevaarlyker is

,

als van een kuil-fchip , in ftormweêr
en holle en woedende zeeën.

Het tweede deel deezer Vraag be-

y 5 helst
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helst het oploeven , of by den wind
zeilen met weinig afdryven, ter bevei-

liging voor het ftranden tegens laager

wal.

Hier moet men de beide fchepen
vooronderftellen na eenderley theorie

of eenderley malle te zyn gebouwd.
Men neme dan hier in de eerfte

plaats een kuil-fchip, naar de regelen der

Konst gebouwd, voor zoo verre het le-

ven-deel van het fchip betreft, zynde
dat deel , het geen beneden de opper-

vlakte van het water komt, en datby ge-

volge, deveerdigheid in deszelft voort-

gang bevordert, of tegenhoud, naar

mate het meer of min naar de kónst is

uitgewerkt.

Dit kuil-fchip nu vöofonderfleld ,naar
de konst gebouwd te zyn, voor 200 ver-

re het beftaanbaar is, met het intrest

van de Oost-Ind. Comp. , want zulke

fchepen, worden hier principaal be-

doeld, die teffens by eene goede zei-

lagie, ook veelé koopmanfchappen
konnen inladen, en zonder defecten

alhier in Nederland aanbrengen

.

Men flelle dan zig hier voor zoo een
kuil-fchip, by den wind zeilende, dog
dat door de drukkende kragt van den

op-
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opkomenden florm in de byftaande zei-

len, 200 veel over zyde valt, dat het
met zyn leyboord, met de oppervlakte
van het water gelyk komt , en dus
door hoogloopende zeeën, veel zee-
water op zyn dek ontfangt, waardoor
het wordt verhinderd in het veerdig
oploeven of hoog by den wind zeilen.

Men kan hier tegen inbrengen, dat
een kundig en voorzigtig zeeman, by
verheffing van ftorm, ook de zeilen
vermindert, ja als het nodig is alle laat

digt maken.
Maar daar wordt , hier in deze vraag

bepaald, envooronderfteld, opeenlaa-
ger wal bezet te zyn, en dus moet
men met kragt van de zeilen tragten
van het laager aftehouden ter beveili-

ging van te ftranden , het geen zonder
zeilen by te zetten niet kan gefchieden,
dus hier uit klaar blykt, dat een kuil-

fchip in zoo een toeiland, zynde be-
lemmerd met het overftortende zee-
water op het dek, en daar door het
langzaam oploeven, veel gevaar loopt
van te ftranden , boven een drie-dek-
fchip, dat geen zeewater op zyn dek
kan ontfangen.

Maar zelfs in gematigd v/eer heeft een
kuil»
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kuil-fchip een inconvenient, waar aan

een drie-dek-fchip niet onderhevig is;

namentlyk de zuiging van den wind,

en deszelfs persfing tegens het leyboord

op het dek, en de gantfche opening

onder het halfdek, want het gantfche

opftaande boord aan de leykant heeft

den wind uit de zeilen vallende en tegen

het boord drukkende, mede te fleepen,

en de opening van onder het halfdek

koomt insgelyks, door den voortgang

van het fchip vol wind; en die dus zyn
kragt oeffent tegens het befchot van

de cajuit, en waardoor dus de voort-

gang van het fchip eenigzints wordt
vertraagd, en waardoor ook zoo een

fchip meerder moet naar het laager

zakken, ofafdryven, als een drie-dek-

fchip.

Dit zelfde fchip , het geen hier is om-
fchreven , tot een drie dek-fchip zynde
gebouwd, heeft de voornoemde incon-

venienten niet, dewyl het van boven
al is toegemaakt, en het dus geen wa-

ter op zyn dek kan houden, of geen
persfmg van wind kan belemmeren, en

moet dus hooger aan den wind zeilen

en minder afdryven.

Dus ver dk befpiegelende betoogd
zyn-
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zynde , zal ik het proefonder^indelyk
ftaaven uit de journaalen, van 's Ed.
Compagnies fchepen.

DE pAllas, een drie-dek-fchip.

dAmsigt, een kuil-fchip.

Extract uit het journaal van 's Êd^
Compagniesfcbepen 9 als de Palias y Dam-
zigtf ende PTaalenburg ^ zeilende gecom-
bineerd van Cabo de goede hoop in het

jaar 1766.

5, NB. Men moet het fchip Waaien-
„ burg hier niet in aanmerking nemen,
„ dewyl het naar een andere conftructie

„ was gebouwd, zynde nog vierkanter

„ en groover van boeg, als de oude
„ Compagnies fchepen van 145 voet,

5, die in het jaar 1742. waren afgekeurd,

„ dog de Pallas en Damfigt waren naar
„ een malle gebouwd , en beide 150
„ voet lang.

Volgt nu het Extract van gemelde
journaal,

„ Hebbende wy verfcheide malen , na dat

j, wy de N. O. winden kreegen , en zelfs meest
al.»
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'ff alle morgen , moeten afhouden , om reden' het

„ fchip Waalenburg een myl twee i drie aan

„ ley van ons was , het welk voor ons beide

„ fchepen, de Pallas enDamögt, veel verlette;

9, als per exempel op de N. B. van 39 gr. 3

5, minu. hebbende doen het eiland Florus , na

„ gisfing 37i myl van ons, deden op het fchip

„ Damfigt fein , van het derde riff in de .mars-

9, zeilste nemen, dog zagen, dat de andere fche-

9, pen bydraaiden, deden wy mede zoo, de wind

„ was toen Z. W. en liep tot aan het N. Wes-
5, ten en zelfs Noord met harde wind , dog deS

„ morgens moesten wy egter kragt van zeilen

9> byzetten , om reden men zoratyds, op de ei-

„ landen van Corvis en Florus konde bezet raa-

9, ken.

„ Dus om 8 uuren des morgens den 7 July

,

^, wierd op het fehip de Pallas fein gedaan, en de

a, marszeils bygemaakt, van drie reeven in de-

9, zelve, op het fchip Damfigt de marszeils van

9, twee reeven, en op het fchip Waaienburg

9, de marszeils alle de reeven uit, en dus de

„ marszeils in top, en zyn onder zeilen insge-

„ lyks by, daarenboven had het fchip de Pallas

9, nog een riff in zyn fok en fchoverzeil , zoo

9, zeilden wy tot des avonds , dat de zon onder-

j, ging, en doen was het fchip de Pallas ruim

„ drie mylen dwars in den wind van het fchip

9, Damfigt, en het fchip Waalenburg was wel

9, drie mylen beneden wind van het fchip

9, Damfigt , zoo dat de loefwaarfte , de ley-

9, waarfte niet konden zien-

9, Hope hier met dit kort uittrekfel aan

^ y^Vel Ed, Geftr. te zullen hebben voldaan, en

» was
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ff was geteekend u Thomassen Schipper op
„ Damfigt.

Hier 'mede denk ik proefondèrvinde-
lyk te bewyzen het voordeel van een
drie-dek, boven een kuil-fchip, in het
beter loef houden by den wind zeilen-
de, dewyl het de persfing van den wind
niet heeft mede te fleepen, waar aan
een kuil-fchip onderhevig is, en dus
ftellé een drie-dek-fchip ook in dezen
opzigte nuttiger voor d'Ed. Oosc-Ind.
Maatfchappy is, als een kuil-fchip.

Ik gaa dus over tot de befchouwing
en de beantwoording der derde vraage.

Derde Vraage.

Welke fcbepen zyn de bekwaamjle by
zwaare Jlormen^ en hoogloopende $ort^^
zeeën,

'

Hier moet men befchouwen een
fchip in ftorm, en het daar uit vloeien-
de gevaar van het leven van zoo veele
zielen, en het verliezen van kostbaare
Wingen, en dus het groot intrest der
Maatfchappy.

Ik
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Ik zal dan hier befchryven een kuil-

en een drie-dek-fchip , in hunne voor-
en nadeelen , en die beide naar eene
conftructie zyn gebouwd.
£n dewyl alhier bepaaldelyk wordt

gevraagd naar fchepen, die de reis tus-

Ichen Europa en de Indien moeten
doen , zoo verflaat de Wel Ed.
Geftr. Heer radermacher alhier door
fchepen derOost-Ind. Comp., offchoon
het zyne betrekking heeft tot de zee-

vaart-kunde in het algemeen.
Ik breng dan eerst onder het oog de

vermeende nadeelen der drie-dek-fche-

pen, als eerst het dieper gaan, en ten

tweeden de rankheid, door het hoog
optimmeren van het derde of bovenfte

dek, waar door men in noodzaak
wordt gebragt, om meerder ballast of-

te onderlaag in de drie-dek-fchepen te

doen, en het dan ten gevolge zoude
hebben, het dieper gaan van een drie-

dek- boven een kuil-fchip.

En dewyl het vlotgaan der fchepen
een noodzaakelyk poinct is in de fche-

pen van de Nederlandfche Oost-Ind.

Comp., door de ondiepte der zeeha-
venen van Texel en Goereê, zoo zou-
de dit een groot gebrek zyn in de drie-

dek-
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dek-fchepen, indien confteerde, dat

die differentie van eenig belang ware
bevonden, het geen ik nu, ter contra-

rie , Proefondervindelyk zal aantoo-

nen.
Belangende het eerfle Inconv«nient,

het dieper gaan vaneendrie-dek-fchip,
200 moet men hier verdaan, de fche-

pen ledig zynde, wyl het 'er maar op
ziet , omze van de reede naar de lie-

den te brengen, alwaar zy moeten
worden klaar gemaakt , en niet denken
op het volgeladen fchip.

Men heeft by d'Oost Ind. Comp:
ter Kamer Zeeland , alwaar eenige
drie-dek-fchepen zyn gebouwd,uiaauw-
keurig nagezien , dat een drie-dek-

fchip in het geheel klaar leggende,'
met de ftengen voor de masten, juist

een en een half duim dieper lag , als

een kuil-fchip van dezelfde charter

;

en het geen dus na myne gedagten
geen verfchil van confideratie kan ge-
naamd worden.
Het tweede gepretendeerde Incon-

venient is de rankheid , door het
hooger optimmeren van het derde- of
boven-dek.
Men heeft by voorgedagte Kamer
m. DEEL, X Va^
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van Zeeland, by den aanbouw van de
drie-dek-fchepen , naauwkeurig nage-
gaan en bereekend, dat tot het maken
Van het derde dek en het geen daar
by behoorde, te zaamen aan eiken en
greinen hout en yzer noodig was een
géwigte van zeer na 5| Last , zynde
dit ruim gereekend, en waar voor
men by Proefiieming heeft bevonden
benoodigd te hebben circa 9 Last
meerder onderlaag, als op een kuil-

fchip , en waar mede dan de beide
charters, 200 drie-dek als kuil-fchip,

zyn egaalbevonden in het zeilvoeren.

'Men heeft ook insgelyks bevonden,
'dat op het volgeladen fchip , ter diepte

Van 20 voet in het midden, de boven-
gemelde 9 Last meerdere onderlaag ,

het fchip 2 duim heeft doen dieper

gaan, het geen nu gevoegd by de i|

duim, veroorzaakt door de meerdere
wigt van hout en yzer , het drie-dek

fchip drie en een halve duim dieper

zal doen gaan als een kuil-fchip, net
geen my onder verbetering niet voor-

. komt als een point van coniideratie.

Dus verre de gepretendeerde nadee-
len gezien , en zoo ik my flateer ,

de nietigheid daar van betoogd heb-
ben-
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bende, moete ik dan nu befchouwen

,

de voordeelen en mindere gevaaren van

een drie-dek- boven een kuil-fchip in

zwaare ftormen.
Dit zal ik eerst befpiegelende voor-

flellen en dan Proefondervindelyk

flaaven, met het getuigenis van zeer

bekwaame Zeeofficieren, in dienst

der Ed. Oost-Ind. Comp., en die met
beide charters de reizen naar de Indien

hebben gedaan, en het groot verfchil

daar omtrent ondervonden.
Men ftelle zig dan hier eerst voor,"

een kuil-fchip , nog ruimfchoots zeilen-

de, dog dat door den opkomenden
ftorm genoodzaakt is om zeilen te ver-

minderen , het zy die door reeven
kleinder te maken, het zy door die in

het geheel weg te nemen , en waar
door dan gevolgelyk ook de veerdig-

heid in deszelfs voortgang moet ver-

tragen , waar uit dan ats een natuurlyk

gevolg koomt, dat men, de hoogaan-
fchietende zeeën niet kunnende ontwy-
ken , ten laatften gevaar looptom onder
dezelvebedolven te worden, en de kuil

van zoo een fchip als dan vol water

koomt, en zulks nietfpoedig kunnende
kwytraaken , al haast een tweede en

X 2 een
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een derde florteee daar by koomt , zoo
dat men dan zeer veel gevaar loopt van
door die ftortzeeên vervuld zynde te

gronde te gaan, en fchip en léven te

verliezen , zoo als ter opheldering

wordt vertoond in Plaat I.Fig.L, daar

een kuil-fchip verbeeld wordt ruim-

fchoots te zeilen of telenfen, dog daar

de zeeën al over het kuil-boord heen-

loopen.
In zoo een toefland zynde met een

kuil-fchip, is het middel ter behoude-
nis het bydraaijen of onder den wind
fteken, ook wel genoemd een byleg-

ger.

Dit tydftip om by te draaijen is zeer

gevaarlyk voor een kuil-fchip , als zoo
een fchip in het bydraaijen nietgezwind
op den wind koomt of (zoo men zegt)

met den kop op zee legt.

Maar dwars zee blyvende leggen,
om dat door de verbolgene en hoog-
loopende zeeën de veerdige voort-
gang wordt benomen, en het dus niet

genoeg kan oploeven, gevolgelyk het
dwars zee blyvende leggen , door de
overflortende zeeën wordt vervuld, en
zoo te gronde gaat; zoo als men met
grond moge vastilellen , dat dikwerf is

te
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te beurt gevallen aan zulke ongelukki-

ge, daar men nimmer van heeft ge-

hoord , hoe zy aan hun einde zyn ge-

komen; het geen ik gronde op het

berigt van zulke Zeeofücieren , die in

zoortgelyke gevallen zyn geweest

,

en daar het leven nog hebben afge-

bragt, en waar van ik een geval, als een
Proefondervindelyk bewys hier zal

bybrengen , zynde een extract van
een brief, gefchreven aan de Wel Ed.
Heeren Bewindhebberen der Oost-
Ind. Comp. ter Kamer Zeeland, door
den Schipper van 's Compagnies Schip
Bleyswyk , gedateerd uit de haven
van Rochefort, dato den 14 Decem-
ber 1772.; alwaar gemelde Schipper
meldt

:

„ Cominuniceere ü Wel Ed. Achtb.dac ik mat
„ myn onderhebbende Bodem Bleyswyk op
„ den 12 December ter Rheede van Brand-

j, Eiland, ben gearriveerd en dat zonder Mas-
„ ten, hebbende dezelve op den 28 November,
9, door een vliegenden orcaan in anderhalf uur

,9 tyds verlooren, ik hebbe by continuatie zoo

9, veel Zeewater in het fchip gekregen , door

„ het bovendek en de lyfnaaden, dat ik by
„ continuatie drie dagen en drie nagten , met
„ alle magt hebbe moeten poni^en , en altoos

,92 a 43 duim water by de pompen van ag-

-X" 3 5, tet
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„ terbadde, en ik dorste de emmers uit de ^ïpor-

„ pompe niec uit neemen , uit vreese dat aaar

), wel ó a 7 voeten water zoude bevon-

„ den worden, en daar door het gemeen nog

„ meer kleinmoedtger geworden zyn , want
3, het Schip door de hemelhooge zeeën, niet

5, meer wilde ryzen , en ook door de veelheid

5, van water, dat tusfchen deks en in hetvoor-

„ fchip was, zynde wel 3 voet, zoo dat alle

„ de zwaare touwen in het cabelgat, en de

j, kisten van het gemeene volk tusfchen deks

95 dreven, zoo alsmede de britzen , waar op

5, de zieken laagen , aan fpaanderen flingerden ,

3, zoo dat ik zelfs op eenen dag 19 doode ly-

„ ken van tusfchen deks hebbe laaten haaien,

5, dewelke ik vast ftelle daar meerder van ver-

j, dronken als hare natuurlyke dood geftorven

,, waaren, wy kapten daar op twee gaaten

5, in het onderdek tegens boord , by het cabel-

,5 gat, om alzoo het water van tusfchen deks

3, en by de pomp te krygen , terwyl by con-

„ tinuatie zoo veel water op het bovendek was

,

„ dat alle de kisten , raamen en gereedfchappen

,, van de Timmerlieden , Kuyper enz, , door

„ malkanderen flingerden en aan fpaanderen wier-

5, den gefhgen of over boord fpoelden, zoo

5, dat 'er niets op het bovendek gebleven is

,

„ als het gefchut, en de boot en fchuyt".

Düs ver de Schipper de Roo, als hier te

ftaade komende.

Dit notabel geval zal, vertrouwe ik,

genoeg zyn, om de gevaaren van een
kuil-
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kidil-fchip te doen zien , in zulke en
diergelyke omftandigheden.
Nu zal ik

_, by tegenflelling , de min-
dere gevaaren van een drie dek fchip,

in 200 een omftandigheid zynde

,

eerst befpiegelende en dan by bewys
Proefondervindelyk aantoonen.
Men flelle zig hier voor, een drie-

dek-fchip, ook ruimfchoots met een
opkomenden ilorm zeilende, zoo als

hier voor van het kuil-fchip is om-
fchreeven, en ook genoodzaakt om de
hevigheid van den wind zyne zeilen te

verminderen, zoo dathetookinzynen
voortgang vertraagt, en dus ook de
van agter opkoomende zctcn niet kan
ontwykcn , en die dus op en over zyn
fchip henen florten.

Dog wat gevaar kan daar voor een
drie-dek-fchip uit komen, dewyl het
overflortende zeewater daarvan zoo ras

afloopt, als het op het zelve ftort: men
moet in zoo een geval maar zorge dra-

gen, dat het roosterwerk van het bo-

venftedek , behoorlykmetprefennings
is digt gemaakt, zoo kan 'er geen zee-

water in het fchip komen, dat eenig^

fchade kan toebrengen.

De eenige remarque zoude zyn, of
^4" de
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de manfchappen , die op de wagt zyn

,

en op het bovendekftaan, geen gevaar
meer onderhevig zyn, als op eenkuil-
fchip , van over boord door de zeeën
geworpen te worden; dog wie zal in

zoo een geval geen zorg voor zyn be-
houd draagen, enzigaaneenigfcheeps
deel , of touwwerk vasthouden : ook
heeft men 'er tot heden nog geen blyk
van gezien, dat op een drie-dek-fchip

een grooter getal van menfchen daar
door zyn verongelukt, als op eenkuil-
fchip ; ook heeft men daar van op een
drie-dek-fchip geen meer gevaar als op
een kuil-fchip, dewyl zoo een drie-

dek-fchip in de midden, daar het ge-

vaar plaats zoude hebben , met een loop-
hout of leuning is gemaakt, juist opae
hoogte van het boord, zoo als het op
het halfdek van de kuil-fcheepen is,

zoo als te zien is Plaat 2 , figuur 4 en
jL<et. o.

Als nu de florm zoo hevig koomt,
dat men in het geheel geen zeilen meer
kan byhouden, en dus door de ver-

mindering van den voortgang de zeeën
niet kan ontwyken , zoo zal een voor-
zigtig zeeman ook wel met een drie-»

dek-fchip bydraaijen, of öp den wind
gaaa
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gaan leggen, alleen om dat door de
van agter opkoomende llortzeeè'n , de
glaazen van het agterlchip niet zouden
worden ingeflagen, en 200 zeer niet

voor het gevaar van de overloopende
zeeën, waar aan een kuil^fchip onder-
worpen is. En al gebeurt het eens,
door de verbolgen hoogloopende zee-

ën, dat een drie-dek-fchip niet heel
gezwind op de zee legt , en eens dwars
zee blyft leggen , zoo is het in het ge-

vaar niet van een kuil-fchip, om dat

het niet door het zeewater kan ver^

vuld worden. Het eenige gevaar dat
een drie-dek-fchip in zoo een geval te

vreezen heeft, is het verlies van zyn
masten, door het zwaar flingcren, net
geen zy met een kuil-fchip gemeen
hebben, dog een drie-dek-fchip heeft
nog dit eene voordeel boven een kuil-

fchip, dat door het derde dek degroo-
te mast hooger ileun in het dek heeft,
en daar door minder zwaarigheid van
breeken.

Uit dit theoretisch betoog , meeneik
voldoende genoeg bewezen te hebben ,

de nuttigheid der drie-dek-fchepen,
voor den dienst der Nederlancifche
Oost Indifche Compagnie, zootuffchen

^3 Eü-
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Europa en de Indien, als in de Indi-
fche zeeën , en zal dit befpie^elende

,

nu met het proefondervindelyke be-
vestigen , en wel in de eerfte plaats

met een egte copia van een brief, ge-
fchreven door den Schipper C. Pieter-

fen , ten dien tyde commandeerende het
Oost-Indifch Compagnies drie-dek-
fchip genaamd Zeeduyn, aan de Wel
Ed. Achtbaare Bewindhebberen der
Oost-Indifche Compagnie ter Kamer
Zeeland , gedateercl Cabo , en wel uit

Baay Falfo , den 6 Juny 17 73 , alwaar
gemelde Schipper zegt.

„ Wanneer wy op den 8 Fcbruary in zee

9, geraakt zyn o met een gunftige gelegenheid,

j, die ons heeft gediend tot het Eiland W^igt

,

y, alwaar wy den wind uit het W. Z. W. en W.
9f kregen, zynde den 10 February daar aan

„ met die gelegenheid van tegenwinden en goed

5, weer, gevorderd den ló dito tot by Lezart,

„ wanneer een N. en N. O. wind kregen ,

5, waar mede wy het canaal uitraakten en den

„18 dito buiten de gronden waaren gekomen,

,9 maar wierden den 19 dito van een zwaaren

„ ftortn beloopen, die uit deQ Z. W. tot het

j, N. W. liep, en dewelke geduurd heeft van

5, den 19 tot den 27 dito, zoo dat wy het Ca-

„ naai zyn ingewaaijd tot by Poortland , maar

„ den 26 by Goutftaart zynde gedreeven , is het

5, weer in een verfcbrikkelyken orcaan uitge-

bors-
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M borsten , zoodanig als ik nog nooit bebbe by-

„ gewoond : ik heb in de Weft-Indiën , den
„ orcaan, en in de Ooft-Indiën, den olyfant,

„ (een hevige ftorm zoo genaamd) bygewoond

,

,5 iraar ik moet betuigen, dat die beide niet in

„ vergelyking by dezen orcaan geweest zyn ,

9, en dat wy hier hebben ondervonden.

„ Wy hadden reeds gerefblveerd de ftengen

,j te kappen , dog de uitvoering daar van was
„ onraogelyk , vermids geen menfch over het

„ locfboord konde komen , veel minder na bo-

„ ven klimmen , wy hebben geduurende , van
5, den 19 tot den 26 donder en weerligt ge-

„ had, maar inzonderheid den 2Ö des morgens
„in de hondewagt , begon het met zwaare
5, blbcemftraalen en ysfèlyke donderflaagen , de
„ wind zoo aan te neemen , dat wy naauw-
„ lyks de fok die nog byftond konden geborgen

„ krygen, vervolgens vielen 'er geheele klom-

5, pen vuur uit de lugt , en de ftorm was zoo

„ hevig, dat wy een tyd van agt uuren , by-

f, na geheel onder water aan de leykant laagen ,

„ zoodanig, dat wy werk hadden om het met
„ tv/ee pompen lens te houden. Het kwam ons

„ in dezen hoegen nood wel te pas , dat wy een
„ toegeftreeken of een drie- dek- fchip hadden ,

„ wy hadden het apparent anders niet afgebragt:

5, voor my die nu met beide foort gevaaren

„ hebbe wenfche nooit anders als met zulke

9, fcheepen te vaaren, vooral op zulke vaarwa-

a, ters op de Indien, men moge daar van zeg"

9, gen wat men wil".

Het tweede Proefondervindelykbe*
wys.
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wys , wegens de meerdere goede qua-

liteiten van de drie-dek-fcheepen , is

een egte copia van een brief, gefchre-

ven door denWelEd. Geilrengen Heer

J. S.Stavorinus,ook thans nog in dienst

der Ed. Oost Indifche Compagnie, aan
eenen der Wel Ed. Achtbaare Heeren
Bewindhebberen , gemelde Capitein

Commandeerende net Oost-Indifche

Compagnies drie-dek-fchip , genaamd
Ouwerkerk.
De gemelde brief was gedateerd,

van Cabo de Goede Hoop , den 28

July I774> alwaar onder anderen:

^, Ik ben den 8 dezer alhier ter Rheede ge-

„ arriveerd, met een genoegzaam geheele ge-

„ zonde manfchap , en flegts 10 dooden , welk

„ geluk het fchip Botland mede heeft gehad

,

„ zynde in de maand April alhier ter Rheede

„ gekomen j en het welk, zoo als Uw Wel Ed.

5, Geftrenge bewust zyt , insgelyks tot het

„ klein getal der drie-dek- fchepen behoort:

„ dus royns bedunkens eene der objedïien ver-

„ valt, die men in Holland en elders daar

5, wel eer tegen deze zoort van fcheepen ge-

„ opperd heeft, als of dezelve meerdere zie-

„ ken 5 en dus by een natuurlyk gevolg , meer-

„ der dooden , moesten aanbrengen , dan wel

„ ordbaire kuil-fchepen, uit hoofde, dat al-

„ toos het geheele wagtsvolk geene de minfte

5, befchutting heeft voor den regen en wind

,

„ ea
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„ en overloopende zeeën. Die zaak op zig zelfs

is waar , dog de daar uit getrokken gevolgen

,, zyn niet waar ; ik zelfs in dat begrip geweefi:

9, zynde , bekenne hier heel veel t» voorbarig

,, geweeft te zyn en geoordeeld te hebben : de

„ dadelyke ondervinding heeft my nu over-

„ tuigd , dat het dit ongemak niet is , het geen

„ als zoo fchadelyk voor *s volks gezondheid

„ wordt uitgekreeten , indien anders maar de
„ waakzaamheid der Officieren plaatsheeft, en
„ zy zorg draagen , dat het volk zig niet met
„ hunne natte kleederen ter kooy begeven , en
5, bovendien die middelen in het werk ftellen ,

„ welke tot weering , van fcheepsziekten altoos

„ dienftig zyn bevonden".
Dus ver over het volksgezondheid ; gaat Zyn

Wel Ed. verder , met een befchryving van het
fchipin een ftorm en verbolgen zee» dus voortgaat:
„ Het was op den 22 dier Maand, dat wy,

„ na eenen ftorm van vier dagen , een aller-

„ vreezelykften orcaan kreegen , die van des na-
„ middags om vier uuren, tot de middernagt
„ duurde, houdende de wind geen ftreek , maar
„ van den eenen hoek na den anderen loopen-
„ de, en met donder, blixem en zwaaren ha-
„ gel verzeld, zettende dit de zee van beide
„ zyden zoo hemelhoog op, en vallende met
„ zoo een vreezelyk geweld aan, van agter en
„ op beide de zyden van het fchip, dat het ver-
„ fcheide maaien tot over de roofters van het
„ bovenfte of derde dek heen liep, ja dat wv
„ zomwyl met de roofters aan het water laren •

„ geen zeil hoe klein ook kunnende bymaken!
„ dreeven wy op Gods genade, werwaarts dê
», wmd en zee ons voerden tot in de middernagt.

» Ik
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„ Ik zoude U WelEd. Geftr. met dit zoo

„ breedvoerig detail niet ophouden, ware het

„ niet om aan U WelEd. Geftr. eene flaauwe

„ fchets te geven van de eminente gevaaren,

„ waar aan de ordinaire kuil-fchepen in zoort-

„ gelyke gevallen zyn bloot gefteld, want dit

9, is by my en by alle myne Officieren zeker ge-

„ oordeeld, dat ware Ouwerkerk geen drie-

j, dek-fchip geweest, wy met geen de minfte

5, waarfchynelykheid ons tuig zouden behouden

„ hebben, indien ons niets ergers ware over-

„ komen geweest enz.

Met deze twee notabele gevallen van
Proefondervinding , meene ik genoeg
beweezen te hebben de voordeelen van
een drie-dek- boven een kuil-fchip. Dan
de Wel Edele Geftr. Heer Rader-
macher vraagt ook na het proefonder-

vindelyke in de Indifche zeeën , als

waarom hier een derde Exempel zal

bybrengen, zynde een e^te Copiavan
een berigt, gedaan aan de Hooge In-

diafche Regeering , door den Schipper,

A. van Es , Commandeerende het drie»

dek-fchip Stavenisfe, wanneer hy van
de Japanfche togt op Batavia was gearri-

veerd, hebbende die reis gedaan in

gezelfchap van het kuil-fchip Bleyen-

burg, alwaar gemelde Schipper dus

2egt:
Met-
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„ Met verfchuldigde eerbied heeft de on-

„ dergeteekende Scliipper van bet jongst alhier

„ van Japan gearriveerde fchip Stavenisfe, de
„ eer te berigten, dat in de derwaarts reize

„ na dat Keizerryk zeilende in gezelfchap van
,, het fchip Blyenburg, bekend voor een wel-
5, bezeilde kiele, hebben wy ondervonden, dat

„ deze bodem Stavenisfe in alles niet alleen ge-

„ manierder, maar by en voor den wind ge-

„ melde fchip Blyenburg verre overtrefte.

„ En geen minder blyk van deugd gaf deze

„ bodem op den 17, 18 , 19 en 20 july , dat wy
„ af en aan de Chinafe kust by Lamoea , of de
„ zandduinen genoodzaakt wierden, door een

„ hevige ftormvlaag te moeten bydraaijen over

„ ftierboord, en dat alleenig met een bezaane

„ ftagzeil en een kleine daar toe in gereedheid

„ gebragte ftorm bezaan , voor welke zeilen de-

„ ze onderhebbende bodem, niet alleen zeer

5, gemakkelyk, maar ook met weinig overhalen,

„ heeft bygelegen, zelfs doen ik genoodzaakt

„ was door de vliegende orcaan- buien, bewus-
„ te ftagzeil in te nemen, en alleen voor het

„ genoemde agterzeil te blyven leggen, het eg-

„ ter meergemelde bodem de drie daar aan vol-

„ gende dagen , tusfehen deze en de negen ftre-

„ ken vaü den wind blyven leggen , en dat met
„ onbefchryfbare, verbolgene, en uit verfchei-

,1 den hoeken tegens malkanderen aanloopendc

„ zeëen, en hoe nogtans van ftreek tot ftreek

,, de wind veranderde, als van het Oost N. O.
„ daar het mede begon, door het N. en W.
9, tot het Zuiden en Z. Ooft, daar het mede

i) bed^rde even gemakkelyk, en zonder over-



336 W. UDEMANS OVER DË

5, nemen van zeewater , (dan het geen door de

a, verheffing van den wind op iedere ftreek

5, veranderinge , als Hof reegen Icwam over-

9, waayen.) Zoo mede nog eens in de golf van

„ Japan, op den 5, 6 en 11 van Augustus al-

9, hoewel met minder aanfchietende zeeën.

„ De ondergetekende bekent op zyne man-

3, ne waarheid, nooit op 't zoortgelyke Char-

„ ters te hebben gevaaren, die beter qualitei-

„ ten by alle omftandigheden getoond hebben

,

„ dan deze drie-dekkers : en hoewel wy op de

„ te rug reize doorgaans mooy weer hebben

9, gehad, zoo beeft zig nu en dan in de golf

„ en in de ftraat van Formoza wel eens een

5, moeylyke en een aanfchietende zee vertoond,

9, maar wy hebben geen de minfte noemens-

„ waardige werking ofte flingering ondervon-

9, den , alhoewel de laading van kopere kastjes

9, 2000 ftuks meer was ofte ^ 242500, als een

99 ordinaire lading bedroeg.

„ Verder geeft deze bodem den beftierder en

9, den overvaarder alle vergenoegen , dat van het

9, beste en volmaaktfte fchip kan verlangd werden.

„ Zoo dat men veilig mooge befluiten , dat deze

„ Charters van fchepen van een oneindige meer-

99 dere nuttigheid zyn als de ordinaire kuilfche-

9, pen , vooral op zulke gevaarlyke vaarwaters

9, van Japan en elders; jadeondergetekende durft

9, na den mensch gefprooken vast Itellen , dat in-

,9 gevalle zyne onderhebbende bodem, een

9, kuil-fchip ware geweest , hy dan het zelfde

9, ongelukkig lot zoude zyn overkomen , als het

99 Ed. Comp. Schip Bleyenburg , dat zekerlyk die

„ overfteïpende golven van de ftortzeeën , waar

9, aaa
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'„ aan men op de kuil-fchepen , by zulke zwaa-

., re orcaanen, onderhevig is, niet heeft kunnen

„ doorftaan , dewyl anders het fchipBleyenburg,

„ in zyn fbort , zulk een goed en welgemanierd

„ fchip was , als 'er kan gebouwd werden.

Hier by vertrouwe ik voldoende;
200 wel theoretisch als proefondervin-

delyk te hebben bewezen, welke Char-
ters van fchepen het nuttigfte en nood-
zaakelykfte zyn , in ftorm en orcaanen

,

voor den dienst der Ooster Maatfchap-

py, zoo wel tusfchen Europa en de In-

dien, als mede inde Indifche zeeën, en
die ik in de drie-dek-fchepen flelle te

zyn.

Ter klaarder bevatting van het hier

over beredeneerde, heb ik in Plaat t

en 2 zoo natuurlyk , als het my moge-
lyk was, voor het oog vertoond Figuur
I, een fchip in ftorm , zoo welvoor den
wind nog zeilende, als reeds op den
wind leggende of bygedraaid.

Ik gaa over, tot het beantwoordeii
der vierde vraage , die van geen minder
belang is dan de voorige derde, enii>
z'tg behelst:

TFelke Schepen zyn de modzaakelyk'

fie , ter overbrenginge van gezonde man^
nu JDEEL, T^ fc/jap'.
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fcbappen , en waar mede kunnen grooter

getal veiligst naar de bezittingen der
Maatjehappy getransporteerd werden.

Twee hoofdzaaken komen hiervoor,
als eerst met welke fchepen het groot-

fte getal manfchappen kan verzonden
worden , en ten tweeden , op welke
de fchepelingen ruimer en zuiverder
lugt kunnen inademen, ookhetonder-
fcneidene logement van zieken en ge-
zonde manfchap, om te beletten, dat
de gezonden door de zieken niet wor-
den befmet.

Dat zal ik wederom eerst theoretisch

en dan ook proefondervindelyk trag-

ten tebetoogen, en ftaaven me«- copiën
van egte berigten van Zee Officieren

en fcheeps-heelmeesters , door hun
Opgegeven.
Öm nu een betoog der fcheepsruim-

te te geven, zalhet noodig zyn, een
befchryving van de verdeeling der loge-

menten, op beide de fchepen te doen,
en wy zullen eerst befchryven een kuil-

fchip , daar het logement van het volk
is bepaald tusfchen de twee onderde,
of het eerfle en tweede dek in , zoo als

te zien is in Plaat 2 , Figuur 1 , Let.A
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en B. zynde van het befchot van de
conflabels kamer, tot het befchot van
het cabelgat : hier ter plaats moet nu
al het volk logeeren, behalven den
Bootsman met zyn maats , die onder
de bak logeeren, zie Fig. i Let. C. zyn-
de aan ftuurboord zyde , dewyl de com-
buis aan bakboordzyde flaat, daar de
Kok en zyn maat logeeren moeten,
al verder de jongens van de Opper-Of-
ficieren, die logeeren in de zoogenaam-
de voorcajuyt onder hethalfdek, men
ziet zulks Figuur i Let.D ; en voorts be-

halven de Opper-Officieren , zvn de
overige manfchappen befloten tusfchen

de hier voorgemelde twee dekken,
het geen op een Compagnies fchip van
150 voet, circa een lengte van A tot

B uitmaakt van 100 voeten, en in het
breedfle van 39 voet, en in de hoogte
van 71 voet. In deze ruimte moet nu
op een fchip van 150 voet, dat bemand
is met 350 koppen, logeeren cirka 310
a 320 man, do^ daar zyn dan mede by-
gerekend de Conftabel en zyn maats ,

alsmede de Ondermeesters, Bosfchie-
ters enz.: want of fchoon deze heden
in de Conftabelskamer logeeren , zoo
zyn zy insgelyks tusfchen de twee on-

T z der-
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derdekkenbefloten, men zie Figuur i,"

Let. E. en maar afgefcheiden door het
fchot van de kamer , alwaar dus de
befmette lugt , door de opengaande
deur telkens inkoomt, enmenbyruuw
weer genoegzaam geen verfche lugt
daar ter plaatze kan inbrengen^ de-

wyl men dan de zoogenaamde patrys-

poortjes digt moet houden, en niet

kan openzetten : gemelde poortjes ko-
men in het verwulf van agter , zoo als

te zien is Figuur i , Let. F. Dus wordt
doorgaans op een kuilfchip het loge-

ment van het volk gefchikt.

Nu moet men befchouwen , hoe
men;, in geval van een aantal zieken, die

van den anderen fepareert , om de be-

fmettinge zoo veel mogelyk voor te

komen.
Wanneer nu op een kuilfchip eert

aantal zieken zyn, en men genood-
zaakt is , die van malkanderen te fepa-

reeren, zoo kan men geen andere be-

kwaame plaats daar toe nemen, als

onder het halfdek, wanttusfchendeks
kan men geen feparatie maken, als

met een befchot, en het op de reize

voorvallende, zoo kan men ligt begry-
pen, dat het gemelde befehot, zoo

digt
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digt niet wordt gemaakt , dat het de

doorwaasfeming der lugt van de zie-;

kentot de gezonden kan beletten.

Hierom is dan het eeniglle middel

de gemelde zieke manfchappenteplaat-

zen onder het halfdek, en wel van het

fchot der voorcajuyt, tot evenvoor de
groote fpil , zie Figuur i Let. G. tot H.
Dog dit kan men nu wel doen in een

matig climaat, en dan nog maar ten

ruia flen genomen, met een aantal van

40 manfchappen, dan is die plaats be-

zet, want men welvoegelyk geen man-
fchappen meer voorwaarirs brengen
kan , om dat, als een fchip by den wind
zeilt, die zieke menfchen het daar te

koud zouden hebben, door de zuiging

van den wind, die onder het halfdek
valt uit de byftaande zeilen: hier kan
men nu by gematigd weer, een getal

van 40 zieken plaatzen, dog heeftmen
eens een groot getal van zieken, en
tefFens regen en flormweer, en het ge-
tal van zieken kom.teensop 70, 80
ja 100 manfchappen, zoo als in korte
jaaren meerder dan eens is gebeurd
op Compagnies fchepen, hoe dan de
feparatie gemaakt, en het fchip van
binnen met verfche lugt te voorzien,

T 3 het
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het zy men in een koud of het zy men
m een heet ciin aat dat ongeval over-
koomt, zynde het eehe zoo wel als het
andere nadeclig voor de zieken, als

H'-en geen verfche lugt van buiten in
een genoegzame hoeveelheid kan in-

brengen , en n^en op het dek alles

moet digt houden voor het overftor-
tende zeewater.
Want in een heet climaatzynde, zoo

moet men door het inlaten van verfche
lugt, de zieken verfrisfchen, dog hoe
doet men nu zulks op een kuilfchip,

by aanhoudenden florm en regen , wan-
neer alle de luiken, zoo als boven ge-

zegd hebbe, werden toegemaakt, zoo
als in Plaat 2 , Figuur i , Let. L word
aangewezen, en 'er niet anders open
blyft dan hetagter-trapsluik, koTJende
voor de bezaans mast, onder het haifi

dek, en waar door maar een man teffens

kan pasfeeren, dewyl op datlu'k nog
een tregter word gezet, zie Plaat 2,
Figuur 1 , Let. K. daar de plaats van dat

luik is.

Dus men, by zoo eene ongelukkige
omftandigheid, geen verfche lugt van
buiten kan inbrengen, als door het zoo
evengemelde luik en eenige weinige

lugt.
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lugtbuizen , ter wederzyde van het

fchip , van binnen tegens boord ge-

plaatst, zoo als te zien is Plaat 2 , Figuur

1 , Let. L. en waar door geen noemens-
waardige verfche Ligt van buiten kan
werdea ingebragt, voor zoo een ruim-,

te en voor een groot getal van men-"

fchen , als daar moeten logeeren.

Want by zulken llormweêr moeten
de lugtpoortjes, die ter wederzydevan
het fchip in de onderfle fchutgang ko-^

rren, zie Plaat 2, Figuur 2, Let. M,
digt toe werden gedaan, dewyl, byhet
geduurig fungeren van het fchip, daar

zeewater zoude doorkomen tusfchen

deks , alwaar de manfchappen alle moe-
ten logeeren.

De nadeelige gevolgen voor die ar-

me zielen hier uit voortkomende be-

hoeven naauwelyks bewys, dewyl de
droevige ondervindinge het maar al

te dikwils heeft bevestigd.

Is men nu in een koud en vogtig cli-

maat, zoo als het is om de Zuid, uit

dekwaade Mousfon of winter, zoo ont-

ftaatuit de natte kleederen, waar mede
men van de wagt komende naar tus-

fchendeks toegaat, en uit de bedorve-^
ne lugt , die 'er reeds tusfchendeks is

T 4 door
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door de uitwaasfeming van dei^iekcn ,

daar ter plaatze Ici^gende, wyl men
(zoo als reeds heb bewezen) geen ver-

fche lugt genoeg van buiten k::n inbren-

fen , eene nadeeljge belmetring, die

y aanhoudenden irorm en regenweêr
ras vermeerderd , het geen door de
bevinding genoeg is bevestigd.

Nu zullen wy befchryven, hoe op
een drie-dek-fchip het logementvan het
volk zy, en op welke een wyze de
zieken van de gezonden werden ge-

fepareerd , indien een groot getal

sieken daar op zyn.

Het logement van het volk is hier

mede als op een kuil-fchip, fsfchen
het eerde en tweede dek. Plaat 2,
Figuur 3 , van Let. A tot B. dog ook
voor een gedeelte tuslchen de twee
bovenfte dekken, als van Let. C. tot

D , Figuur 3, alwaar men zeer gemak-
kelyk 100 manfchappen kanplaatzen,

dui zig ah ^an zelve hew\ st dat deel der

fvraage^ waar mede hetgrootfle getal man->

fchappen veiligst naar de bezittingen der

Maatjehappy kunnen getrampor'eerd war'»

den, dewyl men op het bovendek
zoo een getal kan plaatzen, als hier

boven heu gezegd, het geen op een
kuil-
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^ kuil-fchip niet kan gedaan werden. Be-
wezen zynde, waar het orroocde aan-

tal mede kan verzonden worden, zoo
zal ik nu eene befchrvving geven, op
wat wyze men de zieken van de ge-

zonden fepareert, en op zoo een drie-

dek-fchip de zuivere lugt gemakke-
lyker en in eene f^rooter hoeveelheid
van buiten kan inbrengen , by aanhou-
dende ftormen en regenweêr.
De veelheid van zuivere van buiten

aangebragte lugt gefchied op een drie-

dek-fchip op deze wyze: de luiken van
het tweede dek, waar mede men na
het onderdek toegaat, als in Figuur
3 van Plaat 2 te zien is , en geteekend
Let. E, deze alle ftaan open zonder
met vallen gedekt te zyn, anders ook
wel by de fchepelingen ftolpluiken ge-
Tiaamd, dus men door deze openftaan-
de luiken eene correspondentie van
de lugt heeft van hetbov^enUe tot het
onderfle dek , het welke te zamen ge-
nomen eene hoogte van 14 voeten uit-

maakt, zynde de hoogte van de twee
onderllc dekken 71 voet, en van het
bovendek 6| voet.

De lugtbuizen en de lugtpoortjes,

die men op een drie- dek-fchip heeft,
^ r 5

" zyn
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zyn maar ten opzigte van deszelfs nut
egaal met die op een kuil-fchip wer-
den gevonden , ten opzigt van de van
buiten aan te brengene verfche lugt,

dog op een drie-dek-fchip kan men de
geÊhutpoorten op het tweede dek ko-

mende, van de midden van daan naar

agteren genoegzaam altyd open laten

ftaan, ten zy met een zwaaren ftorm,

en als het fchip veel overhelt, dan
moeten die ook werden toegemaakt
voor hetzeewater; gemelde fcnutpoor-

ten zyn geteekend Plaat 2, Figuur 4
en Let. F.

Dog laat de florm zoo hevig zyn,
dat gemelde poorten moeten werden
toegemaakt, zoo kan men nogtans,

door de openftaande roosters van het

derde ofbovendek, eene genoegzaam e
hoeveelheid verfche lugt bekomen,
dewyl dit ganfche bovendek met roos-

terwerk in de midden is voorzien, van

een weinig agter de fokkemasttotagter

tegens de bezaansmast, en men dus

gemakkelyk de verfche lugt door die

gemelde roosters van voor tot agter in

het fchip kan brengen, zoo als word
aangeduid, Plaat 2, Figuur 3 van K
totK,

Dan
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^
Dan eens gefteld zynde , dat de he-

vige ftorm vergezeld was met veele en
zwaare regens, dat wel gebeurc, zoo
kan men egter altoos aan de lyzyde
van de fchuit, (die doorgaans op de
roosters werd gelegd) eenige roosters
open laaten, dewyl het hol van de
fchuit, als een borstweeriag dient, om
den regen tegen te houden zonder
merkelyken hinder in het fchip ^oe te
brengen, zoo als werd aangeduid Plaat
2 Figuur 3 en Let. L, terwyl gemelde
fchuit voor het volk ook nog tot een
borstweering dient en verflrekt, dus
men altoos hoe of het wéér ook zyn.
mag, ongelyk meerdere verfche lugt
op een drie-dek-fchip kan inbrengen als

op een kuil-fchip.

D s ver gezien de inwendige verdee-
ling op een drie-dek-fchip , wegens het
overbrengen van een grooter aantal
volk , en de meerdere van buiten aan-
gebragte verfche lugt, zoo kome dan
van zelfs tot het tweede deel dezer vraa-
ge , zynde : hoe men de gezonde en
zieke manfchappen fepareert, en hoe
en waar die op een drie-dek-fchip wer-
den geplaatst?

Men heeft uit de befchryvingvan het
drie-
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drie-dek-fchip gezien, dat men zeer

femakkelyk een aantal van een hon-*

erd manfchappen kan logeeren , tus-

fchen de twee bovenlle dekken, dus
ook deze plaats zeer wel gefchikt is,

om de zieken alhier te brengen, voor-
eerst, om dat de zieken ter dezer plaats

veel ruimer verfche lugt kunnen inade-

men, ten tweeden, om dat de zieken
hier boven op het tweede dek geplaatst

zynde, de gezonde manfchappen, die

tusfchen de twee onderile dekken ge-

plaatstzyn, nietzoudenbefmetten door
de uitwaasfeming en daar uitveroorzaak-
te bedorvene lugt, want het door
jproefheminge der natuurkundige meer
dan eens is waargenomen, dat de be-

dorven en befmette lugt het meeste
boven dryft, het geen dan ook de re-

den is, dat men in de hospitaalen en
in de gevangenhuizen de lugtvenfters

zoo hoog en naby het dak brengt als

maar mogelyk is, om zig van de kwaa-
de en bedorvene lugt te ontlasten.

Dit zelfde verkrygt men hier ook in

een drie-dek-fchip , als men de zieken
op de bovenlle verdieping, oftusfchen
de twee bovenlle dekken plaatst, de-

wyl het gantfche bovendek metroos-
-i- ters
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ters midden-fcheeps is voorzien, waar
door dan die kwaade dampen der uit-

waasfeming heen pasfeeren , en in de
opene en ruime lugt zig verfmelten.

Dus de eenige zwarigheid van be-
fmetting , die de gezonde manfchappen
door de inademing van de bedorvene
lugt zouden kunnen bekomen, zoude
danzyn, als zy vanhunlogement, dac
beneden is, naar boven komen, en die
plaats, alwaar de zieken leggen, moeten
pasfeeren, het zy dat zy zulks doen
voor hunne particuliere verkiezing , of
tot het waarneemen van hun wagt, en
op de wagt zynde op het bovendek,
zoo komen die uitwaasfemende dampen
van de zieken, door de openftaande
roosters naar boven toe, het geen hun
min ofmeer moet incommodeeren,dog
om dat zy in de opene en ruime lugc
zyn, zoo zeer niet kan benadeelen,
als wel befloten tusfchen deks, zoo als

men het op de kuil-fchepen heeft.

Uit alle het hier voor befpiegelend
betoog, ik veilig meene te mogen be-
fluiten, de meerder nuttigheid der drie-

deks- boven de kuil-fchepen , voor de
Nederlandfche Oost-lndifche Maat-
fchappv.

Die
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Dit vooren gefielde zal ik nu proef-

ondervindelyk ilaaven met de egte

berigten van zeer bekwaame en erva-

rene Zee-Officieren en fcheeps Chirur-

gyns, en wel in de eerste plaats met
het vervolg van den brief van denWel
Ed. Geflrengen Heer Stavorinu«^ , het
geen nu alhier te ftade komt en dus
luidt.

9» Wanneer ik den lo Maart van voor Vlis-

*„ fingen in zee zeilde , waren 'er nog onge-

„ veer 80 zieken aan boord , waar onder 'er

^ verfcheide zeer gevaar!yk waren , en onder

„ welk getal de Oppermeester één was, als-

3, mede de eerste Óndrrmeester [en de tweede

„ Ondermeester , benevens den Derdemeester^

„ hyna geene de minste kundigheid , en vooraf

„ geene ondervinding hadden om zoo een aan-

„ merkelyk getal van zieken gade te flaan ,) en

„ dus waren de zieken ten opzigte der inwen-

„ dige middelen aan hun zelfs overgelaten : het

„ bicek egter van agter, dat de noodzaakelyk-

3, heid van het gebruiken van de inwendige

9, middelen zoo dringende niet was, of de na-

5, tuur aan haar zelfs overgelaten werkte zoo

5, veel ten besten dier ellendige uit , dat zy agt

„ dagen na ons vertrek allenskens begonnen

5, te herftellen, zoo dat hun getal een maand
„ daar na , llegis maar vyf en twintig beliep»

„ en den 25 April de Linie pasfeerende, liad

„ ik het genoegen geen zieken meer aan boord

97 te
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„ te hebben, en waren niet meer dan agt over»,

,, leden."

Deze zieken waren volgens berigt
alle op het tweede dek geplaatst, en
dus een fpreekend bewys , dat deze
plaats ongelyk beter gefchiktis, om de
zieken te logeeren , als tusfchen de
twee onderfte dekken , 200 als op de
kuil-fchepen moet gefchieden, dewyl
daar geen andere feparatie kan gemaakt
worden, als onder net halfdek en maar
voor een klein getal , zoo als hier voor
reeds heb gezegd.
Myn tweede proefondervindelyk be-

wys zal nog veel ilerker preuves uit-»

leveren, dan dit voorgaande , het welk
is van den beroemden fcheeps Opper-
Chirurgyn E. Lombaard, zynde thans
nog in dienst der Ed. Oost-Indifche
Compagnie, en met het kuil-fchip de
Zeeuw, thans op reis naar China, en
die reeds met beide de charters, zoo
kuil- als drie-dek-fchepen heeft gevaa-
ren , en dus daar een allerflerldlc

proefondervinding van heeft, waar op
men ftaat kan maken; zyn Ed. zegt
in zyn berigc dit volgende.

„ Ik zal flegts eenige jongft voorgekomene

3» ge-
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„ gfvallen aanhalen , als daar is het fchip Zuyd-

„ beveland in Anno 1771, welke op de reis

9, gehad heefc 27Ö dooHen , en alwaar de ziek-

„ te , volgens de opcaaf van den Opper-Chirur-

„ gyn , zoo kvvaadaartig niet is geweest als op
'„ het drie dek-fchip i'uropa, dat in het jaar

99 1772 den 22 Oéiober in zee zeilde, voor de

9, Kamer Zeeland, over Batavia naar China,

9, en welkers manfchappen wel twee derde

„ deel , aan een rotziekte laboreerden , hebben-

t, de zulks al aan de wal by de volkhouders

5, gekreegen, waar van zy niet volkomen her-

9, fteld waren , by hunne komst aan boord , vaa

,5 welke ziekte naar verloop van eenige dagen

,

9, toen in Duyns leggende, verre over de hon-

9, derd man waren aangetast , dit fchip was

9, bemand met 353 koppen, waar van aan deze

,• rotziekte zyn overleden tot aan Cabo de

9, Goede Hoop, een getal van 132 man, welk

9, getal van doude naar de hevigheid der ziek-

9, te. die zeer befmettelyk was, zeer weinig is

9, geweest , en het geen hier aan bet derde

„ dek wegens de voordeelige legplaatf , en bC"

f, zorging van een f^ekwaame en zuivere lugt

,

„ die bter van bulten kan werden aan^ehragt ^

„ ter inaden/in^ voor ae ztektn en gezonden,

99 en aan de zindelykheid a's vermogende hulp-

„ middtlt-i. is toe te fchryven' oeze akelykfte

„ cmftandigheid zoude hun , wanneer dit een

9, kuil Ic.iiip was geweest , door de veel-

9, heid der lyderen, riewyl men die dan zoo

„ niet van otn anderen konde lepareeren , zeer

9, flegi vergaan zyn , wyl het getal tot over

9, de twee honderd is geweest , die onmogelyk

j, op
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„ op een kuil-fchip van -deïi. anderen kon>»

„ den gefcheiden worden , als met een befchot ^

j, het geen de befmetting -niet kan preveni-

3, eeren.
' „ De Opperhoofden van het fchip Beekvlied ,

„ in Anno 1771 (zynde mede een kuil-fchip)

^, vonden zig genoodzaakt, om op Loanda als

*3, reddeloos binnen te loopen , benevens hec

„ kuil-fchip 't Huis Om, in dat zelfde Jaar,

„ en waar mede men tot Lisfabon binnen

„ kwam t en alwaar die Pestilentiale ziek-

„ te 5 binnen en tuslchen die twee dekken

3, beflooten , zoo woedende ware, dat zy ge^

•„ noodzaakt wierden , die Rheede te moeten

„ verlaaten. " "- '^. -u.v; ,.,

„ Dagelyks doeri 'èf"^icllbiftnen fcheepsbbörd

,, ziekten op, dewelke aan niets ' anders dan

^, eene verhinderde doorwaasfefning haaren oor-#

,9 fprong verfchuldigd zyn ,
" en vooral heefc

„ dit plaats op kuil fchepen.

„ De lugt met zeer veele wateragtige dee»

„ len belaaden zynde » en met regen zomwyl
„ verzeld, en waar in de op de wagt zynde

„ manfchappen zig bevinden, die dan ^ na hec

„ verrigten van hunne alfairens, met die vog^

„ tige en zomwyl doornatte kleederen , zig be-

5, geven onder het half-dek , en dus uit het

„ oog der op de wagt zynde Officieren , die

5, zig dan daar ter plaatze tot flaapen bege-

„ ven , waar door de dofte, die hun door den

„ weg der onzigtbaare doorwaasfeming mogt zyn
„ ontfnapt, opgehouden wordt, en, welk eene

5, fcherpte ^aanneemt en de overige vloeibare

,, deelén aandoet, dat hun daar door buikloop
vu ^^t^' ^ »i en



53i5:4 ^.' UDEMANS OVER DE

,5-en fcherpe pynen en geduurige kportzen ver-
,,.jOor^akt , en elendig maakt.

. i-j, liier integendeel is wederom een drie-dek-

„ fchip gefchikter, dewyl de op de \yagt zyn.-

pi <ie Hianfchappen , zich altoos voor het oog der

j, op de wagt zynde Officieren in beweeging

„ nioeten houden , door het gemis van zulke

5,. een nadeelige fchuilplaats , als 'er is onder

5, ;_d^ half-deks der kuil-fchepen, en dus word
„hier door de geduurige beweeging des lig-

„, haara?: het natuurlykfte voltrokken.

f;3j. Op een drie dek-fchip droogendemanfcbap•

5, pen hunne natte. afgedaane kleederen , tu5r

„.fcliep het eerste of .bpvenfte en tusfchenhet

„ tweede dek, en wel ter wederzyde van de

i, 43Qpt^ -het geen op een kuil-fchip niet lian

„ gefphieden, om dat deze plaats in. de opejn

„ liigt komt, en dus zyn zy op een kuil-fchip

„ by aanhouden^en regen genoodzaakt hunne nat^

„ te kleederen aan. te houden , tot nadeel vaa

„ hunne gezondheid..

y,„ Ja nog boven dat alles zyn de half-dekkeu

jjder kuil-fchepen zeer nadeelige fchuilplaat-

„zen, n^talleen.voor Matroozen en Militairen,

,, inaar ook voor fommige deks Officieren, de-

„ wyi zy zig in haare wagten daar ter plaaitz^

5, begeven tot flaapen^ het geen vooral oplaa-.

„ ge breedtens zeer naideelig is voordedoorwAas-

„ leming , dewyl zy dan (om zoo te fpreeken^^

„ van alle gewaarwordingen befQofid zyn."

Metdeze twee, zoo ik vertrouw:, fter-i

ke bewyzen, die prpefoncfevindelylc
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zyn, meene ik klaar en overtuigend
bewezen te hebben den inhoud der vier-
de vraage , en gevolgelyk moet ik over-
gaan tot het beantwoorden der vyfde
vraagt namentlyk het fepareeren der
zieken^ en deszelfs fpoedige herftelling
door die feparatie, en het inbrengen
van verfche lugt.

Dog deze vraag meene ik in de be-
antwoording der even voorige vierde
vraag voldongen te zyn^, dewyl 'daar
breedvoerig genoeg ben geweest, erj

daarom my aan het voorige refereere,
om geen herhaalingen te doen. ^

Hier mede meene dan (zoo vèï my^
ne geringe kunde flrekt) aan hS oogi.
merk van den Wel Ed. Geftrengen
Heer Radermacher te hebben voldaan,
ten opzigt der voorgeftelde vraagen. .,

_
Dan, wyl welgemelde Heer, in hefi

Programma , de vryheid aan de fchry-
veren heeft vergund, om de voorde-
Itelde vraagen nog te vermeerdereli,
zoo neme hier uit de vryheid , om de-
ze volgende reflectien, die misfchien
al mede als een inconvenient in de
conftructie der drie-dekfchepen zou-

f
en worden gehouden, hier ter neder

te Itellen, die ook te beantwoorden,
2 2 en
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en die apparent den Heer Raderma-
cher nog niet zullen zyn voorgekomen.
De eerste zwaarigheid, die als een

defect wordt opgegeven, is deze.

5»

_ Dat , "wanneer men een groot aantal van
manfchappen , met zoo een drie-dek-fchip

,

transporteert naar de Indien j men dan op het

„ tweede dek , ten minsten een getal van een
honderd plaatst , die met hun byhebbende
bagafie al vry wat topzwaarte , of boven-

^, wigte zullen aanbrengen , en dus, als een na-

5, tuurlyk gevolg, meerdere rankheid veroor-

zaakcn » waar door men wordt verhinderd ,

met een ftyve koelte, dogeengunftigen wind
kragt van zeil te kunnen voeren, en het tot

vertraging van de reis dus noodwendig zou-

9j de moeten ftrekken.

„ De tweede reflectie was, dat op een drie-

dek-fchip de fchuit wordt boven op roosters

gezet, en dus veel hooger als op een kuil-

fchip, daar zy tusfchen de barring in ftaat,

en gevolgelyk ook op het drie- dek-fchip,

9, rankheid bybrengt."

99

5J

9»

9>

9»

99

9J

99

9*

9»

Belangende heteerste , het logement
van het volk op het bovendek , dit

fchynt van eenige confideratie te zyn

,

dog nader ingezien zynde , zal het
weinig of niets als defect worden aan-

gemerkt. Het is waar, datdiehondert
manfchappen, die op het bovendek lo-
X'>j gee-
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geeren, 71 voet hooger boven de op-
pervlakte van het buiten of zeewater
zyn, en als men voor ieder man door
een;» eens @g 130 rekent, hetgeen om-
trent zal uitkomen, dan zal zulks te
zamen uitmaken een wigte van cirka
® 13000, en dus maar weinig meer als

3 last. Nu heb ik hier voor op Pagina
321 melding gedaan van de meerdere
wigte van het hout en van het yzer,
dat benoodigd was voor het toemaa-
ken van het derde- of bovendek, en
dat zulks volgens egte berigten n.y
daar van gedaan, was bevonden een
zwaarte van cirka 5^ last, waar voor
men had benoodigd gehad tot een te-
genwigt, aan onderlaag plast; dit der-
de dek legt boven het eerste of onder-
Ite 14 voet, en dus 61 voet hooger bo-
ven de oppervlakte van het zeewater,
als het tweede dek, waar op die hon-
derd manfchappen logeeren, duszyna
proportie gerekend, minder topzwaar-
te moeten bybrengen als het bovendek •

dan men ftelle het eens gelyk in zyii
werkmg, dan is immers de reael als
51 last bovenwigt tot tegenwigt noo-
dig heeft piastmeerderonderlaao-, dan
heett ruim 3 last maarnoodig^5 last;,

^ 3 en
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en waar mede deze zwarigheid in het ge-
heel is weggenomen, en het fchip niet

noemenswaardig zoude dieper gaan.

Belangende nu de equipagie van die

manfchappen, beflaande in hunne kist-

jes en kooijen, die doorgaans van wei-
nig gewigt zyn , die zoude men , nament-
lyk de kistjes, wel op het onderfte dek
konnen plaatzen , zonder dat het volk

,

aldaar logeerende, daar vanzoude hin-

der lyden : dus geen object van eenige
confideratietegens de drie-dek-fchepen.

De tweede confideratie, die veel min-
der is als de eerste, was de plaatzing

van de fchuit boven op de roosters

van het derde of bovendek, en dus
hooger boven de oppervlakte van het
zeewater als op een kuilfchip.

Ter klaarder begrip heb ik op Plaat

•2, Figuur I en 3, de boot en fchuit,

zoo wel in het eene als in het andere
fchip geplaatst , zoo als zy op beide de
charters werden gezet, en waar uit men
ziet, dat het ten opzigt van de bootgee-
ne differentie heeft, zoo als te zien is

in Plaat 2, Figuur i en 3, Let. P.

Dog de fchuit wordt op een kuil-

fchip gezet in de barring , 200 als te

zien is Figuur i , Let. R.
De
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De fchuit op een drie dek-fchi^

wordt gezet boven op het roosterwerk
zoo als Figuur s , Let. L. en zal ten
ruimften gerekend, 2 voet hooger zyn
ais tusfcnen de barring, daar die op
een kuil-fchip wordt gezet, u ) sqoiü ?

Eenieder, wiennu bekend is,hoéligt
200 een roeifchuit wordt gemaakt, zal

ook tefféns overreed zyn, dat zoo éen
klein gewigt aan een volladen fchip

geen hinder geven kan , en dus voor
geen object kan gerekend worden

;

want men moet hier in aanmerking ne^
men, dat fchuit en boot maar werden in

het fchip gezet, als het in zee gezeild
is en niet op een Rheede.-- .' --\. dgüjuu

Dit had ik nóg noödig geda^t^erlte
moeten byvöegen,- om dat het van
eenigen als een defect is opgegeven^
hoewel, zoo ik vertrouw, uit het hier
voor beredéieérde klaar blykt ,-datiet
als geen poinct van confrderatiekange-
agtwerden, om tebeletten, datdeNe-
deriandfcJje^Oost Indifchë/Cbmpagni'e
geen gebruüc van dè sroochaaren dienst
200 nuttige drie-dek-fchepen zoude

Uit al het welke zoo befpiegelende
als ook proefondervindelyke hiervoor
-'i "^^ 2 J^ be-
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betoogde vastftelle, dat de drie-dek-

fchepen de bekwaamfte en de nuttigfte

ja de noodzaakelykfte zyn voor de Ne-
derlandfche Oost-lndifche Compagnie ,

zoo wel voor haaren handel tusfchen

Europa en de Indien, als ook in de In-

.difche zeeën.
i
^ Zie daar , Wel Ed. Heeren , myne
antwoorden op de voorgeftelde vraa?

gen, die ik d'eer hebbeaanUWelEd.
wyze beoordeeling te prefenteeren 2

indien zy eenigzints gefchikt mogten
bevonden worden tot het bedoelde
oogmerk, en aan verhevener verftan-

den aanleiding mogten geven , om iets

nuttigs ter verbetering van Neêrlands
fcheépsbouwkonst uit te denken, zoo
zal ik myne moeite alsdan genoeg be-
loond agten.

Ik heb de eer met alle hoogachting

my te teekenen

ü WelEd. Geftreiige^DiensS

3 <: i i Li i ; willigen Dienaar.
r

Foor d^Eer van Noacbs Gild&broersi^

'^S.
. -rXjW. :oiq ioc ' .
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B Y L A A G E I.

Extract uit bet Journaat van de fbuit

reize van de Schepen de Pallas , Dam»
Zigt en Pf^aalenburg , zeilende gecombi*

neerd van Cabo de Goede Hoop, in

den Jaare iy66t

jm_ebbende verfcheide malen , na dat wy de

!N oord- Oosre winden kregen, en zelfs meest alle

morgen moeten afhouden , om reden het fchip

Waaienburg altoos een myl twee h drie aan ley

van ons was , 't Welk voor ons by de fchepen

de Pallas en Damzigt veel verlette.

Als per exempel op de Noorderbreedte van

3P graden 3 minuten, euz. zie bier boven bladz,

221 f 222.

NB. 't Schip de Pallas was een drie-dekker

lang 150 voet.

't Schip Damzigt met een kuil , lang 150
voet.

't Schip lyaaknburg met een kuil , lang 140
voet, volgens een nieuw model by de kamer
Rotterdam gebouwd , en zoo veel vlakker , op
dat het een half voet ondieper zoude gaan;

welk fchip by zyne volgende uitreis , het on-
derste boven aan het Franfche Eiland Ouesfand
over Brest is komen aandryven : de voorname
reden van het groot voordeel, dat het drie-dek-

fchip de Pallas boven ds twee kuil fchepeö
liad, was, dat het een geftreeken dek had eö
fcherp by den wind zeilende , en dezelve ovet

de
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<3e loefwaards boeg komende geen ftuiting maakt

tegen de boot en floep , in de open kuil ftaande

en geen zwaare zuiging maakt onder het half-

dek , en waar door alle kuil-fchepen meer na

het lager gedrongen worden als drie- dekkers,

die veel fcherper daar door oploeven, 't geen

een groot voordeel te weeg brengt , als een

drie-dek fchip op een laager wal bezet raakt,

en waar door fchip, goed en leven kan gelal-

veerd worden.

B Y L A A G E II.

Extract uit zekeren Brief van den Opper"

Stuurman E, Kroonenburg , geaddret"

Jeerd aan de Heeren Bewindbebberen

van de Oost-Indifche Compagnie ter

Kamer Zeeland, gejcbreven in '/ Schip

Rhynsburg , leggende ter Beede van Spi-

- '-'
. thead in Porsmoutb , den 9 December

1769 j alwaar onder anderen Jiaat»

J_VJ1 et alle eerbied en nederigheid hebbe ik

het myne fchuldige pligt geagt te zyn , de

vryheid te gebruiken , om de onderhebbende

mislive geaddresfeerd aan hunne Wel Edele en

Groot Achtbaaren, op het fpoedigfte over te

zenden , en tefiens te communiceeren myn
door des Heeren gunst en genade behouden ar-

rivement , in een der Engelfche Havens , mee
het
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hetEd. Compagnies Nafchip Rhynsburg; héb*

bende een reis van 6 maanden en 17 dagen ,

zynde den 22 Mey 1769. van de Rheede Ba-

tavia vertrokken, en den 4. Juny het Prinfèn-

Eiland verlaten hebbende, zyn wy na een te-i

genfpoedlge reis van veel zwaare ftormen , dea

7. September de Caab de Goede Hoop gepaslèerd ,

zynde tot drie maaien het rif van Anguillas

gepasfèert en dan telkens weder te rug ge-

ftormd, hebbende den 22. September het Eiland

St. Helena aangedaan en van daar weder den

laatften vertrokken , konden daar met de

kwaade Mouslbn geen ververfing bekomen ^

hebbende geduurende de reis 14 dooden en 20
zieken , edog moet in alle deze ftormen het

drie-dek-fchip Rhynsburg na deze bouwagie

roemen , en durve zeggen , dat het zyn gelyken

van deze fchepeh by geen van de kamers word
gebouwd , want het is onverbeterlyk.

,B Y L A AG E I II.

JBrief van den Opper- Cbirurgyn y, den

Engelsman aan den Heer Servaas van

de Coppelh, Med. Doctor^

H«_

droevig ongeluk, dat ons te beurt ge-

vallen is met dit Ed. Compagnies Schip Bleys-

wyk, op de reis van het Vaderland na Vrank-
ryk, ben ik genoodzaakt en verpligt aan ÜED.
te fchryveui voor eerst hec getal der zieken en

doo»
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dooden , die wy geduarende de reis gehad heb»

ben , ten tweede het verlies van rondhouten

,

zoo masten als ftengen , en lekkagie van bet

fchip, w^yl wy 4 ^ 5 voet water tusfchen deks

gehad hebben , zoo dat wy meest alle van

Jkleederen en beddegoed zyn ontrooft gewor-
den , en v-eele hun leven daarby verlooren heb-

ben ;, met een woord , daar is niets in het ge-

hecle fchip , of het is bedorven , of aan ftukken

geflaagen, of over boo^d geworpen , of van de
asee weggeflagen. r.> r- .

De ziekten, dieregeeren in het fchip, zyn
Feb. Maligna, anders Continua enPutrida, en

i)iarrhoea, ook wel een Catarhalis Koorts; de

©Oirzaak, daar ik dit uit opvatten kan, is de-

ze , zoo dra wy in het Canaal gek,oraen waren

,

hebbem wy van den i8 November tot den lo

Jïecember meest anders geen weer gehad als

ftorra, regen, hagelbuien en mist , zoo dat het

altyd beflooten is geweest tusfchen deks, en de

kleine luikjes mede , ook daarby altyd water
tusfehen deks , want een zwaar diep geladen

fchi;rzynde, is met het flingeren en werken van

*t Schip , het water van boven door de lyfnaaden na

beneden geloopen , en zoo wanneer hét volk van

de wagt komt , flaaperig en vermoeid zynde , en

geen droog goed hebbende , met natte kJeederen

zoo in de kooy gaan leggen flaapen , wantin deze

omftandigheid geen occafie hebbende om goed te

drpogen , en dan daarby de hit te en benaauwdheid
van dê combuis , zoo dan ook de moed van de
jonge onervaarene raatroozen verlooren gaat,

én de foldaaten worden droefgeestig en moede-
loos» zoo dat de meeste daar van geftorven zyn,

vaa
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Vja^ de bevarene matroozen zyn 'er weinig ge»

ftorven , maar tegenswoordig worden z^ al ta

zamen aek, de zelfde ziefcce alsvooren, want
die menfchen zyn afgewerkt en vermoeid ; daar

zyn 2 matroozen van ons volk over boord gevalt

len en verdronken; den 28 November, '$mor«»

gens om 8 en 9 uuren met eeahevigen ftorm,

vielen alle 3 onze masten over boord en ften*»

gen, en daar by met het overflaan van de zee,

heeft het water tusfehen deks 4 a 5 voet lxx)g

geftaan , zpo dat de britzen , daar de zieken op
gel^ep hebben met al de kisten aan liukken ge*

flaag«i zyn , en de men(chen in het wa-ter ge-»

zwommen hebben , en zqo al hun goed, als klee«

deren en beddegoed weg gefpoeld zyn , zoo d^
dan ook tusfehen den 28 en 29 dito van de
zieken 19 menfchen yerdrpjtïken zyn , en wy
geen plaats hebben om.de zieken te leggen; tus-

fehen deks zyn de ki^t^n opk aan ftukkep ge-

flagen en weggefpoeld: ten ^der-en ons brood

en provifie van vefverfching is bedorven en
over boord geworpen , en het grootfte onge-

luk is, myn Medicynkisp is aan ftukken gefla-

gen, want zy heeft geftaan voor het hekken
van de voorcajuit naast den trap, wel vastge-

maakt , maar door het water uit het fchip tQ

pompen van zyn plaats genomen is, en door
het geweldig flingeren is de kist aan ftukken
met alle de potten, die omlaag geftaan, hebben,

zo dat alles verlooren is, geen pot of fles is heeï

gebleeven , qn de kruidekist is mede aan Huk-
ken , de ftukken over boord geworpen , zoo da(5

ai de kruiden nat zyn geweest van 't zout wa^
ter ; ik heb de beste uitgezogt en gedroogd in

de
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de zóri,"2óo dat UE. wel denken kan in wat
voor een droevigen toeftand ik geweest ben.

Nog zyn 'er veele zieken, en geen Medicynen,
200 dat ik ze enkel maar met goed warm drin*

ken , en voedzel zoo als ik best krygen kan , moet
onderhouden , en nu tegenswoordig dagelyks

veel fterven en geftorven zyn van koude en on-

gemak, want geen kleederen hebbende nog

kooigoed nog legplaats, als op kisten moeten-

de leggen , en geen hout is om britzen te ma-
ken , yerlange maar na een goede haven , zoo

dat het hier mede ellendig iiitziet. Het getal

van de zieken is niet hooger geweest op de

heele reis als 70 a 75 , maar dagelyks dooden

,

en vermeerdering van zieken , zoo dat het ge-

tal thans altyd effen is, ik verzoek nu zeer oot-

ïnoediglyk aan UE. om een kist met Medicy-
nen en Kruiden. Myn Ondermeester genaamd

Pieter Snelkens , is den 13 December 1772,
overleden aan een Feb. Maligna, en myn twee
Derdemeesters zyn beide zieklyk, ik verzoek

thans aan UEd. om een Ondermeester ; de 2

Derdewaaks Visfer en Akkerman zyn met een

kwaadaartige koorts onderhevig , en hebben al een

geruimen tyd 'er aan gelaboreerd , maar zyn thans

tiiet nimmer , ik heb nog goeden moed , ik ben

thans nog fris en gezond, maar met eenzwaare

verkoudheid bezet, veel heb ik hier moeten

üitftaan met al de zieke menfchen en heb bezig-

heid genoeg gehad, en nog, en dat nog het

ellendigfte is geen Medicamenten, de menfchen

zoo te zien fterven zonder hulp van middelen.

Wy zyn den 12 December ten ankergekomen

behouden by het Eiland Tlsle Deaux , in de Bogt
-..^ vaa



B t L A A G E, N. 359

van Vrankryk; ik heb 2 matroozen met Her-
nia, de een mede uit het Vaderland gebragt,

de andere aan boord gekreegen , en geen breuk-

banden hebbende, maar met een fimpel bandetje

moet inhouden, ik heb 'er een gehad met een

gecomponeerde fractuur, gaat na wenfch , door

een val gekreegen : ik verzoek zeer vriendelyk

aan UFd. om nog wat linnen, want ik maariö
laakensmeer hebbe; met die omHandigheid daar
wy in geweest zyn door vallen, veele met
wonden zyn gekomen , zoo dat ik tegenwoor-

dig alle dag 16 man te verbinden heb zoo groot

als klein, en in 't geheel tegenwoordig 62 zie-

ken en 98 dooden in 't geheel , en thans nog

zieken hebbe , die heel gering zyn , de doo-

den zyn meest Soldaaten en jonge Matroozen,

ik heb nog geen medicynen ontfangen van iets

,

want wy maar op een Rheede van een Eiland

leggen , en het fchip moet ontladen , en dan gaan

wy na binnen na de rivier van Rochefort om
nieuwe masten en het fchip te timmeren , ver-

ders weet ik nog niets nieuws als de hartelyke

groetenis van my aan UEd. en aan UEd. ge-

heel huysgezin, ik wenfche UEd. gezondheid,

voorfpoed en des Heeren zegen , vaart wel

,

ik verblyve UEd. onderdanigfte Dienaar.

(Geteekend)

JOHANNES DEN ENGELSMAN,
Opper-Chirurgyn op 't Ed. Oosc-Indifch

Compagnie Schip Bleyswyk.

l'isle deaux,
op de Rheede 17 December 1772.
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P. S, Daar zyn onder *t fchryven nog i over-

leden, zamen loo doeden, ftuurman VilTerkgt
heel gering, fwaar ziek, en heb nog veelfwak-
ke menfchen.

BYLAAGE IV.

Copte van een Postfcriptum eener mijji'

ve gefchreven naar Amfterdam , in dato

den 24 January 1777. door den Heer

Bewindhebber radermacher. Heer van

Nieuwerkerk.

P. S. \_Jfns kamers fchip Willem de Vyfde
teden na zee gezeild, vinde ik my verpligc toe

elucidatie dit onderftaande 'er by te voegen . rct

overtuiging van (bmmige lieden, dieftaande hou-

den, dat de drie-deks-fchepen nadeehger zyn
voor 's volks gezondheid en meerder zieken be •

komen, (hoewel het contrarie dikvirils blykt)

dan de kuil-fchepen.

Het voorlz: fchip "Willem de Vyfde is een

drie-dekker. Het is na buiten op de R hefde

gebragt den 13 October 1776, en geprojecteerd

voor qco koppen. Gemonfierd den 22 Novem-
ber. Gedepecheerd den 4 January 1777.; heb-

bende het zelve van dat het buiten op onze

Rheede in Equipagie hiCeft gelegen , zynde ruim
drie maanden, en in het kwaadfte faayzoen dat

de meefte ziektens zig alom bevinden , in al dien

tyd niet meer dooden gehad , dan een van de

zee-
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zeevaard , en een buiten boord gevallen'' èh vér*

dronken, en geen een van de militairen, zyndé

het voorfë: fchip heden den 24 January vertrok-

ken met 174 zeevaarende en 124 militairen, te

lamén 298 koppen.

B Y L A A G È V.

Extract uit eene m^JJive van den Heer

L. Serrurier , als Carga befcheiden op het

Oo/l'Indiieb Cornpaghiesfchip de Zeeuw,

gedejlineerd naar Canton in China, in

dato Cabo de Cocde Hoop den 2 Maart

1778.

M et het fchip de Zeeuw op den 16 Febru-
ary a hier behouden aangeland zynde, gebruyke
ik de vryheid , dieswegens aan UEd. communica-
tie tê geven , zynde de reize tot hiertoe geluk»-

kig en zonder veele herhaalde rampfpoeden ge-

weeft , hebbende wy korts na ons vertrek uyc
Zeeland eenen zwaaren ftorm moeten uitftaan

,

en ik meende veele redenen te hfebben in dit

toenraaal dreigende en zeer naby zynde gevaar,
my te beklagen , dat ik my op geen drie deks-
fchip bevond , wanneer wy in geen gevaar zótf-

den geweeft zyn , om ons telkens door de lióöj-

loopende zee te zien overmeefteren , en ik kan
UEd, verzekeren , dat ik het fchip de Zeeuw
geduurende een quartier uurs met de geheele

^ a % üak,.
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Bakboords zyrle onder water hebbe zien legiren,

zonder dat die liodern door de fterk binnen
boord komende zee konde ryzcn, van welk
zwaar ongemak men zig op een drle-deks fcï-ip

altoos bevryd ziet, en mogt de Maatfchappy in

't generaal kunnen goedvinden alle derzelver
kostbaare kielen tot drie-dek fchepen te doen
bouwen, dan zouden veele ongelukken niet ex-

teeren , waar aan de kuil-fchepen blood geiteld

zyn.

BYLAAGE VI.

jian de VP^el Ed, Groot Agtb. Heeren Be-

ivindhebberen der Edele Oost-lndifche

Compagnie,

JlJ/e ondergeteekende hebben de eer aan

U Wel Ld.. Gr. Agtb. dit volgend.- te berigten

uit hunne gedaane obfervatien , toen zy de Ker

hadden , in dienst van Uwel t d. Gr. Agtb. op

kuil en drie-dek-fchepen te dientn.

Vopreerst , dat een fchip van de Ed Compag-

jDie mtf„-3 dekken, uyt Nederland vertrekkende

^zyn Equipagie ordinair ;ico a 3 ;o man is, en

-éuszop ;veel manfchappen aiS op een kuil fch p
.Y,an dezelfde grootte^ ,700 heeft het volk in zee

• zynde tyna, eens zoo veel ruimte , .om reden

iWanneer het tweede, tusfchen-dek s te vol mogte

-zyn met volky men;als dan een. groot gedee te

HPndex .'t eerlte, ve]?4^k ;kan .iattn logeeren, en
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- .. - >

men door dien meer gelegenheid heeft om hun-

ne verblyfplaatzen behoorJyk fchoon te doen hou-

den.

Ten tweeden: als men behoorlyk Ibrg draagt

by nat weer, dat de roofters van roede preferi-

mni^ zyn voorzien , en de loefvvaardfclie poorten

na dat de ftukkcn langs fcheeps gehaald zyn

,

digt gemaakt, ais mede de fpygaaten na behoo-

ren voorzien , zoo ontfingt men genoegfaam lugc

door de ley jvaardfchc poorten , en men behoud een

droog tusfchen-deks, daar in tegendeel by zulk

weer op een kuil'fchip de roollers digt zynde
met prefennings , rhen gee de minfte lugtna om-
laag kan brengen, dan alleen door de Ventulaióri

'l-en derden: Wanneer men een iiooggaanda

zee hef ft en daar by een d'rooge lügt ei 'de poot'*

ten en ffyi^aaren tusfchfh-deks'w elVoorzien zyn,

zoo kan men gerust de' roofters op het bovéndek
laaten openvaaren, ve r ijii ts • zefden of nooit een i-

ge zeeën op het dek komen , zoo dat mén altoos

een frisfe lugt tusfchen-dék'sbeboud, daar in te-

gendtel op een kuil-fci)ip by het minfte hol wa-
ter altoos het bovéndek nat is, door 't water dac

door rieopene poorten ep fpygaaten inkom.t.en men
door dien genoodfiakt is de roofters met prefennings

digt te maken om 't tusfchen-deks zoó veel mo-
ge lyk voor nat worden te bevryden, zoo dat

men als dan de frisfe lugt wederom belet.

Het wagt hebbende volk by regenagtig weder
neemt tusfchen beide hunne ïciiuylplaats onder 'c

half dek , alwaar zy nat en koud onderkomen ,

én een weinig daar geweest zynde beginnen' uit

te waasfemen , kort daar op weder buyten ko-
mende zeer fchielyk weder verkoawen , welkj

^ a 3 bïïurc-
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h^]ir't.y(}^Ce\\ng,en van hitte en koude ablblutziek-

tehs moeten vercorzaakcn ; daar in tegendeel het

viAagt Hebbend volk op een drie-dek- fchip ge-

<:juurefl de hunne, wa^t aitoos pal ftaan in de ope-
np iugt, en bel ouden een geftudige koude, wel-

ke on;s dunkende minder ziektens veroorfaakt,

dan. die beurtwisfellng van hitte en koude zoo-

even vermeld.

. TTqn vierden: vi^ac wy nu hebben waargcno-
jncn omtrent de beide-zoorten van fchepen, in ge-

legen iieid.van befinettelyke zielctens, zoo komt
liet ons, abfolut ontegenfeggelyk voor, dat men
ïn zée zynde met een driqdekker de nood !yden de

becer ^pmak kan aandoen, en het gefond zynde
volk beter vopr befm^ttinge kan bewaaren , en dat

W(?,l.piri,de^e reden, dat men twee tuslchendek-

3ien heeft, 'zoo dat alfchoon de helft van het volk

ziek was , men die nog, ojp het eerfte tusfchen-

dek plaatfen kan ^ ^a,iwaar men door het open-

zetten van poorten ^n het koelzeyl altoos een
frisfche en aangenaame Iugt bekomen kan , en

het gezonde voll^ buiten befmettinge leeft, en

hier dqor, den verderen voortgang eenigzints be-

let.

.

Daar in tegendeel ëenkuU-fchip niet dan een

klein half dek heeft , waa.r men zyn zieken plaat-

zen kan, welke plaats ons dunkens niet be-

kwaam genoeg is , om voor een ziekeplaats te

dienen: want als men nagaat, vooreerst dat het

aan de. voorkant, ten eenemaal open is, en dus

bloot ftaat voor den infiaanden regen en wind , en

de door de kuil ftroomende zeeën, ja zelfs zoo

dat men geen kooy verder hangen kan , dan tot

even voor het fpil , doordien de wind en regen

' ,^
.

ge-
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genoegzsam zoo ver inflaat , en dus de zieke-

grens zeer klein en onbekwaam word, zoo dac

men geen derde part van de zieken plaatzen kan

,

die men op een drie-dekker plaatst, of men
moet dezelve omlaag tusfchen deks , fchoonwel

een weinig afgezondert, dog onder het zelve

dek by de gezonde plaatzen , als dan ziet men
de zieken zeer fchielyk in getal, en de ziekte

in kwaadaartigheid toeneemen, zoo als wy bei-

de genoegzaam hebben ondervonden.

Hier mede verhopen wy , aan U Wel Ed.

Geftrenge Agtbaare intentien te hebben voldaan.

Blyven met alle nederige eerbied.

U Wel Ed. Groot Agtbare Gehoor-

zaame en Getrouwe Dienaaren

(Geteekend)

C T^AN VEERDEN, Schipper.

Vr, DE GRüSOM, Opper Chirurgyn.

6
17-78

5

B Y L A A G E VIL
Bericht wegens de ondervinding der drie-

dek-fchepen.

In den jaare 1779 voor Zeeland repatrieeren*

de met 's Ed. Compagnies fchip Zeeduyn y zyn-

^ a 4 de
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de een drie dek- fchip, en my door hun Fd.

Achtbaare gevraagd wierd, hoe ik my zelve by
dien bodem bevonden had , en hoe de drie-

dek-fchepcn my bevielen.

Zoo heb de eer van te betuigen , dat in twee
't huis reizen, die ik met dezelve gedaan heb , de-

zelve ver boven de kuil-fchepen ftel , als in den
jaare 1769, wanneer ik als derdewaak met hec

fchip Rynsburg repatrieerde , en den 22 Mey van
E.-itavia vertrokken, en den i Juny uit Straat

Sunda , dus in 't hartje van den kwaaden tyd , den
zoo bekenden zuidhoek van Africa moesten pas-

feeren , en dat wel tegen de westelyke v/in-

den , in welke als dan daar de vliegende ftor-

men en hemelhoog gaande zeeën de overhand
hebben , wanneer 't ons overgroot geluk was
een drie dek fchip te hebben, zynde deftormen
ter dier tyd zoo geweldig hevig enlangduurend,
dat byaldieii *t zelve een kuil-fchip was ge-
weest , wy mogelyk in 't hart der zee al lang

begraven zouden geweest zyn , dog nu ontgingen

wy derzelver geweld alleen met eene ftorting

der hem elhooggaande zee op 't bovenftedek,
dog die daar zoo gaauw afliep als dezelve daar

op kwam , en dus ons bevryde van een kuil

vol water te krygen , dat mogelyk rampzalig

voor ons alle had kunnen zyn.

Teiwyl ons volk, dat door de koude lugt

,

wind en regen was afgemat, op haar tyd bene-
den gaande in een warm tusfchendeks kwamen

,

daar 't onderdek droog was , datze niet door 't.

water moesten plonzen en loopen , en dus weer in

Itaat haar wagt komende met een frisfche moed
weer voor den dag kwamen , terwyl de andere

di9
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die op 't dek waren , als 't niet regende , met
drooge voeten na haar kooijen konden gaan, toe

groot fbelaas van 't volk.

Houdende de ftormen hier lang aan , en met
zoo hemelhooge zee , dat my na die tyd dezel-

ve zoo zwaar niet bejegend is, daar ik dog de
twee volgende reizen aldaar weder in de kwa-
de Moufbn heb moeten zwerven, en wel inzon-

derheid mee de Barta Petronella 1773 , wanneer
in de Baay Fals gekomen zynde, wy eenige
dagen na het blyven van de Jonge Thomas , or-
der kregen uit de Baay na de Caapfche Rheede
te komen, wanneer gedaurig door dien 't een
kuil-ichip was, dezelve met waier bezet had-
den , loopende hetzelve door het zwaar werken
van het fchip, door de lyfnaaden met zoo veel
geweld , dat geduurig met twee pompen moeste
lens houden, en Ibmtyds de 3de moeste gebrui-
ken , 't welk niet zoude gebeurd hebben , byal-
dien het een drie-dek had geweest , door dien
't water dat overkomt dan direct wegloopt en
't fchip na mjm gedagten ook zoo een wyde
opening in de lyftiaaden niet hebben kan, als

fterker verbonden zynde : dus een drie-dekker
zoude prefereeren boven een kuil fchip; thans
met 't fchip Zeeduyn op reis zynde hebbe door
des Heeren goedheid geen flegt weer gehad op
't Riff van Anguilhas , dat men zoude zeggen
van eenig belang, omtrent de drie-dek-fchepen
te zyn. Waarmede de eer hebbe te zyn ,

Uw Ed. Agtb. Onderdanige Dienaar

(Was Geteekend)

BENJAMIN DER KINDEREN:
4 a 5 4aa
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BYLAAGE VIII.

/lan de Wel Edele Gejlrenge Heeren

Directeuren van het Zeeuwfch Genoot-

Jchap der JVetenfchappen te Vlisftngen,

Wel Edele Geftrenge Heeren I

lr~H et was den 2^ January dezes Jaars 1779

,

dat ik de eer had een Misfive van U Wel Ede-
le Geftrenge te ontfangen , waar in het Hoogst-
dezelve behaagde, my kennis tegeeven, dat

de Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Daniel

Radermacher , Heere van Nieuwerkerk &c &c.
door middel van het Zeeuwfch Genootfchap der

Wetenfchappen te Vlisfingen in den Jaare 1777,
eene vraag had laten vcx)rstellen , aangaande de

meest voordeelige ftructuur der Oost-Indifche

Compagnies fchepen , en zulks onder uitloving

eener gouden Medaille aan den Schryver, die het

best voldoenend antwoord daar op zal ingegee-

ven hebben , (dat 'er drie antwoorden daar op

waren ingekomen ,) waar op Heeren Directeu-

ren van het zelve Genootfchap in hunne Ver-
gadering, gehouden den 23 January Anno 1779
behaagd hadde, my te benoemen om dezelve

antv/oorden, nevens den Heere Radermacher

en andere te onderzoeken , en het Genootfchap

te dienen van myne confideratien en advis:

hier toe bied ik my fteeds met de uiterfte be-

reidwilligheid aan ; maar vmde my flegts alleen

In ftaat , zulks als zeeman te beoordeelen.

De
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De voorgeftelde vraag luid aldus: Welke
fcheepen behoorende aan de NederJandfche Oost-

Indifche Compagnie, van 140, 150 en 155 voe-
ten lang , zoo met een open of gedekten kuil

,

anders genaamd drie-dekkers , zyn in allen dee-

]e de bekwaamfte, nuttigfte en voordeeligfte

voor haar dien:>t , zoo tusfchen Europa en India

vaarende, als in de Indifche zeeën zelve ge-

bruikt te worden ; deze vraag word in zes on-

derfcheidene vraagen voorgefteld , die ieder af-

zonderlyk moeten beantwoord worden , welke
ik onnoodig oordeele hier te herhaalen; maar
op deze vraagen zyn de volgende antwoorden
ingekomen , onder de zinfpreuken.

1. Verkreeg de Zeeman in den nood, &c.
2. Voor de eer van Noachs Gildebroers , en

3. Oog, fchaal en hand, &c.

Deze drie antwoorden geleezen hebbende,
is myn aandagt het eerst gevestisd geworden op
't geen tot zinfpreuk heeft, Öog, fchaal ea
hand. Deze fchryver komt voor , nogthans onder
gunftige weiduiding, het minfte van de drie

aan de voorgeftelde vraagen voldaan te hebben

,

alzoo dezelve over 't geheel genoegzaam niets

zaakelyks bewyst. 'In zyn Éd. antv/oord op
de tweede vraag, beweerd zyn Ed. dat hec

kortfte fchip het gemakkelykfte zal zyn om te

regeeren , het minste afdryven en het best wen-
den en draaijen, waaromtrent zyn Ed- tot voor-

beeld neemt 'c fchip Vosmaar. Wat het wen-
den en draaijen aangaat, dat ftem ik zyn Ed.

tpe, onder deze bepaling nogthaas, datiietflegt

wa-
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water is , en eert matige koelte , maar met ftyve

koekens en bol water , heb ik ondervonden , in

't ze.ve fchip Vosmaar, in Anno 17Ö6 , wan-
neer ik het zelve op de reis van Middelburg na

Batavia als Schipper commandeerde, dit hec

vreeslykftampte; zoodanig, datzomwylende ge-

htele bak tot de agteikant van de fokke rust

onder water dook. Zoodanig ftampen deed by
gevolg gemelde fchip fterk afdryven , alzoo

niet het beste fchip om het van een lager af te

haaien , of voor klippen en ftranden beveiiigd

te worden. Hieromtrent heeft een lange kiel

veel voor , vermits een lang fchip veeltyds twee
zeeën beflaat, terwyl een kort maar één zee be-

flaan kan, alzoo krygt het langfte fchip de min-
fte gelegenheid tot ftampen , dus minder in de
vaart verhinderd, alzoo dan beter kanloefhou-

den , en by gevolg beter is om het van een lager

af te haaien , en voor klippen en ftranden be-
veiligd te worden.

]n het antwoord op de derde vraag, verkiest

zyn Fd. een fchip met een gedekten kuil , als de.

befte en bekwaamfte ora zee te bouwen , vermits

deze geen zwaarigheid hebben van ftortzeeën ;

evenwel (zegt zyn Ed.) mag men op zyn hoede

wezen, om het Roofterwerk te fchalmen, of

men kan in erger ömftandigheden komen, als

met een kuil fchip; my komt onder verbete-

ring voor , dat , indien het verzuymd word het

Roofter op zyn tyd te fchalmen, zulks geen-

zints een gebrek aan 't fchip is, maar wel een-

plichtverzcym van de geene die het Com-
mandeeren, en veronderfteld dat zulks op een

kuil fchip by ontmoeting van ftortzteën verzuymd
.;a' werd.
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werd, dan was voorzeker alle hoop van behou-
denis verlooren.

Op het vierde voorftel antwoord deze fchry-
ver een fchip te verkiezen , daar de meefte gezon-
de raanfchappen na de bezittingen van de Com-
pagnie konnen overgevoerd worden , hier toe

,

zegt zyn Ed. " zal ik geen driedek-fchip ver-
kiezen". Eerst, om dat het met zyn toege-
ftreeken dek meer bedompt is, en de kwaade
lugt meer in/luit; zyn Ed. fchynt niet veel on-
dervinding van drie dekkers te hebben , vermits
de ondervinding leerd, dat het tegendeel op de-
zelve plaats heeft, genoomen dat de Roofters
open leggen, zoodanig dat de wind uit het grooc
ftagzeil op het tweede dek kan neervallen , die
als dan het klimmen van de quade lucht, vol-
gens de iteliing van deze fchryver , zoude belet-
ten ; maar leggen de roofters open , dan kan 'er
ook een koelzeil in 't groot luik gehangen wor-
den tot den overloop, of onderfte dek 'c

welk dan eene gtnoegzaame hoeveelheid goe-
de en verfche lugt inbrengt , ora de kwade
en bedorven lugt te doen opklimmen , en uit hec
fchip te dryven , alzoo by menigvuldige proef»
nemingen bevonden is, dat kwaade en bedorven
lugt ligter is, dan de goede en verfche lugt, en
geenzints z,vaarder, zoo als deze fchryver fchynt
te beweeren.
Om het grootfte getal manfchappen na de be-

zittingen van de Compagnie te tranfporteeren

,

verkiest zyn Ld. een fchip van 155. voeten, en
dat met een toegeftreken dek , daar in zal een ie-
der met zyn Fd. overeenftenimen , zelfs ben ik
-voor my verzekerd , dat van twee fchepen , die

even
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even groot zyn , als een met een open kuil en

een met een toegeftreken dek, de laatfte vry
grooter getal zal kunnen inneemen, dan de eer-

fte.

In het antwoord op de vyfde vraag fchynt

zyn Ed. niet te onderfcheiden , of zyn Ed. ver-

kooren een gaauw fchip , een opene kuil ofte

een toegeftreken dek moet hebben; maar om
de zieken best van de gezonden te fepareeren tot

voorkoming van befmettinge, verkiest zyn Ed.

wederom een toegeftreken dek-fchip; zulks zal

ieder , die de minfte ervaarenis heeft met zyn Ed.

toeftemmen , maar men veronderftelle eens op
een gaauw , of wel bezeild fchip te zyn , dat

een opene kuil heeft, en daar by veel zieken,

hoe kan men zig dan noch van een voordeelige

wind verzekeren om voort te fpoeden ? En in-

gevalle men ftiltens en tegenwinden "kwam te

ontmoeten, dan zoude het gaauw fchip weinig

kunnen baaten ; noch erger , wanneer het ge-

beurde, dat men met het laast gemelde fchip

tegenwind en ftormweêr ontmoete, als dan zou-

de men zich in de allerbeklaagelykfte omftandig-

heid kunnen bevinden; daarom verkies ik in

allen opzigten een toegeftreken dek-fchip, als

zynde het beste zee-fchip in ftormweêr en hoog-

gaande zeeën, 't gemakkelykstomte regeeren,

zoo wel in ftorm als in goed weer, 't best ge-

fchikt voor de plaatzing van de zieken tusfchen

het eerfteen tweede dek , het gevoeglykfte , om
de zieken van de gezonden te fepareeren; laten-

de gezonden in het onderfte tusfchen deks logee-

ren, zoo zyn ze bevryd voor het inademen

van de bedorven lugt der zieken , alzoo de be-

dor^
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dorven lugt niet naar beneden kan zakken , ver-
mits dezelve ligter is als de goede lugt,

In anno 1773. den 8 February ben ik met hec
fchip Zeeduin , zynde een toegeftreken dek , van
hier onder zeil gegaan gedeftineerd na Batavia,

met bereeds eenige zieken, en een doode; 't

was op die tyd bitter koud weer, vriefènde zeer
fterk, waar door in korten tyd een groot ge-
tal zieken kregen , beftaande meest uit zodanige ,

die eenige deelen des lichaams bevroozen waren,
zoo aan handen als aan voeten, als medeeenige
met door verkoudheid ontftaane koortzen, zon-
der nochtans eenige teekens van zeer kwaadaar-
tige ziekte te befpeuren; in zodanigen ftaat

is het gebleven tot den 19 February eerst

volgende, wanneer wy van een ftorm beloo-

pen werden, die tot den 27 dito duurde, waar
door wy genoodzaakt waren de roofters de mees-
te tyd toe te houden , daar door kregen wy de
ysfelykfte rotziekte in het fchip , die ik ooit ge-
zien en bygewoond beb , zoodanig dat wy den
27 February bereeds 20 dooden hadden , en het
getal der zieken was toen aangegroeid tot i6o«
Van die tyd af hebben wy maatig weer gehad,
invoegen, dat mende roosters, ley-fchutpoorten,

en ook zomwylen de lugtpoortjes kondenopen-
zetten, en alzoo een genoegzaame hoeveelheid
verfche lugt konden inlaaten , om de vuile ea
bedorven lugt te doen opklimmen, en het fchip

uitdampen , vervolgens het fchip zuiver en
fchoon gehouden, het onderfte en bovenfte

tusfchen-deks met buskruid van tyd tot tyd uit-

gerookt, om met die rook de bedorven dam-
pen weg te voeren, voorts met azyn belprengd

,

om
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om een frlsfche reuk te verkrygen , ook de
zieken zoo veel gemak als mogelyk was toege-

bragt, dezelve altoos in een gematigde warmte
gehouden, hun de vereifchte geneesmiddelen en

het noodige voedzel op zyn tyd toegediend.

Zoo is de kwaadaartigheid der ziekte langza-

merhand beginnen te cesfèeren , fchoon 'er niet

meer als drie perlbonen in het geheele fchip

van de ziekte zyn vry gebleeven. Niettegen-

ftaande dit alles, hebben wy na de kwaadaar-

tigheid der ziekte niet veel dooden gehad, al-

zoo den 26 Mei deszelven jaars , aan Cabo de

Goede Hoop , of wel in Baay Fallb aanlanden

met 63 dooden en 50 zieken, welke zieken

aan het fcorbuit laboreerende waren. Hadden
wy op deze reis een kuil-fchip gehad , daar zie-

ken en gezonden onder elkander hadden moeten
logeeren , het zoude zekerlyk zoo gemakkelyk
niet zyn afgeloopen : want de zieken zouden de

gezonden befmet hebben , en de zieken de noodige

legging niet konnende erlangen , en de vereifch-

te geneesmiddelen op zyn tyd niet toegediend

wordende , zoude de herftelling , zoo niet on-

mogelyk , ten minften zeer moeielyk en langzaam

geweest zyn.

Ik heb i)ier te voren gezegd, dat wyden 19
February Anno 1773 van een fiorm beloopen

wierden, die tot den 27 dito duurde, welke
ftorm den 26 diro uitbarste in een allervrees-

lykfte orcaan , verzeld met continueele donder

en blixemftraalen , zelfs vielen 'er zomtyds hee-

Ie colommen vuur uit de lugt, zoodanig ver-

fchrikkelyk, als ik in 40 jaaren dat de zeebe-

vaaren heb , nog nimmer buiten deze heb byge-

woond.
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woond, de wind was zoo hard, dat men geen
adsm halen konde -, wanneer men het hoofd te loef-

waard over boord wilde fteken : de relomtie was
genouien om de fteng^n te kappen , om daar door

de ond>^rraasten te behouden, Piiaar de uitvoe-

ring daar van was onmostiyk, vcrmus 'er nie-

ir.and na boven konde komen, en zoodanig tus-

fctien en op de waiien be-zet zynde a's wydo.

a

waren , zoude ik nimmer tot l;et kappen van
m^^sten kunnen bt fluiten , vermits dan ten eene-

liiaal weerloos zou ie zyn V an 's morgens om
4 uuren tot omtient ii uuren vourmiddiits vva-

ren wy in een kring van circa een cabei lengte

beflooten, met zoo ^n ysfeyke verbo gen zee,
als mcnlchen kmd aanfchouwen kan, waardoor
het hol van ons fcbip genoegzaam onder water
was zwemmende, en geweidia: overl'.aalde,

zoodanig dat onmogelyk fcheen , dat het tuig kon-
de behouden blyven : hier kwam het ons te pas

een drie-dekker te hebben, want indien wy in

dezeomfiaadlaheid een o^i^en kuil gehad hadaen,

zouden wy ia gevaar gevveest zyn om in hec

water te verfmooren, alzoo ni .ttegenftaandenti

een toegeftreken fcnip hadden, en d-t alles wel
en na behooren wa^ digt gemaakt, moestc-ji wy
nogthans gcftadig met twee pompen pompen,
zonder daar mede lens te kunnen krygen , voor
en aleer hec zwaarfte van den ftorm over was,
en zulks alleen van water ., dar door de lyfnaa-

den en fchutpoorten was ingedrongen. .^Izoo

hebben wy by deze gelegenheid getuigen ge-
weest, dat een drie-dekker het beste fchip in

zwaar stormweer en hooggaande zeeën is be-
vonden ; zoo wel als het zelve 't beste en ge-

VII DiLtu B ö fciukt*
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fchiktde fchip is in cas van veel zieken , en om
het van een lager af te haaien verdient een toe-

geftreken dek-fchip niet minder de voorrang ge-

geven te worden , vermits het niet alleen be-

vryd is van het tegenhouden der wind , tegen

het leyboord, tegen de boot en fchuit, tegen Tiet

leyboord van boot en fchuit , en de zuiging van

den wind, die uit de zeilen valt , en onder 't half

dek blyft hangen, daar een kuil-fchip al aan on-

derhevig is: maar daarentegen, de wind die uit

de onderzeilen op het leydek van een drie-dek-

ker nedervalt , houd het fchip tegen voor 't af-

dryven , of douwt het zelve met een weder-
ftuitende kragt als te loefv/aard op, byna als of

het een zwaard onder de ky had. Al/oo moet
dan volgen , dat het minder afdryft als een kuil-

fchip, dewyl het veel minder in den voortgang

verhinderd word. By gevolg, nuttiger, en nood-

zaaklyker om het van een lager af te haa-en, en
voor klippen en ftranden beveiligd te worden.
Het fchip Bodtland heb ik in anno 1776 en

1777 in myn retour van Batavia na herwaards

gecommandeerd: Op welke reis wy den 14 A-
pril 1777 van een ftorm beJoopen werden , die

tot den 15 dito duarde , met een vretsfelyke

verbolgen zee verzeld, zoodanig hard. dac het

kuii'fchip Dui'/enbrug zyn gelieel tuig verlooren

heeft, en ook na alle waarlcbynlykheid veron-

gelukt is. De overige kuil- fd .epen, ais Men-
tor, de held Wolteraade, de Cornelia Hiilegon-»

da en Blyenburg hebben veel "geleeden , en ly
het ontladen vry wat fchade aan hunne ladin-

gen bevonden te hebben. Bodtiand [?ynde een
drie- dekker] heeft zich in dezen ftorm in allen

Op'

I
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Opzichte zoo wel gehouden , als ik noch nirrmer

in een kuü-fchip gezien enbygewcond heb, leer-

gende onder de gereefde bezaan en üorm-fok cl-

toos digt aan den wind , zonder meer als een en

ten hoogften twee ftreken af te vallen , en geen

water overneemende , zodanig , dat by de ontla-

ding bevonden is, een onbefchadigde lading te

hebben aangebragt. Ik rooet dan in gemoede op

myn woord van eer verklaaren , dat ik nimmer
zou wenfchen met andere als drie-dek Ichept^n

te varen, alzoo ik dezelve in alle opzichten de

bekwaamde , nuttigfte en befte fchepeabevinde te

zyn; geiyk zulks duidelyker te zien is , als ik ver-

moogende ben om het te befchryven in de ove-

rige twee antwoorden onder de zinfpreuken:

J^erkreeg de Zeeman in den nood &c, en

Foor de eer van Noachs Gildebroers,

Welke twee fchryvers myns bedunkens bei-

de zoo wel aan de voorgeftelde Vragen voldoen

,

dat ik voor myn aandeel 'er geen de minfte re-

flectien tegen weet te maaken. — Alle geval-

len hier ter zaake dienende worden door hun
aangehaald, invoegen dat ik oordeele in dezen
aanmerkingen te maaken , niets anders zyn zoude
als verveelende herhaalingen van hunne gezeg-
dens en bevvyzen. Deze twee fchryvers fteni-

men met hunne bygebragte bewyzen zoo zeer
na overeen, dat ik, na het Ie: zen en herleezen

noch niet konde belluïten , aan welke van beide

den gouden Medaille zoude toewyzen, zonier
den anderen te verongelyken , maar na een der-

deraaal leezens is my voorgekomen , dat de
fchryver onder de zinlpreuk : verkreeg de Zee^

B b % man
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wan in den r.ood &c. het naaste en 't beste aan
de opgegeven voorüellen \olda.in heeft, om twee
redenen , als eerftelyk, dat zyn ld. deze onder-

fcheidene voorftellen in ordre gevolgd heeft; en
ten tweeden wat nlgeraeener in zyn Ld. reciCr

neeringen en bewyzen geweest is ; alzoo zal

,

myns bedunkens , aan zyn £d. de gonrien Me-
daille het naaste tcekonien. Zoo ik roti;ians in

dezen verkeerd mogte geoordeeld hebben , zoo

bidde U Wel Ed. Geftrenge deswegen cm ver-

fchooningj alzoo dezelve in gemoede betuige na

mj-Ti beste ker.nis behandeld te hebben ; terwyl
ik de Hoogfte Wysheid fmeeke, dat Hy Uwel
Ed. Geftrenge met een ruime maat van wys-
heid moge beftraalen , op dat den geenen , die

ik in dezen mogt onregt gedaan hebben, door

U Wel Ed. Geltrenge mag recht gefchieden : in-

middels is myn harten wensch, dat alle poogin-

gen van U Wel td. Geftrenge met 's Hemels Ze-
geningen mogen agtervolpd en bekroond worden,

ïntusfchen neeme de vryheid roy m U Wel Ed.

Geftrenge's vermoogende protectie te recomraan-

deeren, en my met diepen eerbied en waare
Hoogachting te o derfchryven

,

PFel Edele Geftrenge Heerenl

U Wel Ed. Geftr^ Ond. rdanigfte Dienaar

(was Geteekend)

CORNELIS PiETEFSZ.
[Commandeur van de ISe-

derlandfche Oost- Indifche

Ketourvioot.j

MIDDELBURG,
den I xipril 1770.

BY-
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BYLAAGE IX.

Extract uit het Journaal van my onder"

gefchreve , waar hy gevoegd zyn eenige

meerdere annotatien ter materie dienen-

de^ aangaande myn onderhebbende Eo'

dem hot Hof ter Linden , ali ivitnpel-

voern'er; geconjungecrd niet de fchepen

Fredenbrfen Abbekerkt beide van Chi^

na repatrieerende.

JVII aandag den 23 Augustus 1779- op de mid-

dag hdiden bevonden INoorder breedte 31 gr.

I7''minuren , lengte 340. 51 minuten de wind Z
ten O. Z. Z Z O. Z O. O Z O. tot Oost door den

dag, gemeene koelte met een nevelige lugt, in

de eerfte wagt kregen nu en dan ftyve buyen

met een gefpanne lugt, ziende vuuren van bei-

de fchepen op een behoorlyke difl;antie van ons,

tegen 12 uuren maakten 't voormarszeil vast,

in de Honde wagt aanneemende ftormbuyen mee

een zwaare lugt, weerligt, in 't N W. W. en

Z O. met hooge verbolge Z Z W zee , de wind

O maakten 't groot marszeil en fok digc , hieu-

wen de fchepen Kieest op een peyling.

Dingsdag den 24 dito om 4 uuren harden

llorm uit den oosten , neemende de brararaas af en

fchieten de ftengen, onder 'tafneemen der bram-

B b '^ raas
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raas badden vliegende fengen , waar door de
bramzeiis van de raas aan ftukken vloogen , dree-

ven voor de bezaan enltagzeils, met den dag
ziende fchepen met ons leeggen , doen voor top

en takel alle (Ine^ vermits het zwaar wo''-:! en
men tamelyk wel lag, peild' n 't fchip Abbe-
kerk N. W. ten N. en Vredenhof N. O. ten N.
na g;sfing i myl van ons , zeilende eerstgemelde

bodem een weinig onder onze ley van daan , de
wind verminderende , dog de zee zwaar woeden-
de uit den Z. W.. N, W. en Oosten , tot om 7
uuren kreegen een weinig ftilte, en daar ep
een vreefelyke orcaan uit den N, en N, ten W.,
zien de fchepen als evengemeld, tot om 9 uuren
was het zwaar bezet met harden regen en on-

befchrytleJyk geraas van den wind , zagen niets

doen V dn de fchepen , maar wierden beantwoord
op 't doen van nu en dan eenfchoot, egtcr hoor-

de men zulks maar geduurende een half uur,

hagen mrt de fteven om de West en W- Z. W.
waren differente maaien met het ganfche boord

onder, en wel zoodanig, dat het water over

het fcheerhout van 't groote luiic aan ley Hond,

alsmede op 't half-dek, de wind en zee was
zoodanig woedende, dat men geen onderfcheid

zag tusfchen de lugt en hooge verbo^ge zee

,

vreesden oogenblikkelyk door dezelve te zullen

worden overrompeld , of wel dat het tuig moest

over boord waaijen, woei ook 't groot marszeil

en bezaan , offchoon goed vastgemaakt , geheel

weg, laagen in deze akelige omftandigheden

tot om II uuren, als wanneer men verlichting

van weer bemerkte , en het omtrent een half

uur daama tegens alle verwagyng fchielyk op-
* Jilaar-
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klaarde , zaagen van de fteng niets van de fche-

pen , 't weik ons uittermaten ontftelde , vermits

men in dien tyd niet konde uit elkanders gezigc

zyn gedreeven , en 'er ook geen de minfte mo-
gelyisheid was geweest, om van den wind te

loopen , konden doen wel 3 a 35 myl ver

zien.

Gedaurende dezen orkaan , als mede in differen-

te andere op deze reis overgekoame ftormen ,

heeft het fchip het Hof ter Linde als onver-

beterlyk teqen de zee zig geweerd , en zeer ge*

makkelyk gelegen, egter met dat onderfcheid,

dac indien men een drie-cieks-fchip had gehad

,

daar alles op verzien is na zeemans iiyl , men
a' foiut niet aan de gevaren van door 't leywater,

dat een kui:- fchip door zyn zwaarte op het dek
zwaar doet overhaalen , zouden blood gefteld ge-

weeft zyn , en waar uit veel onheilen en zwaa-
re gevolgen kunnen ontftaan: ook is 't niet te be-

paalen, hoe veel men in een kuil-fchip aan oni-

gemakken blood gefteld is , wegens veele ande-

re zaken; dus tot con(èrvatie van fchip en volk

ftellende abfblut de drie-deks boven de kuil-fche-

pen meest in alle gevallen, hebbende de eersc

ondergeteekende de eer gehad van als Schip'

per, zoo met een drie-deks fchip , als met kuil-

fphepen , in de meeste gevallen van ftormen , len-

fen , byleggen , een groot genoegen gehad over
het gemak dier fchepen, zoo voor volk als laa-

ding, en nooit verhinderd geworden door 'tmee-
nigvuldig water, om te kunnen fpys kooken, ge-
lyk in de kuil-fchepen by ftormend weer dikwils
voorvak.

Zynde dit relaas van dit droevig geval na onze
JB b ^ bes-
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besre weten en kennis hier ter neder gefteld en
onderteekend.

Actum den 13 October 1779.

(Was Geteekend)

Als Schipper /.. A. H^^LVFy^AN,
Otpejftuurman CARL F' SCHAK.
Onderftuurman C. HARlNGMAbT,

BYLAAGE X.

"VVel Edele Agtbaare Heer!

D.e hoedanigheid van drie-dek-fchepen zyn
beter rcyns bedunkens, ?oo ver ray de onder-

vmdinge geleerd heeft, dan de kuil-fchepen, in

deze navolgende gelegenheden.

Ten eerften . als zee-fchepen.

Ten tweeden, a^s fel .epen daar het gemeene
volk beter kan gelogeerd , de zieke beter ge-

plaatst , voor de broeiende hitte tusfchendeks be-

waard worden , en door zorge, datze nooit ofzeer

zelden , by droog weer met nzne voeten loopen,

en nat zynde daar legen niet kunnen wegfchui-

]en en zoo nat in flaap vallen , en tot het ge-

me'-n gemak en verhoeding -can koude op de 't

huis reize en in 't land.

Ten

<
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Ten derden , voor het gemeen gemak van
't volk en Officiers, in 't doen van alie maneu-
vres met deze fchepen.

Als zeefchepen, hebben de hoedanigheid,

datze (de voorzorge genoomen hebbende, de bo-

Vtrn dekpoorten , daar men water door over-

neemt, digt te m;.ken O niet kunnen overvallen

worden door meenigvuldig w;)terder ftortzeeën,

die men meenicmaalen overkrygt, in 't bydraai-

en , en bygedraaid zynde door 't fchraallen der
winHen,

Of door het kwalyk byleggen der fcnepen

,

dar veroorzaakt kan wordn, door vcfcheide
oorzaaken : ten ar-deren, dat men door het zwaar
over laicn oer fchep-n , nooit zooveel v/arerop
zyn dek heelt, of men kjn zig altyd redden ,

daar hy de hd. Oost-lndifche Compagnie ver-
fc'ieide fchepen door genoodzaakr Z5^n geweest
haar Hukken over boord te gooien, haar boven-
tuig te kappen, en zoo in honderHe ongelegen-
heden zyn gekomen , om dat de f-hepen niet
wilden ryzen , door het meenigvuidige water dat

in de kun ftaar , en de fchepen grootelyks door
verzwaaren: ik heb door onde.-vinding, dat men
daar op de drie-dek-[chepen niet voor behoeve
te vreezen

Met het Ed. Compagnie fchip Oostcappelle
in den jaare ,.jy6 op de zuider breedte van .^9

gr. en 10 min. lengte, 78 gr., lensden voor
de fok en groot marszeil van •? reeven , wa-
ren geiioodzaiikr om by ti draaien , door de
flegte ftiat waar in onze zeilen waren, draaiden
by voor de ge-eefde befian, en aap over lluar-

boord met baiiSDoord halfe toe ; daar itond een

B b 5 he-
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hemelhooge zee , de wind woei uit den N. W.
een ftorm, waar door het fcbip zoo zwaar over-

haalde , dst de Icyjuffers uic het groot wand
geftadig onder water haalden , en wel eenig wa-
ter op het boven dek bragt. maar geftadig we-
der wegliep, zoo dra het fchip v/eder rees,

en op het onder of tweede-dek ftond circa de

hoogte van een half voet water , dat niet bin-

nen de roospaarden der ftukken kwam , hetgeen
beiet wierd door dat de fplegaaten by continu-

atie onderlagen, en hier van konde het fchip de

minste hinder hebben ; en het zelfde heb ik onder-

vonden op 'tEd. Oost'Indifch Compagnie fchip

Stavenisfe , in verfcheide ftormen , die ik 'er mede
hebbe bygewcond , op 't rif van Anguilhas en

in de Spaanfche Zee , daar wy de zee zoo ver-

bolgen gehad hebben , dat meenigmaalen met de

leynokken van de onderraas in 't water haaJden ,

zonder dat de minile verhindering van het water
haJden , ja zelfs dat 'er geen van 't volk natte

voeten had , en geen touwtje van zyn plaats floeg,

in dat weer floegen onverhmderd door 't water

een groot zeil aan , dat 's morgens na 't reeven

in de gyen uit de naaden floeg.

De kuil-fchepen die by ons in de vloot wa-
ren en het zelfde weer hadden , hebben het water

in de kuil gehad gelyks het leyboord , dat tot

het fcheerhout van 't groot luik ftond, waar
door met overhaalen al het opgefchote touw-

werk van zyn plaats , en door eikanderen floeg >

en zoo by donkere nagten zeer hinderlyk is in

de maneuvres , door het onervaaren fcheepsvolk

,

daar men dikwils mede gefcheept is , en door

dat v/acer , dat in de kuil ftond , met zoo veel

ge-
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gemak zulks niet hadden kunnen te werk ftel-

len.

Ik heb ook verfchillende maaien gezien ,

dat de drie-dek-fchepen , minder afdrift hadden

in 't by den wind zeilen , of in ftorm dryven ,

en hebbe een klaar bewys daar van gezien , den

II Mey dezes jaars, dat het fchip Holland by-
Jag voor zyn befaan en aap , daar wy ook voor

bylaagen, dog hem naderende zagen, dat het

fchip zyn dryfanker buicen boord had; waarop
wy ons groot ftagzeil byzetten , om gemelde
fchip te loefwaards te pasfeeren, om dac men
niet konde afhouden , voor de fcheepen die te

digt onder onze ley waren, zoo dat wy gemel-

de fchip Hol' jnd met drie ftormzeilen in een

wagt circa drie ilreeken te loefwaard opzeilden

,

en dat wy het ondervonden , dat byleggende in

ftor 11 , of in handzaam weer zeilende , geftadig

de vloot te loefwaard opzeilden, het geen ik

ook in den jaare 1776 in het zuiden zeilen, langs

de kust van Brafilien, met het fchip Oostcap-

pelle geftadig Zuid hadde en zoo ondervon*

den , dat gemelde fchip weinig afdreef, en
het met het fchip Stavenisfe in Indien varende,

in gazelfchap van verfcheidene kuilfchepen ,

altyd bevonden , dat beter loef hielden dan gem.
fchepen , het geen ons, die de route naar Indien

doen langs Brafil zeilende veel helpt, dat wy niet

vervallen op die Kust , waar door die reizen

buitengemeen tegenfpoedig zyn , en zeer fcha-

delyk voor de Comp.
Én ons veel voordeel zoude doen , in het van

een lager wal met ftorm aftezeilen , daar dan

zyn touw onverhinderd op het tweede dek
klaar
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klaar kan gelegd worden, en men niet behoeft

bevreesd te zyn , dat 'er onbevaaren volk door

bezeerd , of door het lopende touwerk . dat op
het dek ligt in 't bergen van zeilen verhinderd

kan worden : het is wel waar, dat een Capi-

tein zyn touwerk niet geftadi^ kan zien , dog een
Onderlluurman diende zoo veel bekwaamheid te

hebben , om hem zulks te vertrouwen , en zoo die

niet vertrouwd mogt worden , heeft de Capitein

zulks maar aan zynOpperituurman te ordonneeren.

Ten tweede, wat het logement van 't volk

aangaat, zo lang men geen zieken heeft, zoude

men kunnen eenige der beste matroozen bakken

onder het halfdek plaatzen , om het bekwaamde
volk met 'er haast op 't dek te hebben by ver-

eisfchende gelegenheden, en dat de bakken van

alle ambagtsliedcn langs de boot konden ge-

plaatst worden ,t om meer ruimte te geven aan

't volk, dat op 't derde dek logeert, edog zoo

men zieken krygt, kon men , zoo het getal groot

is, zieken-grenzen maaken langs de booten on-

der het halfdek , die met zeildoek onverhinderd

zonden kunnen afgefchooten werden, en daar 't

na goedvinden der fcheeps-doctooren het warm
of koel zoude gemaakt worden, en met groot

geraak de zieken zouden kunnen geholpen wor-
den , zonder ongemak van de gezonde.

Men kan ook op de drie-dek-fchepen geftadi-

ger lugt tusfchendeks brengen, dan op kuil-

Shepen, om dat men de brefennings en roos-

ters meesten tyd kan openzetten, als men maar

een rand of kraag om de luiken laat maaken van

een opftaande noordie deel, tot befchutting van

't waxer, dat door de langs de zyden lopende

zee-

I
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zeetjes, door de fctnitpoorten komt, zoo de ftuk-

ken mogcen te boort liaan , of fpiegaaten , dus
kan men geftadig twee koelzeilen gebruiken , te

weeten één in 't groot luik , en één in 't kabel-

gats luik, daar in 't fchot een rooster diende

gemaakt te worden, waar de lugt doorfpeeide,

ik heb het op myne uitreize, daar 312 koppen
logeerden, 't zoo koel gemaakt, dat men 'er zeer
onverhinderd konde zitten, ja zoo, dat 'er de
Doctor verfcheide maaien om verzogt de koel-

zeilen weg te laten nemen ; wy waaren zoo ge-

lukkig , fchoon een paasch fchip hebbende, daar or-

dinair het befmetste en ongezondfte volk meede
gaat , om datze reeds lang by de zoogenaamde ziel-

verkopers zyn opgeflooten geweest: wy kreegen
ook in 't begin der warmte 'er eenige Haaltjes

van door agt of tien man, die rotkoortzen kree-
gen , die men direct fepareerde van 't gezonde
volk, en door die te preferveeren door 't ge-
bruik van veel zuur. — De huishoudelyke
regëringe beftond in manier als volgt;

De quartiermeesters wierden gelast de ma-
troofen in agt te neemen , en de corporaal de
Ibldaten, datze zig reinigden, haar vuil gewor-
den plunje wasten, egter verbiedende fuldaten en
matroozen het hair af te fnyden om ze niet mis-
moedig te maken.
Het water wierd buiten den Tropicus daags

tweemaal , en binnen den Tropicus driemaal
vier mudsjes verftrekt; bet brood wierd met
het gewigt uitgedeeld, en in de masfa zoo veel
onthouden , dat 'er tweern; al ter weeke brood-
fop van wierd gekookt , die geprepareerd was
op de volgende maaier

;

Het
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Het brood wierd met water en pruimen ge-

kookt, eenigen tyd voor 'tfchaffen wierd 'er hy
gedaan eenige tamaryn water , zuiker en franfe

wyn i s'woensdag s'snorgens wierd 'er water en

azyn over de gort gegeven , die zulks begeerden

,

en zondags binnen den Tropicus wierden agurk-

jes by het vlees gegeven : liet waren de gevol-

gen daar van , dat wy op de Caab de goede boop,

en re Batavia alle gezond volk bragten , liadden

geen dooden gehad , die aan fcheeps ziektens

waren geftorven, het geen my voorkomt, dat

'er het ruim logement niet weinig heeft toege-

bragt.

Het is wel waar , dat het volk geftadig in de

open lugt moet ftaan , zoo lang zy de wagt heb-

ben, dog zulks kan te gemoet gekoomen worden
door prefènnjngs, die in 't fokke en groot wand
te loefwaards kunnen gehangen worden , om 'er

het volk agter te laten fchuilen, in regen of in

't pasfeere der koude; maar zoude oordeelen , dat

het best was, het vojk in beweginge te houden,

en ze daar door voor een huiverig 'neid en 't

in flaap vallen te bewaaren, het geen nat zynde

ten uiterfte nadeelig is: de ondervinding leert

ook , dat op kuü-ichepen , daar het volk , dat op

de bak hoort, en zoo wel als op de drie-dek-

kers in cie open iugt ftaat , zonder een zoo ge-

raamde befchutting net gezondfte is van 't gehee-

]e wagts volk, dat denkelyk veroorzaakt werd,
dat ze meer beweeging hebben en frisfer lugt,

dan in den kuil, en by regenachtig weer nooit

naite voeten hebben ; daar by heeft het vo'k be-

ter occafie op de drie-deKkers, om haar nat ge«

worden goed te droogen, met het te hangen voor

langs
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langs de boot , daar het ten minften geen broey-
ing tusfchendeks veroorzaakt , die altyd met
een benaauwde lugt gepaard is; en eindelyk

het logement is ook beter voor 't volk, dat met
drie-dekkers vaaren in *t land en op de 't huis

reize , daar ze alle moeten logeeren onder 't half-

dek , dat dan zeer bekrompen uitkomt , en die

bakken , die in het voorfte logeeren , zyn by dea
wind zeilende en nat weer hebbende, altyd

nat , het volk op de 't huis reize en in 't land

zyn zeer liegt, ja byna nooit, van hangmatten
voorzien , en moeten dienvolgens op de kisten

en in den regen leggen, daar in 't land op de
't huisreize veel ziek volk uit ontftaat : wy heb-
ben ons volk in 't pasfeeren van de noord , be-

ter logement kunnen bezorgen, door by nagt
de ftukken binnen te halen , en de poorten digt

te maken , Waar door 't volk een warm loge-

ment hadde , terwylze die felle koude niet meer
gewend waren , en ze voor verkoude ziektens

bewaard wierden , die op de kuil-fchepen plaats

hadden.

In het doen der maneuvres overtreffen de
drie- dek-fchepen ver de kuil-fchepen, terwyl
men, met weinig volk , de voor- en agterzeilen

beter en fpoediger kan regeeren, terwyl het

van vooren na agter loopen fpoediger kan ge-
fchieden op een glad dek , dan het op en afklim-
men der trappen , dat van niet meer dan twee
man te gelyk kan gefchieden, en waar door
dikwils door onvcorzigtigheid het volk haar bee-
nen ftooten en zulks niet zeer ligt geneest door
't werken in ryst , peper, en diergelyke din-

gen meer, groote gaten en toevallen aan de bee-

nen
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ren krygen, waar doorze belet worden haar

dienst te doen, en dan op een reede komende
na de Hospitalen verzonden worden , daarze

veelmalen gezond ingaan, en ziek of zeer zwak
uitkomen.

De OfBcier , die de wagt heeft , kan hy ruuw
weer met groot gemak en fpoed vooruitgaan,

2CO dra 'er vooren iers moet gedaan worden

,

om het niet alleen op een Schieman of zyn maat
te laten aankomen , en kan zyn wagts^ olk beter

by den anderen houden , en zien , zoo dra hy iets

ordonneert , of het ter uitvoer gehragt word, en

reguard flaan op de deks-offic.eren , datze niec

flaapen , dat veelmaal op kuil fchepen gebeurt

,

om datze buiten het oog zyj ; en in ftorm als men
vojr de onderzeilen bylegt, en daar moeten zei-

len geborgL=n worden, kan zulks met grooter

gemak óp de drie-dek- fchepen gefchieden, otn

dat het dek ruimer is, en i.y al fr zwaar werken,
dat het volk niet ftaan kan, kunnenze gaan zit-

ten en zoo de geytouwen en gordings voorhaa-

]en , en ook met grooter gemak over en weer
te koomen , ovt r de roosters daar de boor in üaat,

als rond oe toof te loopen, en in zulk weer zeer

veriiinderd worden door 't water , dat aan de

ley in de kuilltaat, dat men niet by de leyfok-

ke fchoot kunnen koomen, om die behoorlyU te

vieren , en wel door 't overvallen van Itorm-

buien , en met lenfen de fok- fci lootcn nit t los kun-

ne; krygen , door dat het water zoo hoog in de

kuil ftdat, waar door het fciip zeer groot ge-

vaar lco[.t van ondei de zeilen tefmooren i?'car

word aoor zeelieden, die door vooroordeel of

door onkunde de drie-dekkers verwerpen , ora

dac-
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dat ze 'er nooit meede gevaren hebben, en dee-

ze les voor een zetregel houden, dat onze vcor-

ouders zyn met kuil-fchepen gekomen , waar-
om wy niet? ingebragt, dat 'er te langen tyd
noodig is , dat eenig volk opkcmt van 't fpil m
't anker ligten , het geen myns bedunkens , zon-

der groote kosten voor de Compagnie te maktn

,

verholpen zoude kunnen worden, zco n;cn d^t

Ipil , dat op 't half dek ftaat , maakte , dat het in

de kop van 't groot fpii inging, en met een y-
zer flothoud vast zoude kunnen worden gezer

,

dat zeer veel kragt zoude toebrengen aan 't gioo-

te ipil , en dan had men volk genoeg om de zei-

len af te kunnen haaien , zoo dra het anker ge-
ligt was.
Hoope, datU Wel Ed. Agtb. de ver\varrini;e

,

die hier in mogt plaats hebLen
, gunftig za! excii-

leeren, en hoope, dat ik voor 'tgeringfie aan U
"Wel. Ed. Agtb. order mag geöblerveerd I-ebben,

en heb van niets dan van ondervindinge gefpro-

ken; en heb de eer te zyn, na my zelven te

hebben gerecommandeerd, met alle eerbied;

Wel Edele en Agtbaare Heer!
1

U Wel Ed. Agtb. Dienst-

wiiiigen Dienaar

P. H, DE HAERT,

VII DEEL. C C
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PROEVEN EN WAARNEEM INGEN;

NOPENS DE

NATÜÜR.LYKE en INGEENTE

K I N D E R P O K J E S;

DOOR.

L. B I C K E R. M. D.

Mf Me_ 4l£_
•V^ TP" VF'

Quo nimirum pluribus obfervationibui , et a

diverjïs hominibus factis , res evincitur , eo

tutius de ejut praeftantia pronunciare licet,

MüRRAY, Histor» Injit. FarioLin Suecia^

Prooem, pag» ii.

ÖI.

Hoezeer de nuttigheid van de Inen-

tinge der Kinderpokjes , door de
ondervindingen van gantsch Europa

,

en zelfs van alle de andere gedeeltens

der waereld, overvloedig bevestigd,

FJL D&EL A ea
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en de beste wyze van dezelve in 't werk
te flellen , overal bekend zy , zoolang

als 'er Landea of Volken zyn , welken
deze heilzame praktyk niet algemeen
aangenomen hebben , en zoolang de
welvaart der burgerlyke Maatfehappy-
en vordert, dat men het menfchelyk
geflacht, zooveel mogelyk is, in 'tlee-

ven behoude en vermeerdere , zal het

dienstig en noodzaakelyk zyn , dat men
de nuttigheid dier konstbewerkinge

,

door nieuwe proeven en ondervindin-

gen , ftaave, dat men de ontdekkingen

,

die de toediening derzelve veiliger en

algenjeener maaken kunnen , aan het

licht brenge, en dat men intusfchen

'^ich toélegge, om de behandeling der

iiatuurlyke Kinderpokjes te verbeteren,

't Is met deze bedoelingen , dat ik

fcier mededeele eenigen myhér proe-

ven en waameemingen, welken ik voor-

naamelyk , in de twee Epidemien der

Kinderpokjes, die, in de Jaaren 1772
en 1776, in onze Stad geregeerd heb-

ben, genomen heb, nopens zoodanige

byzonderheden der ingeente en natvrar-

lyke pokken , éiQ aan fommigen nog
twyfFelachtig voorkomen, waar omtrent

roenhet, tot hier toe, met volkomen
eens
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eens is, of die wel verdienen bevestigd

te worden. De proeven en waarnee-
mingen, betrekkelyk de ingeënten, zal

ik laaten voorafgaan , wegens de gevol-

gen, die ik 'er, tot de natuurlyken , uit-

trekken zal , en daar in de orde vol-

gen , welke het beloop der Inëntinge

zelf aanwyst, -^

öii.

Het faizoen en de luchtgefteldheid

waren voorheen eene der eerfte en voor-
naame zorgen omtrent de In&iting.

Men verkoos den Herfst en Lente, bo*

ven den Winter en Zomer, omdat
men eene gemaatigde lucht het beste ,

en eene groote koude even zoo nadee-
lig , als eene groote hitte oordeelde*

Naderhand , toen men meende gevon-
den te hebben, dat 'er de koude zeer

voordeelig voor was , gaf men den win-
ter de voorkeur, te meer omdat het
meer onder onze magt is eene te kou-»

de lucht, naar yereisch, te verwarmen,
dan eene te warme behoorlyk te ver-

koelen. TissoT verkoos voor de kinde-

ren het laatst van den Zomer, of den
Herfst , xneenende dat zyaa dien tyd

A 3 doQt^
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doorgaans het gezondfte , en het ge^

fchiktfle 'er toe zyn , omdat zy meer in

de open lucht geleefd, meer beweeging
gehad, en meer vriigten gegeeten heb-
ben , dan gemeenlyk op het laatst van
den Winter, of in de Lente,

Men heeft vervolgens , in alle faizoe-

nen, ingeënt, v/anneer men het, we-
gens eene algemeene befmetting , gera-

den vond; terwyl men echter, buiten

dit, het eene jaargety boven het ande-
re bleef verkiezen ; en daar zyn 'er

nog, die zelfs in zulk eenen tyd, de
koude van den Winter even zoo zeer

vreezen , als de hitte van den Zomer >

en die daarom liever tot het voor- of na-
jaar wagten»

Ik heb ,
gelyk anderen , het geheele

jaar door, ingeënt, en, in het gantlche

beloop der ziekte, in de toevallen , en
meenigte der pokken geen verfchil van
belang ontdekt, althans niet zoodanig

een, 't welk de ziekte zwaarder , of ge-

vaarlyker maakt. Ik heb, in 't midden
van den Winter, in de ftrengfte koude,
eenige Inëntelingen gehad , met veel

pokken , en meer dan gewoonlyk ziek

,

en , in 't midden van den Zomer , ver-

fcheiden^ met zeer weinig pokken, ea
naauw-
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tiaauwlyks ongeileld ; niettegenftaande

ik die allen den zelfden eet- en leefregel

enz. heb laaten houden.
Uit deze ondervindingen , en ande-

ren , die volgen zullen , meen ik te mo-
gen befluiten , dat het faizoen 'er weinig
of geen verfchil , althans geen gevaar
aan toebrengt; en gevoiglyk, dat men
kwalyk doet, met de Inenting, om het
zelve , uit te (lellen , vooral , wanneer
de pokken heerfchen; gelyk ik ook in-

dedaad ouders kenne> die zulk een uit-

ftel , ten aanzien van hunne kinderen

,

zich te iaat beklaagd hebben. Zoo 'er

al iets is, 't welk men, betrekkelyk de
luchtgefteldheid , in de Inenting be-

hoort in acht te neemen , is het , dat
men best niet inent, wanneer 'er andere
gevaarlyke Epid^miën heerfchen. Dat
men echter veilig kan inenten, wanneer
'er eene Epidemie van Kinderpokjes re-

geert, en dat de konstige befmetting de
natuurlyke niet verzwaart, heeft de on-
dervinding, in beide de gemelde Epide-
miëiif ons ook duidelyk doen zien.

Ö III.

Ds tweede zorg , omtrent de Iné'a-

A 3 ti"g?
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ting, is de keus der otiderwerpen , en
hier wel het eerst die van derzelver ou-
derdom. DiMSDALE , en anderen voor
hem , hebben de Inenting in Kinderen

,

beneden de twee jaaren , afgeraaden en
zorgelyk (a) geoordeeld. De meeste In-

enters hebben dit gevoelen omhelst.
MATTY heeft hierom in een byzonder
Vertoog, over de voordeelcn der vroe-

ge Inenting, gepoogd te bewyzen , dat
deze konstbewerking , in eerstgeboren
Kinderen, veilig, en zoo wel voor de
byzondere perfoonen , als voor de Maat-
fchappy nuttig en noodzaakelyk(b) zy,

T, PERCiVAL heeft hier opzettelyk tegen
gefchreeven , en , door zeer vernuttige

redeneeringen , getragt dat gevoelen om
ver te werpen (c). jDaarna heeft M. lo-
cker, om dit gefchil te befiisfen , eene
meenigte van eerstgeboren Kinderen in-

geënt, en wel met den allergcwensch^

ten uitflag (d). Dit niettegenftaande

zyn

^a) Esfay o» the frefent Method of Inoculation, pag. 5,

(bj Medical obfervatiowi and Ivquiriet by a Society of
Thyfcians in Londou. Vol. III. pag. 2S7. En de Ver-
handelingen van de Hollaudfche Maatfchappyë der
"VVcetenichappen. VI. Deel. 2de ftuk. Bladz. 469,

(cj On the Disadvefitages^ i^hiih attena the Imcula"
tion of Children in early infancy.

(d) Obfervat. practic, circa InQculationem Variolatum

in ntQ'Uafis ififiitutam.
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zyn 'er nog , ook in ons Land , vef-

fcheiden beroemde Inênters , gelyk Mi

W. SGHWENCKE (e), CAMPER (f) , en

anderen, die het inenten van Kinderen

,

beneden de twee jaaren, en vooral die

zuigen , buiten hooge noodzaakelyk-

heid , afraaden. Sommigen zyn , naair

het my toefchynt, daar van vooral we-

derhouden , door de vreeze , dat 'zy ,

door een ongelukkigen uitflag , de alge-

meene invoering dezer praktyk bena-

deelen mogten. Wat my belangt, ik

heb reeds voorlang geoordeeld ^ dat

men gezonde kinderen in de eerfté

maanden van hun leeven , tot dat zy
tanden krygen, veilig kan inenten (g),
en tegenwoordig ben ik 'er , door de
ondervinding , in bevestigd. Ik heb
zuigelingen van allerlei ouderdom , van

3, 5, 9, en lo maanden ingeënt, en
verfcheiden Kinderen, onder de twéé
jaaren, zonder eenig kv/aad toeval ^ en
de meesten derzelven hebben wéinig

A 4 pok-

fe) Zie SANDIFORT, Natuur-en Geneesk. Bibli-

otheeii D. Vï. Bladz. 65S.

(.0 Aarimerkingên over de Inenting der Kinder-
ziekte. HUdz. 44.

(g) Tissors Raad^ecving voor de gezondheid
van den geaiecnen Mdii, aerde Druli, üladz. 5S3.
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pokken gehad. In Afiê, en vooral in

Circasfië , is deze praktyk algemeen in

gebruik , en altoos goed bevonden,
Hoe jonger de Kinderen zyn , hoe

gemakkelyker alles , wat tot de Inen-
ting behoort, in hen kan in 't werk ge-

field worden; byzonder nu het innee-

nien van geneesmiddelen naauwlyks
meer noodig is. De fluipen, en andere
toevallen , of ziektens , die men in zulke

jonge kinderen vreest , zyn doorgaans
gemakkelyk en zeker te voorkomen.

Voorders ben ik, met den Heer
MATTY , lang van gevoelen geweest

,

dat de Inenting het meeste nut aan het
menfchelyk geflacht, en gevolglyk aan
de- Maatfchappyë , zal toebrengen ,

wanneer zy algemeen in kinderen , die

maar eenige maanden oud zyn , in 't

werk gefteid word , en ik zal , in eene
andere Verhandeling, dit trachten na-

der te bewyzen.
In weerv/il van dit alles , geloof ik

echter, dat men veiligst handelt, met
kinderen , in welken men de tanden
wagt, niet in te enten, uit hoofde van
de gefchiktheid , die zy dan tot fluipen

hebben; hoewel ik ook voorbeelden ge-

had heb van kinderen , die , onder de
In-
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Inenting en zelfs onder de uitbottings-

koorts, tanden gekreegen hebben , zonder
eenig kwaad gevolg ; onder anderen een
kind van 7 en een ander van 9 maanden.
Misfehien is het kwaad, dat men 'er vaa
vreest, door open lyf te houden en de
koele behandeling, wel te voorkomen.

.

Siv.

Eene derde voornaame zorge, die
men voorheen , omtrent de Inenting

,

angstvallig in acht nam, bepaalde zich
tot de gelleldheid der onderwerpen.
Geenen , als gezonde perfoonen , mog-
ten deze bewerking ondergaan ; allerlei

ongefteldheden werden uitgemonfterd

;

en gelyk dit niet weinigen affchrikte

,

zoo werd het welhaast eene der gewig-
tigfte tegenwerpingen , waar mede men
de voordeelen der ingeente kinderpok-
jes boven de natuurlyken beftreed , de-
wyl dezen in raenfchen met allerlei on-
gefteldheden voorkomen. Men heeft

,

dit bemerkende, vervolgens lieden, met
yerfchillende ongezonde gefteltenisfen

,

ingeënt, en hier door den kr4ng en
het nut der Inëntinge aanmerkelyk
vergroot: "Thans, zegt de Heer cam-

A 5 „ PER,
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'„ PER , ben ik , gelyk uit myne behan-

„ deling blykt, volkoomen overtuigd,

„ en houde het zeer ongerymd, dat

5, men de Inenting zal doen aan een

„ gezonden , en geeven den zieken aan

yy zyn noodlot over* Myne Waarnee-
„ mingen , in het voorige Hoofdfluk

» bygebragt , moeten een yder overtui-

,> gen, dat, welk eene gefteltenis iemant

5, ook hebbe , de Inenting gefchieden

yy kan, namelyk als hel gevaar van be-

yy fmet te worden , door eene algemee-

„ ne Epidemie groot wordt. Ik fpree-

„ ke van gefteltenisfen , en niet van

„ ztektens, die hevig zyn ; zoo lang

y, deeze duuren, moet de Inenting uit-

„ gefteid worden'* (h). Ik ben volko-

men van diezelfde gedagten, waarom
ik , in de laatfte Epidemie , niet ge-

fchroomd heb , ongeftelde onderwer-
pen in te enten , en de ondervinding

heeft my doen zien, dat de ingeente,

gclyk de natuurlyke kinderpokken, fom-

tyds tot een geneesmiddel verftrekken.

ik heb ingeënt een Jongetje , oud vyf
jaaren , 't welk altoos aamborstig ge-

weest was, en van dit ongemak, te ge-

lyk

(h; CAMPERS Aanm. wer de Inent. enz. Bladz. 42.
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lyk met het afloopen der Inëntiiüge, ge-
neezen , en bevryd gebkcven is : een
Meisje 9 nog geen twee jaaren oud, met
eene vogtige Daauwworm , over 't gant-
fche aangezigt, hoofd, hals, enz» —

*

waarom het door een ander was afge-
wezen , welke huidziekte , tevens met
het opdroogen der pokjcs, weggegaan,
en niet wedergekomen is: een Jongetje
van gelyken ouderdom, dat lang ge-
fukkeld had , met zwaar ontfbken oo-
gen , zoodanig , dat het geheel moest
geblind worden , voor welk ongemak
men de beste middelen vrugteloos had
aangewend, en 't welk, tot myne ver-
wondering , op den zelfden dag , met
het uitkomen van eenige weinige pokjes,
geheel verdweetien , en weggebleeven is

:

e«n Man van 28 jaaren, met een koort-
fige gefteldheid, zeer beflagen tong,
verloren eetlust , bezwaarde ademha-
ling , hoofdpyn , loomheid en pynelyk-
heid , in alle zyne ledemaaten , en ge-
duurig gekweld met zweerende puisten,
over het gantfche lighaam , die aan deze
ongefteldheden , meer dan een jaar

,

had ziek gegaan, en, om van dezelven,
eer ik hem inentte, geneezen te worden,
alles, wat ik hem had voorgefchreeven

,

naauw-
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naauwkeurig gebruikt en in acht geno
men had, doch die geene verbetering

ziende , en de ziekte zeer vreezende ,

dewyl hy 'er kortlings drie zusters aan
verloren had, en in een huis was, daar
zy heerschte , de Inenting niet langer

begeerde uit te Hellen , en in wien de-

zelve ook zoo gelukkig geflaagd is , dat

hy, terflond na de uitbotting, volko-

men gezond , en , *t gene aanmerkens-
waardig is, zyne tong, die, zoo lang

het hem heugde , vuil geweest was , vol-

maakt fchoon geworden is ; eindelyk

twoe Kinderen , het eene, een zuigeling

van vier maanden, en het andere, een
jongetje van drie jaaren , beiden , on-
middelyk nadat zy van het roodvonk
herfteld waren, omdat 'er, in het zelf-

de huis , een ander kind aan de pokjes

flervende lag , en beiden met den geluk-

kigllen uitflag. Zoo weinig heeit men
fommige ongefteldheden te ontzien , om
de Inenting te ondergaan , wanneer
men door de natuurlyke Kinderpokjes

gedreigd word! — Daar zyn echter

teekens van ongeftcldheid , die beden-
king moeten baaren , eer men inè'nt. Ik
ent, by voorbeeld, niet gaarne in,

wanneer 'er eene koortzige gelleldheid

,

een
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een aanhoudende kuch of hoest, een
ontftelde flaat der fpysverteerende inge-

wanden enz. plaats heeft; of wanneer
de tong zeer beflagen is. Verfcheiden
maaien heb ik waargenomen, dat kinde-
ren, die eene wit beflagen en gedeel-

telyk ontvelde tong hebben , onder de
ingeente, zoo wel, als onder de natuur-
lyke pokken , het ziekfle worden , en
de zwaarfte toevallen krygen.

De vierde en eene der voornaamfle
zorgen, betreffende de Inenting, was
de Voorbereiding : zy beftond in eene
ftrenge onthouding van dierlyke voed-
fels, gegiste dranken en fpeceryën, en
in herhaalde reizen , door Mercuriaale
en Antimoniaale purgeermiddelen , flerk
te purgeeren , geduurende het beloop
van lo, 12 dagen, of langer, voordat
men inentte. De eerfte Inënters , een
SUTTON, DiMSDALE, WATSON, en an-
deren, oordeelden deze Voorbereiding
ten hoogden noodzaakelyk , meenende^
dat zy, door dezelve, den Lyder een
gunstiger gefchikthei^ voor de pokken
j^ezorgden, het pokgifgoedaartiger, en

de
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de kiekte veel Irgter en rriin-gevaarlyk

maakten. Deze meening greep ftand,
tot dat GATTi , in den jaare 1767 be-
toogde , dat de gezondheid hier de ee-

nigfte vereischte gunstige gefchiktheid
is, dat derhalven de Voorbereiding, in

gezonde onderwerpen, noodeloos, on-
nut, fchadelyk, en fomtyds gevaarlyk
is, en dat zy, in zieken, alleen beftaat

in dezelven gezond te maaken , en dan

,

ten aanzien van de pokken , geen Voor-
bereiding kan genaamd worden. De
redeneeringen en ondervindingen, waar
mede hy zulks betoogde , waren zoo
treffende , zoo overtuigende , dat men
het alleen aan vreesachtigheid , en ge-

brekvan ondervinding, fcheen te moeten
tocfchryven, dat veelen, op zyn Kom-
pas , in dezen niet zeilen durfden. Ver-
fcheiden echter omhelsden ^yn gevoe-
len en fchaften de Voorbereiding ge-

heel af. Onder dezen was in ons Land
de HOOGGEL. HEER CAMPER, die 'er zeer

gelukkig mede flaagde. "Ik heb 'er

» geen één, zegt hy, voorbereid; ik

^ heb omtrent 20 volgens dimsdale ,

,, Kwik en Antimonie gegeeven; >o als

„ WATSON behandelt , en geen Kw^ik

9y gegeeven; öo: heb ik voHtrekt niets

» voor-
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„ voorgefbhreven , geduurende de ge-

„ heele loop der ziekte, en juist die ge-

„ nen, welken ik op watson's of dims-
„ DALE'S wyze behandeld hadde , heb-

,, ben de meeste pokjes gehad, twee
„ Kinderen uitgezonderd , die aan de
„ borst waren". Edoch anderen , on-
der welken de hooggel, heeren m.
W. SCHWENCKE (i) , en VAN DOEVEREN
(k) , oordeelende dat men niet van het
ecne uiterfte tot het andere moest over-
flaan , bleeven by ds Voorbereiding ,
maar maakten dezelve korter van duur,
en minder ftreng. Deze handelwys , my
de voorzigtigfte toefchynende , heb ik
gevolgd, en ik heb dit te gereeder ge-
daan, omdat ik, in 't jaar 1768, duidc-
lyk gezien had, dat de Sunomanen,
wier inentingen ik hier allen heb byge-
woond, door eene ftrenge onthouding,
en vooral door geweldig purgeeren,
hunne Inëntelingen uittermaate verzwak-
ten, zonder de ziekte, wanneer de ge-
ftellen ongunstig waren, minder hevig
te maaken; terwyl ik fterk twyiFelde,
ofde hevige toevallen, die zy in fommi-

gen

fi) Zie SANDIFORTS Natuur- en <j6neesk. Bibli-
etheèk Deel VI. Bladz. 662.

(Ja) Dezelfde, Deel Vil. Bladz. X74.
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gen hadden , 'er niet aan moesten toe-

gefchreven worden. Ik nam echter
voor te onderzoeken, als 'er eene ge-

noegfaame gelegenheid zich opdeed ,

wat de ondervinding my hier omtrent
leeren zou, en dit heb ik in de laatfte

Epidemie volbragt. Ik heb eenigen , op
eene gematigde wyze, voorbereid; ter

zelver tyd afnderen niet als een zagt
purgeermiddel , den dag voor de inen-

ting , gegeeven , en drie , die ik zeer ge-

zond vond , in 't geheel niet voorbe-
reid : ik heb die allen even gelukkig 'er

zien afkomen , geen noemenswaardig
verfchil ontdekt, en zigtbaar waargeno-
men , dat eene langduurige en ftrenge

voorbereiding, indien zy geen nadeel

aanbrengt , ten minden geen voordeel

doet , en ik heb daarom befloten dat zy

,

behalven lastig , verdrietig , affchrik-

kende , en verzwakkende , geheel on-
noodig is. Ik heb vervolgens de mees-
ten , alleen den dag voor de Inenting

,

goed laaten purgeeren , en geen kwik
gegeeven, als in één kind, waarin ik

wormen vermoedde, en daar dezelven

ook voor den dag kwamen , en in geen
één heeft my deze manier eenig onge-

val, nadenken, of berouw veroorzaakt;

2y:
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2y hebben allen de ziekte gelukkig

doorgeftaan.

ÖVI.

Na de Voorbereiding , volgt de wyzé
van Inëntinge. Omtrent deze hebben
myne ondervindingen my doen zien

;

dat de tegenwoordige genoeg bekende
manier verre de beste is , en dat het al-

lergeringfte fteekje , met de uiterfle punc
van een Lancet, mits het, door de op-
perhuid heen dringe , voldoende is.

Sedert dat de nieuwe Suttoniaan-

fche wyze van inenten is bekend ge*
worden, is de oude manier door een in-

fnyding en een befmetten draad om ge-
wigtige redenen afgekeurd en in onbruik
geraakt. Onlangs zeide my de Heer in-
GENHOüSEN, wiens gezag in de zaak
der Inenting aan dat van een dimsdale
gelyk is, dat alle de ongelukken en mis-
lukkingen , van niet te vatten , van
zwaar te pokken, van de kinderziekte,
na ingeënt te zyn, door den natuurlyken
weg weder te krygen enz., die hy had
gezien en kunnen nagaan , altoos op de
oude wyze van inenten gevolgd waren.

Ik heb ook ingeënt, doo/ de pokftof
rn. DEELn B op
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op de huid te wryven , en dan dezelfde

plaatfelyke verfcbynfelen gezien, doch
tevens gevonden, dat die niet zco zeker
gaat , dat de imetftof zich niet gemak-
kelyk, door de opperhuid, mededeelt,
en dat men daar toe deze , door lang

en fterk te wryven, eenigzins verdun-
nen , of affchaaven , of dat zy 'er lang

op vertoeven moet,
In 't zekere ben ik onderrigt , dat

,

voor omtrent honderd jaaren , eene Joo-
din , in Rheenen woonende, in het

Sticht van Utrecht, de Kinderpokjes

voor geld mededeelde , door de korften

van Pokken , tusfchen de vingeren , te

binden, en 'er eenige dagen te laaten

liggen : zoo dat toen reeds de Inenting

op eene zekere wyze in ons Land ge-

oefFend is.

Omtrent de keuze der ftof , heb ik

met anderen , gevonden , dat men niet

zeer kiesch behoeft te zyn. Ik heb
myn eigen kind ingeënt , met (lof uit fa-

menvloeijende pokjes van een Lydertje

,

dat 'er aan geftorven is ; een ander met
flof, genomen uit een lyk; twee met et-

ter uit een zweertje , dat in mynen vin-

ger , door de Heek van een, met pok-

flofbefmec, lancet ontilaan was; ver-

fchei-



DE KINDERPOKJES. lp

fcheiden met rypen , dikken etter; doch
de meesten met verfche , dunne, klaare

pokftof of van natuurlyke of van inge-

ente Pokken ; maar ik heb 'er geen ver-

fchil ter waereld in befpeurd ; de eenen

200 wel als de anderen hebben weini-

ge , goedaartige en rype pokjes gehad ;

hoewel ik de laatfle altoos verkiezen

zou , om dat het my heeft toegefche-

ncn , dat zy eer en meer werkfaam is;

ten minften ik meen opgemerkt te heb-

ben , dat gedroogde Itof , fchoon met
warmen waasfem , of water bevogtigd

,

altoos traager vat en werkt.

§ VII.

De verdere zorg van den Inè'nter, na
de gedaane Operatie tot de uitbotting,

zweering en opdrooging toe, bepaalt
zich tot de levenswyze , eetregei , en
eenige geneesmiddelen.

Ten aanzien der leevenswyze, heb
ik redenen gevonden om met den h.
GEL. CAMPER (1) te oordeelen, dat de
buitenfpoorige Jblootfleliingen aan kou-

B 2 de.

(O zie CAMPER, Aai^mer'k. over da Inênr.
Bladz» 104.
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de, gelyk de plegtige uitgangen in koet-
fen en andere grilligheden, die ons van
de kwakzalvery van eenige Engelfche
Inènters zyn blyven aanhangen, in 't

algemeen onnut en belagchelyk , en in

fommige gevallen fchadelyk zyn. Al-
thans ik heb , in de maanden July en
Augustus van den Jaare 1776, op dagen

,

dat myn Thermometer van prins van 72
tot 80 graaden rees, verfcheiden Inèn-

telingen , op het heetfte van den dag

,

fchoon tegen myn gebod , in de zon
wandelenden gevonden , zonder te kun-

nen bemerken, dat het hun eenigzins

hinder of kwaad deed , of eenige ver-

zwaaring, of verandering, in den loop

der ziekte, veroorzaakte* Ik heb zelfs

duidelyk waargenomen , dat zy, op die

zelfde dagen , in een befloten vertrek

,

daar het aanmerkelyk koeler was, ten

tyde der uitbottinge , veel loomer en
ziekelyker waren , dan in die heete bui-

tenlucht , en dan anderen , des winters

,

in eene nog veel kouder, doch befloten

kamer, geweest zyn.

Ik heb in 't heetfte van den zomer

,

in een kind , zigtbaare aandoeningen
van ftuiptrekkingen terftond, en geheel

zien ophouden door het in de buiten-

lucht;
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lucht te brengen , uit een vertrek , daar
de warmte in verre na zoo groot niet

was. Ik meen echter opgemerkt te

hebben , dat eene broeijende warmte

,

die de lucht en de uitwaasfeming om
het lighaam befloten houdt , en tot rot-

ting fchikt, de lyders zieker maakt, en
de pokjes vermeenigvuldigt. Ik heb in

een Ingeente zuigeling, de geheele eene
zyde van het lighaam , met welke zy al-

toos, des nagts, tegen de bloote borst

van de Moeder lag , vol pokken ge-

zien ; terwyl 'er , op de andere zyde

,

naauwlyks eenigen te vinden waren.
Ik heb, aan de billen van een ingeënt
kind , zeer veele pokjes zien ontftaan

,

door het geduurig op eene warme ftoof

te laaten zitten ; terwyl 'er op 't overige
van 't lighaam geen één was ; En meer-
maaien heb ik, in de natuurlyke ziekte,

de billen vol pokken gezien van kinde-
ren , wier luuren en uitwerpfelen niet

genoeg verfchoond en gereinigd , of
die , met hun onderlyf , geftadig voor
de vuurmande gehouden werden, Aan
den anderen kant , heb ik kennelyke
kwaade uitwerkingen van eene belette

uitwaasfeming gezien , wanneer men
Lyders met ingeente of natuurlyke pok-

B 2 jes
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jes op den tyd der uitbottinge aan eene
veel kouder lucht blootftelde, dan die,

inv/elkczy, in huis, zich onmiddelyk
te vooren bevonden. Wanneer echter

dat verfchil van koude niet groot is , of
irapswyze verminderd word, en de ly-

ders weinig pokken hebben , heb ik niet

kunnen vinden, dat de flrengfte koude
eenig nadeel deed; in tegendeel meen
ik duidelyk opgemerkt te hebben, dat

zy de hitte en hevigheid der uitbotting-

koorts eeni^zins vermindert, de uit-

botting bedwingt en tegenftaat, en zelfs

reeds uitgekomen pok puistjes weder
doet verdwyncn. Ik heb, in de ilrtn-

ge koude van den 27{len en 28ilen Ja-

iiuary deszelfden jaars, toen miyn Ther*
mometer op 2, 3 en 4 graaden, bene-

den nul, gedaald was, twee ingeente

kinderen, ten tyde van de uitbottinge,

laaten uitgaan , zonder dat het hun ee-

rAg leed gedaan heeft; maar zy hadden

eene geringe uitbötcing, en waren ook

in huis zeer koud gehouden.

13 it deze , uit reeds gemelde $. IL en

uit andere Waarnemingen, heb ik ge-

meend te mogen beüuiren , dat niet 200

zec-r een koude , als wel een vr^^e , zui-

vere en gc^taêg ververschte lucht, ge-

duu-



DE KINDERPOKJES, 23

duurende het gantfche beloop der la-

êntinge, gelyk in alle heete ziektens,

ten uiterfte noodzaakelyk en heilzaam

is, en wel het grootfte voordeel aan-

brengt. Voor 't overige, heb ik het

ten aanzien der leevensregeling zeer

heilzaam gevonden, dat men den In-

êntelingen alle vrees, angst en droef-

heid beneeme, hunnen geest door be-

zigheden en uitfpanningen van zich zel-

ven aftrekke en vervrolyke. Ik heb
een Jongman, die voor de kinderpokjes

zeer bevreesd was en bleef, onder
de Inenting vry ziek zien worden en
zeer veele min goedaartige pokjes kry-

gen.

§. VIII.

Betrekkelyk den eetregel , heb ik in

de meestcn de onthouding van dierly-

ke ipyzsn , gegiste dranken en fpecery-

é'n, geduurende den gemelden tyd,
flipt laaten in acht neemen; uitgezon-

derd in fommigen van dezen , aan wel-

ken ik op den 6den, yden of 8flen

dag merkende, dat de wondjes, we-
gens zwakheid, niet den vereischten

voortgang maakten , een weinig vieesch,

B 4 bo-
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boter of wyn heb laaten geeven ; waar
by ik my zeer wel bevonden heb. E-
doch met den h. gel. heer campep (m)
willende beproeven, of "de dieet wel
200 flreng behoeft te zyn , heb ik eeni-

gen , alle dagen, vleesch en boter toege-

riaan , en ik meen duidelyk genoeg
waargenomen te hebben , dat dezen
meest alle zieker, koortfiger, meer aan

ftuipachtige trekkingen onderhevig en

voller van pokken geworden zyn , dan
over 't algemeen zy, die den eerstge-

melden eetregel gehouden hebben.

Uit deze proeven, gepaard met an-

dere waarneemingen en byzonder het

geval, het welk ik zoo even zal mel-

den, is 't my voorgekomen voor het

goed gevolg der Inëntinge, om de

ziekte ligter te maö.ken en alle onge-

vallen voor te komen , van zeer veel

belang te zyn, dat de maag en dar-

men , byzonder ten tyde der uitbottin-

ge, zuiver en welgefteld zyn , niet veel

te werken hebben , en de eerde vooral

met geene moeyelyk verteerbaare noch

ligtrottende fpyzen, en de laatften met
niet veele drekftofFen gevuld zyn.

$. IX.

(ra) Ziec\MPiR Aanm: over de Inent. Bladz. 93.
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ö. IX.

Om daarin te voorzien, heb ik de

meesten myner Inêntelingen , den dag

voor de uitbotting, een goed purgeer-

middel laaten gebruiken , doch de voor-

gaande dagen niets, dat naar een ge-

neesmiddel gelykt; en zy allen zyn
weinig ziek geweest en hebben weinig

pokjes gehad, althans niet meer dan
eenige anderen , die ik herhaalde reizen

en fterk heb laaten purgeeren. Ik heb
'er onder dezen meer dan één gehad

,

met veel pokjes ; terwyl anderen , die ik

niet gepurgeerd heb, of 'er niet toe

heb kunnen krygen , 'er zeer weinigen

gehad hebben : hoewel ik ook duidelyk

genoeg gezien heb, dat het fterk pur-

geeren, in fommigen , de uitbotting ee-

nigzins tegenhoudt, fomtyds reeds uit-

gebotte pokpuntjes weder doet verdwy-

nen, en anderen, zonder zweeren, op-

droogen.
Deze en andere waarneemingen heb-

ben my doen befluiten , dat het pur-

geeren niet altoos en niet zooveel ver-

mogen heeft, om de pokftof af te

trekken, minder werkfaam te maaken,

en dus het getal der pokken te vermin-

B 5 de-
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deren, als wel fommigen meenen ; maar
dat vermoedelyk de meerdere of min-
dere prikkelbaarheid der zenuwen, en
van het gantfche geftel , die , door het
purgeeren , fomwyl te zeer vergroot
word, 'er geen kleene rol in fpeelt. Dat
het echter hoognoodig zy, tegen den
tyd der nitbottinge voor den rfaat der
maag en ingewanden te zorgen, heeft

lïïy byzonder geleerd het volgende ge-

val.

Een Jongetje, oud 3 en een half jaa-

ren, zeer gezond en fterk, 't welk ik

den 19 Augustus des morgens ingeënt,

en vervolgens naar myne wyze behan-

deld had, vond ik den 26ll:en en dus

den 7den dag, 's morgens, ongedeld,

eenigzins koortCg, dofgeestig, en het

aangezigt opgezet; hy was des nagts

benaauwd geweest , en had eenige trek-

kingen gehad. Naar de oorzaak on-

derzoekende, vond ik het te vroeg om
deze ongefteldheid voor het begin der

tiitbottingkoorts te houden , de wondjes

te zigtbaar eene konstige befmetting aan-

duidende, om aan eene natuurlyke be-

fmetting te denken , en de tong te

fchoon , om eene ongeftelde maag te

vermoeden, en dit te minder, om dat

de
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de Moeder my verzekerde, dat hy da-
gelyks vier of vyfmaalen afgeweest was
en niets van het verboden gegeeten had;
waarom ik befloot, dat hy veeiiigt eene
belette uitwaasfeming mogt gekreegen
hebben ; in welke verönderllelling ik
hem de daartegen noodige middelen en
leevenswyze voorfchreef. Des avonds
vond ik hem beter; hy was vroolyk,
en weder vyfmaal, zoo men my berigt-

te, afgeweest, Den volgenden morgen,
zynde den 27 Augustus, vond ik hem,
als den voorigen; ook had hy weder
den nagt onrustig en benaauwd door-
gebragt en eenige trekkingen gehad.
Ziende, dat de wondjes verbleekt, flets

en agterlyk waren en de tong eenig-
zins beflagen , gaf ik hem een goed pur-
geermiddel , terwyl ik naauwkeurige on^'

dervraagingen deed, of hy iets nadee-
ligs gegeeten hadde , waaromtrent men
my, door de flerkfte ontkenningen, ge-
rust (lelde. Des avonds ten 6 uuren te

huis koomende, zynde uit de Stad ge-
haald geweest, berigtte men my, dat
ik, reeds ten 4 uuren, by hem geroe-
pen ware , dat hy in een fterke fluip la-

ge. Terflond naar hem toegaande,
vond ik hem nog in hevige lluiptrekkin-

gen
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gen van het gantfche lighaam , en voor-
al van de regterzyde, en liggenden in

een beflooten vertrek, 't geen ik echter
reeds te voeren ftrengelyk verbooden
had. Ik bragt hem terftond in de open
lugt en deed terwyl de noodige onder-
vraagingen. Men zei my , dat die ftuip

hem reeds ten half vier op het lyf geval-

len en tot hier toe niet afgebroken ge-

weest ware. Dit , gepaard met de hevig-

heid der fluiptrekkingen en de onbe-
kendheid der oorzaak, ontzette my ntet

weinig en deed my eene ongunftige

voorzegging maaken. Ondertusfchen
geroepen, om hulpmiddelen aantewen-
den, gaf ik my tyd, om eerst alles be-

daard te onderzoeken. Ik vond den
pols famengetrokken , hard en rad , de
tong dik , droog en beflaagen , het aan-

gezigt zeer rood en gezwollen, de
wondjes geheel verbleekt en ingevallen

,

nergens eenig tceken van uitbottinge en
den buik uittermaaten opgezet en hard.

Dit ziende, zeide ik, dat het kind iets

kwaads en wel onmaatig moeste gegee-

ten hebben, dat het, zonder dit, on-

moogelyk zoo een dikken , harden buik

hebben konde. Men verzekerde my,
op de llerkfte wyze van neen : ik beval

aan-
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ftonds een clyfteer gereed te maaken,
deed onderwyl eene vry ruime aderlaa-

ting, en zette een zetpil van een einde
nagtkaars in fyn zout gerold, waarop
een weinig ontlasting volgde ; ook liet

ik myn Lydertje, van tyd tot tyd, wat
koud water drinken, dat het, by poo-
2cn , vry wel doorzwolg. Daarna liec

ik het clyfteer zetten , dat welhaast een
grooten afgang van gebonden, natuur-»

lyke drekftofFen verwekte. Vervolgens
gaf ik het een purgeermiddel in , en liec

om de omftanders te vergenoegen , op
de dyë, een fpaanfche vlieg leggen en
zuurdeeg aan de voeten, fchoon ik, de
oorzaak nu duidelyk kennende, my wel
verzeekerd hield , dat dezen de midde-
len niet waren , waarvan men , in dit

geval, de redding verwagten moest. Ik
dagt wel om een braakmiddel, maar
geene neigingen tot braaken befpeuren-
de en vermoedende, dat de ftofFen te

laag zaten , oordeelde ik zulks niet dien-

ftig. De fluipen aanhoudende en de
buik eveneens gezwollen blyvende, liet

ik een half uur daarna het clyfteer her-
haaien, met die uitwerking, dat 'er,

binnen weinig minuuten , eene ver-
fchrikkelyke ontlasting van natuurly-

ken 3
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ken, gebonden drek opvolgde , tegelyk

met eene braaking, niet van onverteer-

de fpyzen , maar meest van llym en
water. Dit ziende, werd ik bevestigd

in het denkbeeld, 't welk ik reeds ge-

maakt had , dat de (luipen niet zoo zeer

een gevolg waren van eene kwaade fpys-

verteering, als wel van eene tcgroote

opvulling der darmen, waarom ik oor-

deelde in myne begonnen geneesvvyzing

te moeten volharden. Op deze ont-

lasting volgde eene zigtbaare verminde-

ring der (luipen en eenige flinking van
den buikj waarom ik, dewyl het wee-
der winderig en guur werd, myn Ly-
dertje liet in huis brengen en op den
grond leggen in een ruim vertrek, waar-

van de raamen openflonden, laatende

nu en dan den buik zagtjes, met eene
warme hand wryven en het purgeermid-

del voortgebruiken, 't welk het zeer-

wel inhield. Na vervolgens, omtrent
anderhalf uur, by het Lydertje gezee-

ten te hebben , om alles , met opletten-

heid, waarteneemen en in overweeging
van de gevolgen , die dit geval na zich

fleepen zou, indien hetzelve ilierve, zag
ik, dat de iluipen weder verzwaarden,
en de buik op nieuw meer opzette , 'c

geen
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geen my nogmaals tot een fterk clyfteer

deed befluiten- Ik liet 'er een uit een
Aftrekfel van Tabak bereiden, en dit

werd gezet omtrent half elf. Op het-
zelve volgde eene nog veel grooter ont-
lasting, dan de voorige, wel van min-
der gevormde, maar niettemin van ge-
bonden en vry ratuurlyke, doch lee-

lyk (linkende drekftoffen , en na dezelve
200 eene aanmerkelyke vermindering
en vervolgens afbreeking van ftuipen,
dat ik, na een half uur, vryheid vond
om myn Lydertje te verlaaten en aaa
de oppasfmg van mynen Apotheker
overtegeeven , die my, in den vroegen
morgen, tot myne blydfchap, kwam
berigten, dat deftuipenten twaalfuuren
geheel v/aren opgehouden, na dat 'er

nog eenige afgangen gevolgd waren en
dat het Jongetje toen in een gerusten
flaap geraakt was. Hetzelve terllond
bezoekende, vond ik het wakker, vol-
komen by zyne kennis, zonder ftuip-

trekkingen | doch den arm en het been
van de regterzyde lam, het aangezigt
aan dienzelfden kant eenigzins fcheef
getrokken, voorts koortfig, en de tong
zeer beflaagen, waarom ik het noodig
oordeelde, op de ontlasting van den af-

gang
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gang te blyven aanhouden. De wond-
jes-waren geheel verlevendigd, en zelfs

kennelyk gevorderd , zynde dit den ne-

genden dag der Inenting, en wel den
28 Augustus. Toen de Moeder nog-
maals vraagende, of het Kind zich, in

het eeten niet te buiten gegaan hadde 9

zei zy my, vernomen te hebben, dat

het kind niet zoo meenigmaal was afge-

weest , als men my te vooren diets ge-

maakt had, dat het verfcheiden dagen
zeer hongerig geweest was en dat de
Dienstboden, uit medelyden, het onop-
houdelyk met raauwe kruisbeziën,

aardappelen , rundervleech en zelfs met
gedroogde fcharretjes , hardgekookte
eijeren en flukjes enkele boter opgevuld
hadden , en erkende tevens , dat zy
niet de edelmoedigheid zouden gehad
hebben, om zulks te belyden, indien

het kind geflorven ware. Zoo weinig

ftaat kunnen de Ouders maaken op de
dienstboden en oppasfers, niettegen-

ftaande het ftrengfte verbod,; en zoo
ligt kan een Inënteling ongelukkig wor-
den en de Inenting last lyden, buiten

de fchuld van deze praktyk, of van
den Inënter.

Des avonds van dienzelfden dag was
het
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het kind beter, fchoon nog koortfig;

het was nog eenige reizen afgeweest;

doch de tong bleef beflagen. Den vol-

genden of loden dag vond ik het Ly-
dertje in alle opzichten verbeterd , en
rondom de wondjes meende ik eenige

blyken van uitbottinge te zien. Dezen
waren den morgen daaraan , den i iden
dag der Inenting , zeer zigtbaar , en het

Lydertje was minder koortfig , vry kloek

en hongerig, de tong eenigzins fchoo-

ner en vogtig, en de pis met veel pok-
zetfel bezonken , 't welk de drie volgen-

de dagen duurde. Des middags werd
ik weder geroepen, met berigt, dat het
kind, op nieuws, in een ftuip lag. Ik
vond de ftuip van denzelfden aart , vry
hevig, en met dezelve gepaard geduuri-
ge neigingen tot braaken. Men zei my,
dat men het eenige raauwe pruimen te

eeten gegeeven hadde, meenende, dat
zulks geen kwaad konde. Het tegen-

deel begrypende, en oordeelende, dat
die pruimen, onverteerd in zoo eene
ontftelde maag van zoo een gevoelig

gemaakt en tot ftuipen gefchikt kind
liggende, door haaren prikkel, oorzaak
van het nieuwe toeval waren, gaf ik

het een braakmiddel, waar door het,
FJi. DEELt C een
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een kwartier daarna, hevig braakte,"

geevende veel gal en teevens uitgeweek-
te vellen van pruimen over. Hierop
ftilden de ftuiptrekkingen , en het Ly-
dertje bleef afgemat, krachteloos en on-
rustig liggen. Des avonds vond ik het
zeer koortfig, zonder ftuiptrekkingen,

maar woelig, fmertelyk en met tand-

knerfingen. De wondjes echter fton-

den zeer wel, en op het aangezicht
zag ik zeer veele Pokjes uitkomen. Ik
gaf het eene eenigzins flaapverwekken-
de Emuljiey waar van het des nagts
veel en zeer gerust (liep.

Den volgenden morgen, den 31 Au-
gustus, en dus den twaalfden dag der
Inëntinge , vond ik het kind veel beter

,

zeer kloek, naauwlyks koorifig, en de
tong fchooner. De pokjes op het aan-
gezicht waren mooi gevorderd , en ver-

toonden zich ook op de armen en han-
den.

Van dezen tyd af, gong alles naar
wensch voort; het kreeg over het ge-

heele lighaam zeer veele, doch onder

-

fcheiden en zeer groote rype pokken,
en herftelde volmaakt wel, zonder ee-

nig ongewoon toeval meer te onder-
vinden, waarom ik het niet noodig ach-

te
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te, 'er meer van aan te teekenen , als

dat ik ter zelver tyd, met dezelfde

(lof nog een ander kind ingeënt hadde,

't welk de ziekte zeer ligt, en naauw-
lyks tien pokjes gehad heeft, en dat

deszelfs lamheid nog een tyd lang ge-

duurd heeft; doch langfaamer hand,
door de gepaste middelen, verbeterd

en nu geheel genezen is.

Onderwyl was dit geval bekend ge-

worden, maakte veel gerugts, en, gelyk

gewoonlyk, de vyanden der Inëntinge

lieten niet na hetzelve, ten nadeele de-

zer praktyk te duiden, te vergrooten

en te verbreiden ; waarom ik het diens-

tig geoordeeld heb , hetzelve hier eenig-

zins omftandig te befchryven ; te meer,
om dat ik, betrekkelyk de Inenting,

nergens dergelyk geval befchreeven ge-

vonden heb, en 'er voorfommigen mis-

fchien het een en ander uit te leeren is

,

gelyk ik zelf 'fer veel uit geleerd heb,

§ X.

Buiten het gemelde geval, heb ik,

na de uitbotting, in geen éénen myner
Inêntelingen noodig gehad Medi9yRen
te gebruiken, Niemant hunner hteit

C 3 et-



36 L. B I C K K R OVER

etterkoorts , napokken , verzweeringen ,

kwaade oogen , of eenige andere toeval-

len gehad. Allen zyn zy 'er volkomen
gezond en fterk afgekomen, en veelen

zyn gezonder en vrolyker geworden,
dan zy te vooren waren. Allen zyn zy
ook tot nog toe in leeven , zonder eeni-

gen fchyn van ongefteldheden , of na-

ween 'er uit overgehouden te hebben;
uitgezonderd een Meisje , van welks ge-

val, fchoon zeer onnoozel , ten aanzien

der Inè'ntinge, men echter, ten nadee-

le derzelve, mede veel gefchreeuw ge-

maakt heeft; waarom ik het hier ook
kortelyk zal opgeeven.

Dit Kind, twintig maanden oud, t
welk ik met twee Zoontjes van dezelfde

Ouders ingeënt heb, heeft, gelyk de
anderen , zeer goedaartige , groote ,

zweerende pokjes gehad, naar ik gis,

omtrent 60 , en is , binnen de drie wec-
ken , zonder naauwlyks ziek geweest te

zyn en zonder eenig toeval herfteld.

Daarna is het 7 weeken volkoomen ge-

zond gebleeven, doch heeft toen eene
koorts gekreegen , die zigtbaar uit eene
kwaade fpysverteering, ontllond. Ook
had het, ter dier tvd, volgens het berigt

der Ouders, zeer hongerig zynde, bui-

;. . tea
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ten hun weten , veel gefnoept en moei-
lyk verteerbaare dingen gegeeten: 't

gene anders kennelyk genoeg was, uit

de beflagen tong , neiging tot overgee-

ven, en kwaade drekllofFen, die het

kwyt raakte, waarin men de fchillen

van graauwerwten , enz. vond. In
weerwil van de aangewende middelen

,

bleef de koorts het kind verzwakken en
bragt eene zwaare fprouw voort, waar-
aan het 12 weeken, na de Inenting,
overleed. Men moet, dunkt my, ver-

fchrikkelyk panydig zyn, om dit te

noemen door , of van de Inenting der-

ven. Zou men wel zeggen, dat een
kind aan de natuurlyke pokjes geftor-

ven ware, wanneer het zooveel weeken
daarna en na zoolang gezond geweest
te zyn , aan eene Koorts overlede ? en
is het te verwonderen, dat van de 183
ingeënten, gduurenden den loop van
een jaar, een kind aan eene andere ziek-

te fneuvelt , daar 'er , zonder de doo-
den aan de Kinderziekte te rekenen,
'sjaarlyks, van de 100 kinderen, bene-
den de 2 of 3 jaaren, ten minften 25,
door andere ziektens derven ?

C 3 Ge-
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•c Ö XL

^•-"GFcduurende bet jbieloop rnyner Inën-
tiögen.y ben ik byzonder oplettend ge-

weest, op de gewoone en buitenge-

wooriè'verfchynfelen, die zich in dezel-

vtn opdoen, van welken fommigen my
toefchynen te verdienen , dat zy aange-
t^ekeiid wordend i

i-De eerften zyn de teekenen,, waaruit
jnen opmaakt j.. dat de Inenting gevat
heefc^'

-

-•
.

i J3Ï de meesten , heb ik dit reeds den
4dag na de Icënting, in fommigen eerst

óss) t^^eeden en derden dag , met ze-

kerheid kunnen zien, uit een, in den
omtrek van het fiieekje of wondje oran-
jekleurig, of ligtroodverwig, ovaal, of
rondachtig , geregeld omfchreeven , ee-

jiigzins verheven en op het gevoel hard-
achtig vlakje, dat, de eerfte volgende
-dagen,-, geregeld en met dezelfde ge-

daante en kleur zich uitbreidt. In ee-

Kige weinigen is het langer twyffelachtig

geweest* -

In fommigen heb ik de wondjes,

fchoon het zigtbaar ware, dat zy gevat

hadden, tot den zevenden en agtflen

dag zien ftilftaan , eer zy doorwerkten

,

^tjfj £ J wan-



DE KINDERPOKJES. 39

wanneer zy een fchielyken voortgang

maakten. In anderen heb ik een of an-

der der toegebragte fteekjes zien ver-

dwynen , terwyl de anderen zigtbaar ge-

vat hadden, en dezelven vervolgens

weder , als gevatte fteekjes , zien te voor-

fchyn komen. Of in zulke fteekjes de

fme ftof te fchielyk of kwaalyk aange-

bragt of afgeveegd geweest zy, en de al-

gemeene werkzaamheid dezer vervol-

gens in dezeh^en zich geopenbaard heb-

be , gelyk zy meermaalen doet op
plaatfen, waar de huid gekwetst is,

durf ik niet bepaalen.

Een geval heb ik gehad in een Jong-

man, in alles gelyk aan dat, 't welk

den H. GEL. HEERE VAN DOEVEREN,
in een kind is voorgekomen (n), dat

naamelyk de Pokjes door de Inenting,

Eyn voortgebragt , zonder eenige ver-

andering aan de wondjes , ofplaatfen der

Inëntinge befpeurd te hebben , en zonder

eenige plaatfelyke uitbotting (o). Mis-

fchien verdient het opmerking, dat

myn Lyder, gelyk dat kmd, uit vreeze

C 4 voor

(n) Natuur- en Geneesk. Biblioth.VII. D. Bladz.

182.

(o) Men vind nog een dergclyk geval aangetee-
kend in de Gaz?tt, Saluf.No. XXXllI, 177Ó.
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de natuurlyke befmetting, een zeer lan*

gen tyd eene ftrengediè'et gehouden had.
Twee Jonge Dogters heb ik ingeënt,

eene van {4, en eene van 15 jaaren,
rtnet dezelfde ftof, en ter zelver tyd
met nog vier andere kinderen, en eene
jonge Juffrouw van 26 jaaren, in het
zelfde huis, in welken, de eerde vier

dagen, de wondjes, naar gewoonte,
zich vertoonden en vorderden, maar
toen ftaan bleeven, waarna 'er vervol-

gens op ieder een kortsje kwam, ter^

wyl zy over jeukte en pynelyke flyfte

,

onder de oxels , bleeven klaagen ; doch
den negenden dag, (wanneer zy my zei-

den, een weinig duizelig te zyn, eene
ligte hoofdpyn, en nu en dan huiverin-

gen te gevoelen , hoewel ik uit den
pols geene koorts konde befpeuren)
kwam 'er in beiden , om de wondjes,
een ovaale ligtroode of roozige kring,

juist gelyk aan dien van eene wel voort-

gaande Inëntinge , die drie of vier da-

gen bleef duuren , zonder echter eenige

Se minfte uitbottende puistjes of pokjes,

in dezelven , en zonder dat 'er blaartjes

of zweertjts met pok- of etterflofFe iri

de wondjes, of eenige teekenen van uit-

^gttinge, over liet gantfche lighaam
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voor den dag kwamen. Ik heb haar
beiden vervolgens nog tweemaalen , met
de vereischte zorge en oplettenheid in-

geënt; doch de wondjes zyn zeer fchie-

fyk en zonder eenige plaatfelyke ont-

ileeking geheeld ; waarom ik haar voor
de befmetting voortaan onvatbaar ver-

klaard heb. Aanmerkenswaardig is het,

dat de vier gemelde kinderen ieder niec

meer dan 5 of 6 pokjes gehad hebben

,

en dat ik van die zelve Ouders bevorens
drie kinderen behandeld heb , met zul-

ke goedaartige natuurlyke pokjes, als

of zy ingeënt geweest waren. Zulke
voorbeelden doen ons wettig befluiten;

dat 'er Familiên zyn , die in haar geftel

tot goedaartige en weinig Pokjes eene
natuurlyke gefchjktheid hebben, en dat
de uitbotting niet altoos noodzaakelyk
zy, om door de Inenting, of door de
natuurlyke befmetting de ziekte det
Kinderpokjes te hebben en 'er, vervol-

gens onvatbaar voor te zyn,
' '"'

Drie kinderen van dezelfde Ouderea
heb ik te gelyk ingeënt, in weiken de
wondjes genoegfaam van 'c begin af,

met korstjes bezet geweest en zoo ge-

bleeven zyn, zonder plaatfelyke ont-^

fteekinge, of uitbottinge , zoodanig, als

G 5 ^T
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zy zelden , of nooit zyn , en dat men
2J0U getwyfteld hebben , of zy wel we-
zenlyk gevat hadden. Ook kreegen
twee 'er van zoo weinig uitbotting, dat
men twyffelen moest, of zy wel konden
doorgaan voor de pokjes gehad te heb-
hen. Ik heb hun daarom nog tweemaa-
len ingeënt ; doch zonder eenig gevolg

:

en ik heb met de ftofFe uit hunne wond-
jes twee anderen ingeënt, die 'er zeer

fehoene pokken van gekreegen hebben,
Efe aanteekening van dusdanige ver-

fcheidenheden is dienstig , om duisteren

en twyffelachtigen gevallen licht en ze-

j^erfteid te geeveti.

^^'^. "^ § XII.

f Dev;^^! men ook twyffelachtigen inent,

^e onzeker zyn , of zy de Kinderpokjes

ieenmaal gehad hebben, zou het buiten

twyffel ook nuttig wezen , dat men
Zulks, uit de verfchynfelen der wondjes

fpoedig en zeker ontdekken konde.

Myns weetens heeft niemant hier aan

ineer lichts bygezet, dan de h. gel.
BEER CAMPER, door zync naauw-

jkeurige aantcekeningen van de dagelyk-
'v- V

'

fche
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fche veranderingen der wondjes (p),
welken ik telkens geraadpleegd en zoo-

wel hierin, als in volgende opmerkin-
gen , alzins waar bevonden heb. Ik heb»
om door eigen ondervinding 'er over te

kunnen oordeelen en te zien , of ik 'er

eenig meerder licht omtrent verkrygen
konde , verfcheiden kinderen , by wel-

ken ik ooggetuige geweest was , dat zy
natuurlyk gepokt hadden, opzettelyk

ingeënt. In eenigen vertoonden zich

de wondjes, als een eenvoudig fleekje,

offchrapje, met geene meerdere plaat-

felyke roodheid, of ontfteeking, dan
die van eene zuivere naaide, en genazen
fchielyk. In fommigen ontftond 'er

zeerfpoedig eene donker of bruinachtig

roode vlak, in den omtrek van het
wondje, die zich, onregelmaatig om-
fcbreeven, als ftraalsgewys uitbreidde',

veroorzaakende jeuking, branding en
fomtyds pyn , en ontfteekende meer en
meer , geduurende de vier of vyf eerfte

dagen , wanneer 'er, op de fteekjes , don-
kere, bruine, harde roofjes kwamen,
die welhaast verdroogden en afvielen,

terwyl de ontfteeking verdween. In

(p) Zie CAMPER Aanmerk, over de Inent. Bladz;
Ï25 Cüt 128.
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drie ontftond 'er zeerfchielyk, om de
wondjes, eene vry groote, roosachtige

ontfleeking, die zich, over een groot
gedeelte van den arm uitbreidde, en
met jeukte, pyn en ftyfheid gepaard
ging, doch, op den vyfden dag, ver»

dween, terwyl de wondjes eenigzins
roofjes kreegen en genazen. In ande-
ren eindelyk heb ik van de fteekjes, na
dat zy drie, erf" vier dagen, een weinig
ontdoken en zeer pynelyk geweest wa-
ren, een pokkig zweertje, of blaartje,

iTiet etter gevuld, zien voortkomen,
dat uitzwoer, zonder eenig gevolg.

Zoodanig een heb ik, die in het jaar

1740 fterk gepokt heb, ook gehad in

cenen myner vingeren , in welken ik on-
voorziens met een befmet lancet gefto-

ien had , met den etter van welk ik

twee kinderen, gelyk ik boven gemeld
heb, had ingeënt.

i.L Het fchynt my toe, dat men in die

Sxi€i, vooral in de twee laatfte geval-

len, het zekerst is, dat men de kinder-

pokjes voorheen gehad hebbe, en 'er

vervolgens onvatbaar voor zy; dat is,

iWanneer men gezien heeft , dat de fmet-

jitof plaatfelyk gewerkt hebbe; dewyl
*cr dan geene reden is, waarom dezel-
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veniet in het bloed overgegaan 2y, en
dit aangeftoken hebbe, als alleen, dat
men ftelle, dat het bloed, of wel het
gantfche lighaam 'er de vereischte ge-

ichiktheid nog niet toe bczitte. Maar
die zoo dikwyls voorgewende ongc*
fchiktheid, of onvatbaarheid voor de
Kinderpokjes, beftaat zy wel? Tot
hier toe, komt het my zeer bedenkelyk
voor, of niet alle menfchen, die nooit
de pokjes gehad hebben , ten alle tyden
van hun leeven 'er vatbaar voor zyn

,

mits de fmetftof, naar vereisch, aan en
in hun lighaam overgebragt worde; of
zy, die aan de natuurlyke belmetting
zyn blootgefteld geweest, zonder 'er

van aangetast te worden , en die 'er ech-
ter, jaaren daarna, van befmet zyn, in

den eerften tyd wel eenige fmetftof in

hun lighaam ontfangen hebben , en , of
zy, die eerst vrugteloos zyn ingeënt,
en vervolgens langen tyd daarna de pok-
jes door eene natuurlyke, of herhaalde
konftige befmetting , gekreegen hebben,
de eerfte reize wel behoorlyk zyn inge-

ënt geweest. Althans, in allen, die ik
heb ingeënt, van welken men zeker

, was,dat zy nooit gepokt hadden, heeft

de Inenting terstond gevat, en in geen
éé-
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éénen van dezen heb ik dezelve behoe-
ven te herhaalen, en in allen, in welken
ik dezelve, omdat zy niet gevat had,
herhaald heb, heeft zy, by de tweede
en derde reize, even zoo min gevat, als

by de eerfte, en in deze allen heb ik re-

denen en blyken gevonden, om vastte-

ilellen, dat zy, in vroeger jaaren, ge-

pokt hadden.

S xiii.

Ik heb ook getragt te ontdekken, of
men , uit de verfchynfelen der wondjes
weeten konde, dat het onderwerp, 't

"weik men inent, natuurlyk befmet zy,
»t gene in eenen tyd, waarin de be-

fmetnng heerscht, van zeer veel belang

is. Ik heb ten dien einde verfcheiden

Kinderen , die ik vastftelde , dat natuur-

lyk befmet waren, met een in pokftof

bevogtigd lancet , fteekjes toegebragt.

In fommigen gedroegen zich de wondjes^

in alles , als gewooiilyk in de Inéating

,

en m dezen vernam ik eerst, den ne-

genden of tienden dag verfchynfelen

van uitboctinge, die vervolgens volko-

men werd, waarom ik beüoot, dat zy,

toen ik hun inentte^ nog niet befmet
wa-
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wafen. In eenigen ontflaken de wond-
jes eerder, dan gewoonlyk, de ontftee-

king breidde zich fchielyk uit en alles

gong vervolgens voort
, ge'yk in eenc

zuivere befmetdng , door Inenting, en,
in dezulken , verfcheen de uitbotting,

den zesden , zevenden en agtflen dag.

In verfcheiden ontftaken de wondjes .

wel een weinig, doch niet anders, als

cerstopkomende x^okjes, en verander-

den, na drie, vier, of vyf dagen, wan-
neer de uitbotting der natuurlyke be-

fmetting voor den dag kwam, in wezen-
lyke, uitbottende en zweerende pokjes,

in niets van die op h^it overige van het
lighaam verfchillendc , zonder derhal-

ven zoodanige uitbreidende roodheid,
zonder zulke groote, platte blaartjesai

roofjes te verkrygen , en zonder zooda-
nig lidteeken natelaten, als, fchier al-

toos, in de wondjes van eene volko-

men Inenting plaats hebben.
In een Meisje, 't welk ik hoopte, dat

nog niet befmet mogt zyn , vond ik des
avonds, na dat ik haar, dien eigen dag
's morgens, ingeënt hadde, de wondjes
in den omtrek , hoog rood , zel&
paarschachtig en zeer uitgebreid ontdo-
ken; zy klaagde over misfelyklieid

,

hoofd-
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hoofdpyn , loomheid , en was koortffg j

uit al het welke ik voorzeide , dat zy
de natuurlyke kinderpokjes flond te

krygen , 't gene ook gebeurde , en alle

de wondjes veranderden in waare pok-
jes , die met de overigen , te gelyker

tyd en op dezelfde wyze zwoeren , op-
droogden en afvielen. Geen één van die

allen , in welken ik deze proeven geno-
men heb, is geftorven, fchoon fommi-
gen 'er van famenvloeijende Pokjes ge-

had hebben.
Ik heb foortgelyke proeven ook in

tien myner Inèntelingen genomen; ik

heb naamelyk hen drie, vier, vyf en
zes dagen , na de eerfte Inenting, en
wanneer ik zeker was, dat deze gevat

hadde , nog eens ingeënt , en ik heb
'*er gelyke verfchynfelen in waargeno-
men, In drie, in welken ik de Inen-

ting, den derden, of vierden dag, her-

vat had , heb ik de tweede befmetting

fchielyk zien voortgaan , met de eerfte

famenvloeijen , en gelyktydig ryp wor-

den ; in de overigen verdweenen de

tweede Inentingen , zoodra de eerften

ryp werden, en veranderden in volko-

men pokjes. Alle deze proeven heb-

ben my tevens geleerd en bevestigd

,

't ge-
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't gene anderen reeds ondervonden
hebben, dat de Inenting de eerfte ge-

vatte befmctting niet verzwaart en ge-

volglyk , dat men veilig voor de tweede
en derde reis kan inenten, wanneer
men meent , dat de eerfte niet gevajt

hebbe.

S. XIV.

Zoodra men zeker is , dat de Inen-
ting gevat hebbe , tragt men , uit de
volgende verfchynfelen , te voorzien en
te voorzeggen, of men eene goedertie-

ren uitbotting , en veele , of weinige
pokjes te wagten hebbe.
Het oog van een ervaren Arts maakt,

fomtyds reeds vooraf, een gunftige
voorfpelling daar omtrent , uit de enke-
le befchouwing der onderwerpen, of
wel uit teekenen , die hy beter gewaar
worden , dan befchryven kan. De kleur
en vooral de doorfchynendheid van hec
vel doen my dikwyis eene gemakkely-
ke uitbotting en weinige pokjes verwag-
ten, en hierin heb ik de waarneemin-

I gen van den h. gel, heer camper (q)
meenigmaal bevestigd gezien.
yjl DEEL. D Al-
Cq) Zie CAMPER, Aanm. over de Inent. Bladz. 42.
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Alle de kinderen , en de Ouders zel-

ve , van welken ik , in 5 XI , gewaagd
heb , hadden zoodanig vel. — —

Verfchciden echter heh ik de ziekte

2!eer gering , en zeer weinig pokjes zien

hebben , in wier huid ik die roode door-
fchynendheid niet ontdekken kon. Men
let derhalven te recht ook op andere
teekenen, en, onder dezen, zyn 'er

ceenen, die hier meer grond geeven,

aan de verfchynfelen , welken zich in

en om de wondjes vertoonen. In het

algemeen heb ik de waarneemingen der
laatere Schryveren, daarin bewaarheid
gezien , dat men eene gemakkelyke en
geringe uitbotting te wagten nebbe

:

wanneer de wondjes een geregelden en
f^oedigen voortgang maaken, dagelyks

Zigtbaar grooter en rooder worden, en
vooral, wanneer *er groote roode krin-

gen , met veele pokpuistjes om dezelven

komen. Nochthans heb ik eenige Inën-

telingen gehad , wier wondjes traagelyk

voortgingen , verfcheiden dagen ftil fton»

den en fchier geen roode kringen kree-

gen, en die evenwel naauwelyks ziek ge-

weest zyn, en weinig pokjes gehad heb-
ben. Dezulken heb ik ook weinig hoo-
ien klaagen, over jeukte, pynelykheid

en
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cn ftyfte in den arm , tot onder de oxels

zich uitllrekkende ; waarom ik deze toe-

vallen , die zekerlyk enkel van de prik-

keling en fpanning der huidzenuwen af-

hangen , alleen in zooverre , als gunfti-

ge voorteekenen befchouwe, als "lv

aantoonen, dat de fmetftofFe daadelyk

werkfaam is: gelyk zy doorgaans ook
zwaarer zyn , naar mate de plaatfelyke

ontfteèking grooter is. Voor t overige

heb ik, met den H. gel. heer van
DOEVEREN, (r) gcvondcn, dat 'er om-
trent deze verfchynfelen zulk eene groo-

te verfchillendheid plaats heeft, dat

men 'er geene vaste regelen, die niet

veeltyds uitzonderingen lyden, uit op-

maaken kan.

5 XV.

Met fommigen, heb ik myne oplet-

tendheid ook bepaald tot de verfchyn-

felen, die, in het water, of de pis, zich

opdoen; ten welken einde ik, by alle

myne Inëntelingen, het nagt- en dag-

wat^ zorgvuldig heb laaten bewaaren.
Da In

(r) Zie sANDiFoar's Nat.- en G^neesk. Bit>Uo»
theeü: Vil U Bla4z. 17^
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'In verfeheidefi derzelven heb ik het-

zelfde pokkige water waargenomen , dat

men dikwyls in de natuurlyke pokjes

ziet. Edoch in 't algemeen heb ik 'er

dezelfde verfcheidenheden in opge-
merkt, die de h. gel. heer camper
'er;-; van heeft aangeteekend (s), en ik

kan 'er byvoegen, dat in drie myner
Inëntelingen , weiken de pokjes ontwyf-
felbaar gehad hebben , geen pokkig wa-
ter is te voorfchyn gekomen , ten min-

den niet met dat wit, drabbig, zeme-
lachtig zinkfel, of zetfel, waar aan men
het zelve kent ; alleen meen ik de geele

"weerfchynende kleur voor en na de
uitbotting . 'er in waargenomen te heb-

ben. Ik heb echter dikwyls getwyfl^ld

,

of dit water aan de pokziekte alleen ei-

gen, en of het zetfel in het zelve wezen-
lyk pokilof zy. Meermaalen , meen ik

,

in geval van eene belette uitwaasfeming,

en in andere gevallen, volmaakt foort-

gelyk water gezien te hebben , en eens

heb ik eenen myner Inëntelingen een

fteekje toegebragt met een lancet, 't

welk met het zinkfel van pokkig water

bevochtigd was; doch ik heb 'er geene
ver-

(sj ZiecAMPBts i.anm.QyerdeInëüt. Bkdz. 143.
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verfchynfels van befmetting in befpeurd.

Om dit. alles, fchynt het my.toe,
dat 'er ook , uit hét water , niets zekers

te befluiten, noch te voorleggen is, als

alleenlyk, dat het, pokki'g zynde, ge-

paard met andere teekenen , ons van
net aanwezen derzelven meerder verze-

kering geeft. Veelligt is het dan één
van de onderfcheidende kenmerken

,

die de waare van de valfche pokjes hel-

pen onderkennen ; want in de wind- en
ifteenpokjes , heb ik liet nimmer gezien

,

fchoon ik 'ef' altoos op gelet: hebbë: gè-

lyk ik, in dezélven, oök nooit heb waar-
genomen dien byzonderen reuk van den
adem , welke aan de Lyders met de
waare pökjes zoo eigen is, dat men 'er

dezen fchier blindelings uit kennen. zou-
de, •

- ^^. ^ '^ ^^^
Voordefs heeft rny de beoeffening

der Inenting daarin bevestigd, dat hiec

oog, in het' waarneemeri van déze en
voorgemelde verfchynfelën, gelyk in

rhet kennen der teekenen der meeste ziek-

tenSj door dö ervarenheid meer en zé-
kerer leert ^ien, dan het immer, door
het beste onderwys, leeren. kan, "''

Ds § XVL
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§. XVI.

Alleeti iti twee myner Incntelingen

,

heb ik dien roozigen uitflag gezien , de-

welke aan de mazelen , of roodvonk
niet ongelyk is, en by de Engelfchen
^ascb genaamd word. Voorheen was
dit toeval veel gemcener, dan ik het
thans, zoowel in de praktyk van ande-

ren, als in de myne, heb waargeno-
men; waarfchynlyk , om dat men, in

de voorbereiding tegenwoordig minder
ftreng is; ten minfte, ik heb lang begree*

pen, dat het een gevolg was van de
langduurige en ftrenge onthouding van
dierlyke , en het gebruik van zuure

ofligtverzuurende voedfels; gelyk men
foortgelyken uitflag des zomers meenig-

werf waarneemt in hun, die veel vrug-

ten eeten, en in kraamkinderen , wier

Moeders zich eenigen tyd van dierlyke

fpyzen onthouden. Ook was dat juist

het geval van die twee Ingeënten ; van

de eene, een zuigeling, had de Moeder,

en de ander, een Jongman, had, on-

der voorneemen van zich te iaaten in-

enten, zich een tyd lang, van zoodanige

fpyzen gefpeend. Invoegen de tegen-

woordige manief van Inëntinge ook in

dit
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dit opzigt, een aanmerkelyk voordeel

fchync gewonnen te hebben , dewyl die

uitflag dikwyls veel verlegenheid en on-

gerustheid gebaard, en zelfs tot mis-

bruiken aanleiding gegeeven heeft (t),

5 XVII.

Betrekkeiyk de uitbotting zelve, heb
ik alle die verfcheiden- en onregelmaa-

tigheden waargenomen , welken men ,

by de Schryvers, vindt aangeteekend.

Drie hebben alle blyken van befmetting

gehad, zonder uitDOttingj de meesten

nebben zeer weinig pokjes gehad ; eeni-

ge weinigen zeer veel, in weerwil vaa
alle aangewende zorgen ; waarom ik de-

zen voor ongunftige geftellen gehouden
en gelukkig geacht heb , dat zy ingeënt

waren, In fommigen heb ik veele op-
gekomen pokjes weder zien verdwynen;
in anderen zyn zy opgedroogd , zonder
naauwlyks gezwooren te hebben. Ver-
fcheiden heb ik behandeld, die eerst

den pden dag koortzig en zkk werden

,

en echter zoo wel den uden dag uit-

J)otting kreegen, als anderen, die den
D 4 8(len

(t) Zie DiMSDALE, Vcrhand. van de tegenwoor-
dige manier van Inëntinge, Jiiadz, 33.
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Sflen, of pden dag koortsig geworden
"waren; zoo dat de uitbotting doorgaans
den uden dag verfchynt, of fchoon de
pokkoorts laater, dan gewoonlyk. Vier
heb ik 'er gehad, in welken, na eene
geringe uitbotting van fchielyk opdroo-
gende en onrype pokpuistjes, op den
gewoonen tyd, drie, of vier dagen laater,

eene nieuwe uitbotting, met de gewoone
verfchynfelen is te voorfchyn gekomen,
gevolgd van volkomen zweerende pok-
ken. In een kind, oud drie maanden,
door my ingeënt, heb ik drie kennely-

ke onderfcheiden uitbottingen gezien,

die met eikanderen omtrent 200 pokjes

voortbragten , de eerfte op den isden,
6e tweede op den lóden , en de derde

pp den ipden dag. In dezen en in meest
allen, in welken de uitbotting traagelyk

is voortgegaan , heb ik zigtbaare teeke-

nen waargenomen van eene verzwakte

eji te weinig werkfaame leevenskragt.

§ XVIIL

Van een byzonder belang heb ik het

geoordeeld te onderzoeken , of de In-

geënten, gepokt hebbende, voor eene

nieuwe befmetting vatbaar zyn , en dus
twee
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twee- of meermaalen de Kinderpokjes
krygen kunnen.

Dat zuJks fomtyds, fchoon zeer zeld-

faam gefchiedt, door de natuuriyke be-

fmetting, heeft onlangs eerst de h.gel.
HEEB VAN DOEVEREN (u), doorgeleef-
de getuigen isfen en waarneemingen, en
daarna de heer m. van phelsüm (v) ,

met een byzonderen yver, zoo waar-
fchynlyk gemaakt, dat 'er by myfchier
geen andere twyffel overblyft, als die

de ondervinding alleen kan wegneemen.
Ik héb, nu 20 jaaren, de Genceskonst,
in deze volkryke ftad geoeffend , ia
dat verloop van tyd, vyf zwaare Ëpi-
demiën van Kinderpokjes bygewoond

,

in dezelven een zeer groot aantal van
pokkige Lyders behandeld , en ben al-

toos oplettend geweest , of my een ge-

val van eene tweede befmetting voor-
komen zou , maar ik ben wel ver-

zekerd, 'er nimmer een ontmoet te

hebben,. gelyk ik ook, in deze laatfte

SiXg'^mQQnQ Epidemie geen van hun, wel-
ken ik te vooren met deze ziekte, 't zy

D 5 met

00 Zie Verband, der Holl. Maatfcliappy XII D,
(V) In zyne Verhandel, over tot de Genees- en

Natuurkunde, behoorende Onderwerpen. I Deel»
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met natuurlyke, 't zy met ingeente,

behandeld heb, op nieuw door de pok-
jes, heb zien aangetast worden; maar
meenigvuldigmaalcn heb ik gevallen ge-

had, waarin de verfchillende foorten

van onwaare pokjes, door Geneeskonst-
oefFenaars zelven , voor waaren zyn aan-

gezien ; en meer dan eens heb ik der-

gelykc gevallen gezien, als de Heer
siMS heeft aangeteekend. " Geduurende

„ (fchryft hy (w)) den herfst en winter

y> 1769, heerschte 'er eene ziekte , die

,, men hier (te Londen), ingevolge de

,, grootte der puistjes, noemt kieken- of

5, zwympokjes (by ons .wind- en fleen-

5, pokjes). De eerfte toevallen en zelfs

,> de beginnende uitbotting geleeken

„ zoo zeer nuar de Kinderpokjes , dat

„ zy 'er alleen van te onderkennen wa-

„ ren door te 'weeten , wat ziekte ten

„ dien tyd regeerde en door het afwe-

5, zen van dien byzonderen reuk , wel-

„ ken ik altyd by de laatften gevonden

5, heb. In 't algemeen echter was de

5t,
ziekte goedaartiger en werd nimmer

y doodelyk. De maag was dikwyls
aan-

fw) J. SIMS Ohfervjstiam o» Epidemie Ditordsrs, fag»
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5, aangedaan met eene Jigte walging,
„ hec hoofd zwaar , de oogen warea
3> dof en kwynende, en de koorts ver-

5> fchillende en afgaande. Wanneer de
>, koortzigetoevaJlen hevig waren, ver-

„ minderden zy niet terftond met de
>, uitbotting , maar zoodra zy verdwe-
„ nen, had men de wederkomst 'er van
i, niet meer te vreezen. De uitbotting

9, gefchiedde gewoonlyk den tweeden
M nagt en gong zoo fpoedig voort , dat
5, de pokken den derden nagt of vier-

5, den morgen eene puistige gedaante
„ kreegen , 't geen dezelven gereedelyk
9, van de Kinderpokjes deed onderfchei^
>, den. Zy droogden gemeenlyk op dea
f, zesden dag, nogtans heb ik gevallen
w gezien, waarin zy, de toevallen hc-
„ vig zynde, de pokken groot worden
» en met een geelen etter vervuld,
i, ftaan bleeven tot den zevenden ofagt-
„ ften dag , zoodat fommigen dezelven
>, verkeerdelyk aangezien hebben voor
„ Kinderpokken en 'er ftof van geno-
M men hebben om in te enten. Eene
w dergelyke dwaaling heeft veelligt fom»
M migen doen gelooven , dat zy wezen-
„ lyk de Kinderpokjes tweemaalen on-
9j dergaan hebben, daar misfchien gee-



6o L, bicker over
'„ ne van beide die ziekten iemand ooit

,^ tweemaalen aangetast heeft'*.

Dat men ook door de Inenting ge-

pokt hebbende , naderhand door de na-

tuurlyke Kinderpokjes kan aangetast

worden , meent de heer m. van phel-
suM , niettegenftaande alle de bewim-
pelingen van fommige voorftanders van
de Inëntinge, door voorbeelden genoeg
bewezen te zyn (x). Voor 6 jaaren

fchreef hier omtrent de h. gel, heer
CAMPER : "Maar zoo verre tot nog toe

„ de waarneemingen van eenige duizen-

3^ de , die ingeënt zyn , ons leeren , is

„ 'er geen voorbeeld, dat men, na de
Pokjes, fchoon weinig, of flegts de
toevallen van befmettinge geregeld

» gehad te hebben, immer eene tweede

„ befmetting gezien hebbe* —- Indien

„ deze waarneeming gegrond is
.; gelyk

„ men niet twyffelen kan , dan is de in-

5j enting nog verre te fteilen boven de

yy natuurlyke Pokziekte en heeft nog dit

byzonder voordeel" (y).

Ik geloof echter , met den h. gel.

HEER GAUBiüs, indien zoodanige geval-

len

(X") Zi&de aangehaaKie Verhand. Bladz. ii.

(y^ In deszells aangehaalde Verhand. Bladz. 57,

37

W
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len van de natuurlyke Kinderpokjes ge-

beuren, dat zy van de Inêntinge even
mogelyk zyn. Edoch, alles onparty-

dig overweegende , vinde ik tot nog toe

niet , dat de voorbeelden daar van

,

door DEN HEER M. VAN PHELSUM, en
anderen aangewezen , zoo beflisfende

zyn, als zy, myns oordeels, zyn moes-
ten , 't gene ik ligtelyk zou kunnen aan-

toonen ; maar , dewyl myn oogmerk nu
alleen is, myne ondervindingen eenvou-
dig optegeeven en de gevolgen , die 'er

onmiddelyk uit voortvloeijen , te doen
opmerken , zal ik my hier in die ge-

fchillen niet inlaaten: alleenlyk kan ik

niet voorby, hier myne verwondering
te kennen te geeven , dat die Schryver
nietfchynt geleezen te hebben, 't gene
over dit onderwerp , zonder eenige be-

wimpeling, in den jaare i757,gerchrce-
ven is, door een gezelfchap van zeer
ervaren Praktizyns te Rotterdam , ia

hun doorwrogt werk : de Inenting dm'
Kinderpokjes , in baare groote Voordeelen
aangewezen , enz. (z) ten minften , ik

zie niet, dat hij 'er ergens gewag van.,

maakt, daar het echter wel verdient'
^ over

{z) Bbdz. zq6 tot 241.
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over dit fluk geraadpleegd te worden.
Dan, wat daar ook van zy , met waar-
heid, kan ik verzekeren, dat geene my-
ner Inëntelingen , noch iemand, voor
200 verreik weete, van die van ande-

ren, welken nu, of voorheen, door de
Inenting , de pokjes , hoe gering ook

,

gehad hebben, naderhand door de na-

tuurlyke , of konstige befmetting deze
ziekte wederom gekreegen hebben.

Dit echter voor geene genoegfaame
verzekering houdende, dat men niet

twee- of mecrmaalen , door de natuur-

lyke , of konstige befmetting van de
Kinderpokjes kan aangetast worden ,

heb ik de Inenting ter toetfe willen

brengen, en by de duizende proeven,

die men in Engeland , en elders , vrug-

teloos genomen heeft , om , door den
eenen, of anderen weg, de kinderpok-

jes, voor de tweedemaal te verwekken

,

ook de myne voegen. Ten dien einde,

heb ik verfcheiden kinderen, die, door

de gewoone befmetting , of, door de

Inenting, Weinige en twyffelachtige pok-

jes gehad hadden , op nieuws en her-

haalde reizen, met alle de vereischte

5&orgen ingeënt , zonder dat ik , in éé-

neii van hun, immer de kinderpokjes,

of
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of de minfte verfchynfelen 'er van heb
zien te voorfchyn komen. Maar de
flerkfte proef neb ik daaromtrent in

myn eigen kinderen genomen, ik heb
die allen, verfcheiden maaien, laaten

gaan by dezulken myner zieken , die

een kwaadaartig foort van Pokjes had-
den. Ik heb hen dezelven lang en dik-

wyls laaten betasten, doch zy hebben
'er niet het minfte leedt van gehad,

Myne twee oudfte Kinderen, een Meis-
je van 13 en een Jongetje van 1 1 Jaaren,
die , voor agt jaaren , de pokjes zeer
gering, door de Inenting, gehad heb-
ben , heb ik , in deze laatfte Epidemie ,

op nieuws ingeënt, ten zeiven tyd, met
twee Juffrouwtjes , die nooit gepokt
hadden , en met dezelfde ftof , waar-
van dezen de ziekte gekreegen hebben ,

maar zy hebben 'er niet de geringde
aandoening van gehad. Ik heb vervol-

gens het gemelde dogtertje , tusfchen die
twee Juffrouwtjes , toen derzelver pok-
ken te zweeren ftonden , twee nagten
laaten flaapen , en nochtans niets in
haar belpeurd, dat naar ongefteldheid

,

veel min naar Kinderpokjes geleek.

Zulke proeven moeten, meen ik, an-
deren , zoowel als my, gerust ftellen,

dat
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dat zy, die de Kinderpokjes eens, door
de natuurlyke, of konstige befmetting,

hoe gering ook, gehad hebben, geen
gevaar loopen van dezelven weder te

krygen , en ik zie 'er, tot nog toe, niets

als nadeel, ten minften weinig nuttig-

heid in , dat men zulke menfchen , door
eene opftapeling van voorbeelden eener

herhaalde befmettinge , die gerustheid

tragt te betieemen, waarom ik ook gee-

ne zwaarigheid maake , in weerwil vart

alles, wat de heer m. van phelsum (a)

hier over gefchreeven heeft, van myne
Lyders , in welken ik de natuurlyke

,

of konstige kinderpokjes gezien heb , te

verzekeren , dat zy 'er voortaan niet

meer vatbaar voor zyn, even, gelyk ik

geene zwaarigheid maake , om men-
fchen , die , fchoon niet door een dollen

hond gebeeten , zich inbeelden , de wa-
tervrees te zullen krygen , hoedanig ik

'er meer dan één behandeld heb, ilou-

telyk te verzekeren , dat zulks onmoge-
lyk zy , niettegenftaande men gevallen

vindt aangeteekend , waarin deze ziek-

te , door den beet van een vergramden
Haan , enz. ontÜaan is.

Laat

(a) Zie de aangehaalde Verhandeling Bladz, i^z

tot 148.
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Laat 'ik hier byvoegen, dat, langs de-

fcen weg , de Inenting èn andere waar-

neemingen my geleerd hebben , dat 'er

zeer veele menfchen zyn, die zich in-

beelden , nooit gepokt te hebben , en
die echter de waare pokjes in hunne
kindsheid wel degelyk gehad hebben»
Verfcheiden gevallen heb ik, in de
twee laatfte Epidemiën, en reeds in voo-

rigen, gehad, en ik kan 'er my zulken
meer dan vyftig herinneren , van huis-

gezinnen , waar in eenige kinderen

zwaar aan de kinderpokjes lagen , en
waarin een , of meer anderen fcheenen
vryteblyven, doch, in weik^i ik, op
deze zaak bedagt zyndc, of kennelyk
de uitbottingskoorts heb waargeno-
men , zonder eene opvolgende uitbot-

ting , of by welken ik door een oplet-

tend onderzoek, op bedekte plaatfen,

eenige weinige, hoewel wezenlyke pok-
jes gevonden heb. De zulken heb ik

voor eene nieuwe befmetting onvatbaar
verklaard, en om de Ouders, die zulks

niet gelooven konden en zelfs die pok-
jes niet eens zouden opgemerkt hebben

,

xlaarvan te vergewisfen , heb ik eenigen
van die, te gelyk met anderen, welken
'er de pokjes van kreegen , ingeënt

,

vih DEKu E zon^
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zonder dat zy *er den geringften fchyn
van gehad hebben ; terwyl ik anderen

,

wier Ouders dit niet wilden toeftaan ,

by pokkigen heb laaten brengen en 'er

mede laaten omgaan , zonder dat 'er

ook, in dezen, eenige teckenen van be-

fmettinge verfcheenen zyn. Zoo onge-
grond verzekeren veele menfchen, dat

zy .nooit de Kinderpokjes gehad heb-

ben , en zoo veelen moeten 'er afgetrok-

ken worden van het getal der genen ,

die men voorgeeft, dat al hun leeven

van de pokjes bevryd blyven. De Hee-
ren gatti en camper meenen , dat

men , over het algemeen genomen , on
der loo menfchen, 5 of 6 vindt, die in

een hoogen ouderdom fterven , zonder
ooit gepokt te hebben (b) maar zyn
zy volkomen 2:eker , dat die 5 of ó
nooit de pokkoorts of wezenlyk pok-
jes gehad hebben , of kunnen zy het

zyn?

S. XIX.

, Inëntenden heeft my de ondervinding
ook

(b) Zie CAMPERS Aanmerk, over ds Inenting
filadz. 68.
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ook geleerd , dat de befmetting der

Kinderpokjes niet 200 gereed , of ge-

makkelyk, door de aanraaking, noch
door de lucht medegedeeld wordt , als

men gemeenlyk zich inbeeldt , of mal-

kanderen diets maakt. Voorlang reeds

heb ik dit vermoed , uit voorbygaande
opmerkingen , in de behandeling der
natuurlyke Kinderziekte , maar oplet-

tender waarneemingen , in de laatfte

epidemie y hebben my in die gedagterx

gefterkt. Ik heb gevonden , dat de
Unetftof een vry langen tyd op de huid
moet vertoeven , om dezelve aante-

doen, om in het lighaam in te dringen,
en te befmetten , ten zy de opperhuid
afgefchrapt , of de huid , op de eene
of andere wyze, beledigd zy, en dat
de lucht, zal zy de befmett^ng over-;

brengen, zeer met befmette uitwaasfè-

mingen moet vervuld zyn. Ware dif

niet zoo, ware de fmetftof zoo vlug,
als men zich inbeeldt , de voortgang der
befmettinge in de (leden zou veel fchie-

lyker gefchieden, dan dezelve altoos
gefchiedt, maar ik heb genieend, zulks
vooral te moeten befluiten, uit meenig-
yuldige gevallen , waarjin ik de kamers,
in welken kinderen aan de p9kj?$ ?iek

£ 2
^

la-
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lagen , geduurig heb laaten luchten ,

zuiver en rein houden , en waarin zich
dikwyis en lang hebben opgehouden
andere kinderen, dievry zyn gebleeven,
en die jaaren daarna door de natuurly-

ke befmetting , of door de Inenting ,

de pokjes gekreegen hebben ; uit ver-

fcheiden Inentingen , die ik gedaan
heb , in huizen , waarin dienstboden ,

of andere kinderen, die nien nog niet

begeerde te laaten inenten , zoo wel als

de naaste buuren geheel vry gebleeven
zyn, niettegenftaande fommigen zelfs

die ingeënten behandeld hebben en
door dezelven beademd zyn; terwyl ik

,

in eenigen van dezulken , naderhand ,

door de Inenting , de pokjes verwekt
heb ; en uit herhaalde proeven , waarin
ik kinderen, die men aan de befmetting

wilde blootftellen , of Inenten , door
ligte wryvingen met pokftofFe , vrugte-

loos getragt heb de pokjes te geeven ,

en die 'er echter vervolgens, door eene

fterker befmetting, of door Inenting,

van zyn aangetast geworden. Ik her-

rinner my hier het geval van verfchei-

de kinderen in een huis, in welken, ee-

nige jaaren geleden, de Inenting, op
de ouue wyze, door eene uitfnyding en

een
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een befmetten draad verrigt , in geen van
allen uitwerking had , en die vervolgens
door een Spaanfche Vlieg en door den
op de ontvelde huid met pokftof be-

vogtigden draad gelegd , zeer wel de
pokjes kreegen. Kort geleden , heb ik

te Schiedam met een geregeld en ge-

wenscht gevolg een meisje ingeënt , na
dat het met haar zuster , die famen-
vioeijende pokken gehad heeft, tot in

de uitbotting geQapen had , en daarna
met haar in het zelfde vertrek , geduu-
rende de zweering en tot de opdrooging
toe , gebleeven was ; maar zeer fterk is

van die natuur het volgende geval. In
een huis, waar eerst twee kinderen aan
de natuurlyke pokjes ziek lagen en waar
ik vervolk>ens twee kinderen inentte,
verzogt my een Knegt, die 'er nagt en
dag in huis was en werkte, om hem
mede inteè'nten. Vindende, dat hy on-
gezond , koortfig , hier en daar met
puisten en zweeren bezet was en eene
zeer vuile tong hadde, zei ik hem zulks
te moeten uitflellen , tot dat hy gezon-
der zyn zou : ten welken einde ik hem
de noodige middelen gaf, een gepasten
eetregel voorfchreef, en beval , dat hy
zich van die kinderen zou afhouden.

E 3 Aan
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Aan dit bevel gehoorzaamde hy maar
weinig dagen ; geduurig vond ik hem in

het zelfde vertrek, en allengskens min-
der bevreesd wordende, at en dronk
hy met hun aan dezelfde tafel , en fpeel-

de en verkeerde fchier den geheelen
dag met hun : vier weken kon ik reke-

nen , dat hy in eene pokkige lugt ge-

leefd hadde , zonder eenige teekenen
van befmettinge te ondervinden. Zien-
de toen , dat hy gezond genoeg was,
nam ik uit de pokjes van een dier inge-

ente kinderen , dewelken groot en in

vollen zweer flonden , een goeden drop-
pel etter, bragt dien op zyn ontbloo-

ten bovenarm, meenende, dat de huid
daar het gefchiktfte zyn zoude , om de
Itof op te florpen , en liet denzelven

daar een half uur liggen, wanneer ik

zelf den etter, met warm water , afwas-

te. Vervolgens negen volle dagen ge-

wagt hebbende, zonder eenige blyken

van eene plaatfelyke, of van eene alge-

meene befmettinge in hem te ontdek-

ken , entte ik hem in , op de gewoone
wyze. Den volgenden dag kon ik zien

,

dat de flof gevat hadde; de wondjes
gongen geregeld voort, zonder eenig

ongewoon verfchynfel , en hy kreeg ,

op
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op den gewoonen tyd, eene zeer gocd-

I
aartige uitbotting van veele, groote

,

' onderfcheiden pokken, en werd geheel

gezond. Ik heb naderhand van dezen

aart nog twee proeven genomen , en

wel met denzelfden uitflag. Geweldig
bedrieg ik my , indien deze proeven

en de bygebragte waarneemingen niet

kragtdaadig bevestigen de befluiten , die

ik gefteld heb , dat 'er uit moeten ge-

trokken worden; maar doen zy niet te-

vens duidelyk zien , 't gene ik elders be-

weerd heb (c), dat men geen recht heb-

be , om de Inenting te befchuldigen ,

dat %y de befmetting zoo ligt verfprei-

de , vergroote en verlenge , als men ge-

meenlyk ftoutelyk verzekert en , zonder
onderzoek, voortpraat? Maar het geen
ik hier bewyzen wil, heeft men in

Frankryk nog veel verder getrokken.

De Heer paulet heeft , niet lang gele-

den , beweerd , dat de Lucht nimmer
de fmetftof der Kinderpokjes over-

brengt. De redenen nogthans, die hy
daartoe aanvoert , fchynen my minder

E 4 ge-

(c) Zie myn Vertoog over de voornaamfte re-
denen, welken de Ingezetenen van ons Land toe

hier toe van de Inenting der Kinderpokjes weder-
h ouden, Bkdz. 3Ó—50.
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gegrond , dan de waarneemingen en
proeven, met welken hy zyn gevoelen
tracht te flaaven , my flerk voorkomen,
" Geroepen zynde (fchryft hy) (d) in een

5, huis, waar twee kinderen de kinder-

,, pokjes hadden , en de Moeder my ge-

„ toond hebbende, dat zy gehouden
„ was zywormen op te kweeken, als

„ zynde het toen de tyd daar voor, en
„ dat zy derhalven het grootfle belang

„ hadde, dat haare zes andere kinderen

„ van die ziekte bevryd bleevcn (merk
„ aan , dat het gantfche huisgezin in de-

„ zelfde kamer (liep) zag ik geen ander

„ middel, als om haar te raaden, door

5, een befchot van planken de gezonden

„ van de zieken te fcheiden , en te be-

„ letten, malkanderen aanteraaken: 't

„ geen zy terflond in 't werk flelde.

„ Men belastte ten zelven tyd der Moe-
,, der de handen te wasfcn met azyn en

M water, een linnen voorfchoot te draa-

„ gen, dat te laaten in de kamer der

5, zieken, en voor hun linnen zorg te

„ draagen. Deze geringe voorzorgen

„ werden zoo wel in acht genomen , en

„ gelukten zoodanig, dat de Vader het

w ge-

(d) In zyn Werkje, Le feul Vréfervatifde la Pefh

te Veri>i$y Trotfieme Memoire, fag. 3P-'4I»
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genoegen hadde van zyne zes andere
kinderen geheel van de ziekte bevryd
te zien , fchoon zy in dezelfde kamer,
en in dezelfde lucht waren. — Over-
tuigd eindelyk door een oneindig aan-

tal van gebeurtenisfen en waarnee-
mingen, dat de lucht nooit de kinder-

pokjes overbrengt , wilde ik 'er nog
eene volmaaktere overtuiging van
hebben. Ten dien einde deed ik , in

de maand November 1775, de vol-

gende proef; doch met alle mogelykc
voorzorg genomen hebbende een gla-

zen klok , gewapend met eene kraan

,

bevattende omtrent negen pinten
vogt, en, door eene luchtpomp lugt-

leedig gemaakt, liet ik dezelve bren-

gen in het Hotel Dieu teParys, in de
zaal van St, Franfois, waar de zie-

ken aan de Kinderpokjes zyn, en
daar vulde ik deze klok, in tegen-

woordigheid van den Heer dumas,
enz. en andere lieden , aan den mond
van iemand , die aan de Kinderziekte
te ilerven lag, met de lucht van de-

zen lyder. Eene Juffrouw, die drie

kinderen had buiten Parys, omringd
van Kinderpokjes , en die zy zeide te

willen brengen in de befmette lucht,

E 5 maak-
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„maakte de proef gemakkelyk: die

,, kinderen ademden die lucht in, en

3, 'er is, federt de maand November,
„ noch ziekte, noch het minfte toeval

„ opgevolgd''. — Edoch, hoe fterk

deze waarneemingen en proeven ook
iyn mogen , fchynen 'er my te veel re-

denen te zyn, om niet te ftellen, dat

de lucht de fmetftof der Kinderpokjes
dikwyis overvoert en langs den weg der
ademhaaling de befmetting voortzet.

Zoo dit niet waar zy , begryp ik niet,

hoe men voldoende verklaaren zal het
bekende geval te Cbelwood in Engeland,
daar by het openen van een kist , waar-
in iemand die dertig Jaaren te vooren
aan de Kinderpokjes geftorven geweest
was , begraven gelegen had , veertien

menfchen , door de befmcttende lucht

Van die ziekte aangetast werden , en
•waardoor, in drie dagen, de befmet-

ting zoo voortliep, dat zy de gantfche

«abuurfchap die doodelyke kwaal op 'c

lyf joeg. Ook meen ik te duidelyk mee-
ïiigmaalen gevallen waargenomen te

liebben , waarin de befmetting 't eerst

en 't meest door de lucht in de long, of
elders , overgebragt was. En , zoo het

pökfmet niet min of meer vlug zy , zie

ik
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ik niet, waaraan men dien byzondren

reuk der kinderzieke lyderen moet
toefchryven, die zekerlyk te klaar te

onderkennen is van eene rottige uit-

waasfeming , om denzelven , geiyk de

Heer paulet doet , met deze te verwar-

ren. — Trouwens, al ware deze fmet-

ftof eigenlyk niet vlug, kan ik geenè

redenen vinden , waarom dezelve niet,

gelyk alle andere ligte verfynde ftofFen,

door de lucht zoude kunnen opgeheven

en vervoerd worden. Om deze en an-

dre redenen , blyf ik tot nog toe van

gevoelen , dat de lucht wel degelyk in

ftaat is, om het pokfmet over te bren-

gen , en dus de befmetting der Kinder-

pokjes voortteplanten ; maar ik geloof

tevetis, zal zy zulks kunnen doen, dat

zy met die fmetdeeltjes flerk móet ver-

vuld zyn , zoo dat dezelven 'er digt op
één gepakt in hangen: zoodanig als zy is

in befloten gehouden vertrekken , waar
een of meer lyders zwaar aandeKinder-
pokjes ziekliggende, niet van lucht ver-

verscht , niet van linnen en kieederen ver-

fchoond , en daarenboven fterk gebroeid
worden; zoodanig alszy, buiten twy-
fel, in die doodkist te tó^/zyoo^ geweest

is, en hoedanig zy denkelyk niet ge-

weest
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weest is in dat vertrek en in die glazen
klok, waarvan de Heer paulet ge-
waagt.

Ö. XX.

Eindelyk heb ik onder de beoeffening
der Inëntinge bevestigd gezien , dat de
Kinderpokjes en Mazelen, gelyktydig
beflaan kunnen, zonder dat de vergiften

van deze verfchillende ziekten elkanders
uitwerking tegenhouden. Voor omtrent
32 jaaren had men hier geene of weini-

ge verbeelding van : althans de waar-
neeming van ETMULLER, en die van
PECHLiNUs daaromtrent verdienen
weinig geloof; en, fchoon het geval

van de Koningin van Engeland, door
HARRis geboekt , meer zekerheid hebbe,
is het echter zeer gebrekkig : ook ver-

zekeren de grootfte Geneesheeren van
onzen tyd, dat zulke waarneemingen
zeer zeldfaam zyn (e), 't Is door de
beoeffening der Inenting, dat men ein-

delyk eenige gevallen van dien aart

heeft kunnen zien en waarneemen. De
Heer

Ce) Zie de Geneesk. Verband, der Koninglyke
Zwcedfche Akademie, rertaald door j. b. sajmdi-
roRT , 3de Deel Bladz, 392 en 393.



DE KINDERPOKJES. 77

Heer p. j. bergius, Hoogleeraar en
Geneesheer van het Vondeling- en In-

èntinghuis der Vrymetzelaaren te Stok'

holm , heeft in het hier onderaangehaal-

de Deel van de Geneeskundige Verhan-
delingen der Koninglyke Zweedfche
Akademie de waarnecmingen medege-
deeld van zeven ingeente kinderen , van
welken zes te gelyk de Pokken en Maze-
len kreegen, met een omftandig ver-

haal van de voomaamfle en merkwaar-
digfle toevallen, en omftandigheeden

,

welken in den geheelen loop dier fa-

mengevoegde ziekten zyn voorgekomen.
Uit het geval van één dezer kinderen

befloot hy, dat de Pokjes worden opge-
houden, tot dat de Mazelen voorby
zyn; wanneer het gift der Mazelen zy-
ne eigene koorts verwekt , eer dat het
Pokgift in eene volkomen werking komt,
om de Pokkoorts te verwekken : 't welk
men ook door een ander geval bevestigd

vindt, in het eerfle Deel van The Medi-
cal and Pbilofophical Commentaries by a
Society in Edinburg, Hoewel, in het
Derde Deel van dat zelfde werk , bladz«

444, een eenigzins verfchillenden uitflag

geboekt vind, van 43 kinderen naam-
Jyk , welken de Heer samüsl kroker

KING,
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KiNG, Heelmeester van het Vondeling?
Hospitaal te Dublin , in 't jaar 1769 aU
daar inentte, kreegen 'er zestien op den
vierden en vyfden dag na de Inenting de
Mazelen, van welken zy binnen den ge-

woonen tyd met gemak herflelden , zon-

der dat 'er de voortgang der Pokjes door
vertraagd , of veranderd werd : want
de uitbottingkoorts kwam naar behoo-
ren , en de Pokpuistjes vertoonden zich

op den gewoonen tyd, even overvloe-

dig by hen, die pas van de Mazelen her-

fteld waren, als by die genen, welken
'er niet van aangetast geweest waren. -

Uit welke gevallen men fchier denken

zou het befluit van den Heere bergius

in zoo verre te moeten veranderen , of
bepaalen , dat de Mazelkoorts kort , on?

middelyk voor, of ten zelven tyd méé

de Pokkoorts moet invallen, om deze

tegen te houden en te verfchuiven. ^w;

En dewyl de Pokkoorts gemeenlyk be-

gint den Sften of pden dag , na de inen-

ting der Pokken, en de Mazelkoorts,

den oden dag na de Inenting der Tv' aze-

len , volgens de proeve van den Heere

F. HOMÊ (f): 200 fchync te volgen,
'

.." dac

(f) Zie F. HOMi's Mtiüi^l Fasts. And Ex^riments^

31ad?. 270, enz.
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dat het vergift der Mazelen kort voor»

te gelyk met, of onmiddelyk na de be-f

fmetting der Pokjes moet in het lighaam

gebragt zyn, om de werking van heti

pokgift tegentehouden en te vcrtraa-»

gen. — Althans de Mazelkoorts fchynt

ook niet lang na de Pokkoorts te moe«*

ten beginnen , om deze te kunnen op-

fchorten en verwylen : want in een an*

der dier kinderen van den Heere bergi-

us, 't welk waarfchynlyk 3 dagen, na
de Inenting der pokken, door de Ma-
zelen befmet was, kwam de pokkoorts
den yden , en de Mazelkoorts den pden
dag na de Inenting, zoo dat toen de
koorts uit twee verfchillende foorten van
koortzen beftond, met dat gevolg, dat
deze twee ziekten, met uitflag op een
endenzelfden dag, den uden naamlyk
na de Inenting, zich vertoonden, -^-p»

Uit dit geval befloot de Heer bergius,
dat aan den anderen kant, het f'okgift

niet bezit het vermogen om de Mazelen
tegen te houden; maar dat dezen even-
wel te voorfchyn komen , al is de pok-
koorts reeds begonnen, ]a dat dit op
één en denzelfden dag gefchieden kan

,

zoo dat deze twee foorten van uitflag

zich met eikanderen vermengen,— Die
zelf^
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zelfde heb ik ontmoet in eenen myner
Inëntelingen, een meisje, oud 3 jaaren,

dat in Mei van 1777 uit Zeeland was over-

gekomen , om door my ingeënt te wor-
den. Dewyl in dien tyd de Mazelen
hier fterk regeerden , bezorgde ik het

buiten de flad , uit vreeze voor die be-

fmetting. Den 7den , den 8ften en den
pden dag, na de Inenting, die zeer ge-

wenscht voortgong , befpeurde ik reeds

,

dat het dikwyls hoestte, doch vleide

my, dat het flegts een hoest uit ver-

koudheid zyn zou. Het was nu reeds

koortfig en ziek. Den loden dag vond
ik het met een fterke koorts, en zoo
byzonder hoestende en niezende, dat ik

niet meer twyfelde , of het ftond te

gelyk de Mazelen te krygen. Dit alles

verergerde de drie of vier volgende da-

gen, Onderwyl kreeg het een zeer goe-

de uitbotting van omtrent 60 pokjes , en
den I4den en i5den dag zag ik de Ma-
zelen overal tusfchen de zweerende Pok-
ken uitkomen, met eene groote ver-

meerdering van koorts, van hoesten,

niezen en braken. Edoch, naarmate,
dat de Mazelen en Pokjes droogden, en
^ffchilferden , verminderden deze toe-

vallen , en het kind was in ai dagen vol-

ko-



DE KINDERPOKJES. St

komen van beide deze ziekten herfteld;

een geval , waarvan tot hier toe nog
maar zeer weinig waarneemingen voor

handen zyn, By hetzelve is nog dit

opmerkenswaardigs gekomen , dat men
van dit Kind op den 8fl:en dag één , en
op den 9den dag, twee Kinderen inge-

ënt had , en dat deze drie zeer goed-

aartige Pokjes gekreegen hebben , doch
geene Mazelen , waarvan het gift ech-

ter, toen zy ingeënt werden, al min of
meer, in myne Inënteling werkzaam
was; 't welk niet onduidlyk, myns oor-

deels, leert: dat de vergiften van deze

twee ziekten zich niet met eikanderen

vermengen , of verèenigen , noch eikan-

deren overbrengen.

Ö XXL

Verfcheiden Geneeskundigen, Kjric-

PATRICH, TISSOT, DIMSDALK, WATSON ,

GATTI , MURRAY , VAN DOEVEREN ,

CAMPER, M. w, scHWENCKE, en ande-

ren hebben, onder, en door de beoef-

fening der Inëntmge getragt, in den
aart , de werking , toevallen en genees-

wyze der natuurlyke befmetting meer-

der licht te verkrygen, dan men 'er te

Fli HEZU F VOO::
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vooren in gehad heeft ; zod verre is het
'er af, dat, door den yver voor de In-

enting, de oplettendheid , om de behan-
deling der natuurlyke Kinderpokjes te

verbeteren, verflaauwd, of verwaar-

loosd word , gelyk fomtnigen den Inën-

teren hebben te laste gelegd. De vol-

gende waarneemingen zullen doen zien,

dat ik mede daaraan, en misfchien niet

vrugteloos, myne oplettendheid befteed

hebbe.
De fom opmaakende der nieuwe kun-

digheden, welken de Geneeskonst , door
middel der Inêntinge, betrekkelyk den
aart, de werking, de uitwerkfelen enz.

van de fmetftof en ziekte der Kinder-

pokjes regtflreeks , of by wyze van ge-

volgtrekking , ontdekt heeft, en van
die, in welken zy, door dezelve, beves-

tigd is, of klaarer en onderfcheidener

•denkbeelden ontfangen heeft , heb ik

gevonden, dat de volgenden de voor-

naamflen zyn , en ook op het verftand

der toevallen , en de inrigting der Ge-
neeswyze, den meesten invloed hebben.

I. Dat de fmetftof der Kinderpokjes
een gift van een byzonderen aart s

,

verfchillende , in weezen , van alle an-

dere fmetflofFen, brengende altoos en
al-
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alleen in het menfchelyk lighaam, zyne
eigen ziekte voort,

ir. Dat zy fomwylen gelyktydig met
andere fmetftoffen , of ziekelyke oor-

zaaken in het lighaam bellaat, doch
'er niet door van natuar verandert , nog
'er zich mede vermengt, of verëenigt,

en daarom dezelven ook niet over-

brengt.

III. Dat zy echter doof tegelyk be-

ftaande fmetftoffen, of ziekelyke oor-

zaaken in haare werking kan vertraagd

worden , en in haare uitwerkfelen en
toevallen doorgaans verzwaard en kwaad-
aartig gemaakt word; waarop het zeg-

gen fteunt van mead (g) : Praeterea

plus, meaopinion^, refert, in quale cor-

pus infundatur, quam de quali eximatui"

pestilemiae virus»

IV. Dat zy , 't zy helder en vloei-

baar , 't zy dik en etterachtig , 't zy
zelfs opgedroogd en korstig , genoeg-

faam even zeer befmettelyk is , bren-

gende genoegfaam even eens en even
goedaartig de Kinderpokjes voort; zoo
dat zy in dien drieërleijen ftaat genoeg-

F 2 faam

(g) Dt Vaml. et Morbili Ca^. V, pa^, 84.
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faam geheel en uit dezelfde onverander-
de fmetdeeltjes beftaa.

V. Dat het kleenfte gedeelte , of, ge-

lyk GATTi zegt, een Atomus of ondeeltje
derzelve het gantfche lighaam aanfteekt

,

of wel alle deszelfs vogten befmetteyk
maakt ; weshalven zy zeer fyn en werk-
faam zyn moet.

VI. Dat zy , langen tyd , buiten

het lighaam kan beflaan , en zelfs

onbcfloten bewaard worden , zonder
haare befmettende kracht te verlie-

zen , en derhalven niet zeer vlug

,

of, door de lucht/ ligt vervoerbaar
is.

VIL Dat zy echter ook , door de
lucht vooral , wanneer deze met pok-
fmettige uitwaasfemingen zeer vervuld

is, tot en in ons lighaam overgebragt
word , zoo wel als door de voedfels en
uitwendige aanbrenging aan en in de
huid, gelyk door de Inenting.

VIII. Dat zy befmettelyk is voor
verre de meeste , zoo niet voor alle

iTienfchen, die 'er nooit mede befmet

geweest zyn , en in hen , genoegfaam in

alle de tydperken van hun ieeven, de
ziekte der Kinderpokjes verwekt.

IX. Dat zy hen allen , een minften

ge-!
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genoegfaam allen, in welken zy deze

ziekte eens verwekt heeft , voor eene

tweede befmetting onvatbaar maakt.

X. Dat zy echter in dezen ,
gelyk

alle fcherpe ftofFen , altoos eene zekere

plaatfelyke befmetting , of ontfteeking

en verzweering kan verwekken , zonder

op nieuws de ziekte der Kinderpokjes

voorttebrengen.

XL Dat echter de etter van deze

verzweeringen befmettelyk is, en in an-

deren , welken de ziekte der Kinderpok-

jes nooit gehad hebben, die verwekken
kan.

XII. Dat zy , door de Inenting , of

op eene andere wyze, aan, of in de

huid gebragt , niet terflond , of onmid-
delyk , door deszelfs opflorpende vaat-

jes, in het bloed overgaat, maar door-

gaans eerst , of ten zelven tyd , eene

plaatfelyke befmetting in dezelve ver-

oorzaakt.

XIII. Dat zy nogthans , fchoon door
Inenting, of anderzins, uitwendig in de
huid gebragt, fomtyds, zonder plaatfe-

lyke ontfteeking en uitbotting, de pok-
ziekte en pokken verwekt.

XIV. Dat zy, door die plaatfelyke

befmetting, eene plaatfelyke ontllee-

F 3 king
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kingen verzweering in de huid verwekt

,

die, naar de verfcheidenheid dergeftel-
len, zich min of meer uitbreiden, en
min of meer hevige toevallen voortbren-
gen , naar het onderfcheid der zenu-
wen , die , en naar de hevigheid , met
welke, zy dezelven doen lyden.
XV. Dat zy gevolglyk No. lü en

14 , het eerst in de Longen , eerfte

wegen, enz, aangebragt, op dezelfde

wyze , eerje plaatfelyke ontAeeking en
verzweering in die deelen fchynt te ver-

wekken.
XVI. Dat derhalven deze plaatfe-

lyke ontfteeking en verzweering zoo veel

meerder en zwaarer gevolgen moet heb-

ben, als die deelen gevoeliger en edeler

zyn, en naauwer verband met het lee-

ven hebben , en dat gevolglyk de be-

fmetting , door deze wegen No. 14,
zoo veel gevaarlyker is , dan die door
de huid, No. 12.

XVIL Dat zy gewoonlyk 8, of 9
dagen in het lighaam blyft vertoeven

,

en vermoedelyk met deszelfs vogten

rondloopen, eer zy ecne algemeene be-

fmetting , of wel de ziekte der Kinder-
pokjes voortbrenge.

XVIII, Dat zy echter, om dat te

doen

,
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doen , fomtyds langer vertoeft , vooral

,

wanneer 'er kort vooraf, of wel terzel"

ver tyd eene befmetting van eene ande-

re ziekte, Mazelen, Roodvonk enz. in

het lighaam gebragt is, en dan zich

eerst openbaart , als dezen uitgewerkt

hebben.
XIX. Dat zy de algemeene befmet-

ting of de ziekte der Kinderpokjes fchynt

voorttebrengen , door , 'geduureaden

dien tyd No. 17, in onze vogten, even

als een gift of zuurdeesfem in andere

vloeirtofFen , eene byzondere innerlyke

beweeging (misfchien ook eene byzonde-
re krampachtige beweeging in de vaten)

te verwekken, die eindelyk, op de ge-

melde dagen, in eene foort van gisting,

opbruisfching , kooking, of wat naam
men 'er aan geeven wil , uitbreekt.

XX. Dat zy op deze , of eene an»

dere wyze, eene meerdere , of mindere
hoeveelheid van de famenftellende deelt-

|. jes onzer vogten aan zichzelve gelyk

maakt , {asfimikert) , dat is , 'er dezelfde

natuur en hoedanigheid , of befmetten-

de kracht aan geelt , en dus zichzelve

vermeenigvuldigt op eene onbegrypely-
ke en daarom verwonderlyke wyze.
XXI. Dat deze in pokgift veranderde

F 4 deelt-
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deeltjes , in onze vogten eene oneigen

,

ot vreemde en fcherpe ftofFe zynde

,

door het gevoelig hart- vaat- en zenuw-
geftel te prikkelen , op de gemelde da-
gen, die Koorts verwekt, welke men
ünbotiïngkoorts^ yFebris eruptwa^ Jive
eniptionts) noemt, omdat deuitbottmg
der pokjes 'er gewoonlyk mede gepaard
gaar , of 'er onmiddelyk op volgt,

XXII, Dat derhalven deze koorts,
by wyze van eene ziektefcheiding, (Cn-
Jii) die pokgiftige deeltjes, naar de uit-

wendige oppervlakte van het lighaam
voert, en aldaar dezelven in de huid
nederzet , om wtbottende omfteekende
pokpuistjes , en vervolgens ^weerende ,

oj etterende pokjes te verwekken , en op
deze wyze onze vogten 'er van ont-

heft

XXIII, Dat echter, ten zdventyd,
eene meenigte dier pokdeeltjes, zonder
zich in de huid , of elders nedertezet-

ten , uitwaasfemen , zynde kenbaar
door eenen byzonderen reuk , of met de
pis , drekitoffen , kwyl , ot door andere

ontlastingen , uit het lighaam uitgaan.

XXIV, Dat gevolglyk No. 21 de
grootheid der uitbottingkoorts voornaa-

jnelyk in reden is van de meerdere,
of
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of mindere pokgisting No. 19 , en der-

halven kleen is, wanneer deze gering

is, en weêrkeerig.

XXV. Dat fomtyds de uitbottings-

koorts naauwelyks merkbaar is en plaats

heeft, zonder eene opv*olgende uitbot-

tirge van pok puistjes ; in welk geval

derhalven alle de pokgiftige deeltjes,

door de uitwaasfeming en andere ont-

lastwegen , No. 23, uit het lighaam
fcbynei! uitregaan.

XXVI. Dat in gevolge van No. 21
en 22 de talrykheid der uitbotcing, of
wel de imeenigte der uitbottende pok-
puistjes , voornaamelyk in reden is van
de meerdere of mindere pokgisting

,

No. 19. en van het grooter, of kleener

getal der in de huid vastgezette pokgif-

tige deeltjes.

XXVII Dat de meenigte der pok-
puistjes in geiyke omftandigheden ver-

ichillende is , en dat gevolglyk de
meerdere, of mindere pokgisting, No.
19 , zoo wel van de verfcheidenheid der
geftellen , als van andere bykomende
oorzaaken afhangt.

XXVIII. Dat fomtyds eenigen der
uitgebotte pokpuistjes fchielyk , en zon-
der gevolg , weder verdwynen ; wan-

F 5 neer
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neer de fmetdeeltjes , die dezelven ver-

oorzaaken , los geworden zynde , door
de uitwaasfeming, of andere ontlastwe-

gen , No, 23 , uit het lighaam fchynen
uittegaan.

XXIX. Dat fomwyl eenige of alle

de blyvende pokpuistjes, zonder kenne-
lykeverzweeringverdroogen; en gevolg-

lyk , dat verzweering of verëttering der
pokjes geen noodzaakelyk vereischte,

of gevolg dezer ziekte is.

XXX. Dat het volgens No. 25,28
en 29, om de ziekte der Kinderpokjes

te hebben , en eene onvatbaarheid voor
eenè tweede algemeene befmetting der-

Zelven te verkrygen , het niet noodzaa-
kelyk is , dat 'er pokpuistjes uitkomen

,

dat zy liaan blyven , en tot verzweering
overgaan , maar dat de uitwerkingen en
verfchynfelen Na 12, 14, 19, 20 en
2 1 voHlaan kunnen.

XXXi. Dat , volgens No. 20 , 22

en 28, de meenigte der zweerende pok-

jes, in reden is van de hoeveelheid der

in pokgift veranderde en, in de huid,

of elders vastblyvende fmetdeeltjes,

XXXIL Dat de Inenting meest al-

toos weinige en afgefcheiden pokjes

voortbrengt , en dat derhalven het pok*
gift.
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gift , uitwendig door de huid aange-
bragt, eene geringe pokgisting fchynt
te verwekken, No. 20.

XXXIII- Dat de Inenting de ziekte
der Kinderpokjes meest altoos ligt en
goedaartig verwekt , en diensvolgens

,

dat het pokgifc, niet uit eigen aart, de
ziekte zwaar en gevaarlyk maakt.
XXXIV. Dat hierin No. 32 en 33,

geen verfchil maakt de hoeveelheid der
pokfloffe, uitwendig, door de huid aan-
gebragt; en dat overzulks de meerde-
re pokgisting , No. 20 , hiervan niet
fchynt aftehangen.

XXXV. Eiat volgens No. 32—34.
in de natuurlyke befmetting, veele fa-

menvloeijende en kwaadaartige pokjes
voortbrengende, dit niet van den eigen
aart der pokftofFe, maar gedeeltelyk
van de eerite plaatfelyke befmetting No.
15 en 16 , en gedeeltelyk van andere
bykomende oorzaaken fchynt voortte-
komen, No. 27.

XXXVI. Dat derhalven in de na-
tuurlyke befmetting, de eerfte plaatfe-
lyke befmetting No. 15 en 16, met an-
dere bykomende oorzaaken No. 27

,

fchynt famen te werken, om eene groo-

te-
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tere pokgisting, No. 20, en hierdoor
eene talrykere uitbotting, No. 24, van
famenvloeijende , kwaadaartige pokjes
te verwekken
XXXVII. '

Dat, by de Ingeente Kin-
derpokjes zeerheiden plaats hebben

,

zwelling van het hoofd , aangezicht

,

handen en voeten, pokjes in den mond,
keel , enz, , ontfteekingkoorts , buikloop,
kwyling, etterkoorts, raaskoorts, uit-

en inwendige ontfteekingen en verzwee-
ringen, fchending van het aangezicht,

napokken, enz.: alle welke toevallen

zeer gemeen zyn, by denatuurlyke, fa-

menvloeijende , kwaadaartige Kinder-
pokjes.

XXXVIII. Dat derhalven alle deze
toevallen gevolgen, of uitwerkfeien zyn,

a Van de te groote of te overvloedige

pokgifting, No, 20, 26 en 31, ofwel van
de te groote meenigte in pokgift veran-

derde deeltjes, die de natuur by wyze
van een Critifche fcheiding, in de huid,

en elders , nederlegt en , door de eerfte

wegen en kwylwegen , uitvoert, No. 23.

^ Van de prikkeling en plaatfelyke

ontfteekingen en verzweeringen , wel-

ken die veele pokgiftige deeltjes, door
hun-
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hunne fcherpte, en de pokken zelve, in

de uit- en inwendige deelen No. 22

voortbrengen,

7 Van de meenigte van pokgiftige

deeltjes, en pokkigen etter, weiken, om-
dat de natuur die niet naar buiten heeft

kunnen ontlasten, in het bloed zyn,

blyven hangen, of weder opgeflorpt,

en dan op inwendige deelen in de her-

fenen, longen, buik-ingewanden, enz.

zich nederzetten.

^ Van de meenigte rottige, fcher-

pe, uitwaasfemende doffen, die in het

bloed te rug keeren en hangen bly-

ven, omdat de uitwaasfemende vaatjes,

door het groot aantal van pokken,
welken de huid bezetten, meestal ver-

flopt zyn, en dus de uitwaaslèming

grootelyks belet is.

s Waarby men misfchien voegen
moet de vaste lucht, die, door de pok-

gisting en rotting , uit onze vochten
ontwikkeld is ; 't welk men uit de blaa-

zige , zugtige zwelling van de oogen

,

het aangezicht, handen, enz. fchier be-

fluiten zou.

XXXIX. Dat derhalvcn die toeval-

len, No. 37, niet zoo zeer zyn Symp'
tomata caiifae vel morbi , maar Sympto-

ma-
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mata Symptomatum , gelyk de ziekte-

kundigen fpreeken,

XL. Dat volgens No. 23 in allerlei-

je , maar vooral in veele , famenvloei-

jende en kwaadaartige pokken , de vrye
uitwaasfeming , de buikloop in kinde-

ren , en de kwylingin volwasfenen, zeer
heilzaame Critifche ontlastingen zyn

,

voor zooverre zy eene meenigte van
pokftoffige en andere fcherpe deeltjes

uit het lighaam uitvoeren,

XLI. Dat hierom de opflopping
dier ontlastingen in veele famcnvloeijen-

de , kwaadaartige pokken , de ziekte

zeer gevaarlyk en niet zelden doodeiyk
maakt.

XLII. Dat, omdat alles No. 32—
41. het gevaar en de doodelykheid def

ziekte , volgens sydenhams wel beves-

tigden regel , voornaamelyk in reden is

van de veelheid der pokjes , en gevolg-

lyk No. 31, 26 en 24 , van de groot-

heid der pokgisting No. 20.

XLIII. Dat echter de ziekte, fom-
tyds met weinig pokken doodeiyk is; 't

welk derhalven van de eerfte plaatfely-

ke befmetting No, ló , of van de ne-

derzetting der pokgiftige flofFen op ede-

ler deelen, No. 38, of van bykomende
oor-



DE K I NDE RPO K JES. 95

oorzaaken, No. 3 en 27, die 'er ande-
re toevallen byvoegen , fchynt aftehan-
gen.

XLIV. Dat gevolglyk alles , wat de
eerde befmetting aan de Longen , of an-
dere inwendige deelen , No. 16 , aan-
brengt, de pokgisting, No. 20, en
derhalven de veelheid der pokjes ver-
groot, No. 24, 26 en 31, depokgifti-
ge deeltjes op edeler deelen , No. 38

,

nederzet, en 'er andere ziekelyke oor-
zaakeii , No. 4 en 27 , byvoegt , de ziek-
te gevaarlyk en doodelyk, en dat dien-
volgens , al het tegengeflelde dezelve
goedaartig en min doodelyk maakt.
XLV. Eindelyk , dat derhalven de

Inenting het beste middel is , om hec
gevaar en de doodelykheid der Kinder-
pokjes wegteneemen, de gezondheid en
fchoonheid tegen derzelver nadeelige
uitwerkingen te beveiligen , en om ze-
ker te zyn , of men die ziekte reeds ge-
had , en derzelver gevaar niet meer te
vreezen hebbe.

Dat men verfcheiden dezer kundig-
heden aan de Inëntinge verfchuldigd
en, in anderen derzelven, door deze
konstbewerking , bevestigd is, of meer-
der licht ontvangen hcefc , is , dunkt

my,
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my, voor kundige Geneesheeren te ken-
baar, dan dat ik my, met zulks te be-

toogen, vermoeijen zoude. Dezelven
verder uittebreiden , te verklaaren, te

bevestigen en toetepasfen , acht ik even
onnoodig, behalven dat zulks een ge-

heel boekdeel vereisfchen zou. Zy be-

vatten in zich, meen ik, de gatitfche

Leer der Kinderpokjes, ten minften de
kennis van derzelver naaste oorzaak ,

natuur , werkinge , toevallen en gevol-

gen , even daarom ook den grondflag

van derzelver geneeswyze. De kennis

alleen yan de oorzaaken , welken deze
ziekte dikwyls gevaarlyk , doodelyk ,

of voor de gezondheid verderflyk maa-
ken, fchoon 'er mede in opgeflooten,

vordert en verdient een nader onder-

zoek en meerder opheldering,

§ XXII.

Aan deze kennisfe hebben de Ge-
neeskundige Beoeffenaars der Inëwtinge

ook met weinig iicht bygezet, door de
reden, of redenen optezoeken, om wel-

ken de ingeente Kindeipokjes gcnoeg-
faam altoos zoo veel minder m getal,

gocdaartiger en minder gevaarlyk zyn

,

dan
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dan de natuurlyke ; En , nadien dit

ftuk tot hiertoe niet v^oldongen fchync,

heb ik 'er mede myne waarneemingen
en overweegingen over laaten gaan , die

ik hier kortelyk zal mededeelen.

Het heeft my toegefchenen , dat

men, om die reedenen te vinden, eerst

behoort optefpooren deoorzaaken, wel*

ken de natuurlyke Kinderpokjes door-

gaans zoo gevaarlyk, enz, maaken, en
ik meen gevonden te hebben , dat zulks

voornaamelyk zyn de volgenden.

L Eene nadeelige gefteWjeidder LuchU
De waarneemingen leeren ontwyfFel-

baar, dat de lucht een zeer groot ver-

mogen heeft , om de Kinderpokjes
goed- of kwaadaartig te maaken; de on-
dervinding heeft het my mede meer-
maaien doen zien , en wie kan *er aan
twyfielen , die weet , hoezeer de dier-

lyke en leevenshuishouding van ons lig-

haam van de gefteldheid der lucht af-

hange ?

De wyze, opwelke, is, dunkt my;
ook niet moeijelyk naartegaan; althans
uit meenigvuldige opmerkingen en over-
weegingen, meen ik, te mogen beflui-

ten, dat alles, wat onze vogten eene
overhelling tot rotting geeft, of hen
VU DE&L» G W©!
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vezenlyk in een ftaat van rotting (lelt i

óe pokgisting vergroot , of wel vermee»'

nigvuldigt, in welk geval de ziekte,

door eene dubbele re£n , gevaarlyk en
verderfelyk word; en, hoezeer, onder
anderen, eene heete lucht, byzonder,
wanneer zy niet vogtigheid gepaard is,

onze vogten tot bederf doet neigen, is

genoeg bekend* 't Is waarfchynlyk
hiervan, dat de twee Epidemiën van
1772 en 1776, in de maanden Juny, Ju-
ly. Augustus en September, zulke eene
groote flachting in deze ftad gemaakt
hébben, en dat men toen ter tyd, aoó
veele kwaadaartige pokjes gezien heeft,

SYDENHAM, BOERHAAVE en anderen,
hebben reeds waargencomen en aange-

teekend, dat de Kinderpokje«, in de
heete zomermaanden , 't gevaarlykfte

entmöorddaadigflezyn; hoewel zy dit

vóornaamelyk afgeleid hebben uit de
'tïieerdGïisgefchiktheid , die ,voigenshun>-

ne meening, het bloed, door dé hitte^

tot ontfteéking aanïreemt, tgene, bui-

ten t\vyfFel, daaruit is voortgevloeid^

dat zy de Kinderpakjes, in natuur,

voor eene ontfteekingziekte hielden;

waaromtrent katere waameemingen

on6 beter veriicht heüben^ gelyk zyons
ook
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ook geleerd hebben: dat niet de zomer
noch herfst, maar de winter en lente

de eigentlyke faifoenen zyn, waarin de
ontfteekingeiekten, uit hoofde van de
gefteldheid der lucht, het gemeenfte

zyn, 't Is hierom , dat hüxham (h)

fchreef : „ Indien sydenham niet alle

w koortfèn, zelfs de pest, als zuivere on-

„ fteekingziektens nadde behandeld,

„ zou zyne praktyk in 't algemeen vol-

,j komener, en meer naarvolgbaar zyn

yy geweest, die volmaakt wel ingerigt is

„ voor zulken, welken van eene ont*

„ fteekingtaaiheid afhangen; maar ze-

3, kerlyk moet men hem niet altyd vol-

„ gen, zelfs niet in de Kinderziekte".

Ook heb ik, in de gemelde maanden,
de Kinderpokjes 't meest met blutsch-

vlekken gepaard gevonden, die, gelyk
men weet, niet anders zyn, als de uit-

werkfels van een, door rotting, ont-

bonden en fcherp bloed. Dan hieruit,

meen ik, dat tevens openbaar word, 't

gene de H. gel. heer camper, (i)

voor drie jaaren, fchreef niet wel te

kunnen uitdenken, welk naamelyk de
G 2 ree-

(h) Esfay on Fevers» London 1757. in %V9. pa^, loo.
(i) Dtsjert. dt Emolum, et ept. JMethod. Jnfit, yarioU
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reeden zy , dat de natuurlyke Kinder-
pokjes zoo dikwyis met Blutschkoorts
XFebris Pctechialts) verzeld gaan; of
fchoon zy dezelve, uit eigen aart mis^
fchien, evenzoomin voortbrengen, als

de ontfteekingkoorts {Febris Infiam-
7natQha\ die ook meenigmaal de uitbot-

ting verzelt , of 'er onmiddelyk op volgt.

Trouwens sydenham heeft reeds aan-

geteekend : Est auti-.n ubi in hoc morbo ,

ferinde atque in Pene, laxata, infiam^

mationis vi, fanguinis compagey maculae
purpureae fe ostentant pustuUs interfper-

fae , mortisferefemper praenunciae, Fre-
quemiiis hoc evenit, ubi a'éris conjiitutio

morbo isti epidemice grasfanti prae cae-

urïs' favet (k). Tegen dit alles ftrydt

niet, dat eenige Epidemiën van deze
ziekte in het midden van dtn winter de
meeste verwoesting hebben aangeregt;
want daar zyn, gelyk blyken zal, in de
lucht, en in andere omftandigheden

,

veele en verfchillende oorzaaken, die

dezelve algemeen ,
gevaarlyk , en doode-

lyk maaken. Zoo zal een Luclatgedeld-

heid, die gefchikt is, om ontfteeking-

ziektens voorttebrengen, buiten twyf-

- .

'

tel

(k} SïDENH. Oper, Se(t. II, Cap. 2.
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fel, de kiekte der Kinderpokjes ver-

zwaaren en gevaarlyk maaken in hun,
wier lighaamsgefteldheid en bloed tot

ontfteeking hellen, en zeker is het, dat

de fmetftoffen van andere heerfchcnda

ziektens {Morbi epidemict) fomwylen,
ten zelven tyde, in de lucht plaats heb-

ben, wanneer de Kinderpokjes regee-

ren, en, door dezen, als zy gel^^kty-

dig in het lighaam beftaan , of eikande-

ren kort opvolgen , de hevigheid en'

het gevaar dezer ziekte vergrooten; en
dat zy zulks vooral doen , door de ge-

fchiktheid tot rotting of deze zelve te

vermeerderen, is, door zoo veele on-

twyflfelbaare waarneemingen , beweezen

,

dat ik gewisfelyk overtollige moeite

doen zou, met dit hier te betoogen.

Niemand heeft dit beter, by ondervin-

ding, ieeren kennen dan sydenham en'

HUXHAM (1), en hierom zegt tralles
(m) Malignltas Variolanim pendet vsl cp

Contagii et Epidemiae malignitatey quae

efficit f ut magiSf ac bemgnae yin putredi'

nem vergam , vel afebris impetu et cala»

re, qui humores noflros in putredujem

G 3 ver^

(1) See hts Esfay on Fev'ers^ pag. 131.
(m) E£isf. A^oio^et, ad Illus, ViruTn A, D, 1IAE.V5

^»s« i<5.
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vergere facit. Ik houde het dan voor^
zeker; dat eene nadeelige gefteldheid

der lucht eene der voornaamlle oorzaa-
ken is, die de Kinderpokjes dikwyls
gevaarlyk en doodelyk maaken , het zy
zy zulks doe, door den invloed van
il^are eigen natuurlyke hoedanigheden

,

het zy, door andere fmetftoffen, ot
fehaadelyke magten , die zy in zich om-
vcert , en , in het lighaam , wanneer het,

door het pokgift, (laat aangetast te wor-
den , of werkelyk befmet is, overbrengt.

§ XXI, 3,

II. De wyze, ofwel de plaats van Be*
fmetting. De natuurlyke befmetting ge-

fchiedt door de huid, adem haaling en
doorzwelging. Zoo verfchillende de
deelen zyn, in welken defmetftof, door
die wegen , zich het eerst plaatst , zoo
onderfeheiden moeten, buiten twyfïel,

de gevolgen zyn, die zy voortbrengt,

en dezen zekcrlyk zooveel te gewigti-

ger, te gevaarlyker, hoe die deelcn ge-

voeliger , edeler , en tot de dierlyke

en leevenshuishouding noodzaakeiyker
^yn,

öi ïn verfcheiden Lyders met de na-

tuurlyke Kinderpokjes heb ik ontwyf-

feibaar genoeg gezien , dat de befmet-
dng
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ting uitwendig door de huid gefchied

was, fomtyds op eene pUats, waar de

huid gekwetst, gebrand, of anderzins

beledigd was , doch dikwyls op pene

plaats, waar de huid heel geweest was,

«n voprnaamelyk in hetaangezicht, ^^l*

^en op fwee plaatfen, in denzelfder>

Lyder; in alle welke gevallen, volko-

men dezelfde plaatfelyke verlbhynfeiea

2ich opdeeden, als in eene konftige be-

imetting, te weeten, eene vry groote,

doch platte 2weercnde puist of blaar

>

inet dunne, ofdikkereettedlof gevuld*,

en met ©enen ontiloken kring omgee*
yen. De oude vrouwen zyn gewoon
deze puisten Foorpokken en Moerpokten

fe heetenj waarfchynlyk uit het begrip,

dat zy de pokken vQorgaan en voorts^

brengen ; dan in vQvrc de ineesten van
deze gevalitn, heb ik zeerweinige en
^eergoedaaftige pokken wnargenomen.

§» Meerntiftal heb ik ook zekerheid

genoeg gehad, pna vasttcftellen , dat

d§ iruet^tó, mef de doorzwelging vaji

de ^ueht, of voediels, in het lighaara

gebr^gjt was* en in 4^ mond, üok-

darm, of maag, eerst eene plaatfelyke

befmetting veroorzaakt had, Verfchei-

den reizen heb ik dezelve duiddyk ge*

G 4 zioi^
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^ien aan het gehemelte , en aan de cene
of andere zydevan de keel, in kinde-

ren , in welken ik de natuurlyke kinder-

pokjes wagtte ,• om dat 'er een of meer
van hunne broeders , of zusters ziek aan
lagen, en die allen gaven dan ook eenr-

ge dagen te vooren te kennen, dat zy
pyn in den mond , of keel hadden, Ee-
iiigen van dezen hebben de ziekte maa-
tig, en anderen zwaar gehad; doch al-

len met eene groote moeilykheid in de

doorzwelging, eenefchorre (lem, en min
of meer benaauwdheid in de ademha-
ling. Twee kinderen heb ik behandeld

,

dieverfcheiden maaien , eer men het ont-

dekte, het water en melk gedronken
hadden, waarin dé Moeder het doekje,

met het welk zy de pokkige oogen
van andere kinderen bette, had gedoopt
en laaten liggen» Beiden hebben zy vee-

Ie, doch afzonderlyke pokjes gehad, en
met geen ander buitengewoon toeval,

als eene byzondere pyn voor 't hart,

gelyk men zich gewoonlyk uitdrukt, en
eene langduurige braakingi De baron
yAN sWIETEN (n) meent, dat, ook m de?

ze

(a) CcTftvtttitt in H, Baerha^ve jl^kor^ Tm. K fagt

41. :
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»e gevallen , eene plaatfelyke befmettin^

inde maag, ofderzelver nrvond, plaats

heeft, en dit komt ook my ten hoog-
ften waarfchynlyk voor,

SYDENHAM, (o) telde Tceds onder de
teekenen dezer ziekte , eetj gevoel van
^yn , in de deelen, die onder het hartC'

putje liggen, wanneer zy , met de hand^
gedrukt worden. Ook zegt hy (p) al-

toos waargenomen te hebben, dat, in

Jongelingen, die met eenelooze braaking^

misjelykheid en pyn, meer dan gewoon^
te vooren gekweld worden, de opvolgende

pokjes buiten maate famenvloeiden.
De Inenting derhalven , door de pok-

ftof, met de voedfels , of op eene ande-

|, re wyze , integeeven , is niet zeer aante-

Taaden. Een Brunswyker Boer, zynen
:2oon afgevallen pokkorsten met bier te

drinken gegceven hebbende, veroor-
zaakte -, m hem , de allerkwaadaartigfte

pokken (q). In Bengalen echter Qn^
men in door den pokè'tter, met fuiker

integeeven, hoewel niet met den besten

G 5 uitj-

(o) Prax. Meiiie. Sett. 3. Cap. 2. pag, 102.

(p) Disfert. Epifi. pag. 474.
(qj CAMPIR5 Diifert. de Emoh et o^t. Metb. hifit,

M. 78.
'
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ijit{lag(rX Een beroemd Geneesheer
heeft my gezegd, dit zelf meermaal ge-

daan te hebben, zonder merkclyk
kwaad gevolg. Alle maagen zyn ze*

terlykniet evengevoelig, zelfs niet voor
vergiften, en misfchien kan het pok-
gift, zonder plaatfelyke befmetting , ge-

^k door de huid , ook door de eeme
wegen in 't bloed komen, In de Medi»
cal Objervations and Inquires , by a So»

ciety of Pbyjieians in London (s), lees ik

van pokftof met een drankje aan ecn^
Negerin ingegeeven , zonder dat 'er be-

fmetting gevolgd jp; maar de fchryver

meldt niet, of zy naderhand, opeene
andere wyze, de pokjepgekreegen hebben

y, In niet weinige gevallen, heb ik

duidelyk kunnen bemerken , dat de fmet*

ilof, door de ademhaaling , was aange-

bragt. In fommigen van dezen had zy
zich geplaatst, in deholligheid van deij

neus, of wel in het fnotvlies. Meer"
maal heb ik opgemerkt, dat kinderen,

in welken ik beOoot, dat zulks plaats

had, eenige dagen voor de uitbotting,

eene ongewoone jeuking in den neus ge-

voel-

(r) Zie CAMPER, dt EmpK «* ^if* JMeik^ Ipft, Va-

mL f>ag. 78.
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voelden, denzelven dikwyls wreeven,
vervolgens aanhoudend niesden , zwaa-

re ftuiptrekkingen leeden, flaapzugdg

werden , en zeer veele pokjes kreegen.

Dat de fmetftof deze en andere toeval-

len voortbrengt, door het gevoelig fnot»

vlies , en de reukzenuwen te ontfteeken

,

te prikkelen, en, uit dien hoofde, de

ziekte fomtyds zeer gevaarlyk maakt,
heeft de baron van swieten (t) uit-

voerig aangetoond; en der Chineefen

wyke van Inenting, door de pokkors-

ten in den neus te fteeken, bevestigt

zulks.

ê. Edoch , dat de pokfmet zich zelden

in de luchtpypen of longen plaatst, ge-

lyk die Schryver meent , heeft de on-

dervinding my anders geleerd. 5 XXI,
7. Eene meenigte gevallen zyn my voor-

gekomen , waarin ik de duidelykllc

kenteekenen opmaaken kon, dat deeer-

fle en plaatfelyke befmetting in dezeivea

gefchied was; en, indiende lucht immer
het gift der pokken overvoert , is 'er,

naar 't my toefchynt, alle reeden om te

befluiten, dat zulks dikwyls gefchiedea

ïiioet, ten zy men met fomraigen fielt,

dat

(O Comjs» tJt ïl. EOERHAAVE Ajfhf.Tm, V, f*é' 39»
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dat de lucht zulks nimmer doet; doch
dit te ftellen,, is, dunkt my, wonder-
fpreuken ftaande te houden , die het ge-

tuigenis der onfeilbaarfte zintuigen, 't

gezigt en den reuk, en dat der onder-

vinding regelregt tegenfpreeken. mead,
WERLSTOFF, viOLANTE, en eenc mee-
nigte andere Geneeskundigen hebben,
by de opening der Lyken , zoowel de
longen, als andere ingewanden, met
wezenlyke pokken bezet gevonden;
terwyl martiner, lobb, en anderen,

door ontwyfFelbaare waarneemingen ge-

toond hebben, dat de fmetftof, door
de uitwaasfeming uit het lighaam uitge-

dreeven, met de lucht overgevoerd
word, en, op verre afftanden befmet,
gelyk VAN swiETEN (u) dit omftandig
vermeldt; wiens gevoelen my daarom te

meer verwondert; behalven, dat ook
de reeden, die hy 'er van geeft, dat

naamelyk de fnelle omloop des bloeds

,

door de longen , en de groote uitwaasfe-

ming derzelven, de aanhanging der

fmetftof weeren zou , my zeer gezogt en
onvoldoende voorkomt. Althans in

yerfcheiden Kinderen, van welken ik

vast-

Cu} Commer.t. in H. EOERHAAVE ^pbor, Tom. V.
j^g. 140, lóó, et aiiis in locis.
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vastftelde , dat zy natuurlyk zouden be-
fmet worden , heb ik eenige dagen voor
den aanval der ziekte, eenkug, ofhoest
waargenomen , die allengs heviger werd,
en , by het uitkomen der pokjes , in ee-

ne kennelyke longöntfteeking verander-
de; waaraan ik fommigen, onder de
uitbotting, by wyze van verftikking,

heb zien llerven ; eens twee in het zelf-

de huisgezin, engenoegfaam op hetzelf.

de uur; terwyl ik anderen van dezen,
na de ziekte, metdegrootftebenaauwd-
heden en, onder een geduürig hoes-

ten , met een heesch en pynelyk geluid

te hebben doorgeftaan, onder, en na
het opdroogen der pokjes, aan eene
kenbaare longzweering en longteering

heb zien fneuvelen , .fommigen fehielyk

en onverwagt , even als by de openbars-
ting van een befloten etterzak in de lon-

gen. Ook heb ik waargenomen, dat
verre de meesten van de zoodanigen,
zeer veele, en zeer platte, drooge, blee-

ke pokken hadden,, van welken de ftof,

die dezelve vervullen moest , in het lig-

haam Icheen te blyven hangen , en de
uitwendige dceien te bezetten. In fom-
migen derzelven, heb ik de meer of
min gevulde pokken , op den tienden

,

elf«
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elfden , en twaalfden dag , zlgtbaaf ziéh in-

vallen en verbleeken , zoodat de (lofnaar

binnen fcheen terug tewyken ; terwyl ten

«elventyde, in volwasfenen , dekwyling
verminderde, of plotfelyk ophield; en
dit heb ik dikwyis gezien. Men denke aan
alle die gevallen, waarin het pokgift de
onmiddelyke bronnen des leevens aan-

tast, en dus op het leeven zelf een regt*

ftreekfchen en geweldigen aanval doet,

wanneer de natuur fchynt te bezwyken
en buiten ftaat gefteld te worden, om
de uitbottin^ en verëttering voorttezet-

ten. In eenige weinigen heb ik met
weinige, en vry groote rype pokken, de-

zelfde toevallen en gevolgen gezien.

Dat de plaatfclyke befmetting in de
luchtpypen, of longen, door de ont-

fteeking en verzweering, die zy veroor-

zaakt , zulke zwaare en gevaarlyke toe-

vallen moet voortbrengen , kan een ie-

der , die het weeffel en de bediening
dier deelen kent, gemakkelyk bezeiFen;

en dat het gevaar aanmerkeiyk vergroo-

ten moet, wanneer ten zelven tyde, de
gemaakte pokftof in het lighaam han-
gen blyft, of terug wykt,en op edeler

deelen zich nederzet, is mede niet moei*
jelyk te begrypen; gelyk ook, «it al

het
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het bovengemelde ligtelyk is optemaa*

ken, welke wyze, of plaats van befmet-

tinge de Kinderpokjes het gevaarlykfbe

en het doodelykfte maakt; waarom ik

het een en ander niet zal uitbreiden ; al-

Jeen zal ik 'er byvoegen, dat ik lyders

behandeld heb , in welken ik reeden had
om te denken , dat de befmetting te ge-

lyk in verfcheiden der gemelde deeieu

plaats gevat had , en dat ik dezulken
allerfmertelykst heb zien lyden en der-

ven.

IIL Sommige ongelJeldbederiy of toeval'

Jen, kort voor, onder, en na de uitbttf'»

ting, Gelyk 'er ziekelyke gefteldhedeii

^yn, voor welken de uitwerking der
Kinderpokjes tot een geneesmiddel
ftrekt, zoo zyn 'er zekerlyk ook ande-
ren, die deze ziekte kwaadaartig, voor
de gezondheid en het leeven verderfe-

lyk maaken. De voornaamften, die ik

waargenomen heb zulks gewoonlyk te

doen, zyn de volgenden,

OU Een ongefleld'C flaat der eerfte we*
gm, te weeten, eene overlaading der
maag, vooral met rotbaare fpyzen en
met geestryke dranken; eene groote op-
hooping van drckftofFen, in de darmen;
wormen en rotftofFen; uit alle deze oor*

zaa-
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zaaken heb ik de Kinderpokjes meenig-
maal boosaartig, gevaarlyk en doode-
lyk gezien , in onmaatig eetende kinde-

ren en ongeregeld leevende bejaarden.

Men vindt in dezelven , tegen en onder
de uitbotting , eene zeer vuile tong , lee-

lyken , of bitteren fmaak in den mond

,

een zeer ftinkenden adem en oprispin-

gen, groote misfelykheid en braaking,

zwaarte in de maag, min of meer op-
zetting van den buik, en galachtige,

zwarte, rottige afgangen. Doorgaans
is ook de uitbottingkoorts in dezulken

zeer hevig en aanhoudend , maar ge-

meenlyk is de pokgisting grooter, en
de uitbotting talryker, hoe die koorts

fterkeris; zoodat alles, wat die koorts

aanzet en verzwaart, gelyk gewoonlyk
doen die ongefteldheden in de eerde we-
gen, de pokgisting vergroot, meer
pokken verwekt , en daardoor de ziekte

gevaariyker maakt § XXI , 42.

(3, Eene gejchiktheid tot Gal, of Rot*

koort/en, te weeten, eene groote flap-

heid der vaste deelen , en ontbonden ftaat

van het bloed , zynde fomtyds verzeld

,

ofveroorzaakt , door de voorgaande oor-

zaaken o;, en kenbaar , uit dezelfde ver-

fchynfelen, en uit de gehouden ieevens-

W7-
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wyze , voorgaande ziekte, enz. Zod
heb ik meermaal zeer erge en verderfe-
lyke Kinderpokjes zien ontdaan m hy<
ders, die van dezelven aangetast wer-
den, pas nadat zy uit eene Gal- of
Rotkoortfe opkomen. Zoo verre is

het 'er af, dat kinderen , gelyk de ge-
nieene man zich inbeeldt , die uit eene
ziekte opkomen , gezuiverd en ge-
fchikt zyn, om goedaartige pokjes te

krygen. In eenigen heb ik eene kwaad-
aartige Rotkoorts met de Pokken ge-,

paard gezien; en, in dezen waren de-
zelven bloedig, zwartachtig, hier en
daar met blaauwe, zwarte en gangre-
neufe vlekken , fchoon in fommigen niet

famenvloeijende, gepaard met bloedin-
gen uit neus , mond en piswegen , van
een ontbonden bloed, Gelyk alles,

wat in ons lighaam rotting voort-
brengt, de pokgisting vergroot, zoo
fchynt ook het Pokgift zelf der rotting
te begunstigen , zoo niet te verwekken.
HOFFMAN, LISTER, MEAD, HUXHAM

,

en anderen hebben dit reeds, door
waarneemingen , bevestigd (r).

7. £ene gefchiktheid tot de zoogenaam»
rii DEEL. H ds

(r) Vide VAM SWIETEN Comm. in H. boerhaays
A^iiouTom. V. ^a^, 47.
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de Jleepende, of zenuwkoorts , (Febris

knta, feu nervofa) te weeten een üap-
beid en werkeloosheid der ingewanden ,

vaten, en byzonder der zenuwen, ge-

paard met een fchjaal bloed , en lyrai-

ge, of flymige weivogten ; ofwel deze
ïoorts zelve, ontftaande dikwyls uit

cene fchraale leevenswyze, waterachti-

ge, flymige, meelige voedfels, onrype
vrugten, verfchaalde dranken, vogtige

befloten wooningen, armoede, droef-

geestigheid en vreeze. In zulken ftaac

heb ik dikwyls , in kinderen van arme
lieden, in weeklyk opgevoede kinderen

en in kwaadfappige vrysters , vooral die

voor de ziekte bevreesd waren, een
zeer flegt foort van famenvloeijende

pokken zien voortkomen : zoodanige
paamelyk , als de Heer huxham (s) 'ier

in heeft waargenomen , bleeke , putti-

ge , platte , zwarte pokken , die nooit

wei opkomen, of goed etteren, maar,
é^ gajiifche ziekte door , flets en plat

J^lyven , of tot groote waterachtige blaa-

^ireii fapienloopen , gevuld met een dun,
ongekookt, icherp vogt, maakende in

het.aangezicht en elders, als de lyders

langgenoeg leeven., eene bleeke, dood-

(s) Esfay on Fcvers, ^ag, I27«
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kleurige, fomtyds zwartachtige, vast-

hangende korst , die men , ais een dood
vel, met geheele lappen, kan affcheiden.

Niet zelden heb ik , in deze gevallen

,

zoowel als in die , waar eene Rotkoorts
de pokken verzelt, de blutschvlekken
waargenomen. Doorgaans zyn deze
lyders, eenige dagen voor de uitbot-

ting, neerflachtig, geesteloos, druilen-

de , ligthoofdig , vermoeid , koortfig ^
zonder dorst, of hitte, de pols (lap en
rad, het aangezicht bleek en ingeval-

len , de pis bleek en dun , de tong
droog, wit, met een geelen rand, en op
't laatst komt 'er eene geduurige neiging

tot braaken, en, onder de uitbotting,

zeer groote benaauwdheden , en die al-

lerhevigfte rug- en lendenpyn , welke de
ervaren Geneeskundigen altoos voor
een zeker voorteeken van kwaadaartige
en gevaarlyke pokken gehouden heb*
ben,

J, Eene hyzondere gevoeligheid van het

zenuwgefleh Dat de zenuwen in de
Kinderpokjes eene zeer groote rol fpee*

len , dat het pokgift dezelven geweldig
prikkelt, en dat deze prikkeling , byzon-
der, wanneer zy gefchiedt op zenuwen,
die met de leevenswerkingen een naauw

H 2 ver*
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verband hebben , alleen genoeg is, otri

groote beroeringen en gevaariyke ont-
ileltenisfen in de dierlyke en leevens-
huishouding, hevige lluiptrekkingen,
krampachtige verdikking, (lerke koorts,
raaskalling, geweldige braakingen, enz:
te verwekken, heb ik dikwyls gezien,
en ik heb meen igwerf gedacht, of niet

een te prikkelbaare flaat der zenuwen,
wegens eene te groote teergevoeligheid,
gelyk in kinderen en andere teedere ge-

lielien, of wegens eene te flerke fpan-

Fiing, gelyk in volbloedige bejaarden,
zeer veel toebrengt, om de pokgisting
te vergrooten, het zy, door de meer
oprocrige en ongeregelde beweegingen

,

het zy , door de (lerkere koorts, die

de prikkel van het pokgift , in gevoelig

ger geftellen, verwekt,

Verfcheiden waarneemingen vindt

men by de fchryvers , die deze gedag-
ten fchynen telterken. gelyk men 'er

ook niet weinigen ontm.oet, welken de
gevaarlykheid der zenuw- aandoeningen
en toevallen , in deze ziekte, bevestigen.

De Heer gatti (t) heett dit zoo ver

getrokken, dat hy de voornaamlie zit-

plaats

(t) Nocvel/. Reflex, fur Ia Tratt^, de Inocul, pag, l^\k
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plaats van deze ziekte in de zenuwen
llelty en 't is, uit ditbeginfel, dat hy
verklaart , waarom de vrees en de angst

200 eigen aan dezelve zyn , en het ge-

vaar 'er van, gelyk de ondervinding

leert , zoo zeer en zoo dikwyls ver-

groot.

f. Eene gefchiktbeid tot ontjïeeklng'

-koorts; eene volbloedigheid naamelyk,
vooral (Irakke vezelen, met een dik,

zwaar bloed. De v/aarneemingen der

Geneeskundigen leeren eenpaarig, dat,

in menfchen van zoodanig eene gedeld-

heid , de ziekte der Kinderpokjes ge-

woonlyk zeer zwaar en zeer gevaarlyk

isj en de ondervinding heeft my dit ook
meenigvüldigmaalen doen zien. Door
de prikkeling van het pokgift ontftaat

'er, in dezulken , doorgaans eene ge-

weldige ontfteekingkoorts
,
gevolgd van

zeer veele en dikwyls famenvloeijende

pokjes, over het grootfte gedeelte vati

het iighaam, welken, door hunne plaat-

felyke ontileekingen van de huid, dis

koorts zeer verzwaaren, en het bloed
meer onclleeken; terwyl dan veelmaa*
len het dikke, taaije, ontftoken bloed,
in de longen, keel, hersfens, of andere
ingewanden, verflopt raakcnde, ver-

H 3 ftik-
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(likkende longontfleekingen, zwaare
keelontlleekingcn , ontfteeking der hers-

fenen, met raaskalling gepaard, opge-
ilopte kwylirg, en andere doodelyke
toevallen voortbrengt, waar aan ik vee-

Icn , in 't midden van den loop der zie-

te , heb zien fneuvelen ; doch fommi-
gen op 't einde , of kort 'er na , aan ee-

ne etterkoorrs, of inwendige verzwee-
ringen en verüervingen, In het Lyk
van den Prins van Oranje, die, in den
jaare 1650, in dtn Haage, aan de Kin-
derziekte overleden is, vond men de
longen geheel ontfloken, opgeblaazen,

zwart en meteen zwart bloed omgeeven
(u). In welken die ontfleekingkoorts al-

lergeweldigst was , heb ik , hier en
daar, tusfchen de pokken, vooral, aan

de dyën en beenen , die groote blaaren

waargenomen, welken zeer gelyk zyn
aan die door branding veroorzaakt

,

•waar uit, wanneer zy openbraken, een

fcherp, dun vogt Lep, terwyl het onder-

gelegen vleesch zicfi zwart en als ver-

dorven opdeed; hoedanige pokken SY-

DENHAM Cv) altoos voor doodelyk ge-

hou-

(u3 Vide TH. BARTHOL. Eptst. Centur. 3. Bftst, .90.

/^A 3^9-

(vj Seit. IV. U^. 6. p<Tg. 252.
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houden beeft. Een Geneeskundige kent

die geftelien iigtelyk, en nog ligter die

koorts, als zy reeds plaats heeft, uit

een vollen , gefpannen , harden pols ,

korte, verhaaste, heete ademhaaling,

brandende hitte en roodheid der huid ,

drooge, beflagen tong, grooten dorst

,

en ondraagelyke fcherpe pyn in het

hoofd, rug, lendenenen ledemaaten.

U De Etterkoorts, Wanneer de huid

met veele en vooral met famenvloei-

jende zweerende pokken bezet is, word
'er eene groote hoeveelheid van rottigeni

etter, door de opflorpende vaatjes , op-

genomen en onder het bloed gcbragty

en dewyl dan de uitwaasfeming ook
grootendeels belet is, word 'er eenc

meenigte rottige, fcherpe ftofFen der

uitwaasfeming, in het lighaam, opge-

houden. Beide deeze floffen ontbinden

de gantfche masfa van het bloed , ilel-

len het in een wezenlyken (laat van

rotting , en geeven 'er dus eene kwaad*

aartige fcherpte aan, welke die koorts

verwekt , die men , om haare eerile en

voornaamfte oorzaak Etterhoorts noemt

,

hoewel zy, in wezen, niet anders als

een verderfelyke Rotkoorst is ,
gelyk

SYDENHAM haar daar reeds voorgehou-

H 4 dea
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den heeft. Ten zeiven tyde , werpt
deze koorts dikw^ds een gedeelte van
dien fcherpen etter op de edelfle inge-

wanden en andere deelen , in welken
dezelve dan de kwaadaartigfte en doo-
delykflc verzweerirgen voortbrergt.
't Is om dit alles, dat de Geneeskundi-
gen van alle tyden en eenpaarig geoor-
deeld hebben, dat deze koorts het ge-

vaarlykfte en moorddadigfte toeval de-

^er ziekte is; en dit is zoo waar, dat
van de tien Lyders, welken aan de na-
tuurlyke Kinderpokjes fterven , mis-
fchien negen, door deze koorts, wor-
den omhals gebragt : waarom tralles
haar te recht noemt , immanis il/a bo-

miciüa , immijerïcors iïïa bostis generis

humani, dura illa venejica, cujus miniS'

teriojoio demum variolae trucidant (w).

By deze ongefteldheden en toevallen

zullen fommigen denkelyk gevoegd wil-

len hebben de fchielyke ophouding der

kwyling , in famenvlocijende pokken ,

op den elfden dag der ziekte, in vol-

wasfenen , van meening zynde , dat dit

toeval , 'c welk niet als al te dikwyls in

zul-

Cw) Dtsfert. Eftitol. de Meth. tnedenii Variofis, hac-

tevus cognita
, faepe injuff:k7ite , magno fro InoiuUtioao

ergun.exto. Fag, lil.
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fculke pokken voorvalt , de oorzaak is

van den gewoonlyk kort daarop volgen-

den dood des lyders ; dan ik ben geenfins

van dat gevoelen ; door ondervinding, en
een meenigmaal herhaalde opmerking,
meen ik geleerd te hebben , dat dit toe-

val, in dat geval, meest altoos, nieteene

oorzaak, maar enkel een gevolg is van
den aannaderenden dood van een reeds

flervend lighaam; hoedanig ook door-

gaans is de Miskraam, die m zwangere
Vrouwen , welke zwaar aan de Kin-
derpokjes liggen , genoegfaam altyd

kort voor haaren dood voorvalt: En,
in de daad men behoetlt, dunkt my, de
Lyders , welken , na dit toeval , der-

ven, voor, onder, en na hetzelve flegts

met eenige oplettenheia te hebben
waargenomen , om overtuigd te zyn ,

dat het 'er zoodanig mede gelegen is.

Althans , in meest allen , in welken ik

dit doodlyk toeval heb gezien, heb ik,

reeds eenige dagen te vooren, zichtbaa-

re teekenen van eene aangeftoken long
befpeurd, eene bezwaarde en verhaaste

ademhaaling , aanhoudenden hoest

,

heefche , of fchorre Item , flaapzugt

,

kleenen, radden pols, bleekepis, enz.

en alle deze toevallen heb ik in hun
H 5 ïïieest
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meest Op den elfden dag, met, en on-

middelyk na de ophouding der kwyling
fchielyk zien vermeerderen en verzwaa-

ren; zoo dat 'er welhaast eene hevige

benaauwdheid , tobbing en ronking op
volgden , en de lyders , by wyze van
verftikking, ftierven, terwyl ik reeds,

eer de kwyling ophield , zoo wel als

met en na dezelve , het aangezicht heb
zien flinken, bleek en doodkleurig wor-
den , de pokken invallen en verbleeken

,

zonder dat 'er eenige zwelling in de
handen ten voorfchyn kwame. Ook
heb ik duidelyk waargenomen , dat dit

toeval 't meest voorvalt in de famen-
vloeijende pokken , met welken eene
zwaare ontfteekingkoorts in het begin

gepaard gaat , en waarvan dan het taai

onftoken bloed in de longen blyvende
hangen , deze!ven allengskens geheel

verftopt en verdikt , hoewel ik ook
meen opgemerkt te hebben , dat die

Lyders 'er zeer aan bloot Haan , in wel-

ken de eerde befmetting op de longen
gevallen is , en anderen , in welken een
gedeelte van het te overvloedige pok-
gift, 't welk de natuur niet naar buiten

heeft kunnen uitwerpen, op de longen

zich gezet, en dezelven ontftoken heeft:

en
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en hoeveel eerder moet dat gevreesde

toeval gebeuren , wanneer alle deze ge-

vaarlyke omflandigheden famenloopen,
en, wanneer, gelyk dan ook dikwyls
plaats heeft, ten zelven tyd, de hersfe-

nen, of andere edele ingewanden, door
het pokgift aangeftoken zyn ? Hoeveel
gereeder ook moet het juist op diea

tyd, gebeuren, wanneer de krachten
der Lyders , door de langduurigheid en
de hevigheid der ziekte , genoegfaam
geheel uitgeput zyn , en wanneer een
rottige flaat van het bloed, zoo dood-
lyk voor ons leevensbeginfel , en eene
hevige Ktterkoorts de leevenskrachten

en werktuigen met geweld onderdrukken
en , als 't ware , verftikken ? Dit alles

leert ons, dunkr my, overtuigend, dat
die gedugte ophouding der kwyling, op
den elfden dag , niet eene oorzaak

,

maar een wezenlyk gevolg is van de
verdikkende longontfteeking , waar aan
de Lyders dan, kort na dezelve fter-

ven , of wel een blyk , een teeken , dat
de natuur , het moorddaadig pokgift
het leeven in zyne eerfte fterktens aan-
tastende , den flryd opgeeft en de lee-

venskrachten voor de overmagt der
ziekte bezwyken. 't Is ook, meen ik,

daar-
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daarvan, dat, op dien zelfden tyd, de
Êwyl, die te vooren dun en vloeibaar

was, fchielyk verdikt, lymig en taai,

en de mond, keel, enz, droog worden,
vermits de iongen geheel verftopt raa-

tende en de natuur bezwykende , geen
toevoer van dunne vogten naar de kwyï-
klieren meer gefchieden kan. Uit dit

denkbeeld eindelyk Ichynt my ook de
doodlykheid van dit toeval best te kun-

nen verklaard worden, of liever de re-

den , waarom de krachtigfte middelen
meest altoos vruchteloos tegen het zel-

VQ aangewend worden. Dan dit alles

is, naar myn inzien, zoo klaar, en ik

heb het zoo zichtbaar waargenomen

,

dat het my zeer verwondert , dat men,
in de Werken , in welken men gezette-

lyk over dit onderwerp handelt, het

niet van deze zyde, of in dit licht, be-

fchouwd hebbe.

Met dit alles echter ontken ik niet,

dat de ophouding der kwyling, ook
fomtyds door andere oorzaaken , ont-

flaat, en dan zelve eene oorzaak van de
longontftceking , enz. en den opvolgen-

den dood is. Ik heb zelf gevallen ge-

had, waarin ik meende reeden te heb-

ben, om te befluiten, dat eene onvoor-
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Zigtige blootftelling aan de koude de
oorzaak geweest ware van eene opgc-
ftopte kwyling en derzelver nadeeiige
gevolgen , en anderen , waarin ik dit

toeval alleen niet uit eene te groote ver-

zwakking oordeelde te moeten afleiden,

en het is in deze en andere gevallen,
zoowel als in die van eene te overvloe-
dige kwyling , dat de Konst , met
vrucht, haare geneesmiddelen toedient.

IV. Eene kwaade behandeling, Hoe
gevaarlyk de ziekte der Kinderpokjes,
uit zich zelve , of wel door bykomendc
ongefteldheden , ook wezen moge, het
verzuim van 'er in tyds een kundigen en
ervaren Arts byteroepen , en de ver-
keerde wyze , op welke het gemeen de-
zelve meest behandelt, maaken haar
nog oneindig gevaarlyker en zeer dik-
wyls doodlyk. En wie kan hier aan
twyfFelen ? Wat kan 'er verderfelyker

zyn, in eene ziekte, die onze vogten
zoozeer tot een rottig bederf doet nei-

gen ^ en die zelve door alles, wat rot-

ting voortbrengt, zoo fterk aangezec
word , dan de Lyders , gelyk nog de
meeste gemeene lieden en niet weinigea
uit den burgerftand doen, dag en nagt,
in een warm befloten vertrek te bed te

hou-
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houden , door zwaare dekkleeden te

broeijen, en, als 't ware, te verdikken,

geene verfche lucht , verfchooning

,

noch buikzuivering te verzorgen , en
niet als verhittende zweetdryvende
dranken en geneesmiddelen integee-

ven ? Kan het misfen , of zulk eene
broeijende en verdikkende hitte moet
de allerkwaadaartigile Rotkoorts in zoo-

danige Lyders veroorzaaken , en hen
langs dezen weg ellendig uit het leeven

rukken ? Ik zwyge , dat misfchien niets

meer de pokgisting en volgens § XXI.
44. het gevaar dezer ziekte , vergroot

,

can even die zelfde hitte. Van het enkel

te bed houden zei sydenham (x) : NuU
h magis Tipocpaasi promovetur immodica

tnateriae variolofae asfimilatio , quam Ji

eeger intempestwe Je lecto addicat , 'oel

ante diem fextum a prima invafioney vel

quartum incLufive ab eruptione. Meer
dan eens heb ik ook duidelyk gezien

,

dat de broeijing eene tweede pokkoorts

met eene uitbotting van famenvloeijen-

de pokken verwekte , in Kinderen naa-

melyk, die een geringe uitbotting had-

den, en welken ik volkomen vry van
koorts, en vroiyk en wei vond; doch

wel-

(x) Disfert. Ej^iitclar. ad G. COL E,
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welken de Ouders, verftaande, dat zy
de Kinderziekte reeds hadden, goed-
vonden , den gantfchen dag te bed te

houden en fterk te broeijen. Hoe ge-

weldig daarenboven moeten die verder-

felyke uitwerkfelen niet verhaast en ver-

zwaard worden, door de kwaade, be-

dorven lucht, welke die Lyders om-
ringt, en welke zy gedwongen zyn in-

teademen , eene lucht naamelyk, die

met hunne rotte uitwaasfemingen onop-
houdelyk overladen word, en die, door
hunne eigen inademing, voor het be-

ftaan van hun leeven allerverderflykst

word? Immers de nieuwe ontdekkingen
van den Heere priestly hebben ons,

niet lang geleden , geleerd , dat een ge-

zond mensch in weinige minuuten vyf
pinten lucht, door zyne inademing ver-

giftig en doodelyk maakt: en die be-

roemde Natuuronderzoeker heeft 'er te

gelyk de waare reeden van ontdekt , naar

welke de vroegere Natuur- en Genees-
kundigen te vergeefs gezocht hebben.
Door ontwyfelbaare proeven heeft hy
getoond, dat de lucht telkens, by de
mademing in de longen , het ontwikkel-

de Pblogiston, oï hooldlloffelyk vuur,
waarmede het aderlyk bloed overladen

IS,
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is, en waarvan het, ter voortduuring
van het leeven , noodzaaklyk moec
ontlast worden, als een ontbindvcgt in

zich overneemt; doch dat de lucht,

door dikwyls ingeademd te worden,
met dat Pblogiston zich zoo vervuld,

dat zy, volgens den aart der ontbind-

vogten, 'er niet meer van in zich kan
overneemen , en dat zy daarom dan ter

ademhaaling volftrekt onbekwaam, ja

verdikkende en voor het dierlyk leeven

vergiftig word: zoo dat hy, die zulk

eene lucht blyft inademen, noodwendig
op dezelfde wyze moet fterven, als of
hy geheel van lucht beroofd, of wel
verdikt wierd (x). Hoe doodelyk moet
het dan niet zyn in heece ziekten

, ge-

lyk de Kinderpokjes , waarin het bloed,

door den fnelleren omloop en neiging

toe

(y) By deze waarlyk gewigtige ontdekking

heeft de Heer priesiley nog anderen gevoegd,
die voor de Geneeskunst van liet grootfte belang

zyn; onder welken geene van de mmftcn die is,

dat de plantgewasfen het overvloedige Phkgiston uit

de lucht inzuigen, en, langs deze wegen, het zel-

ve weder tot de inademing gelchikt en heilzaam

maaken, waar uit openbaar word de nuttigheid

van, in volkryke Steden, veele boomen te plan-

ten, gelyk in ons Land, tn in Alië de gewoonte
iSj vooral in Indien en in Perfiën; zie kaempfüri
jimoenit. Exotic. en van in ziekekamers plantge-

"waslcn 3 oi bloemen te plaatzen.
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tot rotting zoo zeer van Phlogiston over-

laden is, deLyders te noodzaaken , om
onöphoudlyk eene onververschte en
door hunne eigen ademhaling vergiftig-

de lucht in te ademen? Maar wat be-

hoef ik, door redenen te bctooeen, dat

die heete, broeijende en verltikkende

behandeling eene der voornaamfte oor-

zaaken is van de doorgaande doodelyk-
heid der natuurlyke ïönderpokjes ? De
dagelykfche ondervinding overtuigt 'er

ons maar al te zeer van. Ik heb 'er

honderden door zien om hals brengen,
en het is wel zeker , dat zy 'er jaarlyks

duizenden vermoort, van welken eene

meenigte anders het gevaar waarfchyn-
lyk ontworftelen zou. Van sydenham
af, dat is zedert ruim eene eeuw, heb-

ben de Geneeskundigen alle hunne poo-
gingen aangewend, om den Gemeenen
Man daar van te overtuigen, en eene

verkoelende handelwyze in te voeren;

doch tot hier toe, meestal vruchteloos

;

hy blyft genoegfaam algemeen 'er in

volharden , niet tegenflaande hy 'er da-

gelyks zoo veele ongelukkige flachtof-

fers van ziet ten grave brengen: zoo
moeijelyk is het algemeene vQoroordee-
len uit te roeijen.

m. DSBL, l De-
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Dezen nu zyn , meen ik , de meeste

en voornaamfte oorzaaken, welken,
volgens § XXI. 44 , de ziekte der na-

tuurlyke Kinderpokjes zoo gevaarlyk

en zoo doodelyk maaken , en wie kan
twyffelen, of zy zullen zulks altoos bly-

ven doen , daar veelen derzelven niet te

vermyden, en fommigen geheel boven
het bereik der Geneeskunde zyn

!

Ik behoef 'er niet by te voegen , dat

het gevaar der ziekte grooter is , hoe
'er, gelyk niet zelden gebeurt, meer van
die oorzaaken te gelyk, in hetlighaam,
beflaan ; gemerkt zy dan , met vereen-

de krachten , het leeven aantasten , eii

haare toevallen niet flegts in getal

,

maar ook in hevigheid vergrooten ; ter-

wyl dezen zich vereenigen en wederkee-
rig eikanderen verzwaaren,

ö XXUI.

De kennis dezer oorzaaken baant,

naar her my toefchynt, den gereedften

weg, om de redenen te vinden, waar-

om de Inenting meest altoos 200 weini-

ge , en zulke goedaartige pokjes voort-

brengt, en gevolglyk de ziekte zooveel

ipainder gevaarlyk maakt; en het zal

bly:
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blyken , dat de kennis dezer redenen op
de behandeling en geneeswyze der na-

tuurlyke en ingeente Kinderpokjes een

aanmerkelyken invloed hebbe.

Met de meeste Geneeskundigen , ben
ik van meening , dat de voornaanifte

reden daar van gelegen is in de uit-

wendige aanbrenginge der Pokftofte.

De gronden dezer meening zyn , uit al

het vorige , kenbaar. De uitwendige

befmetting geeft meest altoos weinige

en goedaartige Pokken , het zy dezelve

opzettelyk, door de Konsc, § XXI,
32, het zy toevallig, door de natuur,

gefchiedt, § XXI, 3, en zelf dan,
wanneer men 'er geen andere vóorzor-

ge, noch bewerking by in acht neemt,
en zelfs in geflellen , die 'er anderzins

niet gunftig voor fchynen. Zy fchynt
derhalven eene geringe pokgiftiiig te

verwekken, § XXI, 32, Waar aan
men dit moete toefchryven , is moeyelyk
te bepaalen. Daar zyn 'er , die dit af-

leiden van de geringe hoeveelheid van
pokftofFe, die men tot de Inëndng,ge-
bruikt; doeh de ondervinding hceit

doen zien, dat men met veel pokinof
te neemen , noch met verfcheiden Inen-
tingen te gêlyk te doen, gfeen gtootcr
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getal van pokken verwekt. $ XXI, 34.
Misfchien moet, met fommigen, het
daarin zoeken, dat het pokgift, ge-

mengd, of omwonden met etter, hoe-
danig men tot de Inenting bezigt, niet

200 werkfaam, zoo fcherp, noch 200
venynig is, als het zelve vereënigt met
de rottige, fcherpe ftofFc der uitwaasfe-

minge, waar door de natuurlyke be-
fmetting gewoonlyk gefchiedt. Deze
meening, die de Heer tralles (z)
reeds voor vyftien jaaren heeft voorge-
fteld , heeft bouteillk (a) een Fransch
Geneesheer, onlangs, als nieuw, voor-
gedraagen en door verfcheiden redenee-
ringen vry waarfchynlyk gemaakt,
fchoon niet van alle tegenbedenkingen
ontheven. Veelligt moet men zulks,

met anderen, daar aan toefchryven,
dat de ingeente pokftof, niet als de
huidzenuwen prikkelende, weinig, of
geen beroering in de dierlyke en lee-

venshuishouding, en dus weinig of geen
koorts verwekt. § XXI, 14 en 37.

Dit althans is zeker, dat de uitwendige

befmetting, daar door de ziekte onein-

dig

Cz) Disfirt, epist, ae MethoJ, Medendi Variolit^ bat'

tenus eognita, faepe htfuffiiiente^ etc, — pag. IIÓ.

(a) Journal de Meditm ff* Juiu. 177Ó. pa^, JI4.
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dig minder gevaarlyk maakt, dat zy

een deel aandoet, 't welk geen naauw
verbande met het leeven, noch op de

leevenswerkingen een onmiddelyken in-

vloed heeft, en dat derhalven derzelyer

plaatfelyke ontfteeking en verzweering

die doodlyke gevolgen niet hebben kun*

nen, die door eene plaatfelyke befmet-

ting der maag, longen, enz. ontftaan,

§ XXI, 15, i6 en 36. De uitwendige!

befmetting daarenboven brengt te weeg;i

dat de gemaakte pokftof zien vryelyk,

en gemakkelyk in de huid plaatfen , of

door dezelve uitwaasfemen kan, en dus

niet genoodzaakt word in het lighaam te

blyven hangen, en, op edeler deelen,

zich neder te zetten. Verder, de uit-

wendige befmetting eene geringe pok-
gisting, en weinig pokken voortbren-

gende, veroorzaakt geen ontfteeking-

koorts , noch door de grootheid van
haaren prikkel, noch door de meenigte
der plaatfelyke ontlleekingen van de
huid, en verwekt ook geene Etter-

koorts, door de groote hoeveelheid van
opgeflorpten etter, noch door de opge-
houden (lofFe der uitwaasfeming, ö
XXÏ, 33. zy ontwykt derhalven ver-

fcheiden van de voornaamfte oorzaaken ^
I 3 die
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die ds. natuurjyke kinderpokjes dikwyls
200 kwaadaarcig

, gevaarlyk en dooae-
lyk maaken, en juist die oorzaaken,
weiken, by de natuurlyke befmetting
r.iet te vermyden , en n[)eest boven hec
bereik der Geneeskonst zyn. $ XXI,
35 e" AA'
Maar is de Inenting dan al haar voor-

deel aUeen aan de uitwendige befmet-
ting verfchuldigd? Zoo hebben fommi-
gen . befloten , om dat zeer veele inen-

tingen e^'cn zoo goed zyn uitgevallen,

zohyer, als met voorbereiding, dieëet,

lecvenswyze, enz. in acht te neemen;
(Joch ggheel on^yettig, zoo ik meen, en
nïet', zonder nadeelige gevolgen voor
die Praktyk en voor. de tShandeling der
ziekte. Alles wat men, myns oordeels,

beha)ven het gene $ XXï , 32—34

,

vermeld is ^ daar uit befluiten kan, is,

dat, ip gelyke vqordeelige omftandighe-
déii, de uitwendige befmetting alleen

genoeg zou zyn, om de ziekte goedaar-
tig tb maaken. Dan, daar 'er volgens

S XXII, m.eer oorzaaken zyn, dan de
plaats der befmettint?, die de ziekte dik-

wyls kwaadiiartig en gevaarlyk doen
zyn, daar dezelvcn fomtyds plaats heb-

ken 'm hün, die men inenten wil, en
daar
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daar fommigen van dezelven van dien

aarj: zyn, dat zy, door de uitwendige

befmetting, niet kunnen weggenomen,
noch vermeden worden, is het blyk-

baar, dat men het aan deze alleen niet

toefchryven kan, dat de Inenting in 't

algemeen, zoo veel minder, en goed-

aartiger pokken verwekt, en, in alle

opzichten, voordeeliger is, dan dik-

wyls de natuurlyke befmetting. Trou-
wens de ondervinding heeft daarentegen

meenigmaal doen zien, dat de Inenting,

zonder de verëischte voorzorgen , of in

ongunflige omftandigheden , in 't werk
gefield , zeer veele famenvloeijende en
gevaarlyke pokken heeft voortgebragt,

zelfs in onderwerpen , die 'er anders
niet gefchikt toe fcheenen. Men vindt

'er in de Schryvers over de Inenting

zeerveele voorbeelden van, dimsdale
(b) heeft het met verfcheiden gevallen

bevestigd, en met tissot (c), bergius,
(d) en anderen zeer erge en gevaarlyke
pokjes zien ontdaan uit Inentingen

,

I 4 ge-

(b> Verband, van de tegenwoorJ. manier van
Inëoting der Kinderp, Bladz. 79—109.
(c; TISSOT..

(d; MURaAY, Hifi. Ir.f. Variolï^ in Snee, Part, lï.
pa^. 90.
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gedaan ten tyde, dat 'er eene andetc
Epidemie van Koortfen, Kinkhoest,
Mazelen, enz. heerschte, die zich met
dezelven vereenigde ; En wie is er, on-
der de Beöeffenaars der Inêntinge , die
niet, door de eene, of andere ongere-
geldheid in de dieè'et, kevenswyze,
enz. zyne Inëntelingen in gevaar heeft

gebragt gezien ? Men kan derhalven al-

le die voordeden dier Konstbewerkinge
van de uitwendige befmetting alleen

niet afleiden, en men zou, myns bedun-
kens, zyne Lyders in de waagfchaal
ftellen , wanneer men in de Geneeswy-
ze, ingevolge van dat gevoelen zich ge-
droeg ; welk een en ander nader blyken
zal, als men de voorzorgen en oplet-

tendheden, die men 'er gewoonlyk by
in acht neemt, in tegenftelling van de
oorzaaken, die de ziekte dikwyls ge-

vaarlyk en doodelyk maaken, behoor-
lyk overweegt.

Volgens ö XXr, 47, neemt alles het

gevaar en de doodelykheid der ziekte

weg , of, het gene hec zelfde is , maakt
de ziekte ligt en goedaartig, wat de
veelheid der pokjes vermindert , en de
bykomende verzwaarende oorzaaken
weert, waaruit volgt, dat en hoe, be-

ne-
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nevens de uitwendige befmetting, in

fommige ongefleldheden en omftandig-
heden, zulks ook doet.

I, De gefchikte ouderdom en eene
voordeelige luchtgefteldheid , gelyk uit

§ II , III en XXIII , ligt te ziens is,

II, De voorbereiding. Dat deze iti

gezonde gelbellen en zelfs in fommige
ongefleldheden onnoodig is en 'er niets

aan toebrengt , acht ik genoeg bewe-
zen § V ; dat 'er echter ongefteldheden
zyn , in welken zy noodig is, en eene
gefchiktheid geeft, om goedaartige pok-
jes te krygen, is uit § XXII, len 3,
gemakkelyk optemaaken.

III, Eene koele, doch vooral ver-

fche lucht ; § VII en XXII , 4 , die

daartoe byzonder fchynt te moeten me««

dewerken, in de gevallen § XXII, e

en 3, (S ^ £y door, naamelyk, de
koortfige hitte te verminderen, de pok-
gisting te beteugelen , gelyk zy allerlei-

je gisting, rotting en vermeenigvuldi-
ging der natuurlyke wezens tegenftaat,

door de zenuwen minder prikkelbaar te

maaken en derzelver aandoeningen te

bedaaren, enz. Hier tegen ftrydt niet,

dat men in heete gewesten en faizoe-

nen even gelukkig Inent ; Want, be-.

I 5 hal-
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halven dat de lighaamen , door de ge-

woonte , voor de uitwerkingen der
warmte minder vatbaar worden , en
zich langfaam fchikken naar de veran-
dering der faizoenen , 200 is het niet

enkel de koude , waar van men de goed-
hartigheid der ziekte afleidt , maar ook
een famenloop van gunstige omllandig-
heden; van welken derhalven een, of
meer afwezig zyn kunnen , zonder te

beletten, dat de overigen genoegfaam
zyn , om de ziekte ligt en goedaartig te

maaken. Dat de meeste pokken door-
gaans, in het aangezicht, en op de
handen komen, welke deelen het minst
bedekt, en fchisr altoos aan de lucht

blootgefteld zyn , is meest waar, in vee-

Ie- en faamenvjoeijende pokken en
fébynt dan, uit het werktuigelyke van
den omloop des bloeds, en de natuurly-

ke rigting der gemaakte pokftoffe in het

zelve eenigzins verklaard te kunnen wor-
den.

IV. De uitfpanning en vervrolyking

van den geest, § VII, vooral in cie on-

gefteldheden , § XXII, 3, y enj^, te

weeten , door de leevenswerkingen te

wekken, het lighaam te verfterken, de
uitwaasfeming te bevorderen, en de on-

ge-.
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geregelde aandoeningen der zenuwen te
bedaaren.

V, De onthouding van dierlyke fpy-
zen en gegiste dranken, § VIII. Het
zelfde , 't welk ik zoo even aangemerkt
heb, is toepasfelyk, op de waarneemin-
gen van VAN SWIETEN (e), CAMPER (f)
en anderen, die verfcheiden Ingeënten,
zonder eenige verandering in den eetre-
gel, en onder het gebruik van vleesch-
fpyzen^ 'er even gelukkig hebben ziea

' afkomen. Zekerlyk zou het kwaad
doen in de gevallen $ XXII, i en 3. en
dewyl de kinderen dikwyls gulzig zyn ,
en 'er op de zorge der Ouders , oppas-
fers en Lyders zelve, geen ftaat te maa-
ken is, zal deze voorzorge altoos noo-
dig blyven.

VI. Het leedig houden en zuivereu
van de maag en darmen, door Purgeer-
middelen, § IX. 't welk byzonder dien-
ftig is, in de ongefteldheden § XXII,
3, a, 13. en altyd nuttig zal wezen, om
dat die zaaden van ziekte fomtyds on*
kenbaar, in de eerfle wegen, zich
fchuil houden

, gelyk ook daarom de
kwik-

(cl ComirsTit. in H. EOERHAAVE ^öi&9r. Tjw. V. tn
Taef. paz, 3.

CO Disfrrt, de Emolum. etc.fa^. 57.
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kwikmiddelen altoos geraaden blyven in

geval van wormen en de aderlaating, in

het geval van § XXII, 2 , ^ en 3, f.

Het blykt dan, uit dit alles genoeg,
meen ik , dat , hoe en wanneer deze
voorzorgen en hulpmiddelen, met de
uitwendige befmetting medewerken , om
veinige en goedaartige pokjes voortte-
brengen , en derhalven ook de redenen
in zich befluiten, waarom de Inenting
deze voordeelen heeft , boven de na-
tuurlyke befmetting; terwyl 'er tevens
uit openbaar is, dat de eerfte altoos het
voorrecht zal behouden, van, daar het
coodig is, voor te bereiden, gefchikte
voorwerpen , tyden en plaatfen uitte-

iiezen enz, en, daar door, de oorzaa-
ken van het gevaar en de doodelyk-
Leid der Kinderpokjes wegteneemen ;

doch , dat de laatfle niet naar behoo-
ren, kunnende voorbereiden, en onge-
fchikte voorwerpen in ongunstige om-
flandigheden aantastende , altyd gevaar-

lyk en doodclyk blyven zal.

§ XXIV.

De praktyk der Inëntinge, en byzon-
der de kennis van de redenen, waarom

de-
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dezelve meest altoos weinige en goed*
aartige pokjes voortbrengt , heeft aan
de geneeskonstige behandeling der na-
tuurlyke Kinderpokjes ongetwyffeld veel

licht byzet ; maar gebrek van oplet-

tendheid op het verfchil der oorzaaken

,

die deze ziekte gevaarlyk maaken 5
XXII, is oorzaak, dat men 'er, in

fommige gevallen , een verkeerd en
fchadelyk gebruik van maakt. De on-
dervinding en overweeging hebben ons,
omtrent het een en ander , het volgen-

de geleerd.

I. De blootftelling aan de natuurly-

ke befmetting , het brengen en houden
van kinderen by anderen, die aan de
pokjes ziek liggen, is, uit hoofde van
ö XXII, I en 2. eene allergevaarlykfle

en verdcrfelykfte handelwyze , die ech-
ter zeer in gebruik is by onzen Gemee-
nen Man, In naarvolging van de Inën-
tinge, weet ik, dat fommige gemeene
lieden hunne kinderen in andere huizen
gebragt , en by kinderen , die goedaar-
tige pokjes hadden, laaten flaapen heb-
ben, in verbeelding, dat a^y, daar door,
ook goede pokken krygen zouden. In
eenige weinigen heb ik dit gelukkig zien

uitvallen; doch veelen heb ik zulks met
den
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den dood zien bekoopen en anderen al-

Jerongelukkigst 'er door worden. Da*
gelyks ziet men , in de Epidemiën der
Kinderziekte, dat de goedaartigfte pok-
jes langs dien weg , in anderen het
kwaadaartigfte foort voortbrengen, en
fomtyds, dat kwaadaartige pokken aan
anderen goedaartige geeven. Weshal-
ven die handelwys altoos onvoorzigtig

en ^evaarlyk blyft.

II. De Voorbereiding, in naarvol-

ging van de praktyk der Inëntinge, te

weeten, de onthouding van dierlyke

fpyzen, gegiste dranken en fpeceryên,

de buikzuivering, enz. zyn altoos zeer

nuttig, byzonder in de gevallen § XXII,
2, Pt 3, a, i^; doch, te lang aange-

houden , zoowel fchadelyk , in de on-

gefteidheden ö XXI, 3 y en cf , als in de
Inëntinge § IX , en over 't algemeen
niet toereikende , om een der gevaar-

lykfte omftandigheden der Kinderpok-
jes , de befmetting , door de ademhaa-
iing , enz. § XXII , 2, s, te weeren.

Ik heb drie kinderen , die van hunne
zuster , welke de ziekte zeer goedaar-

tighad, befmet, en wel veertien dagen
voorbereid waaren, de allerergfte pok-
jes zien krygen en ellendig fterven. Men

had
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had hen , vermits het 200 lang leed

,

geene pokjes meer wagtende , den dag
voor de uitbotting, fpekkoeken laaten
eeten.

III, Het nut der koele leevensrege-
ling, in de natuurlyke kinderpokjes is,

door de praktyk der Inè'ntinge , ten al-

lerfterkfte bevestigd, Zy is het eersc
door SYDENHAM aangepreezen. Korc
daarna heeft 'er zeerfterk op aangedron-
gen BAGGAART, een Zeeuwsch Genees^
heer, in twee werkjes, waarvan het ee-
ne reeds in het laatst der voorgaande
en het andere , in het begin dezer eeu-
we gedrukt is, in welken men eene zeer
oordeelkundige geneeswyze dezer ziek-
te en tevens het nut der koude behan-
deling, door de fraaifte waarneemingen
bekragtigd vindt. Vervolgens heeft
BOERHAAVE , en , na hem , hebben ge-
noegfaam alle Geneeskundigen getragt
dezelve algemeen te maaken ; Edoch
nimmer heeft men de blootftelling der
pokkige Lyders aan de koude zoo ver
en zoo ftout voortgezet, als federt dat
de Suttoniaanfche wyze van Inè'ntinge

bekend geworden is , en , in de daad

,

niet zonder reden : men heeft dezelve
in de Ingeente pokjes genoegfaam alge-

meen ,
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meen, nuttig en noodzaakelyk gevon-
den , en men heeft 'er in verfcheiden

gevallen van de natuurlyken , de heil-

zaamfte en verwonderlyke uitwerkin-

gen van gezien, dimsdale , watson ,

TH. SCHWENCKE en anderen, hebben
'er de trefFendfte waarneemingen van
Waereldkundig gemaakt, In weerwil
echter van deze ondervindingen , is het

my lang bedenkelyk voorgekomen, of
deze handelwyze , in de natuurlyke
Kinderpokjes niet te onbepaald aange-

prezen , te algemeen gevolgd en te bui-

tenfpoorig fomtyds gebeezigd wierd , en
of zy wel zoo algemeen nuttig zou be-

vonden worden , als men wilde doen
geloovcn. Ik kon gemakkelyk opmaa-
ken , dat zy , met zorgvuldigheid aange-

wend, in zeer veele gevallen van dienst

zyn zoude; maar de verfchillende om-
ftandigheden , in welken de natuurlyke

Kinderpokjes voorkomen , en het nut
eener vryë en het nadeel eener belette

uitwaasfeming in deze ziekte overwee-

gende, kon ik my even ligtelyk voor-

ftellen , dat zy , in fommige gevallen

zoo veel kwaad, als in de meesten goed
dQen moest.

m
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Nilprodest, quod non laedere poijit idem.

OVID.

Ik weet zeerwei : dat de ondervin-

ding dikwyls de beste redenkavelingen

doet zwygen , vooral in de Geneeskun-
de; maar ik heb deze konst te lang ge-

oefend, om niet tevens gezien te heb-
ben , dat de kundigfte en crvarenfte

Mannen zich fomtyds bedrogen en
anderen misleid hebben, door, uit ee-

nige gelukkig uitgevallen beproevingen

,

een te algemeen befluit te maaken

;

en om niet te weeten , hoe de drift

naar nieuwigheid, en, om byzonder te

zyn, niet zelden veelen vervoert, om,
met een blind vertrouwen en zonder
een geneeskundig onderfcheid , van voor-
geflagen middelen gebruik te maaken,
die men , by vervolg van minder nuttig-

heid vindt , dan men had voorgegee-
ven, of wel geheel nutteloos, zoo niet

fchadelyk. Onze tyden zyn vrugtbaar
in voorbeelden daarvan, en men heeft

'er zelfs , in deze ziekte , de doorflaand-
fle bewyzen van: het gebruik, onder
anderen, van het Opium , door syden-
HAM, zoo algemeen aangeprezen, is,

door de ondervindingen van tralles,
. ^i/. DEEL» K TIS-
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TissoT en anderen, zoo naauw bepaald,
dat men thans maar zeerweinige geval-

len telt, in welken men tietzelve diens-

tig oordeelt. Om dit alles, heb ik die

ftoute blootftelling aan de koude , in

myne Lyders , niet als fchoorvoetende
gevolgd, en, na op de uitkomsten der-

^elve in myne eigen praktyk en in die

van anderen gelet te hebben, meen ik

een genoegfaamen grond gevonden te

hebben , om te befluiten , dat zy , in

fommige gevallen , zoo fchadelyk en
gevaarlyk is , als zulks altoos is de ver-

Rikkende broeijende behandeling. Ver-
fcheiden Lyders, met veele en famen-
vloeijende pokjes , heb ik verlooren

,

niettegenftaande ik hen , van het begin
af , met het openhouden van venfters

,

opzitten, weinig dekken , koud water
drinken, koel en in alle opzigten naar
de nieuwe geneeswyze behandeld heb-

be ; gelyk ik ook anderen heb zien ten

grave daalen , die men , naar de wyze
der ingeënten , dagelyks en zelfs onder
het hevigfte der uitboitinge , op ftraat

gebragt , en , zonder onderfcheid van
weer en wind , aan de guurfte koude
blootgelteld had. Men denke niet, dat

ik den dood van alle die ongelukkigen

al-
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alleen aan de koude toefchryve; ik heb
te wel, door de ondervinding, geleerd,

dat , in fommige gevallen van Kinder-

pokjes, de beste, de vöorzigtigfte ge-

neeswyze niets vermag, om net gievaar

aftekeeren; maar ik heb tevens, in eé-

nige 200 behandelden, de nadeelige uit-

werkingen der koude te zigtbaar waar-

genomen , om dezelve fchuldeloos tè

houden , en hier in ben ik de éèrfte

,

noch de eenigfte niet : de Hoog Gel.

CAMPER , (g) fchryft : rhazes , uf citius

prodirent pustulae <, fudorijera commen-
dabat, vestimenta dènjiora , et ut domifi
retinerent aegri: hodie in contrar'm ruutit

süTTONiANi , unde faepe febris rheuma"
iica , immo mors ipfa Jecuta est. Som-
migen heb ik, door zoodanige bloot-

ftelling aan de koude , geheel zien vet-

bleeken, koud, droog van huid, be-

naauwd, en door eenen verderfeiyken

buikloop aangetast worden , tetwyl
hunne pokjes zigtbaar invielen , dor en
droog werden , en de kwyling zigtbaar

opftopte, In anderen heb ik alle teeke-

nen gevonden van eene zwaare ver-

koudheid en geheel belette uitwaasfs-

K 2 miilg,

(g) ViiferUt, de cpim» Mefhod, htfitioms. $ag. 72.
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ming, en zelfs, na eene uitbotting van
afgefcheiden , en welzweerende pokjes

,

eene aanhoudende koorts, met hoofd-
pyn, pynen en loomheid over het ge-

heele lighaam; terwyl ik duidelyk ge-

zienheb, dat die koorts, uit eene be-

lette uitwaasfeming ontftaan , tot de
Etterkoorts voortduurde, en, met de-

zelfde vereenigd , niet weinig tot den
dood van eenigen dier Lyders heeft n me-

degewerkt. Zeer kennelyk heb ik , on-
der anderen, in twee dienstboden waar-
genomen, by welken ik, na de uitbot-

ting, geroepen werd, en van welken
men my berigtte , dat zy zelven verko-

zen hadden, met openven ilers, nagt en
dag te zyn, meest optezitten, en nu
en dan in de openlugt te komen, om
dat zy, te vooren, in een huis ged end
hebbende, v/aar men kinderen mgeênt
had, in vertrouwen waren, dat zulks

hun ook voordeelig zyn zoude. Beiden
waren zy, voor de ziekte, zeer gezond
en fterk geweest, hadden wel veele,

doch zeer afgefcheiden en tamelyk
zweerende pokken, en geene teekenen

van eene inwendige ontfteekinge op de
longen, of elders, maar eene aanhou-

dende koorts , met alle de toevallen van
ce-
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4
eene belette uitwaasfeming ; welke

koorts , in weerwil der aangewende
middelen, van dag tot dag, toenam,
volkomen de gedaante van eene Rot-

koorts kreeg en den eenen met eenen

TOttigen buikloop, en den anderen met
een wegvloeijend zweet uit het keven
rukte. In dienzelfden tyd, had ik vyf

Lyders, zeer erg, aan famenvloeijen-

de , platte , puttige pokken ziek liggen

,

drie met veele blutsvlekken , en twee
met zwarte verflorven plekken hier en
daar op het aangezicht , de handen en

beenen; vier van dezelven waren kin-

deren, beneden de agt jaaren, en de
vyfde eene vryster van zestien jaaren.

Deze allen , te zwak zynde , om opte-

zittcn, heb ik, op het bed, gemaatigd
warm, en in eene geftadige zagte uit-

waasfeming laateii houden ,
geduurig

verfche lucht bezorgd, koud water doen
drinken, en voorts, naar vereisch der

omftandigheden behandeld; en tot ver-

wondering van verfcheiden, die hen ge-

zien hadden, zyn zy allen zeer geluk-
kig herfteld.

Verfcheiden gevallen heb ik ook ge-
had , waarin ik de pokkige Lyders , die

ik benaauwd , droog , en koud van
K 3 huid,
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huid, of teekenen van eene verhinder-

de uitwaasfeming vond, door zagte,

zwectverwekkende middelen , meerdere
dekking en warmte , een zigtbaar voor-

deel heb aangebragt, de uitwaasfeming
herfteld , de benaauwdheid weggeno-
nien, de uitbotting en kwyling bevor-

derd» Door zulke ondervindingen ge-

leerd , heb ik naderhand alle myne Ly-
cers , in welken ik eene uitbotting van
veele, en van famenvloeijende pokken
waarnam, voor de aandoeningen van
eene groote en fchielyke koude, en
voor togten bewaard, doch tevens zorg

gedragen, dat zy altoos eene verfche

lucht inademden, en, gelyk roy de on-

dervinding het voordeel dezer handel-

wyze in eene meenigte Lyders heeft

doen zien, zoo zyn 'er ook, dunkt my,
veele gewigtige redenen , die dezelve

goedkeuren, 't Is buiten tegenfpraak,

dat een lighaam , in hetwelk eene koort-

fige hitte plaats heeft, ten uitterfle vat-

baar is, om, door eene fchielyke en

groote koude, eene belette uitwaasfe-

ming te krygen ; 't is niet minder ze-

ker, dat in een lighaam, dat grooten-

deels met pokken bezet is, de uitwaas-

fen^'ing reeds merkelyk verhinderd is:

het
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het is even ontwyfFelbaar, dat ecne

vrye uitwaasfeming in deze ziekte van
het uicerfte nut en belang is^ zoo door
het lighaam te ontledigen en deszelfs

koortfige hitte te verminderen, als door
eene meenigte pokftof, en te geiyk, de

fcherpe, vettige doffen der uitwaasfe-

ming 'er uittevoeren; 't iseindelyk on-

betwistbaar, dat 'er, in deze ziekte,

vooral ten tyde der Etterkoorts eene

zeer groote overhelling tot rotting in

onze vogten plaats hebbe; dan dit alles

overweegende , wie begrypt niet, dat

eene belette uitwaasfeming, die zoo ee-

ne algemeene oorzaak van ziekte is , die^

200 gereedelyk Rotkoortfen voort-

brengt , ten hoogden fchadelyk en ver-

derfelyk in deze ziekte zyn moet? Kan
het misfen of de meenigte van pokgifti^

ge en rottige doffen der uitwaasfeming

«

dan in het bloed terug keerende, moe-
ten, door hare fcherpte, de koorts ge-^

weldig aanzetten, de rotting alzins ver-^

grooten, en , op eenige leevensinge-

wanden vallende, de doodelykde ge^

volgen naar zich ileepen f

In de daad sydenham, op wiens on-
dervinding men zich, in dit geval, ge-

"woonlyk en met recht, beroept, hoe
K 4 zeer
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zeer hy overal de verkoelende genees-
wys en koude behandeling aanpryze,
toont zich echter telkens bezorgd , en
vermaant, met opzet , dat men niet,

door eene te grooce koude den Lyde-
ren onheilen aanjaage , ten zeiven
tyd , dat men *er de hitte in zyn bloed
door poogt te maatigen. Interim (zegt
hy) (h) non w.que- odeo nos illuc intentos

e^fe oportet , quo ebullitionem inmiam in

Jangwre praevertamus , ut aegrutn frigo*
ris injuriis exponendo

,
pustulamen erup-

ito knpediatur, Gradiis ille caloris ad
harum expuljionem promovendam accom-

modaïislimus , naturalisjit oportet , atque

ejusmodi
, quae carnojarum partium tem^

periëi conveniat ; quicumque hunc exce'

dit , aut üb eodem deficit , uirimque pe?

riculofus est. 't Is buiten twyfFel ook ,

om dat alles , dat de Geneeskundigen
van alle tyden , van rhazes af, toe

BOËRHAAVE toe, en nog, eene vogtige

huid, en eene onbelemmerde uitwaas-

feming voor een gunstig verfchynfel in

deze ziekte gehouden hebben. Quo ma*
gis , zegt VAN swiETEN , na de voor-

deelen eener vryë uitwaasfeming , in

der

(h) SYöENHAM O^er, Secf. II. Ca^, Z,
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deze ziekte te hebben aangewezen,
Quo magis ergo perfpirabUis Pit cutis,

eo mehus , ceteris paribus et contra,

l^iet zonder grond heeft men hiervan

ook afgeleid, dat de wilde Indiaanen
van Noord Amerika, die gewoonlyk
hunne huid geheel met vet fmeeren

,

naakt gaan , meest in de openlucht lee-

ven en zelfs in de rivier zich dompelen

,

of zich met koud water wasfchen, als

zy, door de Kinderpokjes, aangetast

worden, meest allen aan deze ziekce

fneuvelen; terwyl de Afnkaanfche ilaa-»

ven, die misfchien meer uitwaasfemen,
dan eenig ander volk ter waereld, die

ziekte doorgaans zeer ligt en goeiaartig

hebben. Laat ik hier byvoegen, dac
het koud water drinken, hetwelk ik,

met anderen in meest alle de gevallen

van deze ziekte nuttig bevonden heb,
vermoedelyk ook daardoor zoo voor-
deelig is, dat het de uicwaasfeming be-

vordert en zelfs doet zweeten. Maar
wie daarenboven weet niet, dat het niet

zoozeer eene koude, als wel eene vrye
verfche lucht is, die in de heete ziek-

tens het meeste nut doet? celsus (i)

K 5 heeft

(i; L. 111. Cap, 7. pa£. 143.
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iieeft op het nut van zoodanige lucht,'

in heete koortfen, reeds aangedrongen,
en fchynt echter te gelyk voor de uit-

waasfeming bezorgd geweest te zyn : ut

amplo , beval hy, conclavi teneatur ae»

ger , quo multum et purum a'érem trahe-

re posfet, neque multis vestimentis y Jlran-i

gulandüSy Jed admodum levibus tantum
velandus. En wien is het onbekend,
dat in de gewoone warme broeijende

behandeling , die de Lyders in heete bc-

floten kamers, onder het gewigt van
dekens, verftikt, het meest de groote
broeijende hitte en vooral de kwaade
lucht is, welke hen doet omkomen ?

Ik 20U meer redenen kunnen byüren-
gen; maar ik meen genoeg gezegd te

hebben, om te doen zien, dat de bloot-

ftelling der Lyders aan de koude ,^ in

fommige gevallen der Kinderpokjes
zeer nadeelig en verderfelyk is.

Men zal niet vraagen, denk ik, waar-
om zy niet te min aan den ingeënten zoo
algemeen voordeelig zy? Een ieder

begfypt , dat het gevaar van eene belet-

te uitwaasfeming onder de Inenting niet

^oo groot zyn kan , daar deze meest al*

toos zoo een gering getal van pokjes,

en naauwlyks koorts verwekt, en de
Ly-
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Lyd^rs door eenen gefchiktcn eetregel

en door buikzuivering voor de nadeeli-

ge gevolgen derzclve behoed worden;
behalven, dat ik, door de ondervin-

ding, ook geleerd heb, dat het niet

voorzigtig, noch voordeelig is, de In-

cnteiingen , wanneer zy veel pokjes

hebben, in de open koude lucht te

brengen; gelyk ik ook twyfiel, of zulks

wel imojer zoo volftrekt noodzaakelyk

,

en of het niet genoeg zy, hen in een
ruinfi luchtig vertrek koel te houden.
Dan ik heb reeds te lang op deze by-

^onderheid (lilgellaan , en ik heb echter
gemeend dit te moeten doen , om , wa-
re het mogelyk , voortekomen , dat

men van het eene uitterfte tot het ande*
re overflaande, zyne Lyders verlieze,

door middelen, met welken men hunne
behoudenis poogt te bewerken. De
Gravin van FiervilJe, fchryfc pau-
let (k), is het aanzienlyk flachtofFer

geworden van die floute nieuwigheden ;

zy flierf van koude en pyn , en gaf den
geest zittende op een leuninglloel , voor
een open venster. Ondertusfchen blyft

het by my zeker, dat 'er veele gevallen

van

(k") Le feuï ^TttefcTvatif ds Ja Tetite Fzrole. jpag. 2p.
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van de natuurlyke Kinderpokjes zyn l

waarin de blootftelling aan de koude
nuttig en noodig is ; Weshalven het

'er maar op aan komt , dat men weete

te onderfcheiden en te bepaalen , wan-
neer dezelve te pas komt, en hoe men
'er zich van bedienen moete , 't welk ik

meene door overweeging en ondervin-

ding eenigzins geleerd te hebben Voor
de Uitbotting oordeele ik het dienftig,

dat men hen allen koel houce, in wel-

ken men de Kinderpokjes , door de na-

tuurlyke befmetting verwagt , en by-

zonder in de ongefteldheden § XXII.
3 en 3, £,

In het begin der Uitbottingskoorts

en zelfs, als 'er reeds eenige pokjes zich

opdoen, geloof ik, dat men roec nut,

door de koude, der pokgisting kan te-

gengaan en zelfs pokjes te rug dry-

ven , in bloedryke geftellen , § XXII.

3, s. Vooral, wanneer men uit de ller-

ke koorts, groote hitte en pynen, vee-

Ie, of famenvloeijende pokken te ge-

moet ziet.

Weinig zwaarigheid zou ik hier in

ook maaken, in de ongefteldheden §
XXII, 3, a, /3, c^en f, of fchoon de

Lyders veele en zelfs famenvloeijende
pok-
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pokken hadden , wanneer zy naamelyk
door de groote hitte der koorts , of

door te heet en te befloten gehouden
te zyn , ylhoofdigheid , ftuiptrekkin-

gen , of andere hevige toevallen kree-

gen. Ook zyn juist van dezen aart de

gemeengemaakte Waarneemingen, waar-
in eene fchielyke blootflelHng aan de
Lucht, zulke verwonderlyke voordee-;

len heeft aangebragt.

In alle die gevallen nogthans, byzon-
der in het laatfte, oordeele ik het noo-

dig , te gelyk zorg te draagen , dat de
Lyders , door eene belette uitwaasfe-

ming geen beginfel van koorts krygen

;

ten welken einde ik meene dienstig te

2^n , dat men hen niet te lang , noch te

dikwyls in de open lucht brenge, en
vooral meer dan gewoonlyk open lyf
doe houden; waar door men de ftof,

die, door de koude, mogte belet wor-
den uittewaasfemen , ontlast , en de
gevolgen , welken uit de ophouding
derzelve ontdaan kunnen , verhoedt.

Doorgaans echter bereik ik, in het laat-

,
fte geval , het verlangde oogmerk , door
de Lyders , in een maatig koel vertrek

,

met een open veniler, van welk de tocht

hen niet aandoen kan, den meesten
tyd.
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tyd , op re laaten zitten , of te bed lig*

gende weinig te dekken , veel koudwa-
ter te laaten drinken, en door een ver-

koelend buikzuiverend middel een maati-

gen afgang te verwekken. Voor 't ove-

rige houde ik de blootftelling aan de
open en koude lucht , van de uitbotting

af , tot de opdrooging toe , onveilig ,

fchadelyk en fomtyds gevaarlyk , in al-

le gevallen , waar het lighaam met veele

en famenvloeijende pokken bezet is, en
vooral in de ongefleldheden § XXII,
3, 7*

5 XXV.

De Inenting eindelyk heeft ons , om-
trent het gebruik der Geneesmiddelen

,

in de natuurlyke Kinderpokjes eenig

licht gegeeven , hoewel minder , dan
men 'er zich in het eerfte van voorge*
field had.

In het begin van de nieuwe wyze van
Inenten, beloofde men zich zeer veel

goeds , uit het gebruik van fommige be-

reidingen uit het Kwik en Spiesglas.

Men verbeeldde zich , dat men 'er een
wezenlyk tegengift tegen deze ziekte in

gevonden hadde , ten minften een ver-

mo-
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mogend middel, om het geweld derzel-

ve kragteloos te maaken, en altoos een
gering getal van pokjes te verwekken

,

grondende zich op de hoop , die de
groote BOERHAAVE gegeeven had en de
volgende Geneeskundigen gevoed heb-
ben (1), dat men in de verèeniging dier
twee middelen veelligt t'eeniger tyd zulk
een tegengift vinden zou, en op het
nuttig gebruik , dat 'er de suttonia-
NEN en DiMSDALE, in de Inenting van
fcheenen te maaken ; dan de proefnee-
mingen van watson, ranby, ver-
schuur en anderen hebben die ver-
beelding en hoop geheel verydeld, en
zelfs doen zien , dat , en het Kwik , bui-

ten het geval van wormen , en het
Spiesglas , buiten het geval van ftoffen

in de maag en darmen , meer nadeel

,

dan voordeel aan die bedoelingen toe-

brengen. Ook heb ik 'er, noch in de
ingeente noch in de natuurlyke Kinder-
pokjes, behalven in die gevallen, eenig
heil in kunnen vinden: niet tegenftaan-

de ik dezetven , by berhaaling en met
oplettendheid beproefd heb. Zelfs

meen

CO 2ie j. j. VAN DEN BOSCH , Procve over de
Voorbehoeding der Kiaderpolt jes,
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meen ik , dat 'er in den aart dezer ziek-

te en in de amlogie van andere amido'

fa , genoegfaame redenen zyn , om te

wanhoopen, dat men in die middelen,
zoo min als in de fpecijicaf door rha-
ZES , MURRAY en anderen , aangepre-

zen , immer een waar tegengift tegen

het pokgift vinden zal, zoo 'er één te

vinden zy.

Met meer grond heeft men u't de
praktyk der Inenting befloten , dat men
tegen , onder , en na de uitbotting der

natuurlyke Kinderpokjes veilig en met
nut buikzuiverende middelen gebruiken

kan , om naamelyk de koorts te maati-

gen , de uitbotting te verminderen en
fommige bykomende verzwaarende oor-

zaaken wegteneemen.
Dat dit voor de uitbotting genoeg-

faam altoos dienftig is , en byzonder in

^e ongefteldheden § XXII , 3 , oj en /3

,

heeft niemand immer in twyffel getrok-

ken; maar, in zulks te doen onder de
uitbotting , hebben eenige beroemde
Geneesheeren voorheen zeer veel zwaa-
righeid gefteld; Dan de praktyk der

Inenting heett 'er ons ftouter in ge-

maakt, en het nut 'er van beter doen
kennen. Door de ondervmding echter

meen
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meen ik geleerd te hebben , dat het

purgeeren onveilig en fchadelyk is

,

wanneer 'er reeds zeerveel pokjes in de

huid zich gezet hebben , en de leevens-

kragten te zwak fchynen , om de uit-

botting voorttezetten ; dat het, in zul-

ke gevallen, beter is een weinig hard-

lyvig te zyn , en dat men , in alle ge-

vallen, waar 'tnoodig is, best doet van
niet , als verkoelende , zagte , buikont-

lastende middelen toetedienen.

Na de uitbotting en onder de kwy-
ling, vooral, wanneer deze te overvloe-

dig was, of te fchielyk verminderde en
ophield, of de groote bezetting van de
keel en mond de flikking moeijelyk
maakte, heb ik dezelven ook dikwyls
met het grootile voordeel doen gebrui-

ken.

Maar , in geen tydperk dezer ziekte

heb ik het aanhoudend zagt purgeeren
van meer nut bevonden , dan onder de
Etterkoorts, om naamelyk den opge-
florpten etter uittedryven : Ook ken ik

,

by ondervinding, geen middel, dat
meer dienst doet , in de meeste geval-
len , waar de opgekomen etter van uit-
of inwendige verzweeringen eene uit-

teerende Koorts (Feöris kmlca) ver-
r//. DEEL, L wekt.
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wekt, voornaamelyk, wanneer de Kina
den Lyder bezwaart, bcnaauwt en de
koorts aanzet.

Door de Praktyk der nieuwe Inêntin-

ge zyn wy ook byzonder bevestigd in

het nut der zuuren , der verkoelende en
rotting tegenftaande middelen , in deze
ziekte , en omtrent het gepast en heil-

zaam gebruik derzelven , in de verfchil-

lende gevallen, heb ik alzins bewaar-
heid gevonden , het gene hüxham en
TissoT 'er over gefchreven hebben.

Dezen zyn, meen ik, dé voornaam-*

fte nutte kundij^heden , die men , be-

trekkelyk de Geneeskundige behande-
ling der natuurlyke Kinderpokjes , uit

de nieuwe manier van Inenten geleerd

heeft,

Ö XXVI.

Ey alle deze waarneemingen zou ik

ook kunnen mededeelen myne onder-

vindingen, betrekkelyk het gepast ge-

bruik der Geneesmiddelen , die men in

de natuurlyke Kinderpokjes algemeen
sanpryst ; doch die , in de ingeënten
^eer zelden te pas komen ; maar , na-

dien zy meestal bevestigen, 't gene offl-

trent
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trent dezelven sydenham, boerhaa-
VE, HÜXHAM, VAN SWIETEN, TISSOT,

DE HAAN, TRALLES, LOBB cii anderen

hebben aangeteekend , acht ik het ge-

noeg, dit 'er van gezegd te hebben.

Alleen zal ik 'er , ten befluite nog by-

voegen eenige weinige algemeer.e on-

dervindingen , welken de behandeling

dezer ziekte my, omtrent het gebruik

dier Geneesmiddelen heeft leeren ken-

nen, en welken voornaamelyk hier op
uitkomen

:

I. Dat men van het nut van fommi-
ge geneesmiddelen in deze ziekte, ge-

lyk in de meeste ziektens, veeltyds veel

te grooten ophef maakt, vervoerd ,i

naar 'tfchynt, door den loflyken yver
om nuttig te zyn , of wel door andere

driften; doch zonder de ondervinding

getrouw en dikwyls genoeg te hebben
geraadpleegd. In de daad , hadde het

Opium f hadde de Kina , hadden de
zuuren enz. zoo veel vermogen tegea

het moordaadig geweld van deze ge-

dugte plaag als veelen hun toefchry-

ven , men zou de lysten van derzelver

flachtoffers 'sjaarlyks met honderden
hebben zien verminderen. Dan, he-

laas i de doodlysten van vroegere jaa-

L 2 ren,
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ren, met die van onzen tyd', vergely-
tende, zou men fchier befluiten, dat
deze kwaal tegen het vermogen der
Konst haare kwaadaartigheid verdub-
beld, en zoo veel grootere flachtingen

aangerecht hadde.
II. Dat men het gebruik dier mid-

delen in deze ziekte niet zelden te on-
bepaald aanpryst of afkeurt, ofwel niet

genoeg onderfcheidt de verfchillende

omftandigheden en tydperken derzelve,
in weiken zy vcor- of nadeel doen. 't Is

hiervan , dat een tralles , tissot en
anderen, naar myn inzien, zoo veel te

weinig nut aan het Opium toekennen

,

als een sydenham en huxham 'er ze-r

kerlyk te veel aan toefchryven.

Medio tutisjlmus ibis.

En dit zelfde heb ik van de Kina, de
laating , de fpaanfche vliegen , de buik-

zuivering enz. even waar bevonden.
III. Dat in de behandeling dezer

ziekte dikwyls het beste geneesmiddel
en de grootile kunst beftaat, in geene
of weinige geneesmiddelen toe te die-

nen j althans dat men 'er merkelyk min-»

^er geneesmi4deJen in npodig hebbe.
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dat men in de leerftellige werken tegert

dezelve en derzelver toevallen vindt

Voorgefchreven. Voorlang is men reeds

van gevoelen geweest, dat het in de af-

zonderlyke, goedaartige Kinderpokjes

fchier onnoodig zy eenige medicynen

te gebruiken^ en de tegenwoordige

praktyk der Iné'ntinge heeft ook hier in

ons bevestigd. En dat men in de fa-

menvloeijende kwaadaartige KinderpoM
jes, de Lyders, door het ingeeven

Van geneesmiddelen dikwyls nutteloos

plaagt , bezwaart , ongeftelder en zie*

ker maakt , zoo niet derzelver dood

verhaast, heeft my de ondervinding

zoo meenigmaal en zoo duidelyk doen

zien , dat ik bykans befluiten zou , 'er

niets anders in te doen, als flegts voor

toeziener te fpeelen. Natura enim ,

zegt sYDENHAM(m), fifji permisfa, ne*

gotium fuum , fuo tempore, exfequitur ,

materiamque debito ordine , ac via , tuni

fecernit ^ turn etiam expellit , ut (in juni-

oribus praejertim vegetisque tempera-

mentis) nostro ope , nosttis artificiis , at'

que auxiUis non indigeat; fuis viribus op-

L 3 ^h

(m) O^sr^ Seet, III, C*/. ïïv
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time injlrttcta fuis opibus locuples , fuO
denique ingeniofatis edocta.

IV. Eindelyk , dat de natuurlyke
Kinderpokjes niet als al te dikwyls zoo
kwaadaartig zyn , dat zy de beste ge-
neeswyze , en de vermogendfle genees-
middelen te leur flellen en befpotten.

In eene meenigte gevallen van dit

foort heb ik de geneeswyzen van sy-

DENHAM, BOERHAAVE, MEAD , HUX-
HAM, TISSOT, TBALLES, DE HAAN en
anderen , met alle mogelyke zorg en
oplettenheid beproefd , maar die allen

even onvermogend gevonden , om het
doodelyk geweld dezer ziekte met
vrucht te keer te gaan , en de verderfly-

ke gevolgen derzelve te verhoeden.
Door de ondervinding hier van niet

als te zeer overtuigd , onderfchryve ik

gereedelyk, fchoon met fmene, de uit-

fpraak van den grooten boerhaave (n)

Vulgata quippe methodo , nemo , niji

'Jponte , emergU, Ja , zoo zeer ben ik

van deze waarheid overreed , dat ik

twyfFel , of 'er van die allen , welken ik

onder myne behandeling van kwaadaar-
ti-

(n) jiphorism^ de tognosc» et <urand» norb, ji^h,

1403.
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ti^e pokken heb zien opkomen , wel
een zy, die, niet zonder de hulp dei?

konst , onder eene goede leevenswyze ^

eveneens zoude herfteld geweest zyn.

Niemand heeft dit in klaarer licht en
meer buiten tegenfpraak gefield , dan
de doorkundige en doorèrvaren tral-
LES, (o) met wien ik daar uit, zoo wel ,

als uit alle de proeven en waarneemin-
gen , die ik hier en die andere beroem-
de Geneeskundigen elders medegedeeld
hebben , befluite , dat de Inenting tot

nog toe het veiligfte , het vermogend-
fte en het onfeilbaarfle middel zy , om
zich tegen de kwaadaartigheid en doo-
delykheid der natuurlyke Kinderpokjes
te behoeden.

(o) ƒ» ejus Disfert. Ephtolar. Je Meth, medenii Vari.

olis, hactenus co^ira, fasfe infufficiente , magno fro In'*

acul, argumento.

*¥ Ji ¥*
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WAARNEEMINÖ
V A N E E N E

GEDEELTELYKE VERNAAÜWING

DES

KOLYK-DARMS, enz,

Door

JOHANNES VEIRAC.

L jU^e lyderes , die het onderwerp is

van deze Waarneeming, was onder de

eerfle Arm- zieken , weiken in Juny
1771, toen ik het Doctoraat van de

Gereformeerde Diakonie in deze Stad

aanvaarde , onder myne behandeling

kwamen.
Zy klaagde over zwaare benaauwd-

heid en pyn ter plaatfe van de maag en

i^de^bpyenbuik, weike, volgens haar
'J'.i:. A '^r ( . zeg-
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zeggen, reeds langer als dertig jaaren
geleeden , waren begonnen en lang-

faam heviger geworden t zoo dat zy op
dien tyd , en vervolgens , zoo gewel-
dig waren , dat zy dikwyls overluid

fcnreeuwde, en op alle wyze, byzon-
der door de houding van haar lig-

chaam , verligting zogt. Nooit was zy
geheel vry, doch maakte zich de pyn
eenigzins draaglyker , ais zy de hie-
len tegen het agterlyf, en de buik te-

gen de knieën plaatfle. Deze houding
gaf zy zich zelf nagt en dag in en bui-
ten het bed, waar door de geleeding
der knieën fints eenige jaaren krom ca
ftyf waren gegroeid.

De pyn bepaalde zich niet altyd op
de genoemde plaats , maar ftrekte zich
dikwyls uit tot in de linker zyde , nim-
mer echter vernam zy pyn in de reg-
ier zyde.

Zy was zeer uitgemergeld , de pols
flap , de tong nu en dan beflagen. Zy
had nooit walging, veel min braaking,
en , hoe dikwert ik de pis bezag , heb
ik, zoo veel my bewust is, nimmer
eenig bloed of graveelig bezin kfei daar
in vernomen, ook weet ik niet, dat zy

L 5 over
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over pyn in de lenden of in de piswegen
heeft geklaagd.

De ongemakken waren draaglyker

,

als de maag geheel leedig was, namen
toe op het gebruik van fpys en drank,
waarin zy daarom zeer maatig was, en
werden allerheftigst, als zy iets meer,
dan naar gewoonte , had gebruikt.

Zy klaagde daarenboven menigmaal
over ilerke hartkloppingen , die met
een zeer flappe en tuslchenpoozende
pols gepaard gongen , en fomtyds door
fiaauwtens gevolgd werden.

Alle aangewende middelen waren
vrugteloos geweest, en myne pogingen
werden met geen beteren uitllag be-
kroond. Zy was gewoon , de pyn , als

2y anders ondraaglyk was , door een
opiaat te lullen , en vond 'er het groot-
fte voordeel van.

Ik maakte my onderfcheide denk*
beelden van den waaren aart der ziek-

te, en behandelde de lyderes op even
verfchillende wyze. Eindelyk gisfen-

de , of eene vernaauwing van een ge-
deelte der darmen fommige der toeval-

len veroorzaakte, behandelde ik haar
aet zagte voedende fpyzen en dran-

ken,
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ken, en verder met zoodaanige midde-
len , als of ik de oorzaak der ongemak-
ken aan het Koliek van Poitou toe-

fchreef.

Ik volgde hier omtrent het fpoor van
verfchillende beroemde Geneeskundi-
gen, doch was eindelyk, om dat alle

myne poogingen vergeefs waren, ver-

pligt, met voorbygang van alle andere
Geneesmiddelen , alleen met zagte pur*
gantia de hardlyvigheid , die fomtyds
langduurig was en de ongemakken ver-

zwaarde , te overwinnen. Middelen ,

die den afgang flerker bevorderden,
vermeerderden de benaauwdheid en
pyn.
De Lyderes geraakte eindelyk, in

het laatfle van Augustus dezes jaars

,

geheel bedlegerig De tong was toen
eenigfins beilagen, de bovenbuik opge-
zet, de pyn en benaauwdheid ondraag-
lyk. De pols was geregeld en zwak ,

doch fomtyds tuslchenpoozend , ver-

zeld met hartkloppingen. Zy kreeg
van zelf llerke buikrommelingen, waar-
op dunne en menigvuldige afgangen
volgden.

Met deze ontlasting verminderde de
pyn,
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pyn , en wel naar geraaden van derzel-

Ver menigvuldigheid.

De afgangen werden eindelyk , in

weerwil der aangewende middelen ,•

200 fterk, dat ze de lyderes van alle

haare kragten beroofden , en den 10
September, toen zy ruim 50 Jaaren
oud was, een eind van haar ongeluk-
kig leven maakten.

Ik beken , dat ik my van de waare
oorzaak dezer ziekte nimmer een vol-

doend denkbeeld heb kunnen vormen ^

doch het zal van agteren blyken , dat

ik my dieswegens zoo min behoeve te'

ontfchuldigen , als een omftandig ver-

haal van myne behandeling en andere
byzonderheeden medetedeelen*

Het een en ander , als weinig aan
myn tegenwoordig oogmerk beantwoor-
dende, flap ik over, te meer daar de-

korte opgaave der ziekte voor kundi-

gen volfbaat,

IL Het Lyk had uitwendig niets by-*

donders , dan dat de geledingen dei!'

knieën krom en zoo ftyf waren , dat zy
zonder kwetfmg met geene mooglyk-
heid regter konden geboogen worden.

Dert
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Den Buik op de gewoone wyze geo-

pend hebbende , vond ik byna niets

van het Omentum, en het geen 'er was,
had eene bruine kleur, en was bedor-

ven.

De Lever was uitwendig iets bleeker,

en i grooter als natuurlyk, anders ge-

zond.
Onder dit Ingewand ter regter zyde

van de Porta vond ik een vreemd lig-

chaam , met een vlies omkleed , dat

door eene verlenging van het buikvües

was gemaakt. Dit vlies geopend zyn-
de, kwam het ligchaam te voorfchyn,

in grootte gelyk aan de vuist van een
Kind van twaalf Jaaren, dat in kleur en
fubftantie volmaakt met de Lever over-

eenkwam. Het was langwerpig rond

,

aan zyn vlies niet zeer vast gehegt, en
had nergens eenige gemeenfchap met
de Lever.

De Galblaas , zeer wit van kleur en
klein, was geheel leedig.

De Maag was zeer dun en befloeg

meer als eens zoo veel plaats , dan ge-

woonlyk, want zy was niet alleen door
wind opgezet , maar zeer groot. Zoo
veel als de Lever meer , dan in het ge-

meen plaats heeft, naar. de regter zyde
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gekeert was, lag de maag meer in den
linker bovenbuik.

De Milt was klein en fmal, anders

gezond.

De Darmen waren min of meer met
wind opgezet, doch hadden geen drek-

floffe in zich, Zy waren ter regter zy-

de met het buikvlies vereenigd , maar
deze vereeniging kreeg ik met myn vin-

ger gemakkelyk los.

Ik vond in dezelven niets, dat van
den gewoonen weg week , dan dat het

Colon, ter plaatfe daar deze darm zyne
dwarfche ligging onder de maag zal

verlaaten , om de flerura Jigmaidea te

vormen , zich begon te vernaauwen , en

dat zyne bekleedfelen zich aldaar ook
begonden te verdikken. Echter was
hier in niet zoo zeer een langfaame en

trapswyze overgang, als dat de darm
onder den gemelden bogt, welke noch-

tans reeds enger was , dan zy zyn
moest, zich terilond zoo aanmerkelyk
vernaauwde , dat hy in zyn geheele Di'
ameter veoi kleiner was, als natuurlyk.

Deze gefteldheid behield hy tot de helft

van den regter darm , die verder ge-

zond was.

Dit gedeelte des Kolykdarms was
met
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niet gerimpeld en hier en daar meer of
mirder vernaauwd, maar uitwendig ge-
heel glad en effen.

Eene infnyding tot in deszelfs hollig-

heid gemaakt hebbende, vond ik zyne
bekleedfelen op eikanderen gepakt, met
weinig vetvlies, en zoo dik, als § van
een volwasfchen duim , en den door-
togt van den darm zoo gering, dat ik
niet dan met moeite myn kleinfle vin-
ger 'er in konde brengen.

Het een en ander had plaats, 200
ver de darm vernaauwd was.

Dit gedeelte van het Colon had
naauwlyks den omtrek van een halve
gulden.

De linker Nier ontbrak , ook waren
in derzelver plaats geene werktuigen
ter affcheidinge van de pis , noch eenig
blyk , dat zy 'er ooit geweest waren.
De regter Nier was iets grooter als

natuurlyk, uitwendig gezond. Om dat
ik, dit ingewand bevoelende, in het
zelve iets tegens natuurlyks vernam

,

fneed ik het langs den pisleider op tot
in het bekken , daar ik drie fteentjes

vond van kleur en maaklèl , als in de
uitlegging van de bygevoegde afbeelding-

gen gemeld wordt.

Het
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Het nierbekken was zeer glad , ook
vond ik daar , en in het weezen van de
nier zelve , geene de minfle verette-

ring.

De Ureter was iets wyder als na-

tuurlyk en plantte zich op de gewoone
•wyze in de blaas.

De Blaas , Lyfmoeder en de daar toe

behoorende deelen waren gezond, be-

balven dat de bodem der Blaas ^ ter

regter zyde, uitwendig met een wit

krytagtig aangroeifel, zoo groot als de
breedte van een kleine mans duim , was
bezet.

De Borst openende, vond ik de reg-

ter Long aan het ribbevlies met cene
vry (lerke vereeniging vastgegroeit. De
ganlche long ter wederzyde had eene

donkere bruine kleur, naar het zwart
hellende , en was vol zwarragtig en niet

zeer vast gefield bloed, Wyders was
'er niets ongewoons in.

Het Hart was buiten gemeen klein,

zoo dat het . oppervlakkig befchcuwd ,

niet meer als de helft van de gewoone
grootte en zwaarte had. Behalven dat

het bleeker als natuurlyk was, vond ik

'er niets byzonder in.

De Vatm waren,,, toegevallen en
gantsch
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gantsch leedig, zonder eenige polypeufe

bezetting,

III. Behalven de noodzaaklykheid

der ontleedingen van menfchen aan
langduurige en verhoolen ziektens ge-

ftorven , trek ik uit deze Waarneeming
de volgende Aanmerkingen , die , be-

fchouwd in verband met de opgaave
der Ziekte , en de gefteldheid der In-

gewanden , haare nuttigheid kunnen
hebben.

I, De ongefleldheid der Longen is

het gevolg der ziekte geweest en niec

haare oorzaak ; want daar deze ziekte

veele Jaaren lang , op dezelve wyze
had geduurt, kan men, myns erag-:

tens , zonder ongerymd te zyn , niet

ftellen , dat de long oorzaak van dezel-

ve geweest zy , veel min dit uit de ge-

fleldheid van dit Ingewand by onze ly-

deres na den dood befluiten. Ik geloof
dat men al dikwyls ten onregte de long,

als de oorzaak van langduurige ziektens

befchuldigt , en men wel eens voorby-
ziet het geen kort voor en onder het
fterven gebeurt.

^^ochtans is het ten overvloede be-

rii» DEEL, M wee-
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weegen, en van zelfs klaar, dat eene,
niet bloed gevulde, en opgezette long:

haare natuurlyke kleur verandert.

Doch het is 'er zoo ver af, dat deze
ijleur altoos een bevvys van bederf
zoude zyn, gelyk men het doorgaans
voordraagt , dat , indien 'er mooglyk-
Keid waare , om de long op de eene of
andere wyze van haar overtollig bloed

te ontdoen , zy haare eige kleur zoude
aÉinneenien (a),

2. Deze Waarneeming flrekt teti

bewyze van de onzekerheid der tekenen

van de flymproppen in het hart en in

de groote vaten. Niemand zal ontken-

nen , dat fommige toevallen een vry
gegrond vermoeden gaven van Polypi

in of naby het hart. Nochtans waren
ze 'er niet. Zouden deze toevallen niet

even gemakkelyk uit de meer dan ge-

woone kleinheid van het Hart kunnen
^erkla^rt worden ? De hartkloppingen

,

de.

(a) Deze Helling rust op twee proeven , wel-
ken de beroemde camper onlangs gemeen ge-
maakt heeft, — Door het blaazen in den mond-
van twee , dood gebooren , kinderen , kreeg- de.

bruine, met bloed bezette^ en zelf naar het zwart
hellende , long haare natuurlyke^ kleur , en zy
"werd van zinkende dryvende.
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de tusfchehpoózingert der pols, én de ^

daarop volgende flaauwtens waren aller-

hevigst , als de omloop des bloeds door
de fpyzen , dranken of geneesmiddeleii

bevordert wierd.

3. De waare oorzaak der ziekte ^

vooral van de geduurige pyn eni be«

naauwdheid, moet meer als waarfchyn-
lyk aan de byzondere vernaauwing
van een gedeelte des Kolykdarms, en
de daar uit ontftaane gevolgen wor-<,

den toegefchreeven : want deze ver-

naauwing was niet (gelyk in de geval-

len , waarvan de Heer de haa^ï
fpreekt (b),) eenige dagen voor deri

dood gemaakt , maar zy was 'er naast

zeker met het begin der ziekte veele

M 2 Jaa-

(b") Rat. Mei part. XI. -^ Ik had gaarn de ge-
fteldhcid der Ingewanden in plaat willen vertoo-
nen. Docii by het Lyk was geene gelegenheid
om in de aftekening te flaagen. — Men kan zich
een tamelyk goed denkbeeld van het vernaauwJs
gedeelte des Kolykdarms vorrhen, als men by
rayne befchryving inziet de haan 1. c. P/. I F/g/
É van Le/r. E tot G, mits men , in plaars van den
darm, gelyk hy daar voorkomt , mee veele ver-
naaiiwingen te zien , denzclve zich uitwendig ef-

fen en glad voorftelie, en in de, cé vooren bs*
paalde lengte gelyklyk verengt.
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Jaaren voor den dood. De gefteldheid

des darms en van de maag gaf geene

,

zoo kort te vooren veroorzaakte, ver-

enging te kennen.

Het verdient echter opmerking ,

waarom de darmen boven het verengde
Colon y niet zoo wel als de maag uitge-

zet waren. Als ik in het gisfen voor-

deel vond, zou ik vraagen , of deze,

zich telkens per confenjfum fpasmodice
vernaauwende , door een omgekeerde
motus periflalticus de voedfels in de
maag hielden ?

4. Het is niet altyd waar, dat, eene

Nier afweezig zynde, de andere, bene-

vens haare pisleider, door eene meer
dan gewoone grootte het gemis van dat

Ingewand vergoed. De Nier was in

ons voorwerp wel groot en de Ureter

wyd, doch niet meer, als men fomtyds
in lyken waarneemt, die twee nieren

hebben.

5. Dit geval behoort tot de Waar-
neemingen, die bewyzen, dat in de

Nieren fteenen kunnen huisvesten , zon-

der dat zy door pyn of andere toeval-

len
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len blyken van hun aanweezen gee-

ven (c), want indien men ooic moest
verwagten , dat nierfteenen zicli door
pyn en bloedige pis ontdekken , moest
myne lyderes , uit hoofde van het

maakfel der fteenen en het rollen der-

zelven door het nierbekken , ondraagly-

ke pyn hebben geleeden en nu of dan
bloedig water ontlast. Immers zou men
(daar het onnoodig is , indien men de
toevallen uit blykbaare en voldoende
oorzaaken , gelyk in dit geval ,, kan af-

leiden, den toevlugt tot onzekerheeden
M 3 -eni

(^C) Zie hier over HOLtERIUS , de hydrof>?. In fcho-

lio. o. SCHACHT Orat. 1738. Vooruaamlyk mor-
GAGNI , de Sed, éf Caiif. Jifnrh. eJr-c. Ep. 42". § 4 en
§ 10, daar hy ook veele Waarneerningen uit an-
dere fchryvers bybrengt. de haan, R. M vol. x.

pag. 208, 209. LIEUTAÜD Lih. I, Obs. ITÓO,
11(59, 1173, 1180, 1184, 1203 uit PRASsius

;

rAcad. R. des Siienc. LA MOTHEJ BORSLLüS; Journ.
des Stav. en de Misc. Cur. SANDIFORTS Gen. Bihl. 2
D. bl. 81Ö. en beverwyk, aan wien Dr. van der

Tlasfe fchrcef "dat zyn oom van Dyk tot zyncn
5, hoogen ouderdom nooit iiad gelclaat,'t van pyn
„ in de lenden of andere teekenen van Graveel.

„ Echter vond men na den dood in de eene nier

„ eenen fteen, zoo groot als een ockernoot, mee
„ twee groote uitlleekrels , in de andere tv/ee

„ fteenen, welker een was als een perfikftecn ,

^ ide ander als een amandelfteen". StesT/jhk bi^'

235. Zie ook bl. 331.
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en gisfingen te neemen) de pyn en be-

naauwdheid van deze lyderes zeer ten

onregte uit het medegevoel der nieren

met de Praecordia afleiden , ten minfte

zou men meer zeggen als bewyzen, of-

Ichoon verfchillende fchryvers , die

ileenen in de nier of nieren vonden
^

waarvan zy geen vermoeden hadden,
hier toe, om iets te zeggen, hunnen
toevlugt hebben genoomen.

Rotterdam

'^f^ 27 September 1774.

* *

^ w

ÜITï
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Figititr 1 , 2 en 3.

erteelden de Steentjes, ?e]yk zy waarfchyrt-

lylï in het nierbekken meestal te^en elkander zul-

len zyti geplaatst geweest, op tlfie verfchillende

wyzen vertoond : Zy laagen los en zyn buiten

twvfel nooit vast verecnigt geweest, om dat hun-

ne' opper vlak ten s allerweegen fchier even glad

zyn : echter hebben zy , dus tegen elkander ge-

voegt zyndCj eenige fla-auwe induikingen en «it-

puilingen , waar door zy zich onderling fchikkért.

Onder deze (teentjes moet nochtans ecne wry-

ving hebben plaats gehad, alzoo zy byna o^-'èt'j-

al even glad en glinfterend ^yn, als of zy door de
konst waren gefleepen. Zy hebben allen op fom-
mige plaatien eene bruine agaatkleur, op andere

eenige onefFenheeden , daar zy min of meer geel

zyn en alwaar eene nieuwe aangroeijing fchync te

beginnen. Zy weegen famen 58 granen.

De letters a. a. a- a. b. b» b. b. c. c. c. c. te-

kenen dezelfde hoeken van de (teentjes , op vier

verfchillende wyzen befchouv/d.

Zy zyn een weinig beneden het oogpunt gete-

kend , om hunne oppervlaktens des te beter te

kunnen zien.

Figuur 4.

Dit Steentje heeft drie, byna even gelyke,
' t.i M 4 drie»



driehoeken en vier fchcrpe punten. In Fig. 2. Lett,

d. is de punt van zyne buitenfte agaat- korst ont-
bloot, alwaar hy echter even glad en glinfterend
is. Het weegt 13 grynen.

„ .
Figuur f,

t)it heeft twee driehoeken , omtrent van dezelf-

de grootte als hec voorgaande, waarvan de een
zeer glad is, doch de andere als met een korst
bedekt, donkergeel, Fig. i. e., waar tegen zich
de fteenftofie pas fchynt gezet te hebben. Ook
heeft het twee vierhoeken , die zich zelf byna
gelyk zyn, en e'e'nen, minder regelmaatig en nim-
mer , als het overige gedeelte Fig. 3. f. het weegt
27 grynen.

-iiiji'

jbBp Figuur 6.

*
Dit Steentje heeft ryf fcherpe punten, vier

driehoeken, en eenen onregelmaatigen vierhoek,
welke, naauwkeurig bezien zynde , te vooren
uit twee gelyke driehoeken fchynt te hebben be-

ftaan. Het weegt 18 gry«nen.

&% &^^ ,^'^^ %t 'èt0

fè

UË-
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»Ml en weet , wat omtrent de belette

doorzwelging in de Maatfchappy van

Haarlem is voortgebracht, en hoe zig,

in het elfde deel van haare Verhande-
lingen, twee, door myne zeer geëerde

grienden ppgegeeven, zeer aanpryzen,

M 5 de
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de eene byzond^r door teflisfende

proeven, de andere door gezonde ree-

deneenngen over dit gebrek; waar door
deeze ftof zoude kunnen fchynen afge-

handeld te zyn, zoo niet zulke JymptO"
mata, welke men te regt non necesfaria

noemt, meede wel deegelyk moesten
in acht genomen worden , waar van de
TiUttigheid overvloedig opgegeeven is

door mynen wydberoemden Leermees-

ter, den Hooggeleerden Heere gaubius

injl, patb, medic, § iiS. en op de daar

aangehaalde plaatfen. Behalven dan,

dat de gemelde Verhandelingen haare

naaste betrekking hebben alleen op ee-

ne langfaam belette doorzwelging , zoo

heb ik, om gezegde reeden, niet on-

dienftig geoordeelt, deeze volgende ge-

vallen meedetedeelen , die, fchoon in

veele opzichten verfchillende, in ande-

re echter eenige overeenkomst hebben,

en daar over fommige bedenkingen op-

tegeeven

:

"Een jonge Juffrouw 19 Jaaren oud,
wierd te Utrecht woonachtig zynde, in

de maand November 1769, na dat zy
de evactiatio menflrua in kleine, en zon*

der kennelyke oorzaak ras atgebrooken

quantitelt gehad hadde, aangetast door
ee-
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eene vaste fteekende pyn in het linker

bypochondrium met belette ademhaling

en veele andere teekenen van eene #»-

jflammatie, diemy, fchoon traag, (wee-

gens haare gefleldheid , waar van llraks

nader) deeden overgaan tot eene aderla-

ting op den arm , waar door zeer gezond
bloed te voorfchyn kwam. Nog door
deeze ontlasting, nog door opium eeni-

ge vermindering van pyn bekomende,
appliceerde ik een vejtcatorium op die

plaats, die na 24 uuren verligting be-

gon toetebrengen, dog deeze wierd ras

gevolgd door eene ilerke dyspbagia^

200 dat nog fpys nog drank verder dan

,

naar gisfing , tot op de helft van den
Slokdarm zakte, en dan daar zwaare
pyn veroorzaakte, en met zeer heevige

benaauwtheeden en een zeer groote
quantiteit van flym wierd weederopge-
worpen , welk toeval volle twaalf dagen
aannoudend zonder eenige tusfchenpoo^

zing heevig duurde, met dit gevolg,

dat de lighaamskragten flerk afnamen

,

de zieke dikv/yls ylhoofdig werd , de
pols zeer rad en klein , en Veele andere

teekenen zig daar by voegden , die my
over de uitkomst deeden bezorgd zyn:

te meer, daar tot het gebruiken van
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inwendige middelen geen kans was, en
de uitgezogtfte antispafmodka , zelfs

de doordringende aether Frobenii uit-

wendig toegediend niets holpen,
Eindelyk, evenwel door een onver-

moeid aanleggen en geduurig vernieu-

wen van een pap uit wit brood met
warme zoete melk , merkte ik , dat iets

minder van het ingenoomen vleeschnat

wierd opgeworpen , en dat dag by dag
al iets meer inbleef, mits dat (het geen
zonderling was) het vleeschnat zeer

heet en met Citroenfap zeer zuur ge-

maakt ingegeeven wierd , tot dat de
zwelging allengskens gemakkelyker
werd, en de zieke nu en dan iets

meende te voelen , dat op die plaats

naar beneeden zakte , (zonder dat even-

wel zig iets in de excrementen ontdekte

,

zoo dat 'er geen andere reeden zy

,

dan om aan eene ongelyke remisjie

van eene famentrekking of aan flym

door deeze veroorzaakt te denken) en
zy , alle toevallen vcrdwynende

,

fchoon zeer verzwakt , begon te her-

ilellen , hebbende egter lange behouden
eene merkelyke verllyving in de linker-

dye en het linkerbeen , en in tegendeel

eene groote verflapping in de banden
van
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van denzelven voet, die geheel flap

binnenwaards lag ; dog 't welk alles ,

deels door bekwaame omzwagtelingen,
deels door een linimentum uit de Ung^
Aeth, 01, CbamomilL en balfam, Funii ,

is overwonnen".
Tot nadere opheldering van dit ge-

val , dient opgemerkt te worden , dat
deeze Patiënte van een zeer gevoelig ze-

nuwgeftel is , reeds van vroege Jaaren
aan convuifive beweegingen onderhee-
vig: Haar dieet was niet zeer gereegeld:

vette , zoete fpyzen , gebraaden doo*
ter , oude kaas , fyroop , zyn van haare
graagfte verkiezing; en haar drank be-

ftaat meest in flappe thee, Gemoeds-
beweegingen zyn haar zeer eigen , by-
zonder fchrik; alle ontlastingen traag j

de menfes byzonder zeer ongeregeld in

derzelver loop , en doorgaans zeer wei-

nig. Nü en dan heeft zy ronde wor-
men geloosd, dog niet veel. En na dit

voorens befchreeven geval , heeft zy

,

vooral des winters, doorgaans aan ziek-

ten gelaboreerd, welke door bykomen-
de Jpa/mi zoo irregulier zyn geweest,
dat ik dezelve nimmer tot het een of
ander bepaald foort heb kunnen bren-

gen ; zonder dat zig ooit anders , dan
een
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een ligte bezetheid in de keel , dog V-atl

weinig belang en ras verdwynende

,

daar by voegde.

My dunkt , dat dit geval geleegen-

heid geeft, tot de volgende aanmerkin-

gen:
I. Dat Vr waarlyk dpphagia door

wormen kan zyn : Dat wormen oorzaak

van dit gebrek kunnen zyn , door de

prikkeling van de nervi fympatbici mag-

ni, is reeds van vooren klaar, uit het

beloop van die zenuwen , en derzelver

communicatie met de fympatbici medii»

Genoegfaam zeeker is het , dat ook in

dit geval dezelve aanleiding tot dit on-

gemak gegeeven hebben : Vooreerst

,

öm dat 'er geen kennelyke oorzaaken

Vcin een andere natuur zig hier hebben
opgedaan , althans geene uitwendige;

ten tweeden , om dat de andere inwen-

dige oorzaken , welke men mogt wil-

len befchuldigen , haaren oorfpronk

meermaalen aan wormen fchuldig zyn.

Men zal immers moogelyk daar heen

willen , dat de ongereegelde evacuatio

menjium oorzake zy geweest van dit ge-

brek, dog als dan zal men de reeden

hier van nagaande van zelfs wormen
befchuldigen. Hoeveel de ongefteld-

heid
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heid der eerfte weegen vermag in eene
ongereegeldheid dier maandelykfche
ontlasting te weeg te brengen, blykt
genoegfaam uit de uitwerkfels der pur-
geermiddelen omtrent of op dien tyd ;
en omtrent wormen behoeft men in dee-
2e niet te twyifelen , als men naflaat het
geval van spigelius de lumbr. lau c, 1 5.

conf, bist. morb, uratislav, a'. 1702. p, m,
3i5»* ten derden, om dat ongefteldhee-
den in primis viis , en wel byzonder
wormen , aanleiding geeven tot foort-
gelyke toevallen. Ik bepaale my alleen
by 't geen ons dit geval opleeverr.
Meer dan eens heb ik in den Jaare 1771
en 1772, toen, gelyk over een groot
gedeelte van de Veluwe, 200 ook by-
zonder binnen de Had Harderwyk
(daar ik te dier tyd woonachtig was)
galkoortfen regeerden, heevige pyn in
de borst en hypochondria befpeurd

,

die my , indien ik niet op de andere
teekenen gelet , en de conjlitutio epide'
mica dier koortfen allengskens hadde
leeren kennen , tot een aderlaating had-
den genoopt; dog die op een braakmidi
del best, en dat vry fchielyk verdwee-
nen. In den Jaare 17Ó5 te Utrecht
woonende, wierd ik geroepen by een

jon-
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jonge dogter, welke volftrekt alle bly-

ken droeg van aan eene waare peripneu*

tnonie ziek te zyn , en by welke lefFens

eene fuppresjio menjium plaats hadde

!

deeze is buiten den gewoonen tyd van
crifis , door het loozen van wormen

,

van haar borstkwaal gered > zonder ee-

nige ontlasting van fluimen. Verg,
MORGAGNE Ep, Anat, Medic, XXI §
43—45. Ten vierden , om dat de ziek-

te ongevoelig geilecten is, zonder cri-

ticque ontlastingen : Hier teegen bren-

ge men niet in , dat dezelve ook zonder
het loozen van wormen geneezen is,

alzoo dit zeer gemeen is, en het genoeg
is om de toevallen te doen wyken, dat

zy niet langer die zenuw prikkelen

,

waar door juist zulk een aangedaan deel

kan lyden. Maar waarom fleet dan
deeze dysphagia en hield dezelve niet

oogenblikkelyk op ? om dat eene con-

vuifive beweeging of famentrekking van
Spierveezelen eens plaats gevat hebben-

de, zig zelf kan gaande houden, fchoon

de aanleidende oorzaak niet meer wer-

ke; gelyk uit alle convulfive ziekten,

door fchrik en andere heevige gemoeds-
beweegingen ontÜaan , vry klaar is.

Ten vyjden , doen ons dit denken de
voor-



MOEILYKE DOORZWELLING, Ip^g

voorafgegaane oorzaaken tot wormen
geleegenneid geevende , in 't byzonder
de flegte dieet. Ten zesden , om dat

zy naderhand waarlyk wormen geloosd

heeft. En eindelyk geeven laatere

ziekten, diezy gehad heeft, reeden tot

deeze gedagte , byzonder die van 't

laatst van denjaare 1772, wanneer 2.y

wederom aan den wonderlykilen faa-

menloop van pynlyke en convulfive

toevallen in uit- en inwendige deelen ,

dan hier, dan daar, gefukkelt heeft,

waar in alle middelen byna zonder ee-

nig beilendig nut waren , dan alleen een
Electuar, uit de rad. vakrian, gentian,

rhe'i fol, fcord, vitrioL man. met honich
gemengt, en eenigen tyd door gebruikt.

Ik dagt dikwyls, of 't wel louter gisfen

ware, cenen lujnbricus latus te vermoe-
den : immers dat deeze 'er niet zyn
zoude, wanneer ronde wormen geloosd

worden, word thans niet meer als voo-
rens gelooft. Dan het was , myns be-

dunkens, veiliger aftezien, of zig ook
immer van dezelve eenig gedeelte Vroew

ger of later zoude ontdekken , 't geen
tot heeden toe nog niet gelchied is,

2. Dat eene grootere gevoeligheid of
Jlerkere prikkeling der ^gnuiv^n al vee%
yih D2&L. N tids
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tyds baare uitwerking op de deelen by, of
omtrent de keel geleegen pleeg te hebben.

Dit verfchynfel is gemeen, en evenwel
de oorzaak zeer duister. Zeeker voor-

naam Geneesheer, wel eer te Utrecht
depraktyk oefFenende, een man, wegens
2;yne bezadigde voorzigtigheid , kundig-
iieid en eerlykheid by yder , die heni
gekent heeft, zeer geacht, en ten vol-

len geloofwaardig , heeft onder zyne
patiënten gehad eene hyftericque jonge

dogter, die geduurende de paroxyfmus,

zoo dikwyls 'er gefprooken wierd in

haar byzyn , hetzelve buiten haar wee-

ten (waar van zig die Heer na herhaald

fcherp onderzoek volkomen zeeker

hield) met een zeer harde flem nafprak;

welk zonderling verfchynfel na 't ge-

bruik van antibyfterica allengskens ver-

dween. Over weinige jaaren , heb ik,

in foortgelyke lluiptrekkingen over het

geheele lighaam, gezien, dat indien

men de patiënte by zig komende,
weederhield van de incengetrokken tee-

nen één voor één met de handen uite-

rckken , zy tot flikkens toe benaauwc
wierd , als een die gewurgt word , wel-

ke benaauwtheid langzaam overging,

als men baar daar meede liet begaan.

Zoo
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Zoo men al 't eerde geval een delirium

hyftericum voor de oorzaak houd ; en

niet gaarn eene fympathie tusfchen de

zenuwen der fpraak- en gehoordeelen,

in 't laatfte zal men de kragt van een

confenfus tusfchen die van de keel, en

die van de zelfs zeer verafgeleegene dee-

len moeten erkennen : dog den aart dee-

ZQV fympathie kenne ik niet, en wil daar

omtrent geene nuttelooze gisfingen te

berde brengen.

3, Dat weekmakende middelen fom-
tyds de beste antispasmodica zyn^ Dat
prikkelende middelen fomtyds kramp-
trekkingen bedaaren, is buiten twyfFel,

dog op wat wyze wy dat moeten be-

grypen , hier in kan ik my niet vol-

doen, daar het intusfchen meede vry
zeeker is, dat dezelve die ongemakken
niet zelden zeer heevig aanzetten, In
teegendeel zagte weekmaakende midde-
len leenigen net gevoel der zeenuwen

,

neemen de fpanning der veezelen

weg, en ontbinden zoo de fluipachtige

famentrekking : Zoo was het geval
hier. Een bad van laauwe oly , en het
inwendig gebruik vanAmandel oly heb-
beiT ALBERTINU3 en VALiSNERius Zeer
nuttig bevonden. Er is groote reeden

N 2 om
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om te gelooven , dat de wyze vari

geneezing der heete ziekten, dooT
BOERHAAVE en SYDENHAM Op het VOCt-

fpoor van hippocrates gevolgd, door
dilueerende middehen voor een groot ge-

deelte daarom zoo dienftig zy, om dat
daar door de fpasmodicque conftrictien ,

de refolutie der ontfteekingen zoo mer-
kelyk verhinderende, gelukkig worden
weggenomen : Wy maaken doorgaans
te weinig onderfcheid tusfchen eene ten-

gere en eene flappe gefteldheid der vee-

zelen , en durven , gemerkt de zwak-
heid van het lighaam, welke in beide

gevallen plaats heeft , in geene derzel-

ven verflappende middelen geeven ; dog
dikwerf te onrecht : in flappe geftellen

(dit ziet yder) verbied het zig zelf; dog
kunnen wy tengerheid der vaste dee-

len in flapheid veranderen , dikwyls

zullen wy in het geneezen van krampen
uitneemend vorderen. .En fchoon deeze

geneeswyze niet altyd te pas komt, en
de zoogenaamde antihyjlericü , en anti*

fpasmodica \x\t fuccinum , Castoreum enz,

niet moeten verworpen worden, is aan

den anderen kant de manier van pom-
ME, die het in en uitwendige gebnüik

5^an weekmakende en verzagtende mid-
de-
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delen aanpryst, dikwerfvan veel dienst:

En hier teegen ftryd in het minfte niet,

dat het veelvuldig misbruik van wateri-

ge dranken , groenten , vruchten , zoe-

te, ja zelfs vette fpyzen zeer blood {lel-

len voor deeze ziekte , en dezelve vry
gemeener maaken dan voorheen , 't

geen ook uit dit geval bevestigd word;
want om niet te zeggen , dat koffy en
thee door eene nog onbekende werking
direct fommiger zenuwen benaadeelen

,

zoo bederft zoodanig dieet de fpysver-

teering , veroorzaakt bedorven ftof-

fen , eerst in de darmen , daarna in de
vogten , vaagt de dierlyke gom van de
gevoelige deelen , en verwekt dus of
prikkels of meerdere gevoeligheid. Ik
ken ondertusfchen menfchen , die zig

byna verzuipen in warme dranken fe-

dert langen tyd, die wel week en bol
zyn, dog geen het minde bewys van
krampen hebben; en waarlyk, week-
heid en flapheid zal eerder een torpor

^

dan eene irritabilitas te weeg brengen.
Maar waarom verkoos de Patiënte

,

toen zy iets begon door te krygen, het
vleeschnat zeer heet en zeer zuur?
Was dit een trek der natuur om te bee-
ter de taaye flym door conjlrictie ver-

N 3 dikt
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dikt te verdunnen , of om meer kwyi
uit den mond door de keel tot hetzelve
einde naar de aangedaane plaats te voe-

ren? Ik weet het niet; de zaak is my
te duister , om iets met zeekerheid te

kunnen bepaalen.

4. Dat het in meer dan eene onge-

fleldhe'id der eerfte weegen 'plaats hebbe^

dat de extremiteiten veel lyden moeten»

Hoe dit een droevig gevolg zy van het
zoogenaamd kolyk van Poitou is over-

bekend, en word bevestigd door aan-

dachtig te letten op de uitwerkingen van
veel vergiften ; op gevallen van perio-

dicque lammigheeden , die , wanneer
het de tyd van fpysverteering was

,

pleegen te koomen , en des morgens
niet befpeurd wierden : Zie morgagn.
Ep, Anat, med, XI. § 19 In de maand
February des Jaars 1775 heb ik te Har-
derwyk het lyk van een meisje ontleed,

welke geftorven was aan ftuipen, ver-

oorzaakt door ronde wormen, waarvan
'er geduurende haar ziekte niet meer
dan vier hebben kunnen verdreeven

worden ; wy vonden 'er nog 25 , eenige

weinigen alleen , de andere in drie klu-

wens vry vast laamgeflrengelt. Onder
de genoemde toevallen wa^ ook een

aaa**
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aanhoudende lammigbeid van het boo-

venst regter ooglid , en eene van de Hn-

ker arm ; dog deeze verdween fomtyds

voor een poos, dog kwam dan wel raS

weeder, Ondertusfchen behoeve men
zig in het geval , dat wy voor handen

hebben , niet te verwonderen , dat ze

in het zelve lid eene verllyving en meer

naar beneeden eene verlamming hebbe

plaats gehad , daar de fterke rekking

van de zenuw in het verftramde gedeel-

te deszelfs werking op de fpierveeze-

len , die er takken van ontfangen , be-

lettede , en dus verlamming veroor-

zaakte.

Verdere gevolgen , die niet allernaast

tot ons geval behooren, daar laatende,

gaa ik over tot het tweede , in 't welke

ik my bekorten zal,

"j. K.. een timmerman woonende te

Utrecht , oud 66 Jaaren , feederc lang

een groot lieftiebber van flerken drank

,

in jongeren leeftyd dikwyls onderheevig

aan iluipziekten , dog waar van hy vee-

Ie jaaren geheel bevryd was geweest

,

ftierf in 't laatfte van May des Jaars

1766 aan de volgende ziekte: Een
week 16 of 17 van te vooren, begon hy
geen voedfel^ nog fpys nog drank, te

JN 4 k«n-
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kunnen verdraagen , maar braakte het-
zelve voor 't grootfle gedeelte vry ge-

makkelyk en wel ras naa het gebruik
wèeder uit , met een ongeloofFelyke
meejnigte llym ; de ontlasting van af-

gang was zeer traag ; hy klaagde door-
gaans over een ligte pyn van de navel
tot de lendenen zig uit(trekkende , en
over een gevoel van eenige belemmering
in het epigastrium ; de pols was traag

en zwak, het lighaam droog en zigtbaar

vermaagerende; hy had te gelyk aan de
linker zyde een Ofcheocele , dog welke
zig door den ongemeen wyden ring

zeer gemakkelyk liet inbrengen, maar
ook weeder by de minfte beweeging
van het lighaam uitglipte, uitgezonderc

omtrent zes weeken voor zyn dood

,

wanneer deeze breuk, of fchoon de ly-

der geen band droeg, nimmer te voor-

fchynkwam: Ontbindende middelen,

zoo zagtere als fterkere, en onder dee-

ze bittere openende en teffens maagver*

flerkende, 't zy in- 't zy uitwendige,

deeden hier niets; (Alleen was het op-

merkelyk, dat hy pillen uit bittere ex-

tracten zeer gelukkig inhield , zonder
dat men bemerkt heeft, dat hy die ooit

overgaf.) zetpillen en lavamenten fchee-
"

"

nen
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nen wel eenige verligting in 't eerst toe-

tebrengen , gelyk ook net gebruik van
Senna , en hier door ontlasteden zig

eenige weinige harde ftoffen ; dög wel
ras was ook dit alles vrugteloos en de
Clyfteeren wierden met eenig geweld
onvermengd te rug verzonden ; de eet-

lust raakte geheel weg; de man wierd
gantsch atropbicus , en dorde zoo flerk,

dat hy op gezegden tyd den geest gal.

By onderzoek van het lyk bleek, dat

de legging der darmen geheel verward
was ; 'er was naauwlyks eenig biyk van
omentum te vinden ; het colon lag over
de leever, en maakte reeds aan 't einde

van 't epigasthum een draay naar benee-

den en naar agteren ; alle de dikke dar-

men waaren vol harde drekflofïen; de
couleur van de leever was zeer bruin;

de galblaas (lerk opgezet, en zoo lang

de ingewanden haar plaatfing behielden,

gaf dezelve geperst zynde geen gal op

,

maar wel toen de leever met een deel

van den flokdarm, maag en duodenum

,

uit het lighaam genoomen was ; de gal

was bruin: De milt zeer klein en bruin:

De geheele zelfftandigheid van de maag
was zeer verdikt; en als vereeld, ee-

venwel meest het einde van den flok-

N 5 dari^
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darm tot 2 of 3 dwarfche vingeren bo-
ven de cardia, welkers opening, gelyk
cok die van de pylorus, wel vernaauwt
waren, dog zoo, dat 'er althans vogt
ligtelyke door konde: de linker buik-

ring was zeer wyt, en liep uit in een
wyde zak tot aan den bal , terwyl aan
de agterkant van die zak , de zaad-
flreng gehegt lag. Voor 't overige wierd
'er niets teegennatuurlyks gevonden",
Hoe duidelyk dit opgegeeven geval

ook mooge fchynen , zal men daarin eg-

ter onder de opmerkelyke byzonder-
heeden zulke aantreffen , welker oor-

zaak, willen wy ons niet met losfe gis-

fmgen te vreede houden , wy zullen

moeten bekennen niet te weeten.

Zonder twyffel bellond deeze ziekte

in eene braaking van fpys en drank,
veroorzaakt door een belette doortogt

van dezelve uit de maag in de darmen,
uit hoofde van de verdikking van dac
ingewand , door het misbruik van fter-

ken drank , welke ten gevolge gehad
heeft eene belette voeding, en uittee-

xing van het lighaam.

ündertusfchen verdient onze aandagt
I. dat de doorzweiging bier vry gemakke"

lyk geweest is, maar de doorgang door de
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pylorus merkelyk gejiremt , daar egter

de cardia ook vernaauwt was : Zoo is

het, maar de oefopbagus was voor verre

de grootfte helft gezond, en konde de
doorgeflaagen brok en teug naar benee-

den werken ; maar wat konde de ver-

dikte maag doen , om de ftof welke de-

zelve inhield naa den pylorus en daar

door te werken? dit leert ons, dat eeni-

ge vernaauwing in den oefopbagus om-
trent de cardia , 200 het overige van
dat canaal gezond is, en kragten ge-

noeg heeft, de doorzwelling niet altyd

geheel ftremt.

2. Hoe hier eene braking, en wel ee*

fie vry gemakkelyke hebben kunnen plaats

grypen. De zwaarigheid ligt hier in ,

hoe het moogelyk zy, dat daar de zel&

ftandigheid van byna de geheele maag
zeer verdikt en vereelt bevonden wierd,

en dit ingewand dus eene ongefteldheid

verkreegen had gantsch ongefchikt tot

een irritabiliteit , hetzelve zoo ligtelyk

aangedaan werd, en hoe het zig verder

hebbe kunnen famentrekken ter uit-

werping van 't geene het in zig bevatte-

de , als meede , hoe deeze ontlasting

zoo gemakkelyk toeging, daar de car*

dia ook vfrnaauwt was; Ik beken gaar-

ne
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ne geene waarfchynlyke reeden hier

van te kunnen opgeeven , althans geene
die door betoogende proeven voldoen
kan: Ondertusfchen denke men niet,

dat hier geen weezentlyke braaking heb-

l>e plaats gehad , en dat 'er niets in de
maag zoude gekomen zyn. Hier tee-

gen flryd 't geen omtrent de pillen is

aangeteekend,

3. Moeten wy letten op de meenlgte

Jlym, die gelyk bier, zoo ook doorgaans,

by deeze patiënten uitgebraakt word, Dee-
ze flym doorgaans zeer taay, fchoon
niet de oorzaak van dit ongemak, ver-

zwaart egter niet weinig het zelve , en
wy doen deeze lyderen eenen weezent-
lyken dienst met zagte refolveerende

middelen , waar door die flym verdunt

,

en de doortogt voor vloeibaar ja zelfs

papachtig voedfel voor een tyd vry ge-

makkelyk word. Hier toe voldoet my
in zulk een geval zeer een linctus uit het
extract, cicutae (een trefFelyk refohens)

óefapo venetus en witte honinch. Dan
dit is zeeker, dat de cicuta, hoe nuttig,

geen kracht hebbe ter verbeetering van
de verharde zelfllandigheid deezer dee*

len , alzoo zig langzaamerhand blyken
opdoen vao toeneemende vernaauwing.

De
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De Uq, tem foliat. tartan is hier ook
dikwyis van veel dienst, en kan, in ge-

val het gezondere deel van den oefopha'

gus aan veel fpasmodicque beweegingen
onderheevig is, gelyk veeltyds gebeurt,
met goeden uitflag met een zagt anody'

num voorzichtig gemengt gegeeven wor-
den.

4. Was het zonderling, dat alks
uitgebraakt wierd en de pillen altoos in V
lighaam bleeven ; Waarvan de reede
moogelyk in derzelver kleinheid , en
taaye kleeverigheid , welke tog aan de
meesten eigen is, gezogt moet worden:
Wil men hier uit geleegenheid neemen »

om een voedfel uittedenken , dat in

foortgelyke form konde gegeeven wor-
den, men zy vooral bedacht, dat het
in eene kleine quantiteit genoegfaam zy;
dat het zeer ligt moet kunnen ontbon-
den worden, door wöinig vogt; en dat
het by gebrek daarvan vooral niet tot

rotting overhelle; welke drie vereisch-

ten deeze zoo nutttige pooging, vreeze
ik , verydelen zullen.

Voorders, om alles faamentetrekken,
fchynt het, dat de oorzaak van het in-

blyven van de breuk op H laatst toete-

fchryven zy, of aan de. verdrooging en
daar
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daar op volgende inkrimping aller vee-

zelen , of liever , aan de opeengepakte

harde drekftofFen , die de legging en

ook wel misfchien de wytte van het ge-

darmte zoo veranderde , dat de uitzak-

king minder gemakkelyk wierd.

Maar van waar die meenigte floffen in

het gedarmte ? 't waren zeeker voor 't

grootfte gedeelfe verouderde , welke uit

voedfel , lang te vooren gebruikt , af-

komstig waren; waar by egter ook wel

verdroogde vogten en aardagtige dee-

len van de pillen zig zullen gevoegd

hebben : want was 'er al eens iets van
fpys en drank doorgegaan, kon 'er ge-

wis zoo een meenigte niet van voortkoo-

inen. Dit kan ons ieercn, hoe het geen

wy door buikzuiverende middelen ont-

lasten , niet altyd genoegzaam excremert'

ten zyn ; en het doe ons dus in het toe-

dienen derzelve wat voorzigtig zyn :

Wanneer wy al in het verzwakte ge-

darmte van zulke menfchen, die lang

gekeft hebben zonder iets te gebrui-

ken, eenige jaa zelfs veele drekftofFen

vinden, moeten wy niet te ras beflui-

ten , dat zy heimelyk iets zouden ge-

nuttigd hebben , en dus de waarnee-

ming valsch zy.

Om-
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Omtrent de gefteldheid van de GaU
blaas zal voldoen, het geen ons mor-
GAGNE opgeeft in Ep, anat- med, I $ 3,

Eindelyk hebben wy hier, in een be-
jaard man , een dier zeldfaame voor-
beelden van eene uitzakking der dar-

pien , in dat ÓL-Ko^XoLgYj^a peritonaei, dat
thans genoeg onder den naam van me'
atus bekend is , en , in kinderen dik-
wyls, in oude lieden zeldfaamer, open
en geleegenheid geevende tot breuken
gevonden word. Jammer is het, dat ik
byzonder acht geevende op het voor-
naamfte ongemak van deezen patiënt,
en iets foortgelyks niet vermoedende,
niet onderzogt, althans niet aangetee-
kent hebbe , of hy deeze hernia reeds
van zyne kindsheid gehad hebbe, en
dezelve moogelyk verzuimt zy, dan of
'er etne andere oorzaak ware , dat dee-
ze propago peritonaei in een' zoo verre
gevorderden leeftyd open was.

29.

Leyden 17—yS.

NA-
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NATUURKUNDIGE WAARNEEMING

VAN

EEN»' BEVRUGTEN

ORANJE- APPEL.
DOOR

LEENDERT BÖMME.

&% ê'ê, a%
<^<i> C(^ ^^9

On.ider de veelvuldige verfchynfelen

,

welke de Natuur opleevert , en , aan
een onderzoekend oog, geduurig onuit-

geleedigde bronnen van nafpeuring aan
de hand gfeeven , zyn 'er ook ongewoo-
ne en zeldfaame, welke, alhoewel niet

geheel nieuw, nochtans raar zyn, en
weinig befchreeven voorkoomen. Van
dien aart is ook het volgende.

Een Oranje- of Chinaas- Appel , in

welks midden een klein Oranje- Appel-
tje, zig bevindt, en dus als meede be*

vrugt kan aangemerkt worden.
In
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In den laatst afgeloopen Zoomer van
den Jaare 1777» werd my door eenen
myner vrienden dezelve Appel be-
zorgd, welke, by het doorfnyden, dit

verfchynfel vertoonde , en welke , hier

by gevoegd , op het naauwkeurigst naar
het leeven afgebeeld , zig vertoont.

De Oranje- Appel in het midden
doorgefneeden , wordt alhier in twee
helften vertoond, met de binnenzyde
naar het oog.

No. I, Vertoont den doorgefneeden
Appel, met het klein Appeltje in het
midden , in zyne Natuurlyke gefleld-

heid.

Het boven fte of top van den Appel,
bevindt zig hier mede boven.
Het merg of leederachtige Lichaam-

tje , by a, het welke anders als een co-
lom neederwaards doorgaat, is hier los

van onder; veel dikker dan gewoonlyk,
en krom omgeboogen: alles ten blyke,
dat het uit zyne plaats is gedrongen.
Aan het onderdeel van den Appel;

waar de fteel zig heeft vastgehegt , by,

^. is 't merg merkelyk breeder , dan
gewoonlyk, en fchynt een buis in een
buis aanteduiden.

Dit maakt vervolgens een breed lee-

r//. DEEL, O der*
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.derachtig geftel , waar aan het klein Ap-
peltje is vastgehegt.

Het klein Appeltje by c. juist in

het midden van oen grooten Appel, is

aan alle zyden los, behalven van on-
der, waar uit het fchynt zyn voedfel te

erlangen.

't Zelve is in alles volmaakt; alleen

'2iet men 'er het Karngeftel of Klokhuis
^nQg niet in gevormd : de kleur der fchil

van het klein Appeltje was Oranje
-kleur, eeven als van den grooten Ap-
:pel.

By No. 2 , vertoont zig dezelve Ap-
pel, met het klein Appeltje omgeflagen
uit zyne plaats tieederwaards: hier door
ziet men het bolle of buitenfte deel van
.het klein Appeltje by d , en hoe het
<zclve met een breeden band vast is aan
den grooten Appel by e,

f^! 'Verders ziet men ae holte, waar in

.dit klein Appeltje heeft geleegen by ƒ,
en de karns , uit het midden wat meer^
jder zydelings weggefchoven.

Voor het overige was alles , zoo vzn
Jbuiten als van binnen, in ecne gewoone
ïNatuurlyke .gefteldheid.

Dit Verichynfel is niet tiieuw , dan
wei Jigt alleen meer .gezien in Oranje-

Xi*
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f

Limoen- en Citroen- Appelen ; echtet
zeldfaam.

De geleerde Heer Doet houttütm
fpreekt van het zcivc in zyn geleerd

werk, de Natuurlykc Hiftorie van Die-
ren , Planten enz. tweede Deels derde
Stuk, bladzyde 201 en 202, als van ee-

ne ongemeene byzonderheid, mogelyk
niet voorkoomende in eenige andere
vrugt, dan fomtyds in Oranje- en Ci-

troen- Appelen, door zyn Edl. als be-

vrugt aangemerkt, en waar v3n een en-

kel geval wordt aangehaald, door wy-
len den Hooggeleerden Ridder linneus
befchreeven , in den Jaare 1745 , te

Stokholm ontdekt, en in de Vernande-
lingen der Koningl, Zweedfche Akade-
mie befchreeven en afgebeeld, van een
klein Citroen- Appeltje in het midden
van een' Oranje- Appel befloten gevon-
den, van grootte als een musket kogel.

Ook worden daar aangehaald eenige zon-
derlinge verfchynfelen , onder de Oran-
je- Appelen; als waar van deeene helfc

des Appels is Oranje , en de andere
helfc van den zelven Appel Citroen,

Voorwaar ! een zonderlinge eigenfchap
in dit foort van gewas.

De Heer hoüttuyn^ daor my ge-

O 2 raad-
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raadpleegd over het voorgemelde ver*

fchynfel en afbeelding, bevond dit, by
vergelyking met de afbeelding van de

Heer linneus, aanmerkelyk verfchil-

lende, en deze Teekening veel fraayer

uitgevoerd, dan die in de Zweedfche uit

gaven, my aanraadende het zelve ge-

meen jte maken.
Wel ligt konde dit aanleiding geeven

tot verdere nafpeuringen van de wyze,
hoedanig zulke bevrugtiging gefchied;

en tot een onderzoek, of men, moge-
lyk , te denken hebbe aan eene om-
groeijing van een grootere vrugt om
een kleinere.

Althans, in Appelen, Peeren, Perfi-

ken, Kerfen enz., heb ik verfcheiden

malen , inééngroeijingen gevonden ,

door drukking, zoo 'tfchynt, veroor-

zaakt. Dan , dit voor het tegenwoor-

dige overlatende ter beflisfing aan
j^aauwkeurige proefneemingen , zal ik

my liefst met geen onzeekere gisfingen

ophouden,

"
'Middelburg den

?4 ^February 1778.

I-,y"
•'-'

'' NA-



Bladz» .213

NATUURKUNDIGE WAARNEEMING- ,^

VAN

EEN ZON DERLING

.W E S P E N - N E S T J E.

D R

:i ., b:Jü:t

LEENDERT BOMME. .

^

On<ider de zeldfaame , fchooa niet

geheel onbekende, dieriyke werkftuk-

ken, welken men alom in het wonder*»

baare Natuurgeflel aantreft, verdient

het IsFest der (Vespen eene zonderlinge

opmerking.
't Is bekend , dat de Wespen , die

men doorgaans Peere- Byen noemt , haa-

re Nesten onder de Aarde vervaftrdi-

gen. Men vind in dezelve verfcheiden
koeken of lagen met huisjes of raaten

voorzien, met pilaartjes onde^ffleund.,,

P 3 ei^
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en omgeeven met eenen vry dikken om-
flag ; zynde van eene floffe , die

zweemt naar 'tgraauw papier, in ver-

fcheiden lagen , doch met tusfchenruim-

ten , ter beveiliging voor vogtigheid en
befchadigende Infecten , op elkander ge-

iegd: terwyl in- het btniienfte gedeelte-,

als in eene beveiligde Stad, met flraa-

ten en huizen voorzien , eene geheele

Maatfchappy deezeir Dieren zich ont-

houd, hebbende haaren uit- en ingang,
door ééne of nleei'dere poorten.

Hoewel nu gewoonlyk de Wespen^
'Is!esten dus onder de Aarde, eenen groo-

ten omtrek hebben , vindt men echter

nu en dan ook eenige Nesten boven de
Aarde , doch van kleiner bellek , en
netter toefteL r

^"••'^:' '

Men ontmoet, dezelve hangende aan
den Tak van eenen BBona , aan eene

plant , of aan .een^ getimimerte vastge-

hjÊgt En het is) dit laatfte. foort, van
't welk ik beöoge iets te melden.

Deeze Nesten'^ baaxen de Aarde, ver-

teonen zich doorgaans in de gedïaan'tc

van eenen Bal of Appel , of van eene
langwerpige Doos cf Vaa& Zodanig
zyn de konilige Wespen-Nesüen , die

ia. West^ndien^ Cajenne en op de
j Kust
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Kust van Guinea vallende , bekend zyn
onder den naam van Marybonfche IVes*

'pen-nesten , en hier en daar in de kabi-

netten van de liefhebberen der Natuur-
lyke Hiftorie worden gevonden , v/elke

doorgaans zeer groot, en van een uit-

neemende witheid zyn. Doch zeldfaa-

mer koomen de Europeefcbe Wespeti^r

feiten y boven de Aarde, voor.

De beroemde Natuur onderzoeker,
de Heer de reaumur, geeft, in zyne
Mémoires peur PHistoire des Infeaet
torn. XI, pi. 19, eene afbeelding en be-

fchryving van zulk een Wespen- Nest ,

't geen door den kundigen Heer M, Va-
rignon aan de Franfche Akademie dep-

Wetenfchappen is overgegeeven, Dït
Nest had de gedaante van een groote

Roüs , met veelvuldige bladen , welke
op eikanderen lagen , doch met eenen^

kleinen afftand tusfehen beide, en dus;

den buiten- omtrek van het Nest vorm-
de, 't welk van boven met eene wyde
opening was voorzien, die de vertoo-^

ning van eene ontluikende roos maakte

:

In de binnenholte van welke twee koe-

ken met Raaten zich bevonden , behal-
ven noch veel leedige ruimte. In de-

huisjes of celletjes der Raaten ; waren.

P 4 ee-
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eenige Nymphen en Wormen gereed
tot de verandering in Wespen. Dit
Nest was gehegt aan het Takje van een
Boomtje, (in de afbeelding) met de ope-
ning na booven : Doch de Heer de
liEAUMüR vermoed , en met reeden

,

dat de opening naar beneeden zal zyn
geplaatst geweest , maar dat men zulks
by het ontdekken niet oplettend genoeg
2aJ hebben gade geflaagen.

De zelfde Heer meld ook, dat al-
BRoVANDUS (die vermaarde Natuurken-
ner, welke in 't laatst der i6 en 't be-
gin der 17de Eeuw te Bolonien bloeide,)
bericht geeft, van een ontdekt Wespen^
I'Jest y ter grootte en gedaante van eene
kleine boutelje , met een langen hals

,

welkers mond , of opening , den toe-

gang aan de Wespen naar binnen ver-

leende; zynde dit Nest vastgehegt aan
cene Plant, die tot de Moeskruiden be-

hoorde: als mede, dat hy naderhand
Wespen- Nesten heeft ontmoet, klei-

ner dan het Ey van eene Hen.
De Heer houttuyn , die , in het

i2de {luk van het ifte deel zyner Na-
tuurlyke Hiftorie ^ verfcheiden byzon-
derheeden nopens de Wespen heeft op-

gegeeven , zegt in eene Aanteekening

pp
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Óp bl. 258, dat hy, omtrent 35 Jaaren
geleeden , in een oude kas , onder een
afdak by zynen Tuin ftaande, een dier-
gelyk volkomen rond Nestje, aan een
fteeltjc hangende, had ontmoet: zon-
der dat binnen in hetzelve iets ware ;
ten blyke , dat het noch onvolmaakt
was, zynde de flof en couleur, als Van
graauw filtreerpapier.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr.
Willem Aarnout Kien 'uan Citters ,

Scheepen en Raad der Stad Middel-
burg, heeft my bericht, ook eens zoo-
danig een Nestje te hebben ontdekt.

Niettemin zyn dezelve raar en zeld-
faam, en behalven de ééne afbeelding
van den Heer reaujviur , die zich als

een Roos vertoont, vinde ik geen afbeel-
dingen, die eenigfints gelykvormig zyn,
aan het Wespen Nestje, waar van ik
nu melding zal maaken, met byvoeging
van eene naauwkeurige afbeeldinge.

Het Wespen- Nestje zelve, werd my
aangebragt door Mr. J, Pieret , Tapis-
fier binnen deeze Stad Middelburg 'm.

Zeeland, zynde daar toe aangefpoord
door den Wel Edl. Geb. Heer Mr. Pau-
lus Ewaldus van de Perre, oud Raads-
heer in den Edelen Hove van Viaande-

P 5 ren,
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ren , en Bewindhebber van d'EdU Oost^
Indifche Compagnie alhier.

Volgens 't bericht van Mr. Pieret ,

was dit Wespen- Nestje gemaakt in zy-

ne wooninge binnen deeze Stad , op ae
bovenfte verdieping van zyn huis, aan
een der binten of balken van de zolde-

ring , aan welke het zelve , met een

klein fleeltje vast zynde , afhing ^ zoo
dat de opening naar beneeden was ge-

keerd.

Eene enkelde Wesp of gewoone Pee-

rebyë was het , die dit werkftuk toe-

ftelde ; Dezelve vloog tot dat einde by
aanhoudendheid girrts en weder, zon-

der fchuw te zyn voor de werklieden ^

die aldaar in het bedryf van bunnen
Meester, op dat vertrek, bezig waren,

Haare toegang was door het veniter

,

't geen open llond, wanneer aldaar ge-

werkt v/erd , doch als dit geflooten

was , zag men 't diertje in- en uitvlie-

gen , door de opening van cene glas-

ruit , welke ten deele gebrooken was.

De Meester deezer wooninge , zulks

niet oplettendheid waarneemende , be-

lastte zyn huisgenooten , het werkzaam

me Diertje op geenerlei wyze te lloo*

ren.

Dus
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Dus had hy 't genoegen de werk-
zaamheid van 't zeWe te zien , van den
eerften April tot in de maand Juny van
dit Jaar 1778 , wanneer hy de Wesp
dood op den grond vond liggen, geheel

onbefchadigd , en derhalven natuurlyk

geftorven , zonder blyken van uitwensdi»-

ge beleediginge.

Zeedert dien tyd flond het werk flil:

hy merkte niet, dat na den dood van
het Diertje , dat zoo noestig gearbeid

had, eenige andere Wesp het werk
kwam voortzetten , veel min hetzelve

bezoeken ; ten duidelykflen bewyze ,

dat alleen dit enkele Dienje de bewerk-

fter van dit Ronstiluk was.

Meenigmaal had hy den voortgang

van dit werk aandachtig waargenoo-
men , en daar door de orde van de toe-

bereidinge opgemerkt.
Allereerst vormde het Diertje den

binnen- omtrek van het Nest; daarna
den buitenflen omtrek tot een verder af*

flaande befchutting , met overlaating

van eenige tusfchenruimte. En einde-

lyk nxaakte het in den binnenlleii om-
trek de fchyf met Raaten,

In het werken was het Diertje druk

bezig, doch onthield zich veel en dik-

v/yis
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wyl tusfchen het buitenfte en binnenflc

bekleedfeU

Hy had befpeurd, dat in twee der
Huisjes, eenige flofFaadje was geweest,
doch hy wist niet , wat het ware , de-

wyl het door de warmte was verdroogd,
!Na eenigen tyd, geen vervolg van wer-
ken , door eenige andere Wespen , be-

fpeurende , had hy 't Nestje afgenoo-

men , en aan den bovcngemelden Heer
van de Perre vertoond.

De gedaante der Wespe oï Peerebye ^

die dit werk had faamen gefield , zoude
zyn geweest , zoo als de afbeelding

(F. 2) vertoont, volgens de bepaaling

van Mr. Pieret , na dat ik verfcheiden

foorten derzelver onder zyn oog ge-^

bragt hadde.

Wanneer men dit Wespen- Nestje

,

met naauwkeurigheid, befchouwt, vind

men de geileldheid daarvan, in deezer

voegen

:

De grootte en gedaante heeft veel

gelykheid, met die van cene gemeene
Mispel; het puntige onderdeel was naar

boven gekeerd, met een klein fleeltje

voorzien, en dus vastgehegt aan, en
afhangende van een houten balk. Aan
de tegenoverzyde ziet mèn eene ruime

ppe:
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opening , welke aan de beneeden 2:ydc

was.

Vervolgens ontdekken zich twee be-
kleedfels, van eeneligt graauwe ftofFe,

die veel gelykt aan filtreerpapier. Het
buitenfte beklcedfel is ruimer, het bin-
nenfte is naauwer, zoo dat 'er ecne aan-
merkelyke tusfchenruimte openblyft

,

tusfchen die beide, in welke het Diertje
zich gemakkelyk konde ophouden.

In de holligheid van het binnenfte
omkleedfel, is één koekje met Raaten,
bevattende 15 of i6 zeszydige huisjes,

vast tegen eikanderen aangefloten.

Dit Koekje met Raaten , beflaat de
middelfte plaats der holligheid van het
binnenfte bekleedfel ; doch 200 , dat
tusfchen den buitenkant der huisjes, en
den binnenkant van het binnenfte be-
kleedfel , noch een genoegzaame ruimte
is opengebleeven ; welligt, om zoo de
werkfaamhcid door den dood van het
Diertje niet was afgebrooken, noch
meerder huisjes daar by te voegen.

Ondertusfchen als men de huisjes op-
merkende befchouwt, ziet men, dat de
bovenzyden , of de uiterfte en opene
bovenranden der huisjes , niet in eene
gelyke Horifontale vlakte eindigen ;

maar
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maar dat de huisjes, die in het midden
der Raatkoek zyn geplaatst , boven de
^ydelingfche , die Taager zyn , iritftee-

ken : zoo dat de faamenvoeging niet in

een vlakken ftand is ; maar eenigfints

eene bolachtige oppervlakte uitleevert.

De ftof van de Raaten of Huisjes, is

dezelve als die der bekleedfelen , zwee-

mende naar graauwachtig papier; doch
zynde de ftof van die beide met onree-

gelmaatige ftreepen onderfcheiden

:

waarvan d'eene wat ligter, d'andere wat
bruiner is; trekkende naar het muisvaa-
Ie ; en fchynende meerder fteevig en be-

ftand teegen de vogtigheid , dan t pa-

pier is, en vooral de Raaten.

En daar teegen is ook het geheele

famenftel van 't Nestje genoegfaam ge-

waapend ; want zoo al eens de buitenfte

omtrek of bekleedfel nat wordt , kan
door middel der tusfchenruimte het

binnenfte bekleedfel droog blyven.

En fchoon het vocht doordringt tot

het binnenfte bekleedfel , zoo kan noch
de binnenfte Koek met Raaten (tus-

fchen welke en binnenfte omkleedfel

noch een aanmerkelyke ruimte open
hlyft) daar voor in veiligheid zyn,
'1 erwyl de opening die naar beneeden is
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gekeerd, ook veel kan toebrengen ter

ontlasting van vocht, en ter uitwerping
van vuiligheid.

Volgens de waarneeming van den
Heer de reaumur , bevestigd door het
geen oogenfchynlyk is waar te neemen,
is deeze flof vaneene houtachtigenaart,
als beftaande uit vezelen, welke de
Wesp weet afteknaagen van oud ver-
molmd hout, vermengd met eene lym-
achtige ftofFe , uit haar lichaam oor-
fpronkelyk , t geene als eene weeke
ilof, maar tot een balletje gevormd , in

haare kaaken word gedraagen ; welk
balletje zy aan het nestje hegt, engelyk
een pap , waar van het papier gemaakt
word , door drukking met haare poot-
jes uitfpreidt, wanneer het wat te groot
is, het zelve al achteruitgaande tot een
f)laatje vormende.
'tZy het Diertje in dit alles met ee-

nige kennis, en vernuftig beleid werkt,
of niet , althans een verbaazende wys-
'heid en voorzorg ontmoet men in dit

fcoeftel , door middel van 't vermoogen
in dit Diertje tot deszelfs nut , door
'den grooten Schepper gelegd. Welk
een konst ontdekt zich niet in dit werk-
ftuk, dat zoo gering fchynt voor 'toog!

4 Kn
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En wat dient dit niet , om den Ree-
delyken Mensch tot opmerking aan te

fpooren , om de gefleldheid der Dieren
en Planten , met de verfchynfelen , die

zich aan dezelve , en in de dierlyke

werkftukken voor doen, niet onopmer-
kend voorby te gaan ; of die ontdek-

kende , met verontwaardiging te ver-

treeden, of als vuilnis, op een verach-

telyke plaats te werpen : Maar nate-

fpeuren de blyken van de hand en vin-

ger des Almagtigen , die zelfs zyne
Grootheid en Pryswaardigheid ont-

dekt, in duizenden dingen , die klein

en verachtelyk fchynen , doch van na-

by bezien , onze opmerking en eerbie-

dige aandacht dubbel verdienen.

Het Pf^espen- Nestje zelve, heb ik

aan het Zeeuwsch Genootfchap der JVee-

tenfchappen te Flisfingen overgegeeven,

om by andere zeldfaamheeden , in des-

zeifs Kabinet, te worden bewaard.

Ik had toeleg , eenige meerdere waar-

neemingen, nopens de iVespen hier by
te voegen ; Doch , dat zeer aeldfaam

is , ik heb in deezen zoomer , na de

maand Juny , alhier nergens een eenige

JVesp of Peerebye, konnen vinden, om
op dezelve waarneemingen naar het lee-

ven
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Ven te konnen doen ; fchoon men de-

zelve in andere Jaaren (ten nadeele
van onze vruchten in dezen tyd) over-

vloedig aantreft.

Of de fterke hitte en droogte van de-
zen zomer, iets ter vernieling van dit

roofzugtig geflagte hebbe toegebragt,

durve ik niet bepaalen.

VERKLAARING
V A N D B

AFBEELDING E^

Fig. I. Het Wespen- Nestje.

A. Vertoont hetzelve in de Natuurlyké
grootte, en in den/^W, waarin het,
met het bovenfte Itaartje aan een binde
of balk gchegt, daar van heeft afgehan-
gen. Het heeft de gedaante van eene
Mispel. Men ziet in het hekhidfel
ftreepen of lagen, naarde verfchillen-
de houtfloffen , of de meerdere of min-
dere vermengingen met lym, ligter of
donkerer , en dus ook iets dikker

;

hebbende een zweem van ligt gr^uw,
papier, of zeer dunne bast,

riU I>EEl. g a, IS
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a. Is het kUin fieeltje , Haartje of aan-
hangfel , waar mede het Nestje aan
den balk was vastgehegt,

b. Is het open ortderdeel,

Fig. B, Vertoont hetzelve, in een omgeheerden

ftand, om daarin te konnen inzien,
tot in het binnenfte.

C. Is de buitenfie omtrek y of bekleedfel.

d. Is YlQt binnenfte bekleedfel ^ 't geen niet

begint uit den grond van den bui-
tenften omtrek , maar verfcheiden

lynen hooger, zoo dat het binnen-
fte met het buitenfte bekleedfel al-

daar is vereenigd , doch meer voor-
' waarts met een merkelyke tus-

fchenruimte , daar van is afgefchei-

den.

e. De binnenfie Koek of Eaat , met 15 of
1(5 zeskantige Huisjes , tusfchen

welke , en den omtrek of 't be-

kleedfel noch eene aan'merkelykc
ruimte open is.

Fig. 2; Vertoont de JVesp of Peere- Bye , welke
het Nestje heeft toegefteld, meede in

haar Natuurlyke grootte , en in eenen
vliegenden ftand, de wieken open,
zynde anders de buitenfte wieken toe-

gevouwen.

MddeJhurg, Se^f, irrS.

7^

WAAR-
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WAARNEEMING
OMTRENT DE

I N S E K T E N^

WELKEN IN DE

G O M L A K

GEVONDEN WORDEN,

DOOR

E. P. SJVAGERMAN.

^gg $% ^'è
*J» *Ö* CJiS

Si.

VVanneer my in 't Jaar 1770 het
Werk van den Heer ledermuller in
handen kwam (a), vond ik, by de
doorblaading deszelven, pag. óo, eene

P 2 bö^.

(a) Mikroskopifché Gumuths und augen Ergot-
7ung. Die Werk is federt dien tyd door dea
Heer hoüxtuyn in het Nederduicsgh rercaald.
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befchryving van de Wormen en derzel-

ver Nesten , welken zig in de Gomlak
ophouden,

§ 2.

In deeze Befchryving zegt de Heer
LEDERMULLER, dat hy in 't Jaar 1754,
door de uitgaave eener Disfertatie van den
Heer CARTHUissERwerd aangemoedigd

,

tot de naarvorfching van dat uitlandfche

voortbrengzel : daar by voegende, dat

iren, zyns oordeels, deeze HofFe te on-

recht eene Gom noemt. Met veel ge-

noegen 2egt zyn Ed, tevens te hebben
ontdekt , de Nesten en de daar in opge-

floten Wormen; geevende met den
Heer carthuisser, dat voortbrengzel

den naam van Tweeflachtig , als den
aart van eene wasch- en harsachtige Ilof-

fe beiden bezittende.

§3.

Tot het ontdekken van die fchoone

'roode kleur, welke door het uittrekken

deezer ftofFe verkreegen word , nam hy
een gedeelte van de buitenfte oppervlak-

te der zo genaamde Gomlak, 20 als ze

aan
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aan de flokjes zit , weg , en lag één ge-

deelte daar van in water, en een ander
deel in fterken Wyr.geest; doch daar

door kreeg hy geen andere kleur, dan
die een weinig roodachtig geel was*

Hier na lag hy in twee byzondere glaa-

zen eenige van die zwarte deelen , die

hy in het midden der gemelde ftoffe ont-

dekte en de grootte hadden van hennip-

zaad, gietende op eenigen water, en
op anderen fierken wyngeest. Na ver-

loop van een kwartier uurs hadden bei-

den deeze vogten een e fchoone Pvoozc-
kleur aangenomen; en binnen één uur
waren ze beiden donker purper Rood;
en deeze verwe overtrof die der Coche-
nielie. Deeze proev^en, zo met het
Lak als met de daar in bevatte zwarte
korrelen , heeft hy verfcheiden maaien

,

tot meerder overtuiging, hervat, en al-

toos met denzeifden uitflag.

§ 4.

Vervolgens onderzogt hy beiden dee-
ze ftofFen afzonderlyk, en wel eerst die

zwartachtige korrels, welken in het
water en in den wyngeest gelegen
hadden; en aan deezQ meende hy, met

F 3 een
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een Glas dat vyfcigmaalen vergrootte,

te ontdekken, dat het Torren waren,
zo iwel volkomene als gedeelten derzel*

ven. In zyne verdere naarfpooringen

,

omtrent de Takjes , waar aan de Gom-
lak gezeeten had, kon hy egter aan
derzelver oppervlakte, met een gewoon
vergrootglas, geen de minste openin-

gen , waar uit die flofFe zoude hebben
konnen vloeijen, gewaar worden. By
herhaalde verbreekingen der geheele

Hoffe, hoedanig ook verrigt, werd hy,

met behulp van een Mikroskoop, daar

in overal veele Nesten van Infekten ge-

waar, in welken die kleine Torren la-

gen: en teekende met veel zorgvuldig-

heid, alle de daar in ontdekte veran-

deringen af, die hy ook in de daar by-
gevoegde softe Plaat aantoont, Ein-

delyk heeft hy de meergemelde ftofFe

in eenen yzeren lepel gefmolten, wel-

kers reuk geenfms onaangenaam was;
maar de daar in bevatte Infekten ver-

brandende, bevond hy die een ftank

van zig te geeven, gelyk aan alle and^
re Infekten,

§5>
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1

Dit is by verkorting, het voornaam-
fte, dat ons, aangaande de Gomlak
en derzelver Infekten, behalven de daar
by gevoegde afbeeldingen, door den
Heer ledermüller is medegedeeld,

§6.

Na een en andermaal deeze befchry-
ving doorleezen te hebben , drong my de
nieuwsgierigheid tot het navolgen zyner
Proeven: maar daar omtrent, zyne op-
gaaven met myne ontdekkingen niet

overeenkomftiggevonden hebbende, heb
ik, na derzelver byeenzaameling , ge-
oordeeld geen ondienst te zullen doen ,

met dezelve in dervoegen mede te dee*

len, zo als zy my zyn voorgekomen.
Voor 't overige zal ik aan ieder onpar-
tydig onderzoeker overlaaten, te be-

flisfen, wie onzer de waarheid aan zy-
ne zyde heeft: maar, eer ik daar toe

overgaa, zal ik vooraf mededeelen, het
gene de Heer geoffroy voor ons daar
over gedagt heeft.

P4 Ö7-
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7.

Reeds in 't Jaar 1714. heeft de Heer
GEOFFROY, dc voomaamftc byzonder-
heden omtrent den oorfprong, aart en
eigenfchappen van de Gomlak, in

eene Verhandeling aan de Koninglyke
Franfche Akademie der Wetenfchap-
pen medegedeeld (b), met dat verfchil

nochtans, dat hy geen afbeeldingen ,

nog van de Gom nog van de Infekten,

daar heeft bygevoegd,

$ 8.

In deeze Preeven heeft zyn Ed. ook
Vcornaamlyk gebruik gemaakt van de

Gomlak aan ftokjes, en by de ver-

breeking derzelver , heeft hy de Tak-
jes , ter plaatze daar de Gom had vast-

gezeeten, volkomen glad en zonder het

minste merkteeken van ontlastplaatzen

voor de Gom bevonden; omtrent wel-

ke Waarneeming hy zegt , met die van

Pater Tachard, overeen te ftemmen (c).

Ö 9-

(b) Memoires de PAcad^ des Sciences 1714. />, Ijö,

(c) Ihid. /. 158.
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Aangaande het foort van Infekten

befluit hy niets, maar zegt alleen , dat

het algemeen gevoelen is, dat het het

werk van vliegende of gemeene Mieren
zoude zyn. En ten aanzien der famen-

Itelling van deeze flofFe, dat dezelve

zeer overeenftemt met de Raate der

Bijen , wyl zy van binnen in veele cel-

len is verdeeld, welke aanduiden, dat

die flofFe, nimmer nog een Gom nog
Hars , die uit den boom gevloeid is, ge-

weest zy (d).

§ 10.

Indebefchryving, welke zyn Ed.van
de daar in ontdekte Infekten geeft,

zegt hy, dat zy aan 't eene einde met
één, en aan 't ander einde met twee

en ook wel in drie punten uitloopen (e).

In fommige van deeze Infekten had hy
een poeder ontdekt, welk, door het

Mikroskoop befchouwd, een verzaa-

meling bleek te zyn , van doorfchyren-

P 5 de

(d) p, 159.
{e) f. löo,
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de Infekten, met verfcheiden pooten
voorzien (f).

ö II.

Wyders zegt de Heer geoffroy nog,
dat hy , in alle zyne Proeven , omtrent
de Gomlak genomen , geen onder-

fcheid heeft gevonden , tusfchen dezel-

ve en de wasch der Bijen (g)

§ 12.

Dus heb ik van gelyke het hoofd-

zaakelyke medegedeeld, wat de Heer
GEOFFROY, ZOO in deeze gemelde Ver-
handeling als elders, heeft byéénge-

voegd (h). Ik zegge het hoofdzaake-

lyke; want, dewyl de geheele Memorie
thans ook in onze Nederduitfche Taal
het licht ziet (i), heb ik het noodeloos

geacht dezelve hier volkomen by te

voegen : te meer , nadien ik in het mel-

den myner proeven, dat gene 't welk

ook door zyn Ed, is waargenomen , op
zy-

(f ) p. lÖO.

cg) ^ 103.

(h) Matkr, medical T. lil. p. 483.
(i) Naiuurk, Veihandclingcn II. D. p. 299- ^V

van der Kroe 1772,
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zyne plaats zal aanhaalen ter bevesti-

ging van overeenftemming.

S 13.

In myne onderzoekingen omtrent de
Gomlak, 20 als zy aan haareftokjeszit,
heb ik , even gclyk de Heer geoffroy
(k) gevonden , dat dezelve met veele
gaatjes, van buiten naar binnen gaan-
de, doorboord is. Hier van maakt de
Heer ledermuller geen gewag. Deeze
gaatjes hebben geen meer ruimte , dan
tot doorlaating der helft eener fyne
varkensborstel, en by de doorbooring
vandezelven fchynt het, dat fommigeii
met de holligheden, waar in de Infekten
geplaatst zyn , gemeenfchap hebben;
maar ten welken einde zy dienen, is

my nog niet klaar genoeg gebleeken:
mooglyk dienen T^y^ om in het vervolg
de jonge uitgekomen Infekten een door-
gang te verkenen. Hier omtrent geeft
de Heer geoffroy geen opheldering,

,Ter navolging van den Heer leder-

|[k) Academ, dis Sciences^, ijp.
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MULLER , heb ik een geheel ftokje met
Gomlak in Regenwater en een ander

in Moutwyn gelegd: het eerde bleef

na verloop van veele dagen nog even
hard en was weinig afgetrokken ; maar
't andere had reeds na verloop van wei-

nig uuren eene fchoone roode kleur,

en werd ook eindelyk week,

§ 15'

Ik heb van verfcheiden ftokjes der-

zelver Gom afgebroken, maar vond
de oppervlakte van het Hout volko-

men glad, zonder de minfle opening

tot ontlasting van zodanige ftofie te

konnen ontdekken; fchoon zulks, be-

halven andere redenen, ook niets be-

wyst: want, na het wegneemen der

Gommen van onze Karsfen- iTuimen-

en andere Boomen , vind men , in weer-

wil van derzelver uitvloeijing , even zo

min eenige opening tot haare ontlasting,

wyl het flegs eene doorzweeting is.

By de verdere verbreeking deezer

Gom, heb ik, even als de gemelde Hee-
ren,
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ren, die Raatwyze holtens, in welken

Infekten geplaatst waren, gevonden,

met dat verfchil nochtans, dat ik die

regelmaatigheid , waar mede zy door

den Heer ledermullsr zyn afgebeeld,

daar in niet ontdekt heb. Dit kan ook
niet wel anders zyn : want deeze zo ge-

naamde Raat, is niet anders, dan een

natuurlyk gevolg van de Infekten, wyl
de Gom , in haaren ftaat van vloeibaar-

heid, zig rondom de Infekten heefü

moeten bepaalen, waar door zy dan,

ten minsten na genoeg, dezelve ge-

daante heeft moeten krygen, die de
Voorwerpen hadden. Wanneer nu de
Gom gedroogd is, en het Infekt daar

word uitgenomen, dan blyven die zo
genaamde Raatachrige hoUigheden o-

ver: maar zy zyn daarom evenwel
geen konstgewrogten van die Dieren,

maar alleen een toevallig of natuurlyk

overblyfzel. Na dat ik door de ver-

breeking daar verfclieiden Infekten had
uitgehaald, heb ik drie derzelven in

een glaaze buisje gedaan, en een half

dragme Moutwyn daar op gegooten : in

een foortgelyk buisje, deed ik ter hoog-
te van een vinger breed klein gebroo-

ken Gomlak; die ik zo veel doenlyk
is
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ïs geweest van de Infekten had gezui-

verd, en op dezelve wyze met Mout-
wyn aanvulde. Na verloop van wei-

nig uuren, had het eerstgemelde vogt
alreeds een Roozenkleur aangenomen ;

daar het laatfte in den tyd van agt da-

gen, flegs eene geele kleur verkreegen

had, in welke geele kleur egter een
Roozenkleurige tint doorblonk, wel-

ke tint ik toefchreef (zo als ik nader-

hand ook ontdekt heb) aan de doorge-

drongen verwftofFe, die van de Infek-

ten herkomftig is, en aan de Gomlak
word medegedeeld; en van die zelve

oorzaak is het ook mooglyk, dat men
zelfs de geele kleur kan afleiden ; doch
daar van in het vervolg nader,

ö 17-

Wat aanbelangt de Infekten ; ik heb
dezelven, zo wel die droog uit deGom
genomen waren, als die, welken in

Moutwyn hadden gelegen, met het Mi-

kroskoop onderzogt, en derzelver ge-

daante overeenkomflig bevonden, met
de befchryving die de Heer geoffroy,
daar van gegeven heeft (1): naamlyk,

hec
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het eene gedeelte derzelven voorzien

roet ééne uitloopende punt, 't andere

met twee punten, zo als in PI. Fig. 3.

te zien is. Maar die ringwyze gedaan-

te, die de Heer ledermuller daar van
heeft doen afbeelden (m), nog de mas-

kerwyze(n), heb ik nimmer daar aan
konnen ontwaar worden.

ö 18.

Na dat veele andere der gemelde In-

fekten verfcheiden dagen in Moutwyn
hadden gelegen, en onderfcheiden rei-

zen door my ververschc waren, be-

fpeurde ik op den bodem van het

glaasje, een meen igte langwerpige een-

daantige lighaamtjes. Ik nam met een
penceel eenige derzelven uit het glaas-

je, bragtze voor het mikroskoop, en
zag toen met veel genoegen, dat het
alle Infekten waren, voorzien van zes

pooten , en twee ter zyde aan den kop
zittende fprieten, zo als één daar van,
die ik in 't Jaar 1776 heb laaten af-

teekenen, in Fig. 6, vertoond word.
Van

(m) Tab. 30. let. g^, c. k. n. o. p.

Cn; Tab. 30. let, m.
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Van deeze Infekten heeft geoffroy ins^

gelyks gefprooken, maar geen afbeel-

dingen gegeven § 10.

§ 19'

Van de in § ij, gemelde Infekten,

welken reeds lang in Moutwyn hadden
gelegen, en waar van fommigen door
dat vogt fterk waren uitgezet , nam ik

'er één die vry fterk gezwollen was tot

myn onderzoek, my vleijende, daar

aan die ringwyze verdeelingen, door
den Heer ledermull&r. Tab. 30. Fig.

g. c. k. n. o. p, afgebeeld , te zullen

vinden ; doch ik ontdekte niets dan ee-

ne gladde en bolle oppervlakte zonder
wyders. Vervolgens opende ik hetzel-

ve onder het Vergrootglas naar de leng-

te, en toen de zydelyke deelen van ei-

kanderen verwydende, fcheurde het

lighaam door deszelfs hardheid van ééru

Hier op vloeide het daar in opgehouden
vogt weg, en bragt daar door tevens ee-

iiige der daar in opgeflooten zespooti-

ge Infekten § 18, ten voorfchyn, zyn-

de rood van kleur. Ik oordeelde toen

met rede, te mogen beQuiten, dat de

ineermaalen genoemde lighaamtjes. ö
16,
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16, 17, 18, die ik met den Heer leder-
MULLER, tot dus vcrrc, zonder verdere

bepaaling, den naam van Infekten heb
gegeeven , behoorden t' huis gebragt tö

worden, tot dat foort, welk men fchild-

luizen noemt; van welk het moeder-In-
fekt, als 't ware, geheel in Lyfmoeder
verandert : terwyl 'er maar zeer weinig

van de dterlyke gedaante overblyft.

§ 20.

Hierna een groot ftuk van deeze
Gom, het welk verfcheiden weken in

moutwyn gelegen had, verbrooken heb-
bende, haalde ik de daar in bevatte moe-
der-Infekten uit, welken door 't ingetrok-

ken vogt aanmerklyk gezwollen en ver-

groot waren. Sommigen van deezen,
die zeer groot, langwerpig van gedaante,
aan 't eene einde vry breedt, aan 't an-
dere einde fpitstoeloopende waren,
hadden , de eene meer de andere min-
der, een bolle oppervlakte, nevens ee-

ne diepe daar tegen pvergeflelde holte.

De bolle oppervlakte zal ik voortaan
den Rug en de holte den Buik van het In-i

fekt noemen. Vier deezer Infekten
ril, D§EL, Q maaki
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maakte ik toen ter befchouwing voor
het Mikroskoop gereed, plaatzende

twee derzelven op den Rug, en twee an-

deren op den Buik, Aan het breedfle

einde derzelven, dat ik voorttaan den
Kop zal heeten , vertoonden zich duide-

lyk. ter zyde twee fprietachtige deelen,

PI. Fig. 3. A A. Fig. 4. A A. die my
als afgebroken voorkwamen. In het

midden, tusfchen de fprieten, doch
meer naar onderen , vond ik een fcherp

lanswys lighaam, vaneene hoornachti-

ge gefteldheid. Fig. 4. B. zynde, van
de plaats, alwaar het zyn begin neemt,
tot kort naar 't einde, na genoeg (Cy-
lindrifch) Rolrond van gedaante; maar
van daar af, tot aan zyn einde, lans-

wyze : len by nadere befchouwing bleek

het wyders klaar , dat hetzelve op het

korstachtig deel des Kops geplaatst was.

Regt hier onder en naar het beneden
deel van den Kop, vertoonde zig een

ander hoornachtig deel, in dervoegen

geplaatst, dat dit laatstgenoemde , tegens

de holle zyde Fig. 4. C. in het lansvormi-

ge deel tegen of op de bolle zyde gehegt

ftond, Fig. 4. B. Dit deel, het welk
veel korter als de Lans is, heeft genoeg-

zaam een zelve dikte als de hier hoven-
ge-
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gemelde fprieten, maar flaat eenigfins

krom gebogen naar den Buik gekeerd,
zynde aan deszelfs einde bezet met vyf
of zes draadvorm ige lighaamtjes Fig. 5.

A. welken van deszelfs einde voortko-
men , en zig als een ftom borsteltje ver-

toonen. Vier deezer lighaamtjes blee-

ken, by eene meerdere vergrootting

,

kromme en haakswyze gebogen deelen
te zyn: mooglyk gefchikt, om eenige
prooy te vatten of vast te houden: even
dus kwam my ook het vyfde voor;
doch het middenfte had di^ zelve gS'^

daante niet.

ö 21.

Te vooren heb ik reeds gezegd § i^j

dat ik een van deeze moeder- In fekten
naar de lengte had geopend, en daar
door ontdekt, dat het zelve veele jonge
Infekten in zig bevatte. Na deeze ope-
ning heb ik het geheele Voorwerp,
(fchoon het door den daarbyhangenden
lap een weinig grooter als natuurlyk is

uitgevallen) zo als het zig aan het bloo-

te Oog voordoet, doen afbeelden, g5*

lyk in Fig. i. te zien is. Daarna het-
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zelve vergrootende , ontdekte ik daar in

een negental van ongebooren Infekten,
20 als in Fig. 2 met A. \^ord aange-
weezen, welken ik om derzelver byzon-
dere legging , ben verpligt geweest niet

grooter te doen afteekenen, om veel

verwarring te voorkomen.

$22.

Na deeze afbeelding liet ik die, wel-

ke met Fig, 3, word aangeweezen, in

gereedheid brengen. Dees, die na ge-

noeg de natuurlyke grootte heeft, heb
ik in geen anderen ftand konnen plaatzen

,

om eenigermaten het holle en bolle deel

daar van aan te wyzen. Want Fig. 4.
dat hetzelfde Voorwerp vergroot , maar
eenigfins in eenen fchuinfchen fland als

op den Rug vertoont, heeft door de
gemelde piaatzing zyne holle of buikach-
tige gedaante verlooren. Door dit mid-
del nogthans vertoonen zich de fprieten

A. A. de Lans B. en het krom ftaande

deel C. het welk waarfchynlyk het voor-

naamfte gedeelte van den Bek uitmaakt,

wel 't allerduidelykft. Evenwel ben ik

verpligt geweest, ora dit laatstgenoem-

. de
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de deel, zoals hetinFig. 5, voorkomt,
afzonderlyk en in een zydelyken ftand

te laaten teekenen , om eenigfins een be-

grip te geeven, van de plaatzing der

hier voorgemelde borfteligc en haakswy-

ZQ deelen § 20.

$ 23-

Hoe klaar het nu voor my en veele

anderen is voorgekomen, dat die Voor-
werpen , in Fig. 2. met A. aangewee-
zen , in ^e daad kleine Dieren waren

,

evenwel trof ik een zeer voornaam Lief-

hebber aan , wien dezelven eenigermaten
twyfFelachtig voorkwamen. Om die re-

den, heb ik in het vervolg, egter met
moeite, de hier nevensgaande Fig. 6.

doen vervaardigen, om alle twyffelin-

gen weg te neemen ö 18. Men ziet

dat het Infekt voorzien is van zes poo-
len, en twee kromftaande fprieten, en
tevens aan 't einde des lighaams twee
lange en zes zeer korte draadachtige

deelen heeft ; het welk my aan allen , wel-

ken ik gezien lieb, dus is voorgekomen.

Q, 3 § 24.
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5 24.

Na alle deeze Proefneemingen heb ik

onderzogt, welke foorten van de Gom-
lak de voornaamfte waren. Hier om-
trent werd my door een kenner in de
Droogereyen berigt, dat tot de voor-

naamlle foorten behooren, de Siamfche,
Kormandelfche en die van Bengaaien;
dat die van Siam de beste was ; dat de

; Kormandelfche, fchoon iets minder, eg-

ter in deugd de Sianifche het naast eve-

naarde; doch dat die van Bengaaien de
flegtfte is, al^de minfte kleur geevende.

. : :\\ . 1.:

By 't onderzoek, van deeze drie by-
zondere foorten van Gomlak , vond
ik de Bengaalfche het allerdoorfchynend-

fle en van eene geele kleur. Dezelve
doorgebroken hebbende, ontdekte ik

daar in de grootfte cellen , doch die ook
meest alle van volkomene Infekten ont-

bloot waren , dat is te zeggen , dat ze

.flegs Vliesachtige deelen bevatte. De
Kormandelfche verfchilt zeer veel in

. kleur van de Bengaalfche, zynde don-

ker
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ker rood, voor het licht befchouwd,

maar anders naar het bruine hellende,

daarenboven is zy doorfchynender als

de Siamfche, en haare Infekten en der-

zelver Cellen langwerpiger en meest al-

le gevuld , maar fmaller als die van de

Bengaalfche. De Siamfche eindelyk is

het donkerde van kleur, zynde geheel

ondoorfchynende, en derzelver Infek-

ten en Cellen zjrn de kleinde.

§ 26.

Ik lag van alle deeze foorten van Gom
een brokje in Moutwyn. Dat van Siam
was het kleinfle , maar het zwaarfte

,

zynde 24 greineru De Bengaalfche v/as

grooter van (luk als de Siamfche, en
woog evenwel maar 24 greinen: maar
de Kormandelfche, die in grootte v/ei-

nig verfchilde van de Bengaalfche , en

veel grooter was als de Siamfche, woog

23 greinen.

Na verloop van zes dagen waren de

aftrekzeis der Siamfche en Korman-

0,4 del-
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delfche Gom even zwaar van kleur, en
gelyk aan de gewooneGomlak tinctuur |

dog die van Bengaaien had flegs een gee-

le kleur: maar op den bodem der glazen ,

20 van de Kormandelfche als van de
Bengaalfche Gom , lag eene geele vocht-

achtige ftoflFe, welke in dat der Siam-
fche geen plaats had. Toen deeze

Gommen drie dagen in de« Moutwyn
gelegen hadden, tragtte ik door ver-

breeking derzelver Infekten daar uit te

haaien. Die van Kormandel was zoo
taay, dat ik ze met moeite van elkan-

der haalde , zonder haar te konnen bree^

ken ; en op den bodem van het glaasje

Jagen eenige Infekten, welke grooter

waren dan die der voorige proeven

§ 20. De Siamfche was hard en brak

gemakkelyk van een; doch in derzel-

ver glaasje vond ik geen van die onge-

booren Infekten leggen. In de Ben-

gaalfche, die mede zes dagen in den

Moutwyn had gelegen , en minder taay

was als de voorige , fchoon ze zig ook

rnet moeite liet van een haaien, vond

ik by de opening van twee Cellen , twee

gladde hartvormige Infekten geplaatst,

hebbende als in § 20. gezegd is, aan

Ji\in dikfte of kop -einde, voor een on-
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gewaapend oog te zien , drie uitfteek-

zeis, maar aan het dunfte of ftaart -ein-

de (legs een; en dus overeenkomftig met
de gene , welken in Fig. 3 en 4. zyn
aangeweezen. Ten einde het Genoot-
fchap zig ten allen tyde ter overtuiging

daar van zoude konnen bedienen, heb
ik. het noodig geoordeeld, deeze drie

onderfcheiden foorten van Infekten, zo
als ieder derzelven uit hunne eigen

Gom gehaald is, hier, met hunne na-

men geteekend, by te zenden.

5 28.

Hier vooren heb ik reeds § 19. gezegd,

dat het my voorkwam , dat deeze In-

fekten het naast konden betrokken wor-

den tot dat foort, welk men fchildlui-

zen heet, volgens reaumur Pao Gal
Infekten, Ik ben te meer genegen zulks

te gelooven. Eerst, om dat hun ftand

en flerfplaats even zoo bepaald is als

van gemelde Diertjes. Ten anderen,

om dat men derzelver nakroost op de-

zelve wyzeby de moeders geplaatst vind:

blyvende van het moeder dier (behalven

de afgebeelde Lans, afgekBotte fprieten

5 en
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en den vooronderftelden bek) ook niets

anders over, dan een enkele fchaal of

dop. En eindelyk, wat voor 't overige

hunne uitwendige gedaante betreft , dee-

ze, altioswel verfchillende van de Eu-
ropiaanfche, komt my geenfins zooftry-

dig voor, dat men daarom dezelve

daar onder niet zou konnen plaatzen.

Want fchoon derzelver jongen in ge-

daante verfchiilen van hun , weêrfpreekt

2ulks egter het gefielde niet. De jonge

fchildluisjes immers , der by ons beken-

de foorten , z^m gekorreld als fegryn le-

der, wit gepoeijerd en met dwarfche

banden, over het lighaam loopende,

verdeeld, hebbende wyders zes korte

pootjes, {lompe voeldertjes met fyne

draadachtige lighaamtjes tusfchen bei-

den , en een foort van lange haairachti-

ge vezelen aan 't agterlyf. Dat alles

misfen zy oud zynde; en behalven het

fchuitvormige foort, welk men op de

Perfik- Wyngaard- en fommige andere

Boomen vind, behouden zy niets van
hunne voorige gedaante. Even dus kan
het immers met ons befchreven Infekt

gelegen zyn. De Heer HOUTTurN ilemt

omtrent hunne Rangfchikking met my
overeen , ter plaatze alwaar hy over dat

ibort
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foort van Luizen fpreekt, welken naam ik

van zyn Ed,ontleend heb (o). Voegt men
hier nu by het geeven hunner fchoone
kleur , als een eigenfchap , overeenkom-
(lig met de Cochinielje en Grana Ker-
mes, dan bewyst zulks vry duidelyk,

dat de kleur der Gomlak veel eer aan
deeze Diertjes dan aan de Gom is toe te

kennen.

Maar het zy omtrent de gemelde
Rangfchikking zo het wil, dit is egter

zeker, dat het oude gevoelen, ais of de
Gomlak een voortbrengzel van gevleugel-

de of andere Mieren zoude zyn , hier

door geheel vervalt (p). Want, wat
aanbelangt de huishouding der Mieren,
het zy die der Indien, het zy van el-

ders , of die van ons Vaderland , dezel-

ve is te wel bekend, dan dat men ze
met dees befchreevene Infekten gelyk
zoude flellen.

ö 30.

(o) HoUTTüYN Natuurk. Histor. I. D. 10 Stuk

,

p. 521.

(p) GEOffROï watier, Medicaï, T, II, pag, 48 3.
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Thans blyft nog overig, het onder-
fcheid te melden , welk ik in de drie ver-

fchillende foorten van Infekten § 27. ge-

meld gevonden heb ; dit verfchil beftaat

nogthans maar alleen in de meerdere of
mindere grootte. De Bengaalfche zyn
de groötfte en helderde van kleur; doch
het getal , dat men daar van in de Gom
beflooten vind, is wederom 't allerge-

ringst. Op deeze volgen , zo in grootte
als inkleur., de Kormandelfche: maar
de Siamfche, fchoon kleiner zynde dan
de beide anderen, zyn het donkerst van
kleur en ook de dikfte; voor 't overige

hebben ze de onderfcheiden deelen §
20. gemeld met eikanderen gemeen. By
't onderzoek hunner zwaarte heb ik ge-

vonden , dat deeze onderfcheiden foor-

ten nagenoeg overeenflemden , zo voor
als na derzelver werking, want veertien

derzelven hadden de zwaarte van één
grein : zeven van deeze Infekten , die by
gevolg maareen half grein uitmaakten,
in twee dragmen zuivere Aloohoi ge-

daan, gaven aan dezelve, na verloop
van 6, maanden tyds, eene vry goede
kleur. Ten einde nu een Tinctuur,

zo
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20 zuiver als doenlyk "was, van de
Gom zelve te krygen, dewyl zulks,
door de enkele verbreeking als in § 16.

gemeld mislukt was , vylde ik de Gom
in haare oppervlakte af, zonder tot in
de holtens der Infekten door te dringen.
Van deeze Gom heb ik zes greinen in
twee dragmen Aloohol laaten aftrekken

,

welk aftrekzel in denzelfden tyd geen
hooger kleur gekregen heeft, dan die der
Infekten ; zo als uit de beiden toegezon-
dene fleschjes blykbaar is. Wanneer
men nu in overweeging neemt , dat |

grein , zo als 7, Infekten doorgaans kon-
nen gerekend worden , 1 20. greinen A-
loohol 20 fterk verwen als 6. greinen
Gom, die de Aloohol in gelyk gewigt
geen meerder kleur byzett-en, dan zieC

men , m.yns bedunkens, klaar genoeg,
dat men die fchoone roode kleur der
Gomlak alleen aan de daar in bevatte
Infekten heeft toe te fchryven: wanc
naast denklyk is het, dat de Gom, in
haaren ftaat van vloeibaarheid, die
kleur , welke zy toont te bezitten , als

dan van deeze Infekten aanneem^.

$ 31.
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ö 31.

Hoe zeer ik ook gewenscht had eene
nadere opheldering te geeven, omtrent
den waaren oorfprong deezer Gom , eg-

ter zyn alle myne poogingen des aan-

gaande vrugteloos geweest. Alleenlyk
is by my in bedenking gekomen , of dee-

ze Diertjes niet wel eene- eigenfchap

konden bezitten , van deeze Gom , by
"wyze van doorzweeting, of door ont-

lasting, even gelyk de Drekmadcn der
Lelytorretjes, van of uit derzelver lig-

haamen uit te voeren : dit , fchoon niet

onmooglyk , valt evenwel niet zeer ge«

maklyk te verklaaren. In deeze ge-

dagten ben ik eenigermaten verflerkt,

door de Waarneeming van den Heer
TAVERNIER, die Zegt , dat in Pegu, een
foort van Gomlak word gevonden , dat

tot klompen als een Ton groot, aanéén-

gehegt is, doch welke niet geacht is om
haare onzuiverheid, dewyJze door de
Infekten op de aarde nedergelegd en met
dezelve vermengd is. In dit geval kon-

nen de Boomen evenwel geen gelegen-

heid geeven tot derzelver oorfprong.

Een andere oorzaak , welke my tot dee-

ze gisfing aanleiding heeft gegeeven , is,

dat
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dat een dragme Aloohol , waar in vier
Infekten hadden gelegen om aftetrek-
keUf na genoegzaam weggewaasfemd
te zyn , dewyl ik haar aan de lugt had
bloot gefield, zodanig een trap van ly-
migheid verkreegen had , als of 'er een
gedeelte Arabifche Gom was ingefmoi-
ten geweest. Deeze Infekten waren,
zonder de Gom voor af te weeken, door
verbreeking uit dezelve gehaald en ge-
heel daar van zuiver: en zulks fchynü
eenigermaten te bewyzen , dat gemelde
lymigheid, als 't ware door die Infek-
ten was voortgebragt : want het ware
gomachtig deel van de Gomlak is by de
fmelting in water niet zeer aanmerkelyk.
Tot welk een trap van taaiheid of hard-
heid, zodanig een aftrekzel van eene
menigte dergelyke Infekten na eene
zagte uitwaasfeming zou konnen gebragt
worden, hoope ik, myne omftandighe-
den zulks toelaatende, nader te onder-
zoeken, en als dan mede te deelen. Ein-
delyk dat ook nog onze opmerking ver-
dient is, dat men, de Gom van haare
Takjes afbreekende , nooit geen deezer
Diertjes op het bloote hout onmiddelyk
geplaatst vind, maar nog met een kleine
laag van de Gom overtoogen ; en nim-

mer



556 E. P. SWAGERMAN OVER DS CtlË,

mer word men twee derzelver in eené
holte gewaar : en hoe zeer het fomwyl^
toefchynt , dat 'er twee of drie in eene
holligheid plaats hebben, evenwel zal

men altoos een tusfchenfcheidzel tus-

fchen dezelven ontdekken, voornaam-
lyk in de Siamfche en Kormandelfche

,

al het welk ook eenigermaten hunne
fchoolswyze plaatzing als die van ande-

re Plantluizen fchynt te ftaaven. Dit
alles evenwel verdient nadere opmer-
king. Intusfchen hoope ik, dat deeze

myne mededeeling, den Liefhebberen
der Natuurlyke Hiftorie , eenigfints van
myne poogingen , om aan dien Tak be-

hulpzaam te zyn , zal overtuigen.

PIT-
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Tig. I, Ilct geopend Gomlak Infekt een we!"
nig grooter als natuuiiylt.

Fig. 2. Hetzelfde voorwero 2Ö maaien in mid-;

denlyn vergroot (*).

A. Toont een getal van 9. Infekten,
welke na het openen van hec moe-
der- Inlekt zyn overgebleven.

B. De punt of 't einde van het InTekt,
welk gedccUelyk nog geflooten
was.

•*• Ts een ioj; gcfchenrd ftuk door den
Teokenaar daar flegs bygevoegd.

Fig. 3. Een geflooten Infekt, zo als het zig
door 't ingedrongen vogt vertoonde.

A. Vertoont de twee geknotte fpric-

ten, zo als ze zig voor het bloote
oog voordoen, zonder het Lans-
wyze lighaam § 20. gemeld, dat om
zyn kortheid en tederheid hier niec
konde geplaatst worden.

B. Het flaart-einde,

Vn DEEL, R Fig.

C) BAKER M%Fp$koop gemakkelyl; genaakt* ade dnt^
P. 38.

*
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Fig. 4. Vertoont hetzelfde voorwerp, insg:e-

lyks 2(5. maaien ij) middenlyn vergroot.

AA. De twee vermeende fprieten.

B. Het Lanswyze Lighaam.

C. Het deel dat vermoedelyk tot dien

behoort.

Fig. 5. Hetzelfde voorwerp met letter C. aan-

gewezen, en 100 maal in middenlyn
vergroot.

A. Het uiterst einde in Profyl gètee-

kend, raet de daar uit voortko-

mende draadachtige lighaamen.

B. Het gedeelte, dat met het lighaam

van het Dier verecnigd is.

Fig. 6. Een der kleine Infekten uit een moe-
der-Dier genomen , maar nagenoeg
löo. maaien in middenlyn vergroot.

A. Het uiteinde van den Kop.

B B. De Sprieten of Voelders.

C.C. De zes pooten,

D. De twee lange draadachtige lighaa-

men § 33. gemeld.

E. De zes kortere ter zclver plaatze

gemelde draaden.

^ ^



WAARNEMINGEN
OP 't

COMPAGNIES SCHIP MARS,
IN ZEE GESTOKEN DEN 17 MAY I77Ö,

EN DEN 16 SEPTE3NJ:B.ER OP CABO
DE GOEDE HOOF AANGEKOMEN;

GETROKKEN

UIT 't JOURNAAL VAN DJEN

OPPER-CHIRURGYN

yOAN FERDIN. ELLERBEEK-

=^ * *

JoLet hoofdzakdyke uit 't journaal

van den waarlyk kundigen en opmerk-
zaamen Joan Ferdinand EUerbeek

,

waar by 't gemeen 't voornaamfle be-
lang heeft , komt hier op uit.

De ziektens op 't fchip Mars, met
eenen voorfpoedigen wind uit 't Va-
derland vertrokken, waren tot op de
hoogte van 9 graaden, noorderbreed-
te, meest 4 coryfae, tusfes, febresin-

R a teir-
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termittentes en biliosae , dog niet

kwaadaartig , zoo dat van de 70 fche-

pelingen, die door dezelve aangetast

v\^ierden, flegts één overleedt. Hier
op veranderden weer en wind, en na
daar mede 19 dagen gefukkeld te heb-
ben, toen wy de lengte van 352 graa-

den, 18 minuten, en i graad, 5 mi-
nuten zuiderbreedte pasleerden, ver-

anderden ook de ziektens en gingen
over in fcorbut, die ten opzigte van
de fymptomata by onderfcheidene ly-

ders zig op eene zeer verfchillende

wyze openbaarde.
Dit kwaad, fchoon het met de even-

gemelde ziektens wel eenigermaate
ware vergezeld geweest , vermeerderde
allengskens, en nam zooilerkde over-

hand, dat niet alleen de verzwakte,
maar ook de gezonde 'er allerhevigst

door wierden aangetast. Van Caab Au-
gustyn tot aan Cabo de Goede Hoop
woedde de fcorbut op'tallerhevigileen

wierdt algemeen onder 't fcheepsvolk,

ondanks alle middelen , welke dagelyks

met de grootfte oplettendheid wier-

den aangewend , ter genezinge van de
_zieke en ter bewaaringe van de gezon-
de. Ter bereikinge van dit laatste,

zon-
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zonderde men de zieke zorgvuldig af
van de gezonde ; was ten uiterllen be^

dagt op 't zuiveren en fchoon houden
binnen boord; men fpren^deenfpoel-
de geftadig overal azyn, liet die uit-

dampen ter zuivering van delugt, ont-

ftak buskruid, brandde jeneverbes "en

,

lugtte en reinigde 't kooigoed , en deedt
een ieder, zoo veel mogelyk was,
eene behoorlyke levenswyze in acht
nemen.
Daar de ondervindinge anderen, en

ook my, op eene voorgaande reis naar
Indien, in 't jaar 1773 en 1774, wan-
neer ik op dit kwaad ook byzonder
oplettende ben geweest , bcftendig
heeft geleeraard, dat alle alcaiina mi-
neralia, faha media en acida minera-
lia de fcorbut verergeren , en in te-

gendeel de acida vegetabiha , de plan-
tae vegetabiles een zeer heilzaam mid-
del ter genezing van den zelven zyn,
en 't verderfvan 't bloed voorkomen

,

dagt ik, ter herilelling van de -zieke,

myn toevlugt te moeten nemen tot dé
vegetabilia.

Onder de geneesmiddelen, in den
beginne van my aangewend, heb ik
'er geen beter en met gewenfchtere

R 3 vriigt
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vrugt gebruikt , dan 't mosterzaad

,

fyn gemaalen met het acetiim fquilliti-

cum, dat ik, ter voorkominge van
verftoppingen en andere onheilen ,

veelmaalen met den fcorbut gepaard,
jnengde onder 'tvolgende decoctum.

^ Herb. Althéa man» ij,

' Sahia
- Abfynthii aa man, ƒ•

FoL Senna S. S. Unc, ij,

Cort, Citr, recent. Unc. ij.

Flor, Chamom,—— Sambuc. aa man, j,

Prun. minor ^ iij.

Jncifa, mixta coquantur in S. q. aq. ptttvia

fid Colaturam ^ Xij , cui adde

Semin. Sina-pi cum aceto Jquillitico

contufi &' fubacti unc. v/.

Tamarind. crud. in aq. folut, Ubr, ij,

Cremof. Tartari Unc, v.

Puh, Rbei etect, Unc. 3

^ucci Limonum Hhr. ij.

Spir, Cöchkar^ Üac. v,

jTinct. Croci Unc j.

Sacchari q. f. adjaporem,
M, F, Potio,

Van dit middel heb ik agt zieken, des

daags tweemaal , 's morgens om 8 en

's nademiddags om 4 uuren, ieder keer

vier oneen laaten gebruiken, hen te-

.yens bevelende, om gelyktydig den
mond
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mond te fpoelen en te gorgelen met 't

volgende middel

^ Acet. eommufi,
. SquiUitte, aa ZJhc, / 3

Succi Limon. ühc. iv,

Spir. Cochlearia Ünc. j 3

Esfentia Myrrba Unc. /.

Sang. Dracon, dr. ij.

Pulv. Terr, Catechu Ünc. S

Camphor, rafinat. infpir.vin.folut, dnf%

Olei Stiltatit. Mentb. gutt. v/.

M. F. Gargarisma,

P'

Na dat de lyders deze middelen vyf
dagen hadden gebruikt , befpeurde ik:

by allen eene merkelyke beterfchap,

en zommige wierden in den tyd van ;?

of 3 weeken in zoo verre herlleld, da^

zy, offchoon nog zwak, egter hunnen
fcheeps-dienst weder tot onze komste
op Cabo deGoedeHoop hebben verrigt.

Geene van deze lyders zyn gedwon-
gen tot eenige moeijelyke bezigheden,

gelyk anders veelmaalen gefchiedt, of-

fchoon ik hen tot eene matige, maar
niet al te fterke beweeginge opwekte;
dagelyks liet ik hun aangezigte, ar-

men en beenen , metwatwarm gemaak-
ten azyn waslchen, fprak hun goeden

R 4 moed



204 JOAN FERD. ELLERBEEKL

moed in, en zorgde, zoo veel moge-
lyk, dat hun geen verdriet wierde aan-

gedaan, en daar door warenze van zel-

ven gewillig, om in de opene lugt te

.wandelen.

Zorgvuldig moeten deze lyders zig

wagte-n van alle zwaare fpyzen, van
gezouten vleefch en fpek, dat doode-
iykis; en daar op zee geene gelegen-

heidis, om denzelven groente te ver-

zorgen, is ryst en gort metcorenthen
en rozynen derzelver beste fpyze , of
wat foup van mager fchaapsvleesch,

daar al 't vet is afgenomen; de beste

drank is, water, door een gloeijend

yzer gezuiverd, metazyn, otlamoen-
2ap en fuiker gemengd; of een drank
uit water. Tamarinde, wyn en zuiker

bereid. Verder moet wel gezorgd
worden, dat derfcorbutiken kleederen

droog gehouden worden; dat hunne
legplaatzen lugtig zyn, matig warm,
en hun hangmat en dekzel geduurig
gelugt, droog en zuiver gehouden
worden. Dit ook is noodzaatelyk ten

aanzien van de plaats , waar in zy hun
gewoon verblyf houden : deze moet
vooral door kruidbollen, met azynge-
?iiaakt, gerookt worden, mits de ly-

ders



AANMERKINGEN. 265

ders dan elders geplaatst worden en
niet eerder in dezelve wederkomen,
voor dat de rook wel verdweenen is.

Andere middelen om de lugt te zuive-
ren, door een brandend vuur &c ,

zyn bekend en ten hoogften dienstig,

vooral by vogtig en dampagtig weder.
By 't naderen tot den Zuidpool ver-,

meerderde 't getal der fcoroutiken,
en naar maate het weder kouder en vog-
tiger wierd, namen de fymptomata
ook toe. Ik fchreef de lyders eenen
behoorlyken dieet voor, diende hun
dagelyks 2 a 3 maal toe van 't boven-
gemelde decoctumantiscorbuticum, en
bezorgde cataplasmata emollientia op
de tumoresinflammatorii, behalvenop
de knyen , als men daar op vlekken ont-

dekt, wanneer 't niet raadzaam is cata-

plasmata te gebruiken: nadien dan
zomwylen de verftervinge vermeer-
derd wordt, en caries in de beenders
veroorzaakt ; in zulk een geval heb
ik my met vrugt bediend van 't vol-

gend middel.

9? /iceti Squdttit Unc. V*
Camphor, rajïnat.

Cum Sp* Cochlear. fokt. dr, /j

M.

R 5 Met
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Met dit liquor liet ik niet alleen de
deelen beflryken, maar 'er ook war-
me compresfen van overleggen.
Toen ik het acetum fquilliticum nist

meer had, nam ik in deszelfs plaats

het acetum acerrimum commune.
Zommigc van de fcorbutiken kreegen
een vuurigen uitflagover'c gantfche lig-

haam , die egter zig voornamelyk plaat'

fle in de fchaamleeden en agterile dee-
len van de dycn , en eene onnatuur-
lyke opzwelling en jeukte vooral in

de warmte veroorzaakte , en van
zwaare pynen gevolgd wierdt. fTier

tegen heo ik met een gewenfcht gevolg
gebruikt dit middel.

1^ Sapon. Nigr, tibr. Semis,
Siicci. Limon. ünc. iij,

Sai Ammon. dr. iij.

Terr, Catecb. dr. vy,

jdceti SquilUt, ünc. 3

" de Lytharg, Unc. j.

Sp. Cochtear. Unc. iij.

—- Terebinth., dr, ij.

M. F. Unguentum molk D. ad OUam,

Met dit unguentum moesten de ly-

ders dagelyks tweemaal de opgezette

deelen beimeeren, dat wel ondrage-

lyke fmarten veroorzaakte, maar met
eene
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eene genezinge na 7 a 8 dagen gevolgd
wierdt.

De herflelling van vuile en rottige

wonden van de fcorbutiken is onmo-
eelyk, 200 lang de oorzaak van die on-
heilen door inwendige middelen niet

is weggenomen. Vooral heeft my de
ondervindinge geleeraard , dat men zig

op zee tegen die wonden zorgvuldig
moet wagten voor 't gebruik van 'tun-

guentum Aegyptiacum, dat daar toe
van veelen meermaalen gebezigd is:

't beste middel heb ik bevonden te

zyn, de wonden zoo veel doenlyk te

zuiveren , plukzels in esfentia Myr-
rhae of in aceto fquillitico nat ge-

maakt , 'er in te leggen , en door
middel van fmalle flrookjes van een
hegtplaaster in te houden, en daar op
een compres in warme aceto Cam-
phorato of fquill. nat gemaakt , en met
windzels behoorlyk verzorgd: dit zui-

vert de wonden en bewaart voor ver-

der invreetend verderf.

Op den 18 Augustus, door Gods
goedertierene leiding, op de hoogte
van Cabo de GoedeHoop, op de leng-

te van 2 graaden en 48 minuten, en
breedte van 34 graaden en 38 minuten

ge-
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gekomen zynde, wanneer wy onzen
cours oostelyk aanleiden, om Cabo
aan te zeilen, wierden weder en wind
zeer ongefladig , dan droog, dan nat,

dan warm, dan koud, waar door ver-

oorzaakt wierdt, dat, voor ons arri-

vement op de Reede van Cabo , den
16 September, veele der fchepelingen
niet alleen door de roode loop wierden
aangetast , maar dat het getal der fcor-

butiken dagelyks zeer toenam: veele

wierden , op de wyzebevorens befchre-

ven, weder geneezen; terwyl ik alle

middelen in 't werk Helde, om ande-

re, was 'tmogelyk, in 't leven te bewaa-
Ten, ter tyd wy 't land bereikten: op
datze dan door 't gebruik van groen-

tens weder tot eene volkomene ge-

zondheid mogten herfleld worden:
want, offchoon wy alle fpaarzaamheid
omtrent 't mostaardzaad, 'tvoornaam-
fle ingrediënt van 't opgegeven deco-

ctum, gebruikten , zoo wierd ik genood-
zaakt , door deszelfs vermindering

,

het alleen die geene te geven , by wel-

ke 't grootfte gevaar was , om 't dier-

baar leven te verliezen.

Het weder eenigzins bedaarende ,

gafde Capitein op eenen aangenaamen
dag^
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dag, juist op een tyd, wanneer myne
aandagt bepaald wierde om de aanbid-

delyke grootheden van den Almagtigen
Schepper in de diepten der wateren

met verwondering te aanfchouwen ,

bevel, om 't fchip van binnen en bui-

ten te reinigen en van de aangewasfe-

ne groene vuiligheden door fchrabben

te zuiveren. Dit hoorende, dat die

groene gewasfen vuiligheden genoemd
wierden , vielmy aai)llonds in gedagten,

dat de algoede en wyze God onder zy-

ne groote werken voorzeker geene vui-

ligheden zoude gefchapen hebben:
daar hy niets zonder genoegzaame re-

de en dan tot gewigtige eindens, ter

volmaakinge van 't geheelal, heeft

voortgebragt, en dat dus deze plant-

gewasfen buiten tegenfpraak ook, hoe
gering dezelve in onze oogen mogten
fchynen, tot een bepaald oogmerk en
nut zouden dienen. Dezelve naauw-

keurig befchouwende, dagte ik, ofze

misfchien niet als een heilzaam middel

tegen den fcorbut zouden kunnen ge-

bruikt v/orden , daar de groote Maaker
der Natuur ieder land, en dat in ieder

jaarfaifoen, juist m et zulke voortbreng-

felenbevoorregt heeft, als meest dien-
ftig-
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ftig zyn ter bewaringe en herftellinge

van de gezondheid, gelykdoortalloo-
Ze voorbeelden veelligt te ftaaven
X^^as. In die gedagte wierd ik bevestigd
uit overweeginge , dat even gelyk de
fcorbüt gewoonelyk toeneemt onder
de fchepelingen , na dat zy 2 , 3 of 4
maanden in zee geweest zyn, zoo ook
de aanwas van dat kruid aan de fche-

f)en; wartt in 't begin na derzelver uit-

oopen ziet men 'er weinigvan aan, en
na datze 3 a 4 maanden in zee geweest
zyn, zoo hangt het 'er in vollen over-

vloed aan. Deze gedagte aan eenen
anderen Heer openbaarende , kwam
die denzelven niet onwaarfchynelyk
voor. Ik vroeg derhalven aan den
•wagthebbenden OfBcier , of wat van
die groente voor my mogte vergaderd
worden; die zulks niet alleen volveer-
dig inwilligde , maar daar toe aanftonds

bevel gaf aan de matroozen , welke 't

fchip fchrabden, die my fpoedig een
aanzienelyke meenigce van 't zelve bc"
zorgrden. Ditkruidonderzoekende.be-
vond ik, dat deszelfs gedaante meest
al lang en fmal van blad was , en eenige

met breede en getakte blaaden voor-

zien; om deszelfs gelykemde gedaante
aan
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aan die van 't gras, noemde ik'tzelve
Gramen Marimm. Ik wies het een en
andermaal in versch water ; het daar-
na proevende, was het zonder eenigen
zouten fmaak; het met een hakmes
aanftukken gefnedenhebbende , ftamp-
té ik een gedeelte in een mortier en
vergaderde *t fap; terwyl ik het overi-
ge in azyn bewaarde.
Om de kragtvan dit kruid te kennen,

^er ik het aan de zieken toediende,
Tiam ik zelfs een halven lepel vol van dat
gedampte moes met azyn gemengd,
fen bevond , dat het geene de minste
fchadelyke uitwerkzelen hadde. Dus
befloot ik van deszelfs gebruik by de
zieken een proef te neemen. Eerst
gafik aan twee lyders , die op 't flerkste
^n gevaarlykfle aan den fcorbut labo-
reerden , waar van ik den eenen reeds
voor 24 uuren hadde opgegeven

,

ieder een lepel vol van dat moes, en
beval den Ondermeester zeer naauw-
keurig op deze menfchen agt te geven:
'des anderen daags vernemende, 4a!£

^y geen 't minste ongemak 'er van ge-
l^ad hadden , uitgezonderd , dat het
•wat moeielyk was om in te neemen,
gaf ik aan een ieder van die twee, en

dan
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dan nog' aan vyf van de gevaarlykflc
fchorbutiken ieder 2 lepels vol , en
vermeerderde allengskens de dofes tot

4 volle lepels , daags tweemaal. Na dat
de lyders 6 dagen dit moes gebruikt
hadden, bemerkte ik, dat de fympto-
mata fcorbutica veel fchielyker vermin-
deren, dan door 't gebruik van 't mos-
taardzaad, op de wyze pag. 262 befchre-

ven ; alle , zelfs die perzoon , welke
van alle Officieren en my reeds was
doorgefchreven, en in 't begin om de
moeielykheid in 't doorzweigen dat

moes niet wilde gebruiken, genas in

zoo ver, dat hy na verloop vaneenige
dagen weder op 't dek begon te wan-
delen , en is op de Caab weder volko-

men herfleld ; na weinig dagen gebruik
verminderden de maculae fcorbuticae ,

de ulcera zuiverden, en 'er mede aan-

houdende , zag ik tot myn groot ge-

noegen, dat de vlakken geheel ver-

dweenen en de wonden genazen.

Deze heilzaame uitwerkzelen opmer-
kende, vergaderden wy met goedvin-

den van den Capitein zoo veel van die

groente, als mogelyk was. Dan daar

dezelve raauw, hard en moeielyk om
door te zwelgen is, nam ik eenproef,

of
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of dezelve als ordinaire groente toe-

bereid , niet dezelve genezende kragt

by de zieken zoude hebben. Ik kook-
te een gedeelte in water , en bevond
dat het fchielyk zeer week en zagt wier-
de ; dus gekookt , liet ik het fynhakken ,

en mengde daar onder watboter, meei
en azyn: toen 't niet onfmaakelyk en
zeer gemakkelyk om te gebruikenwas.
Dus toebereid gaf ik aan 12 fchepe-

lingen, die 't gevaarlykfle door dea
fcorbut waren aangetast, des morgens
om 8 en des nademiddags om 4 uureti

ieder van 't zelve vier opgehoopte le-

pels vol, en een goeden dronk wyn daar
op. Na dat deze lyders, met veel
graagte, 10 dagen die groente gebruikt
Hadden, waren zyalle, uitgezonderd
eenige zwakheid, herfteld. Van dit

middel heb ik my vervolgens bediend,
met dat gewenfcht gevolg, dat, on-
der Gods zegen, op onze reis geea
één der fchepelingen aan den fcorbut
is overleden, offcho,on dit kwaad zoo
fterk onder ons geheerfcht heeft , dat
geene van 't gemeen fcheepsvolk, en
weinige zelfs der Officieren geheel van-

deszelfs befmettinge zyn bevryd ge-«

bleven , tot datwy op den ló Septem-
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. .t^9f ,^^-door het- geleide van de goede
• Voppzienigheid , behouden op de Ree-
^J^ryan Cabo .dp. i/oede Hoop anker-
nden. ' 'Dus hebben.de zoodanige zelfs,

_4iie, in 't begin met my wegens 't be-

^
proeven van d:it- gering middel den fpot

= dreeven,._ van , agteren door deszelfs

rkeijzaame uitwerkinge en debevindin-
ge.yan. 't zelve, _ter behoudenisfe van
Riinne eigene^ pei'fqonen en zoo veele
;-]kfppr,,j^e eeuwigheid gefchapene rede-

,:^yjve .i^hepieïen.^ de wonderbaare en
.gqedertierene yoprzorge van den al-

.\My5^en Schepper, met my hier in moe-
ten erkennen ^ dat,Hy overal zulke ge-
jjieesniiddelen Ictijenkt j, als ter voorko-
ining.en herftelling van zulke ziektens

imeest dienstbaar zyn,, welke uit den
-aart. van derzelyer clima.^!; , aatyurlyk
.yoortkpmen. !.—,•

f-V vn- -ff '-^-.^ ^'~.'

';- Ter bevestiging van dit bovenftaan-

.xp-c,,, aangaande dp heilzaame uitwer-

kingvan 't GramenMarinum,2i\sQtn
allerkragtigst, en . heilzaamst antiscor-

i)uticum , dient ook de aanteekening

vanden Scheeps-Raad , op'tbovenge-
iio^emd Compagnies, fchip Mars > den
a.% Augustus. 177Ó gehouden, waarin

t^abeiïuite gezegd wordt : datdpg;roen-

'i0.i '^ .^..^'-1 te.
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te, op de boven befchrevene wyze
toebereid en gebruikt, van een ge-

wenfcht effect bevonden is ; en een
nader fcheidkundig onderzoek, 'twelk
de Heer Brand, Med.Dodor, oplast

der Regeeringe van Cabo de Goede
Hoop omtrent dat Gramen Marinum
heeft gedaan , en in analyfi chemica
bevonden , dat het even als zeekoraal
van kragten is , en gelyk 't zelve een
fal fosfile in zig behelst, en dus een
fterkantisccrbuticum is. Hierkomt nog
by eene' eigenhandige brief van Ge-
rardiis Reytenbagh , Opper Chirurgyn
ter kamer Hoorn, luidende woorde-
lyk: "In 't Ed. Comp. Schip de Jonge
Hellingman van Batavia na Cabo de
Goede Hoop in 't jaar i7"?8 zeilende,

vond ik een matroos met fcorbut aan-

getasi;, dien ik volgens raad van den
Opper-Chirurgyn Ellerbeek 't Gnomen
Marïnurn heb gegeven; en dat op de-

ze manier: ik nam een opgehoopte
fchotel of bord, en liet 't zelve in zoet
water uitverfen, zoo dat het weinig of
niet na zout meer fmaakte; hier van'

nam ik een vierde deel, en liet daar
eenfaus van boter en azyn over do en, en
dus aan den patiënt toedienen, vierda-

S 2 gea
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gen agter elkander, edog gaf hem des
morgens omtrent een once fucc. Li-

mon. en vin. Hispan. q. s. , hier van
heb ik eene zeer goede uitwerkinge

pnd^rvonden'*.

^40é^ié <f§) feff%^ii
"^

^ *k^% ^0^^ ^0^
%^
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