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UITLEGGING
DER

TITELPLAAT.
»-^e WYSHEiD, fier gezeten op Innr Throon,

Befchouwt men in minerve's R^apenrusting;
Doch , warsch van fabeldicht en valfche Goön ,

Schep: ze in gods boek haar grootfte zielsvcrlusting.

T-aiee Zuilen, die 'tgewelffel van haar Kerk
Aan d'eenen kant bouwkunflig onderfchraagen ,

Vercoonen 't ZEEUWSe H en vlissings wapcnmerk.
En WILLEMS beeld, wien 't werk wordt opgedragen

,

Doorluchtig Hoofd van onze Maatfchnppy

,

Die, fchoon noch in heiir zwakke en kindfcbe jaaren.

Hem d'Eerfteling heur's arbeids , vlug en bly ,

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

De Tafel met den f^oorgrond, ryk bedekt
Met Tekenfcbets van Kumt en Weten fchappen ,

En 't f^ei gezicht , dat ginder d'aandacht wekt
Ter zyde van Gordyn en teinpeltrappen

,

Getuigen, dat de vfeetzucht, vlyt en lust.

Door de Eer gefpoord, aan Zcelands verftc paaien

In onze Fest noch niet zyn uitgebluscht:

Men tracht door nui 'er mede ten' Prys te haaien.

Handhaving van den Godsdienst en het Recbt ,

Cenetshebiilp , tot fteun van 't nicnschlyk leven

,

't Natuvrboek, door Gods hand ons voorgelegd ,

't Natuurbock , door zyne Almacht zelf befchreven,
Di; Meetkunst , in haar takken ruim verfpreid ,

De Schilderkunst , zoo fix in kleur en trekken

,

De Puikmuzyk , die harren opwaarts leidt

,

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

Het St.irrenheir aan 't menschlyk oog te klemmen.
Of door behulp van Graadboog en Kompas ,

Op verren tocht een dolle zee te temmen ;

Hifiorieknnst , die 't oude in 't nieuw herfchcpt.
Die munt enfteett van vroeger eenw doet tuigen.

Die honing zelfs uit bittren alzem lept.
En uit vergift weet artzeny te zuigen

,

En wat zich meer liet fchetzen op de print,

Zyn beeldfpraak van het doel , waar heen 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 Scheepvnardy met de oefening der verftanden.

Der braaven gunst zal by den noesten Zeeuw
Den yvergloed noch fteikcr doeu ontbranden.

J. J BRAHK
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Het Genooffcbap erkent geene exern^

flaaren mor ecbt^ dan die door eenen

der Secretaris/en eigenhandig ondertec"
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(Qu'^et voornaamde, dat wy
1^0# thans aan \ algemeen, by
de uitgave van dit Deel der Ver-

handelingen, te berichten hebben,

betreft , vooreerst , de veranderin- '.

gen, onder de Directeuren en Le-

den van het Genootfchap , federt .

den vierentwintigften van herfst- 1

maand des jaars mdcclxxii, voor-

'

gevallen ; ten anderen y de alge-!.!

X. DEEL, ^
3 mee-
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fneene Vergadennge, in 't voorle-

den jaar gehouden; ten derden

y

de gefchenken van verfchillenden

aart, aan 't Genootfchap goedgun-
üiglyk gedaan; wyders , eenige by-

zonderheden, waar van men het
algemeen niet onkundig laten wil;

en eindelyk, den inhoud van dit

tiende Deel.

De dood beroofde deze Maat-

fchappye van eenige Directeuren

en Leden, die haar, of tot Heraad,

of tot nut, of tot beide, verftrek-

ten, en wier verlies, naar mate
van hunne verdienden, biliyk be*

ircurd wordt.

De overledene Directeuren zyn
de Heeren: maarten haringman,
Schout by Nacht by het Ed. Mog.
GoUegie ter Admiraliteit in Zee-

land, en Equipagiemeester binnen

deze Stad; oeorge frldrk Baron
«TKOE 3CHWAUTZliNBEÜG en HOHEN^

l,AN§fiii|^G| Grietrriaa over Menal-

du-
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dumadeel, Gecommitteerde Staat

ten Landdage, Gedeputeerde Staat

in het Mindergetal , Gewoon Ge-

deputeerde ter Vergaderinge van

H. H. Mog., Curator van Fries-

lands Hoogefchool, en Meester-

knaap van 't Friefche Jachtgerich*

te, een Man, niet minder edel door

zyne voortrefFelyke hoedanighe-

den, dan door afkomst en geboor-

te; en Mr. JACOB cornelis mat-
THEUS RADERMACHER , Raad Ordi-

nair van Nederlands Indien , aan

Vleien de Wetenfchappen in het

Oosten ongemeen veel verfchul-

digd zyn, en die, ware Hy niet,

op zyne reize naar 't V^aderland,

jammerlyk uit dit leven wegge-
rukt, der Geleerdheid ook hier tot .

luister zou verilrekt hebben.

Uit het getal zyner Leden ver-

loor het Genootfchap de Heeren:
JEAN MAZEL, Predikant by de
Waalfche Gemeente binnen deze

* 4 Stad
j
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St^d; JUSTUS TJEENK, Predikant

der Engelfche Gemeente alhier,

en eerften Secretaris van dit Ge-
nootfchap; Mr. johan gulielmus
scfiORER, Gecommitteerden Raad
en Raad ter Admiraliteit van Zee-
land; ADRIAAN VAN GHERT, 'sLands

Medicinae Doctor der Baronye

van Breda; gualtherus van doe-

veren, Hoogleeraar in de Genees-

kunde te Leiden, en Lyf-Arts van

den Heere Prinfe Erf-Stadhouder;

LEONARD EULER, Hooglecraar in

de Wiskunde te Petersburg ; da-

viD DE GORTER, Oud Hoogleeraar

tn de Geneeskunde te Harderwyk,
Lyf-Arts vanHaare Rus-K eizerlyke
Majefteit G. G.; en Mr. abraham
PERRENOT, Raad en Rekenmeester
der Domeinen van Nederlands Erf^

Stadhouder, in 's Gravenhage.
Daarentegen zyn tot Dtrecteu-

ren van dit Genootfchap aange^

üeld de Heeren:
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Mr. N. c. LAMBRECHTSEN, Raad en Penfio-

naris dezer Stad, die, reeds federt het

jaar 177Ó, Lid van dit Genootfchap was;

Mr. j. c VAN HOORN, Heer van Burgh,

Burgemeester en Raad dezer Stad, Be-

windhebber der O. I. C. ter Kamer Zee-.

land;

p. j. CLYVER, Burgemeester en Raad dezer

Stad

;

Mr. A. E. VAN DISHOEK, Heer van Dom"

burg. Schepen en Raad dezer Stad;

Mr. j. VAN DISHOEK, Schepcu en Raad de^

zer Stadj

j. w. BOuwENs, Raad dezer Stad;

Mr. A. VAN DOORN, Raad en Adjunct Pen-

fionaris dezer Stad;

Mr. w. VAN RosENTHAL, Schepen dezer

Stad , Rentmeester der Domeinen van den

tieere Prinfe Erf-Stadhouder;

j, DE FREMERY, Predikant der Nederduit-

.
' fche Hervormde Gemeente te Middel-,

burg;

Mr. A. sAUDRAj Schepen en Raad dezer

Stad,

«
S En
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En tot Leden zyn, in de alge-

meene Vergaderinge des jaars

MDCCLxxxiii, verkaren de Hee-
ren:

Mr. F. R. DE BERG, Ecuyer , Amman der

Stad Brusfel.

Mr. c. G. HULT MAN, Griffier van 't Provin-

ciale Hof van Gelderland te Arnhem;

G. BONNET, Hoogleeraar in de H. Godge*

leerdheid te Utrecht;

p. LUGHTMANs, Hoogleeraar in de Genees-

kunde te Utrecht;

A. MURRAT, Hoogleeraar m de Geneeskunde

te Upfal;

c. G. G RUN ER, Hooglecraar in de Geneeskun-

de te Jena

;

J. VAM NUTS KLINKENBERG, A. L. M.
PhiloH Doet. Hoogleeraar in de H. Godge-

geleerdheid en Kerkelyke Gefchiedenis-

fen. Predikant der Nederduitfche Her-

vormde Gemeente te Amfterdanxi

c. H. D. BALLOT, Predikant van de Neder-

duitfche Hervormde Gemeente te Mid«

delburg

;

H. RO-



n- ROTAARDS, Predikant der Nederduitfche

Hervormde Gemeente te Middelburg

;

j, c. MtTZLAR, Predika t van de Nederduit-

fche Hervormde Gemeente en Secretaris

van 't Genootfchap der Konften en We-
tenfchappen te Batavia; doch, federt,

,naar 't Vaderland te rug gekeerd;

Mr. R. FEiTH, Advol^aat te Zwolle; en

j. HAE,e£R, Med. Doctor te Roïterdara,

Al wat in de atgemeene Verga-

deringe, ten voorleden jaare ge-

houden, goedgevonden en beflo-

ten is, met betrekkinge op de on-

derfcheiden vraagen , die of beant-

woord en bekroond , of onbeant-

woord gebleven, en by herhalin-

ge voorgelleld zyn , of voor de

eerfle maal opgegeven, blykt uit

het Programma, toen vastgeileid,

en van dezen inhoud

:

y

In de jaarlykfche Algemeene Vergaderinge van

HET ZEkUWSCHE GENOOTSCHP DER WETEN-
SCHAPPEN T« VLI.-.SINGEN, gchoudcn den zeven-

den van wynmaand des jaars mdcclxxxiu, is

be-"
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befloten , mpt betrekkinge tot de vraagen : Hoe
groot moet de Cirketboog zyn van het voorfchip

,

of de zoogenaamde Boeg; indien dezelve zal ge-

Jchikt zyn, om het water zacht te klieven, tot

bevorderinge van eenen vaardigen voortgang,

en teffens bejland te wezen ^ om het te diep in"

zinken der zwaarte van Schip en lading, door

de drukkende kracht der hyflaande zeilen^ voor-

tekomen ? En , Hoe groot moet de boog van het

geheele Scheeps-lichaam zyn, op de Lyn van
het neêrgeladen Schip, ter bevorderinge van het

fpoedig wenden, zoo wel voor den wind, air

door den wind? den beloofden gouden eerpen-

ning toetewyzen , aan den Schryver van het

antwoord, voorzien met deze zinfpreuke: On a
dit, toutes les fciences fe tiennent par la main;

etfofe a/outer, la Ndvigation et ^Architecture'

Tiavale Je la donnent irnmêdiatement ; en die

by het openen van 't verzegelde billet gebleken

is te zyn de Heer garnier dr st. juutN^ Ca'
pitaine en prémwr au Corps Royal du Génie de

Frame , en réjidence d Bayonne ; aan wien die

eerprys, voor pekeninge van het Bataviafche

Genootlchap, zal toegezonden worden.

Gaarne hadt het Genootfchap zich in ftaat ge-

field gezien, om gelyken prj^s te konnen toe-

wyzen aan eene uitgewerkte en voldoende ver-,

handelinge, behelzende een Tydrekenkundig en

naauwkeurjg bericht van alle inlandjche en uit-'

hecmfche Schryveren en Schriften, die ter op-

helderings der biederiandjche Gejcbiedenisfen en

Oudheden Jlrekken , Jedert het begin der Graaf-
iyke Regeringe tot op dezen tyd; doch zoodanige

voor
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voor den eerften van louwmaand dezes jaars niet

ingekomen zynde , verklaart het Genootfchap
zich genegen , om de uitgeloofde goude Medaille

nog te willen geven, aan den genen, die zulk
een tydrekenkundig bericht zal toegezonden
hebben voor den eerften van louwmaand 's jaars

MDCCLXxxv, doch onder voorwaarde, dat men
zich houde aan de nadere bepalingen , in 't voor-
gaande Programma opgegeven, en die van de-
zen inhoud zyn:

1. Men bepak zich by de zeven J^ereenigde Ge-
westen van Nederland, en de Landen daar
onder belx>orende.

2. Het tydrekenkundige moet betrekkelyk ge»
maakt worden, niet alleen tot den leeftyd der
Schryveren, maar ook tot het tydvak, welks
gebeurtenis/en zy behandelen.

3. Men make ook ^ zoo veel mogelyk is, met-
dinge van de Handfchriften en onuitgegevens
Jiukken, die onder de Liefhebbers der Ne-
derlandfche Hijlorien bewaard worden- —
van de byzondere befchryvingen der Steden en
Dorpen', — en van de fchriften der genen

^

die, met verwuyginge van hunne naamen,
's Lands Hifiorten en Staatsbejiier eentg Hebt
bygezet hebben.

4. Nog vordert men eene aanivyzinge , waar
men nader bericht, betreffende de opgegeven
Schryvers , kan vinden,

Wyders ziet het Genootfchap met verlangen
te gemoete voldoende antwoorden, op de drie
voorlteUen, die voor den eerften van bouwmaand

' des
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des jaars mdcClXXxiv moeten ingeleverd zyi1|

om met de toegezegde gouden eerpenningen bs^
kroond te konnen worden , de twee eerfte voor
rekeninge van dit, en het derde op kosten van
het Bataviafche Genootfchap. Die drie voor-

ftellen luiden dus:

A. Het Genootfchap ïn aanmerkinge nemen-
de, dat, hoewel het Staats -Recht van dit Ge-
meenebest [lus PubUcum Belgicum] door veele

voornaame Mannen behandeld, en in fommige
ftukken naauwkeuriglyk verklaard is, men ech-

ter tot dezen tyd toe gebrek hebbe aan eeue

volledige en wefgefchikte handleidinge tot recht

verftand van die voortreiFelyke en zoo nuttige

Wetenfchap in 't gemeen, en waar door de Ne-
derlandfche jeugd tot een geregeld en oridjr-

fcheiden denkbeeld van 't zelve zou konnen op-

geleid worden; noodigt de geletterden uit toÉ

het fcb.ryven van een volledig en beknopt famen-
JJel van het Staats- Recht der zeven P^ereenigde

Nederlanden , met aanwyzinge der bronnen ,

waar uit men nadere en uitvoeriger kundigbe^

den belangende de byzondere punten van dii

Recht halen kan.

De fchryvers moeten zich, in hun opftel,

niet alleenlyk bepalen by het Staats-Kecht, 't

gene de zeven Vereenigde Gewesten onderling

gemeen hebben , en uit de mededeelinge van

fomtnige rechten der Opperheerfchappye voort-

vloeit ; doch men vordert ook van hun eene be-

knopte en naauwkeurige befchryvinge van het

Staats- Recht van iedere Nederlandfche Provin-

cie afgonderlyk , als mede, dat zy, zoo veel
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ciogelyk, by elk artikel de voornaamfte fchry-

vers aanwyzen, die hetzelve met opzet behan-

deld en opgehelderd hebben.

B. "Wat is 'er tot nog toe in de Nederland-

„ fche taal, over de Febres Catarrhaks, wel-

„ ke federt eenige jaaren zich meer dan voor-

5, heen in deze Landen vertoond hebben, ge-

„ fchreven, en wat ontbreekt 'er aan? Welke
j, zyn haare gewoone kenteekens, loop, fym-

„ ptomata en complicatien ? Zyn 'er eenige re-

„ denen te ontdekken, waar uit blyken kan,

„ waarom,deze ziekte meer dan voorheen plaats

„ heeft ? Welke is haare veilige en zekere ge-

„ nezing in alle haare onderfcheidene foorten"?

C. De ondervinding leert, dat luiden, die
als matroozen ter Zee varen , 't zy op de Oost-
en West-Indiën, of in den dienst van andere
Maatfchappyen , als mede ten Oorlog, niet al-

leen in den ftryd, maar ook door verfcheiden
OTgelukken, als mede door ziekte» en zwakhe-
den , vooral door den ouderdom , buiten ftaat ge-
raken, hunnen dienst te konnen vervullen, en
dus voor zich zelven het noodige onderhoud te
verzorgen , waar door zjr openliggen voor diepe
armoede en gebrek, en om zelfs tot den bedel-
zak te vervallen.

Derhalven zoude het voor braave Zeelieden
tot eene zonderlinge vertrooütinge, en voor al-
len , die tot den Zeedienst in de Provincie van
Zeeland genegenheid hadden , tot eene gepaste
aan rooediginge konnen ftrekken, indien 'er ee-
nig middel was, om zoodanige onvermogende of
bejaarde Zeelieden een beltendig en welgeregeld

on»
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onderhoud en verzorginge te konnen verfchaf-

fen , in eenig gedicht binnen deze Provincie.

ïer bereikinge van dat oogvi-it, wordt ge-

vraagd het best gefchikte en minst kostbaars

ontwerp, tot het ftichten van een bekwaam ge-

bouw, onder den naam van hospitaal of man-
HUIS VOOR ONVEBMOGJrNDE EN OUDE ZEELlEDENé
Hier toe diende men in de Antwoorden opte-

geven eene befcbryving en teekening van zulk

een gebouw , voorzien van de noodige zaaien en
vertrekken, voor zieken, en voor reeds gezon-

den, met aanwyzinge van de plaats^ waar het-

zelve best kon gefticht worden; als mede eene

bepaaling van Opzienderen en Beii:uurderen

»

zoo wel als van noodige Bedienden; insgelyks

de toerusting van 't vereischte huisraad . klee-

ding en beddegoed, bovendien 't Levens on-

derhoud, benevens de verzorging van Genees-

en Heel-middelen ; als ook het geven van Gods-

dienftig onderwys en ftichtmg.

Inzonderlirtd diende men bedacht te zyn , op

de noodige onkosten ter begrooringe van de lom-

men, welke zouden vereischt worden, zoo ter

eerfte oprichtinge van zulk een gefticht, als ter

gaandehoudinge van deze inftellinge in 't vervolg

van tyd, ten aanzien der onderhoudinge van 't

Gebouw, Loonen en Bedienden, en verzorgin-

ge der Zeelieden in alle hunne behoeften.

Tot eene Proeve kon men 't plan vormen

voor een getal van honderd menfchen.

Doch men diende ook onder 't oog te hou-

den, welke evenredigheid 'er zoude plaats heb-

ben in de vermeerdering van Gebouw en on-

derhoud JA alles, indien 't getal tot twee,.

drie

,
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drie , vier of meer honderd menfchen mogte op-

klimmen.
Daar by zoude men moeten denken, op de

bekwaame Fondfen , tot de oprichting en hec

onderhoud. En men konde overleggen

:

Of daar toe een zekere töeJeg uit de hand- of

maand-gelden en winsten der Zeelieden zoude
konnen worden ingehouden , door de Boek' ou-

ders der iveeders, of de Betaaiers in de andere

Departementen ?

Dan of daar toe alleenlyk, of benevens hec

voorige, de railddaadige Menschlievendheid van
'Vaderlandfche Harten zoude moeten worden
uitgenoodigd ?

Of welke andere betere middelen men konde
opgeven , ter bereikinge van deze Heilzaams
bedoeling?

Verder heeft het Genootfchap goedgevonden

,

heden, voor de eerfte maal, drie vraagftukken
optegeven, met belofte van den gewoonen gou-
den eerpenning, op den ftempel van (fit Genooc-
fchap geflagen, aan hun, die, voor den eerden
van louwmaand des jaars mdccixxxv, de beste
en meest voldoende antwoorden op elk der^el-

Ver ingeleverd zullen hebben: .''
; -

A. Voor rekeninge dezer Maatfchappye

:

2yn Vr geene algemeem en hyzondere gebreken
in de inrichtinge en kerwyze onzer Faderland'
Jche Hooge Schooien f iveike zyn de voornaam'
Jie ? en wat kan tot verbeteringe daar van in *t

werk gefield worden ^ totfpoedigere voortzettin'
ge i^an allerleie PVetenfcbappen ^ en tur meerde'
re bejchavinge onzer Natie ?

- X, DEEL. *

«

Door
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Door algemeene gebreken verftaat men zulke,

die bctrekkelyk zyn op de Akadercifchs leer-

wyze, voor zoo ver zy het gantfche lichaam der
ftudeerenden betreft; en door byzondere, zulke,

die opzicht hebben op de byzonderc takken van
ftudie.

B. Voor rekeninge van het Bataviafche Ge-
nootfchap: Dewyl deJchadelykheid der begrave-

ni.ffen binnen de Steden en Kerken ten vollen

bewezen en vry algemeen erkend is ; ivelke zyn
de virjcbillende redenen , dat die nadeelige ge'

nvoonte in deze Repubtyk btyft Jland grypen, en

ivelke zyn de beste middelen , om dezelve te doen
ophouden ?

C. Eindelyk wordt elk, onder de gemelde
toezegginge van den gouden eerprys, uitgenoo-

digd, op het edelmoedige verzoek en ten kos-

ten van Zyne Excellentie , den Hoogedelen
Welgeboren Heere w. c. h. Baron van lynden
'iot Bltttersvuyk , Repraefenterende den Heere
Prinfe Erf- Stadhouder als EerJJen Edele van
Zeeland, enz. enz., om Optegeven het different

'der fchadelyke T^isfelcours , nvelke in ieder der

zes Vereenigde Provinciën wet relatie tot de

'Provincie van Holland in ordinaire tyden ge*

meenlyk plaats heeft ; voorts aantewyzen defun-^

damenteele oorzaaken, door welke deze J^isfet*

fchade in de Provincie van JZeeland grooter zou

zyn, dan in de vyf andere Provinciën y gefield

zynde, dat de zilveren Ditkaat in Zeeland tot

geen hoogeren prys gangbaar ware , dan in de

overige Provinciën'^ inerdcrs te tetoogen^ of ^n
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welke redenen de Provincie van Zeeland he^ft.om bedugt te zyn, dat aldaar eerder en mcerW
gebrek aan /landpcnningen en andere gangbaars
Jpecten zoude ex/leeren, dan in de vyf and-re
Provinciën

, en boe zulk defect best zou konnen
voorgekomen worden.

De antwoorden op alle de gemelde Vraasea
en Voorftellen moeten, leesbaar gefchreven —
in de Nederduitfche, Latynfche, of Franfche
taal opgefteld, - met een dubbel, of afichnft,
voorzien. — voor den bepaalden tyd , ea
vrachtvry, - toegezonden worden aan denHeere j. w. te water, Hiftoricfchryver vau

V H "ï 'acI'^^'^^T^' ^ ^^ Wysbegeerte en
Vaderlandfche Hiftorie te Midde'burJ, Secre.
tansvan het Zeeuwjche Genootjcbap der M^e-

'

tenjckappen te f^ltsjingen.

De Schryvers moeten hunne naamen niet W.de V erhanae mgen voegen; doch dezelve meeeene znifpreuke voorzien, en laten verzeld gaan

tot opfchrirt hebbende, en waar in de naam en
.

:tvooDplaats der Schryveren gemeld ftaan.

^Het zal aan ieder, zonder eenige uitzonde-

v'i^^rl'/fj*'''"*
"^^ "'^'" ^^" P'-^^^s op aiJe de

^qorgeftelde vraagen te dingen ook aan de Di-
recteuren en Leden van dit Genootfchap; doch,

'

ten aanzien der beide laatsrgemelden, onder de-^e voorwaarden
: dat zy niets op hunne ver-

handelingen en bilietten zullen pbatfen, waar
-Uit blyken kaa, dat zy, in de eene of andere

** a be-



betrekkinge, tot dit Genootfchap behooren; en
dat zy, om des te onbekender te konnen bly-

ven, hunne verhandelingen door eene andere
hand moeten laten aflchryven.

Niemand , wiens Verhandeling bekroond
wordt, zal vryheid hebben, om dezelve, 't zy
geheel, 't zy ten deele, in het Nederduitsch

,

afzonderlyk te doen drukken , of in eenig ander

werk uittegeven , zonder voorafgaande kennisfe

en medebewilliginge dezer Maatfchappye.

Het Genootfchap behoudt aan zich het recht,

om , naar goedvinden , tot nut van het Alge-
meen , gebruik van alle de toegezondene ant-

woorden te maken , en dezelven , fchoon 'er de
prys niet aan toegewezen wordt, geheel of ten

deele onder zyne Verhandelingen te doen druk-

ken, 't zy met byvoeginge der zinfpreuken,

door de fchryvers gebruikt , 't zy met uitdruk-

kinge van hunne naamen, indien zy, daar toe

verzocht wordende, dezelven gelieven te open-

baren.

Met genoegen en dankerkente-

nisfe, ontiing 't Genootfchap de
boekgefchenken der Heeren Blochy

Kluit y Martinet, de Berg, Vosmaer ^

Peterfen Mieheil, du Pui, Hojjle'

de. Kuipers, Beattie, N. G. Ooster-

dyky y, G. Busch^ van Damme^
Qhes-
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T^hesqulefe y van Alphen, E. SandU
jorty honn, van Solingen, van der
Marck , Engelhert

s

, Hannes en Fok-

ker. Niet minder aangejnaam wa-
ren de gefchenicen, ter vermeer-
'deringe der verzamelinge van ver-

fchillende zeldfaamheden aangebo-
den Van dezen aart was een fraai-

je fleenen beker met zyn dekfel,

voor meer dan vyftig of zestig jaa-

ren uit Oostindièn herwaards ge-
bragt, en vvaar aan men, aldaar,

de kracht pleegt toetefchryven

,

om, wanneer men het water of
den wyn, die zekeren tyd daar in
te trekken gedaan hebben , eeni-

ge herhaalde reizen opdrinkt, de
koorts te kunnen verdryven : welk
gelchenk het Genootfchap ver-
fchuldigd is aan de vriendlykheid
van den Heere Mr. J. W, van Ro-
Jevelt , Gecommitteerden Kaad en
Raad ter Admiraliteit van Zee-
land. De Heer Moem ftelde het

**
3 Ge-
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Genootfchap in 't bezit van eene

Egyptilche Mumie, die de aan-

dacht van veelen naar zich getrok-

ken heeft 5 en waar van , vermoe-

delyk, in 't vervolg een nader be-

richt zal gegeven worden. Hier

by voegde, noch onlangs, de Heer
Metzlar eenige natuurlyke ^eld-

faamheden , door Flem zelven van

Batavia herwaards medegebragt.

De verzameling van Romeinfche

en andere Penningen werdt ver-

meerderd door de milddaadigheid

der Heeren Winckelman^ van Dam-
me, Schorer en de Fremery. De
twee laatstgemelde Heeren, bezit-

ters geworden zynde van een

groot aantal «Romeinfche Pennin-

gen, weleer toebehoord hebbende

aan den Heere J. PViliemfen^ Hoog-
Meeraar en Predikant te Middel-

burg, befloten, die geheele ver-

^amelinge, op de verplichtendüe

%vyze, aan dit Genootfchap weg-
. ; te.
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tefchenken. Door alle deze en an-

dere blyken van edelmoedigheid,

ziet de Maatfchappy haaren voor-

raad, met blydfchap, van tyd tot

tyd, aangroeien; en door het ver-

melden daar van, beoogt zy voor-

naamlyk, haare gevoelens van er-

kentenisfe te openbaren.

Na 't overlyden van den Heere
^. Tjeeni^ werdt, in deszelfs plaat-

fe, tot Eerften Secretaris van dit

Genootfchap aangelleld ^. IK Te
PFater, Hiftoriefchryver van Zee-
land en Hoogleeraar in de Wys--

geerte en Vaderlandfche Gefchie-

denisfen te Middelburg; vervol-

gens tot Tweeden Secretaris de
Heer G. Kuipers y Predikant der

Nederduitfche Hervormde Ge-
meente in deze Stad; en tot The-
faurier van 't Genootfchap , in plaat^

fe van den Heere D, H. Gallandatj

de Heer Mr. F, A. van Ro/evelt

CateaUy Schepen en Raad dezer
^^ 4 Stad;
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Stad: die deze onderfcheiden pos-

ten, waar toe zy den achiéntwin-

tigfl-pn van fprokkelmaand des jaars

iWDCCixxxfü aangebeld zyn, gaar-

ne aangenomen hebben.

De meeste Heeren Directeuren

en Leden van dit Genooifchap, te

Middelburg woonachiig, zich ge-

negen getoond hebbende, om,
binnen die Stad , eene maandelykf
fche byeenkomile te houden, ten

einde het heilzaam oogmerk de-

zer Maatfchappye en de volyveri-

ge pogingen van haare infiellers

en begunffigers te beter te kunnen
helpen bevorderen; is, in eene
Vergaderinge der Heeren Direc-

teuren, den zeventienden van len-

temaand dezes jaars gehouden,
goedgevonden en befloten , het

houden van zoodanige maandelyk-
.fche vergaderinge aan dezelven
toereliaan, onder den naam van

het Miüdeiburgich Departement van
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,V Zeeuwsch Genootfchap der Wpten-

Jchappen te yinfingeriy en onder al-

le zulke nadere bepalingen , als tot

genoegen van die Heeren en ten

meesten nutte van \ Genootfchap

zullen kunnen flrekken.

Wat.eindelyk den inhoud van

dit tiende Deel betreft: behalven

de bekroonde antwoorden op de
vraagen, voor 't jaar mdcclxxx i

opgegeven , worden daar in ge*

vonden de Geneeskundige Ver-
handelingen der Heeren de Wind^
J^oltelen en van SoUngen-, de aan-

merkingen van den Heere Hout'

tuyn over het onderfcheid van
zwarte en witte peper, nevens
eene afbeelding van 't gewas der

ftaartpeper; en de befchouwingen
over Izaak op Mcria, door den
Heere Kuipers, Omtrent dit alles

moeten wy, hier, noch alleenlyk

berichten, dat de Antwoorden der

Heeren Callenfeh en Harger, over
*«*

5 de
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ée waare oorzaaken, kenteekenen,
behoed- en geneesmiddelen, van
de najaars-koortfen in de Garni-

aoenplaatfen van Staats-Vlaande-
ren, door 't Genootfchap ook af-

zonderlyk uitgegeven zyn, om de-

zelve te algemeener en verkryge-

lyker voor elk, die 'er belang by
heeft, te maken; en dat de gele-

genheid tot het opgeven van die

-vraage, en dus ook tot het fchry-

^en en bekroonen dezer antwoor-
dden, geboren zy uit de edelmoe-
digheid van den Heere J^ Baron
^fan Dopff^ Generaal Major ten

diende dezer Landen, en Com-
mandeur der Stad Hulst en onder-

'hoorige Forten; wiens menschlie-

vende denkwyze, hier in ten klaar-

den betoond, by het Genootfchap

•in een dankbaar geheugen blyven,

€n door elk* weidenkenden men-
fchenvriend zal geëerbiedigd wor-

den.

Mo.
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Mogen de Verhandelingen', ïtf

dit Deel begrepen , ook eenigzins

medewerken tot eer van den god
der Wetenfchappen , ten nutte der
Burgerlyke Maatfchappye in en
buiten ons Vaderland , en ter vet-
breidinge van nuttige kundighe-
den ; dan zal 't Genootfchap zich
verheugen, en zyne aanhoudende
pogingen rykelyk beloond reke-
nen.

Vlhflngen ^ den 27

\'an hooimaand des jaar;

MDCCLXXXIV.

JONA WILLEM TE WATER.
Secretaris.

NAAM-
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LYST DER VERHANDELINGEN
»
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Antwoord over der Najaars-Koortfen in

de Garnizoenplaatfen van Staats-Vlaan-
deren ; door g. w. callenfels , Med.

Doet. , Schepen der Stad Sluis in Flaan-
deren. - - - BI. i.

Antwoord over 't zelfde onderwerp; door

j. HARGER, Med, Doet. te Rotterdam. 131.

Antwoord over de bouwinge der Schepen , met
betrekking tot de gezondheid en 't goed
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Doet. te Rotterdam. - - 313.
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ANTWOORDEN
OP DE

V R A A G E,

VOOR HET JAAR

MDCCLXXXII
opgegeven:

IVelke zyn de tvaare oorzaaken en kenteekeneti

van de Najaars-koortfen in de Garnizoen^

piaatfen van Staats-f^laanderen; en welke

zyn de beste behoed" en geneesmiddelen, die

daar tegen , vooral by de Militairen , konneH

aangewend worden"^

Aan welken de gouden en zilveren eerpryzen^

door het Zeeuvvfche Genootfchap der We-»

tenfchappen , den zevenëntwintigften van

'oogstmaand 's jaars 1782, toegewezen zyn.
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ANTWOORD
OP DE

V R A A G E:

Welke zyn de ivaare oorzaaken en kenteekenen

van de Najaars-koortfen in de Garnizoen"

plaatjen van Staats-ylaanderen', en welke-

zyn de beste behoed- en geneesmiddelen , die

daartegen, vooral by de Militairen , komen

aangewend worden?

DOOR

G. m CALLENFELS,

fl €1 €1

w II J^e ondervindinge heeft duidelyïc

„ geleerd de fchadelyke gevolgen van
5, de Najaars-koortfen, welke, vooral

» na heete en drooge zomers, in de
5) Garnizoenplaatfen van Staats-Vlaan-

». deren, allermeest onder de Militai-

« rett, heerfchen, en niet zelden een
-5, aanmerkelyk getal derzelven ten
5, grave fleepen"; wordt te regt in heC
Programma gefteld.

>r. mEL, A 2 De
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De jongst verloopene Jaaren van
1779 > 1780 en 1 781, hebben daar van
in Staats-Vlaanderen treurige voor-
beelden opgeleverd : allermeest te

Shiys in Vlaanderen , als in het welke
het Regiment van Acronius (nu Nostitz),

met het tweede Battaillon van het Re-
giment van den Erfprins van Orange
'en Nasfau, het eerifte en tweede Bat-

taillon van de Wallons van Grenier,
en het Regiment Switfers van Siurler,

zeer veel geleden hebben, en eene
groote menigte dooden hebben gehad:
over het eerstgenoemde jaar kan men
dit leezen in een kort Bericht van den
Heer G. fF. Callenfels M. D., te vin-

den in de Verhandelingen van de Na-
tuur en Geneeskundige Correspondentie in

de Vereenigde Nederlanden opgericht in

s^Hage I D. i Stuk. Het is dan wei
zeker, dat s'jaarlyks zeer veele Man-
fchappen de droevige llagtoffers wor-

:den van de Najaars-koortfen, als uit

. eenen tien jaarigen lyst van 1770 tot

1780 aldaar blykt.

Het Zeeuwfche Genootfchap der

Geleerden heeft daarom, op verzoek
en ten koste van zekeren menschlie-

yenden en edelmoedigen Heer, deezc
yraa-



OVER DE najaars-koortsen; 5

Vraage, aan het hoofd gemeld, voor-
gefteld.

Ik zal beproeven, of ik iets ter be-
antwoordinge van dezelve kan mede-
deelen: ten dien einde

I. Zal ik eerst onderzoeken y welke de
waare oorzaaken zyn van de Na-
jaars'koortfen in de Garnizoenplaat^
jen van Staats-Vlaanderen,

II. Ten tweeden: welke de kenteekenen
van de Koortfen zyn,

lil. Daarna: welke de beste behoedmid-
delen daar tegen zyn,

IV. En eindelyk: weke de beste genees*
middelen zyn, die kunnen aangewend
worden.

Ik zal in 't overweegen van deeze vier
2aaken meest de Militairen in het oog
houden, volgens den inhoud van de
Vraage; want deeze zyn het, die daar
gewoonelyk het meeste van lyden, en
door de dood worden weggevoerd:
en men zal veel, ja zeer veel gevor-
derd zyn , als men dezelve hier in van
goeden raad en hulpe kan bedienen.
Myn oogmerk is dit ftuk eenvoudig te
behandelen; vooral met; de bevindinge
.te raade te gaan; en zeldfa^m fchry-

A 3 yer5
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vers aan te haaien , (als welke by des
kundigen bekend zyn, en by min kun-
digen doorgaans worden overgeflagen,
en het leezen lastig maaken) dan al-

leenlyk , als ik iets uit hun zal uitlchry-

ven. Voornamentlyk zal ik my op-
houden met de oorzoaken van, en be-

Jjoedmiddelen tegen de Koortfen voor
de Militairen in Staats-Vlaanderen

,

om dat dezelve minder voorkoomen,
als wel de kemeekenen en geneesmiddelen

van die Koortfen, als die te vinden zyn
overal in de geneeskundige boeken in

onderfcheidene taaien.

Wy gaan dan eerst onderzoek doen
op de waare oorzaaken van de Najaars-

Icoortfen in de Garnizoenplaatfen van
Staats-Vlaanderen vooral by de Mili-

tairen.

EERSTE AFDEELINGE.
Van de waare oorzaaken van de Na-

'jaars-koortfen in de Garnizoenplaatfen

^an Staats-Vlaanderen,

De Vraage gaat eerst over de waare
oorzaaken van de Najaars-koortfen in

de Garnizoenplaatfen van Staats-Vlaan-
deren. , .
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Wy moeten hier vooraf een woord
fpreeken van de Najaarschoortfen, van

Sfaats-F/aanderen, en deszelfs Garni'*

zoenplaatfen ; eer wy overgaan tot het

onderzoek van derzelver oorzaaken.

De Najaars-koortfen zyn zelden, al-^,

lerminst na heete en drooge zomers,
afgaande en anderendaagfche Gal-

koortfen , . maar meestendeel (by de
Militairen vooral) Galkoortfen of hee-;

te Koortfen, die kort na de afneminge,'

zich geduurig met vernieuwde en ver-

meerderde kragten verheffen, en voor
deeze in de genezinge, voor geene in

de dood eindigen. Doch is het, dat

zy, die daar meede worftelen, noch
ilerven, noch geneezen worden, (het zy;

dat de Hemel hun niet gunflig is , het

zy door onkundige en verkeerde be-

handelingen en geneesmiddelen, het

zy door eigen verzuim) dan neemen
dezelve eenen ongelukkigen keer; eii

men ziet de Lyders kwynen of aan

derdendaagfche, of uitteerende Koort-.

fen, of aan Water, en Geelzugt, zom-
tyds ook aan Rotkoortfen. Hier uit

kan men opmaaken, welke de gewoo-
ne Koortfen en Ziekten zyn van den
^lazomer q^ herfst onder de MUitaireri

A 4 in
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in Staats-Vlaanderen , waar by men
wel in acht moet neemen, dat die Na-
jaars-koortfen aldaar de Lyders in 'é

gemeen fterker en hardnekkiger aan-
tasten, dan wel in andere gewesten
van ons Vaderland : en dat vooral in 't

byzonder de aanvallen enverfchynfe-
len derzelver by de Militairen , en an-
<iere Vreemdelingen, meerder en hee-
viger zyn, dan by de Burgers en In-

woonders, die dezelve op lange na
^o veel, en zwaar/ en langduurig niet

hebben.
Staats-Vlaanderen , van 't welke wy

fpreeken , en het geen tot de Genera-
iiteit behoort, legt op 51 graaden, 24
en volgende minuten breedte, en op 21

graaden, 20 en volgende minuten
lengte, de Meridiaan door Ferro, één
der Canarifche eilanden getrokken
^ynde, tusfchen de Noordzee en de
Schelde. Men rekent de grootfle

lengte van het Oosten naar het Wes-
ten op elf uuren gaans : de grootfle

breedte van het Noorden naar het Zui-
den wordt op twee of drie uuren be-

groot. Het zelve legt derhalven meer
mdelyk en warmer, als de andere

Landen van Neêrland, waar door het

komt,
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komt, dat de boomen hier eerder

groen ftaan, en de moeskruiden, op
het open land, hier eerder uitfpruiten,

als in andere plaatfen van het Vader-
land. Staats-Vlaanderen dan eene
Imalle ftreek lands zynde, ten noor-

den van de Provincie van Oostenryks-
Vlaanderen, heeft in zig niet veele
aanmerkelyke plaatfen.

De plaatfen , alwaar Militaire bezet-

tingen leggen, genoemd Garnizoen^

flaatjen, zyn Sluys^ Tzendyke ^ Pbilip'

pinCy Sas van Gend, Axel, Hulst ^ Lief"

kenshoek en Lilh, met de onderhoorige
Forten, zynde de laatfte, te weeten,
Lillo eigentlyk Staats Braband. Van
deeze worden Sluys, Pbilippine en Sas
van Gend, voor de ongezondlle ge-
houden, maar wel inzonderheid de
eerfle plaats : daar en tegen wordt
Hulst voor de gezondlle gehouden.
De voornaamlle fleeden, daar de
meeste bezettingen leggen, zyn Sluys,

Sas van Gend en Hulst.

In Vreedestyd heeft men gewoone-
lyk in Staats-Vlaanderen drie Regi-
menten of iets meer, welke aldus wor-
<len verdeeld, 'mSluys één Regiment of
iirie Battaiüons, in Sas van Gend één

As Bat:
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Battaillon , insgelyks in Hulst één Bat-

taillon, en voorts één Battaillon ver-

Ipreid in de overige plaatfen.

Terwyl ik over de oorzaaken der
Ziekten in de opgetelde" Garnizoen-
plaatfen in 't gemeen zal fpreeken, zal

ik nogtans Sluys allerbyzonderst onder
myn aandagt nouden en bedoelen, om
dat dezelve de Hoofdflad van Staats-

Vlaanderen is , alwaar de meeste Mili-

tairen leggen in bezettinge, en óm dat

die plaats voor de nadeeligfte wordt
gehouden, dewyl 'er de meeste ziek

worden en llerven.'

Welke mogen toch de waare oorzaa'

ken zyn van die Najaars-koortfen in die

Garnizoenplaatfen , die zo fchrikkelyk

zyn in derzelver aanvallen, en dode-
lyk in derzelver gevolgen? is het gQQXi

\yy nu gaan onderzoeken.

De waare oorzaaken, dunkt my, zyn
te zoeken ea te vinden

A. Eerst: in de lucht- en landsgejleld»

beid van Staats- Vlaanderen,

B. Ten tweeden; 'm de Gartiizoenplaatr

fen.

"C. Ten derden: e^ vooral liy d^ MiU*
talf^n uhe.

Alle
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Alle Ziekten, die aan byzondere
landen en pJaatfen eigen zyn, moeten
haar grond hebben in de luchtsgefteld-
heid, in het land, en in de lev^nswy-
ze der inwoonderen : men vindt in dee-
ze een kennelyk onderfcheid in de pro-
vintien van het zelfde land, ja in on-
derfcheidene plaatfen van dezelfde
provintie.

A. De lucht en landsgefteldbeid vm
Staats-Vlaanderen koomt dan eerst
voor, als de waare oorzaak van de
Koortfen. Men ziet immers, dat alle
vreemdehngen , hoe gezond en oplet-
tend ook, vroeger of laater met die
Flanmfche koortfen worden aangetast
en zeer fukkelen; in zoo verre, dat
memand, als die eenmaal tol betaald
heeft, en aan die lucht en dat land ge-
woon is, daar van bevryd blyft. Wat
reeden kan men daar van anders, als
de kwaade gefteldheid van de Lucht en
het Land geeven? De Lucht zeeker is
in Staats-Vlaanderen, als gelegen tus-
Ichen de Noordzee en de Schelde,
van eenen zouten en vogtigen inhoud
en nadeehgen aart, door de oneindige
dampen van de byleggende zee en
itrooinen, welke hier veel Binmen in

zig
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zïg bevatten, welkers bitterheid en
fcherpheid men kan zien uit de bruine
en zwartagtige bladeren der boomen,
en onuitwisbaare vlekken op de glaa-

zen, die tegen het noorden liaan.

Hier by koomen groote fchorren, en
uitgebreide zoute zeefiikken, die da-

gelyks uitdampen : dan nog millioenen
visjes, die by den vloed verre worden
opgedreeven, en by de ebbe blyven
zitten en hangen in de fchorren en flik-

ken, en daar ilerven: of die door de
visfers , om dat zy te klein zyn of hun
jiiet dienen, by menigte op dezelve
worden nedergeworpen : als meede
een talloos getal van rottende infeccen,

die in het krabbe kwaad y waar meede
die flikken begroeid zyn , worden ver-

werd en vastgehouden; alle welke by
eiken dag, byzonder in den zomer,
oneindige Hinkende uitwaasfemingen
opgeven, en de lucht infecteeren.

Men heeft ook door Staats-Vlaande-
ren hier en daar kreeken, plasfen, en
wateren verfpreid, die des zomers
worden gebruikt om het vlas te roten

oï rotten y het welk zulk eenen flank

verwekt, dat de vis 'er van fierft, en
men het in eenen verren aiïland kan

ont:
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ontwaar worden , én van naby niet kan
verdragen; welk rot vlas daar na op
liet land wordt uitgefpreid om te droo-

gen ; ai het welke medewerkt om de
lucht te bederven. Voorder wordt 'er,

gelyk overal te lande, 20 ook hier, in

den heeten zomer een gantsch aantal

van flooten, gragten, duiven en grip-

pen^ uitgedolven en gediept, waar uit

zeer veel modder en derry koomt,
welke op het land en de wegen wordt
geworpen, en al meede niet weinig
•tot het bederf toebrengt.

Mogelyk mag hier by wel in aan-

merkinge koomen, dat de landen 'm

Staats-Vlaanderen rondom de Garni-
zoenplaatfen, namentlyk Sluys, Philip'

pine, Sa!> van Gend, Hulst en Liejkens'

hoek, 'm. den laatsten geallieerden oorlog
meest met zout zeewater zyn geinun-
deerd geweest, van den nazomer 1745,
als de oogst op het veld Hond, niet

alleen tot den jaare 1747, als de Fran-
fchen het land innamen; maar nog
jaaren daar aan was het land rondom
de genoemde plaatfen als een moe-
ras:; want fchoon het water wel ten
jaare 1749 by de evacuatie der Fran^
ichea wierd afgetapt, bleef het land

lan-
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langen tyd moerasfig leggen; 't welk
sedert de lucht aldaar noch meer heeft

bedorven, en waar van fommige lan-

den als noch gevoel hebben.
De Heer B, Hunnius verhaalt in zy-

nc Zeeuwfche Buize p. 36, dat gelyk-

foordge inundatie ten jaare J604

,

5, Graaf Lodewyk Gunther. van Nasfau

;„ het leven koste, by gelegenheid,

^y dat hy een ftank had gevat op een

„ zeeker moeras, door het welk hy
„ hem van Aardenburg na het Leger
„ voeren liet, daar door, dat de Ma-
5, troofen elke reife grond flaande,

5, ter oorzaake van de ondiepte, die

„ beroerde, het welk dan geen ander

5, zal geweest zyn als dt KrabbeJehans

5, by Sluys in Vlaanderen''''.

Allermeest benadeelen de gemelde
dampen en uitwaasfemingen in heete

en drooge zomers, dewyl in koele en

natte zomers, dezelve door den wind
en regen verminderd, gezuiverd en
•uitgedreeven worden. Men moet ook
niet vergeeten de geduurige verande-

-ringen van hitte en koude, welke men
'in Staats-Vlaanderen heeft, zo dat de
^eene dag in dezelfde maand magtig

yan den anderen verfchilt; 20 ftond,

by
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by voorbeeld , de Thermoineter van

Fahrenhett in dit Jaar den 2 July s'mót-

gens om 8 uuren buiten op 83 graa-

den, en den vierden dito op 65, den

13 Augustus op 75, en den 15 dito op
65, den I Septerhber op 74, en dien

18 dito op 53 graaden; jaden 23 dito

hagelde het nadenmiddag , maar vöo^-al

viel 'er den 25 dito ^eer veel hagel des

voormiddags en namiddags, en ftonë

de Thermometer des namiddags offt 4
uuren buiten op 49 graaden: dè Barö^
meter ftond op 28: 5I, en de wind
waaide met 12 ja 14 kragten volgens

de Windmeter van den Heer Bmgue'r

byna uit alle flreeken. Welk een veï-

fchil, welke eene groote veranderin-

ge! De veranderinge is ook aanmef-
kelyk in vier en twintig uuren tuS-

fchen nagt en dag, dat beloopt zoril-

tyds tot een verfchil van 12 a 13 of
meerder graden. Daar by voeg ik de
gedurige ongeftadigheid der windeh
2elfs op éénen dag, en de veele koudfe
én norfche noorden of zeewinden

,

'want al meest waait de wind in Vfaah-
deren üit het noorden of h-eeft tën mih-
ften een ftreek van het noorden , èn
bi^engt de bovengemelde damp^ ifa

v'---: . de
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de Steden en Forten ovef. Zo men
nu onder zyn aandagt neemt s'men-
fchen lichaam , en hoe ter gezondheid
eene maatige^ zuivere en beftendige
lucht vereischtworde; zo volgt van 2:elfs,

dat door het oogenblikkelyk inademen
van zodaanig eene geinfecteerde lucht)

vervuld met zo veele vreemde en fcha-

delyke deeltjes, van zo eene veran-

derlyke lucht en wind, s'menfchen
bloed en vogten moeten aangetast en
bedorven worden. Dit wordt men
vooral ontwaar in die Garnizoenplaat-

fen, die het laagfle leggen, en meest
aan de zee , flikken , en zeewinden
-zyn blootgefteld, als Siuys , PbHippi-
ne en Sas van Gend, toonende de naa-

men van de eerfte en laatfte plaats, dat

zy Sluyzen , Sas/en of Uitwateringen

zyn, de eerlle van het water, dat ovef
Brugge komt, en de laatfte van het

geene over Gend vloeit: ook heeft

men hier grooter val van water, dan
elders. \^ r - -v

Doch, als men zich voorftelt, dat

..ook veele andere' plaatfen, hier en
daar in ons Vaderland, buiten StaatS'

i
Vlaanderen, aan zee, flikken en wate-

;ren, leggen, en evenwel zo ongezond

c
'

'

piet
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niet ^yn, immers in verg£lykinge van
StaatS'J^laanderen , by voorbeeld, vee*
Ie plaatfen in Zeeland, in de Overmeer^
Jche eilanden j in Friesland en elders;

zo word men genoodzaakt om te den-
ken, dat 'er iets byzonders hier in de
lucht moet zyn of omtrent dezelve
moet plaats hebben, waar van men
het hoe niet weet, en waar omtrent
men met 'er tyd verfcheidene proeven
zoude kunnen doen met den Luchtme-
ter , -en die vergelyken met andere aan
vZee en flikken liggende plaatfen

:

>, Edoch 'er zullen nog eenige jaaren

3, moeten verloopen, eer men zal

,^ kunnen bepaalen, in hoe verre de
j, fchadelyke hoedanigheden der luchG

„ door het genoemde werktuig on^
„ derkend zullen kunnen worden",
zegt de Heer Ingen-housz M. D, 'm ^j^^

ne Proeven op de Plantgewasfen enz^'

vertaald door den Heere J, van Breda
p. 129. Ik kan niet nalaaten hier nog
by te ftellen, het geen zyn Ed. zege
p. 109 et feqq, *'Het zoude misfchien

5, zeer moeijelyk zyn, eene genoeg-
,> zaame reeden, van die veranderin-

j> gen, indengraadvan gezondheid der
,, lucht, op een en dezelfde plaats, te

^, mELn B „ gee:
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j, geeven : het komt my echter waar-

^ Ichynelyk voor, dat die onbeften-

yy digneid voornamentlyk aan de by-
„ zondere natuur der lucht toe te fchry-

5, ven is; waar door deeze hoofdflof

„ aan verandermgen onderhevig is,

„ uit veelerlcioorzaaken; welke voor
5, een groot gedeelte > misfchien te

5, diep verborgen zyn, dan dat het

j, menfchelyk vernuft, die ooit zoude
j, kunnen ontdekken. In de daad; wan-

jj,
neer wy overweegen, dat de lucht,

>, welke de Plantgewasfen in hebben,

5^ van den ftaat van gemeene lucht, in

5, lucht, die den ftaat van gemeene
5, lucht, na by komt, in gedephlogifti-

„ ceerde lucht, of in lucht, die waar-

y, lyk vergiftig is, veranderd word;
„ door oorzaaken, welke in fchyn zo.

„ gering zyn, als by voorbeeld het

5, licht en de fchaduw; indien wy, zeg

„ ik overweegen; dat een weinig meer
„ of minder licht zulke aanmerkelyke

„ verfchillen in die Hoofdflof kan te

>i weeg brengen; hebben wy dan gee-

5, ne reedenen om te gelooven, dac

„ 'er in de natuur zeer veele oorzaa-

>, ken beftaan, welke zelve aan geduu*.

yj rige veranderingen onderheevig, zo*.

*> da-
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jj danige onbeftendigheid in den ftaat

i, der gezondheid van den Dampkring
j, voortbrengen? Een weinig meer of

5, minder warmte; Een weinig meer
„ of minder helderheid van den dag

,

9> de droogte en vogtigheid, de ver-

5, fchillende rigtingen der winden >•

» welke eene goede of flegte lucht uir

5> afgelegene Landen aanvoeren , eit

^ veele andere oorzaaken^ welke ons

5, geheel en al onbekend zyn, of op.

5, welke men tot hier toe geenen ge-

5, noegzaamcnaandagt gevestigd heeft^

,> kunnen medewerken, om den ftaac

i, des Dampkrings te veranderen". Men
kan inmiddels , al het geene betrek-:

kinge heeft op de lucht, vinden in de
Prysverhandelingen van de Heeren 7»
^é Deiman en A, Paats van Troostivyk,

en van den Heere 8. Tiboel in het 5de-

deel van het Bataafs Genootfcbap te

Rotterdam. r

De fchadelyke invloed en werkingé
van Flaanderens lucht- en landsgeftel
openbaart zich gewoonelyk hdXï July

,

word voortgezet in Augustus, en be-
koome zyn hoogte in September en
October , na welken tyd het wederom,
begint af te neemen. Tusfchen deeze

' B 2 vief
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vier maanden rekent men dan den Zie*
kentyd.

De Militairen lyden hier het meeste
van , want zy zyn 'er het minde aan
gewoon, koomen doorgaans uit een
veel beeter en gantsch tegenftrydig

luchtsgeflel ; ja uit hoogere landen,
van andere talen en volken, als de
Switzers en Duitfchers , Walen en
Schotten-, en leggen flegts in Vlaande*

ten maar één Jaar in Garnizoen.
De Inwoonders, het is waar, wor-

den door die kwaade lucht ook wel
aangedaan; edoch daar meer aange-

woon en tegen gehard, of gelyk men
^egt, de Landziekte gehad en doorge-
ftaan hebbende, weeten daar op lange

na zo veel niet van als de Militairen:

trouwens, de bevindinge leert, en
veele proeven bevestigen het, hoe
men aan de flegfte lucht kan gewoon
"worden, en hoe de gewoonte zodanig

eene tweede natuur is, dat zelfs gezon-

der lucht moeijelyk en onverdragelyk
valt, aan die gewoon zyn aan eene on-

gezonde lucht.

B. De tweede oorzaak der Koortfen
2al in de Garnizoenplaatfen te zoeken
2yn.

Men
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Men heeft toch in dezelve geene ge-

noegzaame inrigtingen en voorzorgen
voor de gezondheid, maar in tegen-

deel veele dingen , die medewerken
tot de ziekten , evenwel in de eene
plaats meer als in de andere.

Dit bedoel ik: de grachten, flooten;

fluizen , waterleidingen en rioolen ,

worden niet na behooren overal fchoon
gehouden, maar zyn vervuld met mod-
der en ilyk. Daar leit doorgaans te

veel vuilte, ruigte en groenten, by^

hoopen op de ftraaten en wegen te roiv

ten en te flinken, zelfs fomtyds doode
hoenderen, honden en katten, of an-
der gedierte. Het bloed en de afval

van (Tachters en visverkopers, ofvan de
itfwoonders die vis hebben fchoonge-
maakt, vermeerdert het bederf en de
befmettinge der lucht. Men heeft vee-
Ie rottende mistputten,-asch- en vuil^

nis-bakken, of hoopen, hier en daar
in de plaatfen verfpreid : de ftraaten

worden niet genoeg gewied, maar het
gras en onkruid, van allerlei aart en
loort groeit tot eene byzondere hoog-
te, iijimers in de agter-wegen en ftraa-

ten, daar de meeste MiHtairen woo-
jien , en ftaat te verderven , rotten en
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Jlinken; de goede beveelen der Magi-
ilraten worden niet genoeg hier tegen
genoomen, of nriet kragt uitgevoerd.

Ik zal om het nadeel en bederf hier
van te doen befefFen, een en andere
proeve van den Heere Barrwveld hy-
prengen^ zyn Ed, fchryft in de Ferbaii'

{telingen van het ütrechtfcbe Genootfchap

fier fVetenfchappen i IJ. p, 428 fgq^

„ Een vierde pond vJeesch is in ftaat,

$> om van tyd tot tyd, tagtig pinten

3> gemeene lucht tot een aanmerkely-

j, ke hooge trap te bederven, twaalf

3, loot falade bederven de maat var^

5j vier en. veertig pinten lucht, twaalf

aj, loot fchillen van tuinboonen beder-
3j ven honderd twee en vyftig pinten

7, lucht, twaalfioot koolbladenbedet-
j, ven honderd en vier pinten lucht,

,x en twaalf loot falie bederven hoi>
,j' derdtwee en.zeventig pinten lucht";^

Hae veel ponden van koolbladen,
boombladen, pcenloof, -erwefen- én
bopnedoppen, en. andere groenten,
liggen benevens de modder ,;;-n*iist:;

bloed, en afval van dieren en visfen,

Öp de ftraaten, vuilnishoopen en mist-

putten te broeijen, rorten en Hinken,

ÖitY^fQORaakt e^ft bederfin dc-lucht^,
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dat het geloof te boven gaat, en is

dubbel nadeelig in eene lucht, die

reeds in zich zelven bedorven is. Nóg
breng ik hier tóe, het mesten van var-

kens in verfcheidene burger huizefi^

binnen de Garnizoenpkatfen, en in ot

by kwartieren, daar földaaten leggen..

De ftank en vuiligheid van die onreine

dieren is zo fterk, dat binnen korten
tyd de muuren daar door verrotten,

tegens welke de varkenskooten flaan.

Welk een verderf moet zulks dgn niet

in de lucht veroorzaaken , te meer als

die kooten zyn in huizen, daar men
weinig plaats of erve heeft, en elk

weet, hoe ondragelyk derzelver lucht

iS;
, ^^

.
^ Ik heb opgemerkt, dat indiergefyke
huizen, de Roortfen kwaadaartig'et

waaren, zo dat men wél eens genood'-

zaakt wierd, den. Magiftraat te yerzóé"-

zoeken j om de varkenskooten en vui-

ligheid te doen, weeren, uit de huizeiij,

daar zieke Militairen la^éh. Ook heeït

menin gebruik^ omdcfecreeten. Veel
des zórtiers te laaten legen door dei Vlav
hiingen, die zeer op die mist voar hun-
ne zandige landen gefield z;jrn , doch
het geene eenen lelyken reuk ver-

B 4 fpreid.
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fpreid. Dan nog moeten de ftads grach*

ten s'jaarlyks worden fchoongemaakt
door de aannemers; dit gcfchiedt in

liet heetfte van den zomer: het water
,word dan afgetapt, en al het ruigte,

4e groenten en waterplanten , bene-
vens de infecten , daar in bevat, die uit

liet water worden opgehaald, liggen

aan den oever der grachten opgehoopt
te rotten en flinken, op eene onaan-
gename wyze, en de modder van het
.•water koomt door al het baggeren en
-"wroeten boven; daar door veel vis

omkoomt, en de vesten eenen ver^

dervelyken lucht opgeeven. Het ver*-

dient ook onzen aandagt; dat s'jaarlyks

liet gras van de wallen en buitenwer-
jken in de Garnizoenplaarfen in de
jnaand van July word afgemaaid, en in

hoopen gefield, om uit te waasfemen
.^ Ce droogen, ten einde het te veran-

deren in bekwaam hooy: dit word
nog eens rondom de wallen in opzigt^

van het nagras herhaald, op het laatilQ

van de rs\2idSïd Septemhr, In hoe verrQ

%o eene menigte uitwaasfemende gras-

Jioopen , van binnen en van buiten

rondom de plaatfen, de lucht bena*

deQkn, ^qu.ik niet durven bepaalen,
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Boven al is, zo ergens, altoos hier,

5:eer nadeelig en befmettelyk, het be-
.graaven der lyken binnen de fteeden

in de kerken en op de kerkhoven,
als welke een ondragelyke lucht ver-

wekken.
,
Wie begrypt niet, wTat in-

vloed ditrnoet hebben op de gemeene
lucht , en hoe de bedervinge in eenen
hoogen graad moet ryzen, als in het
heetlle der dagen, in Ju/y, Augustus
en September j dag aan dag veele ly-
ken, van aan de koortfen geftorvene
Militairen in ligte opgeflagene doodkis-
ten , in losfe aarde zeer veelen by een
worden gezet. Om hier van een voor-
beeld voor alle te ftellen, en die be-
fmettinge te doen opmerken, dient
het volgende: In het begin van j^w
gustus, de 4de van die maand dezes-
jaars 1781 , rukte, tcSIuys inFlaanderen
het Regiment Switfers van Sturler, in,
toen beilaande uit. duizend en veertig
manfchappen , dezelve wierden wel
ras 20 overvallen door de Najaars-
koortfen, dat derzelver getal den 4
September al tot negen honderd was ge-
klommen; 20 dat toen van zulk een
geheel Regiment maar twaalf of der-
|ien man, 2;onder trcyn op de parade

B 5- kwa-j
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kwamen, en één man de hoofdwagt
hieldt ; v/ordende door de andere

,
ge-

holpen van de Conftapels, de poorv
ten, en bier en daar eenen enkeldèii

noodigen post bezet: 't geen duurde
tot den i6 October daar aan volgende

,

wanneer eerst weer de trom wierd ge-

roerd, en één Officier met 3 Sergean-
ten en 29 Manfchappen optrok: ook
had in dien tyd de Burger-trom op ver-

zojek van de Militairen {lil geftaan, ^

-r'Dagelyks Üierven 'er> én wierden
ten grave gebragt drie e!i vier, zom*
tyds tot acht ja tien op eenen dag, —
beklagelykfchouwfpel! Onder anderen
wierd den 28 u^ugusius het lyk van ee-

Ben Hopman der Switfers met ftatié

iii.de kerk gebragt, dat zo ontzettend

Honk, dat niet alleen de baar- en flip-

pedragers het naauwlyks konden har-

den, en hunne neuzen met hunne neus^

doeken onder het gaan toeftoptenj*

ïnaar ook dat het ondragelyk was voor
alle die gednedie 'er agtër gingen, jat;

voor alle -de aanfchouwérs ^ en dat dd
kerk hoe rliim enlugüg anderzints,-

met die befmettende ftatik zo vervuié

•wierd, dat dezelve, dageiï agter éeU
mideren moest-gêiuch^ Warden;, met?
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deuren en venfters open te zetten.

Hier uit kan men oordeelen over hefi

geheel. Men kan over dit fchadelyke

en nadeelige van in de fteeden en ker-

ken te begraven naaien, de Verhande-

linge van Prof^ J. W, te Water in bet

j^de Deel van het Zeeuwfche Genootfchap

p, 629 et Jeqq. , en de Inaugur, oratie

van Prof Kluit over dit ftuk te Middel"
burg in Zeeland gGda.^n , om geene an-
dere te noemen; wvl beide Verhande-
lingen, alles wat die zaak betreft, in

zig bevatten en voldingen. Nooit zal

men het leeven en de gezondheid der
menfchen meer verlengen en voordeel
aanbrengen, als v/anneer men die by-
gelovige en fchadelyke gewoonte één-
maal met wortel en tak uitroeit.

Het is wel waar, ik bekenne het,
dat de hier opgetelde en meerdere
zaaken ook plaats hebben in veele jé,

de meeste fleeden van het Vaderland,
ém dit neemt de fchadelykheid niét
weg, en vooral vermeerd,eren deeze
hét bederf van eene reeds kwaade
en bedorvene lucht. - --

C. By deeze eerRe en tweede óör-
zaaken koomen nog onder anderen,
riie hier in medewerkenr en huisvesten 5
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by de Mtlitairen zelven. Deeze ver-
dienen niet minder onzen aandagt, en
hier omtrent zal ik my moeten langer
bezig houden, als met de andere. —

Deeze, die op de Militairen zelve
betrekkinge hebben, en in hunnen ei-

genen fchoot als berusten, zyn veele
en verfcheidene: Ik zal die brengen
tot het volgende tiental.

.,-^erit: de gewoonelyke marsch, die

de troepen s'jaarlyks naar de Garni-
^oeftplaatfen in Staats- Flaanderen ge-
noodzaakt zyn te water ofte land, of
op beide manieren af te leggen. Deze
gefchiedt nimmer zonder groot onge-
mak en veele afmattingen, waar door
het volk by hunnen aankomst te eer-

der vatbaar is voor de hier in zwang
gaande Koortfen, en minder beftand
IS voor derzelver aanvallen, ja welke
yermoeijinge op zich zelve genoeg-
zaam is om Koortfen voort te brengen.
Men zal hier best een denkbeeld van
maaken, als men hun mar feb eens' in

oogenfchyn neemt, en ziet, als zulks

te land gefchiedt, hoe zy met flof en
?weet als overdekt zyn^ hoe bezwaar-
lyk het marfchceren vak met zo eene
laeojgtc mcnfchen by één, die behal-
• -H veu
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ven hun geweer, dat met 'er tyd zwaar
genoeg valt , nog beladen zyn met
hunne rantzels, en 20 al doorgaans
zeven of meer uuren daags moeten
in beweginge zyn: en hoe zy met hun-
ne vermoeide leden , in hunne kleede-
ren des nachts op wat ftroo in boere-i
fchuuren , ofte eJders moeten neder^;
liggen. Of gefchiedt de marsch te wa-,

ter met fcheepen, men zal 'er het best
van oordeelen, als men aanfchouwt,
welk eene menigte in de fchepen by^
èén gefloeid zyn, doorgaans eene ge-
heele Compagnie, immers van de Na-,
tionaale, met hun geweer en wape-
nen, met hunne rantzels in één fchip,
daar zommige vrouwen en kinderen
ook al onderloopen ; en als men op-
merkt, hoe zy daar in, rein en onrein,
zieken en gezonden, goeden en kwaa-
xien, ouden en jongen, door één, op.
ftroo in een eng ruim liggen , daar de
luiken onder het vaaren van worden,
toegedaan , zo dat de lucht 'er zeer be-r
naauwd en bedorven is, en een aan-
fchouwer die agterdogt heeft op zyne
gezondheid, het 'er niet lang zoude
konnen uithouden; ik laat liaan daar
nacht en dag in doorbrengen , onder al-.

Ie
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Ie die ademen, dampkringen en uit*

waasfemingen, van allerlei foort, reuk
en flank. Steekt de wind wat op, gaat
het 'er wat hol door, het volk moet
onder beflooten blyven> en veele raa«*

ken aan het walgen en braaken , ande-
re aan het afgaan , ik behoeve niet te

lieggen , welken eenen lucht dit bin-

nen deks voortbrengt j en hoe de ligv

hamen daar door tot Koortfen worden
voorbereid en gefchikt. Deeze opge^
noemde ongemakken worden groote-
lyks vermeerderd , als de marsch in de
heete dagen van de zomer te water of
land gefchied. Dit laatfte was het on-
geluk van het Regiment Switfers van
Sturlery van 't welke wy boven fpraken.

Deeze marfcheerden op het einde van
July van het afgelopen jaar 1781 , in

eene brandende hitte, uit Breda, be-
laaden als na gewoonte met hunne wa-
pens, bagagie en leeftogt, naar Bergen
tfp den Zoom', aldaar gekoomen moes-
ten zy eenige dagen wagten na de
Ichepen , en waren flegt ingekwartierd.»

Voorts moesten zy de marsch te water
in fchepen doen , ingerigt als. reeds

gezegd is, tot Sluys in Vlaanderen, ten
tyde als de hitte zeer fterk en benau-

wen-



OVER I>K NAjAA^S^KOORTSENIw 3J

wende was, 20 dat rpen niet als óm
^even af agt uuren s'avonds eenigje

koelte in de lucht vond , blykende ojt

den ftand van den Thermometer op
dien tyd. Het volk hadt nauwlyks voe*

ten aan wal, of moest terflond in alle

fpoed hunne fchepen helpen ontladen^
^n zich afwerken met laden en losfen,

dragen en torsfchen, om dat de Wal*
lons van Grenier, die lange na hunne
komst hadden gereikhalst , met die
zelfde fchepen s'anderendaags moe'^
ften vertrekken. Men zag toen veeie
Soldaaten, in die hitte onder dien ar-

beid zo doorzweet, dat hunne kielen
door het zweet zo nat waaren, ofzy in
het water gelegen hadden: Anderen
van hun moesten terflond de Wallons
aflosfen en hunne wagten en posten
bezetten, zonder de minfte uitrustiii-

ge van hunne geledene vermoeijingeu
Het gevolg was ook, dat al fchielyfc

honderden ziek vielen, en eene me-
nigte ftierven, gelyk te vooren is ge-
zegd.

Tentmeeden: de ExercïtiefJ, Wagten
en Posten,, welke zy hebben waar te
neemen, wel noodzakelyk verknogö
aan huwie. bedieninge , jnaAr xiiet tq
^ jnin
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Inin hen blootftellende voor verhit-^

tingen en verkouwingeh, voor gistin*

gen en bederf van het bloed en de
vogten. — De Exercitien duuren ee-
nige uuren agter een, en houden hen
20 flerk in beweginge, dat zy in wa-
ter en Zweet zyn : dan gaan zy half
naakt in den avond zich verluchten,
ofhun geweer fchoonmaken.
De Parade is dagelyks volgens ge-

woonte om elf uuren , dus moeten zy
al een uijr te vooren in beweginge zyn,
om Compagnies gewyze te vergade-
ren, gevifiteerd te worden, en op te

marcheeren na de Paradeplaats, al-

waar zy om half elf uuren moeten te

zaamen koomen. De Paradeplaats is

doorgaans een markt of groot plein,

welke vlak ftaat voor de zon , ook
voor de regen en wind: hier lyden zy
het meest in het heetftevan den zomer
door het branden van de zon, dat wel
eens zo ver ging, dat ik 'er in de maan-"

den van July of Augustus heb zien
aamegtig en flaauw worden.

Voorts moeten zy niet minder als

tWQ,e uuren lang op hunne posten flaan

en fchtldwagt houden , daar het ook
gantsch niet lekker is: want zy ftaan

dai^
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dan bloot voor de hitte des daags en
koude des nachts, zynde 'er een ver-
Ichil van twaalf, dertien en fomtyds
van twintig graden, tusfchen dag en
nacht, verder moeten zy daar onder-
gaan aile de injurien van wind en weer
van regen, hagel, fneeuw, mist, don'
der en bJjxem; moeten twee uuren
lang opfnuiven, alle de dampen en
uitwaasfemingen van zee en grapten,
van flikken en rottende vuilnis, en
zich overgeeven aan al het bederf en
de belmettmg van eene geinfeóleer-
de lucht. Zyn nu alle luchten in alle
plaatlen, een uur voor en één uur na;
des 2ons op- en ondergang het onge-
zondst, om dat de dampen, door de
koude verzwaard en verdikt, dan
meest beneden blyven hangen, (op
dat ik de woorden gebruike van den
ileere Martinet in zynen Catechismus der
Natuur i D. p. 78) hoe verderffelyk
moet dan niet, in dat tydftip, een kwaa-

nn fl f/^"^ ^?'''' ^^ t^ee uuren langop fchildwagt ftaande Soldaaten, dil

fchnü!!?'
^^^i^derhuisjes geene andere

ichuiling vmden als tegen den regen.

met n n ""^^ ^^^ ^^^' IngenJouszmet proeven getoond, welke nadeeli-
^' ^^^^' C
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ge uitvloeifcls, de boomen en plantge-

wasfenin de fchaduwe en des nachts uit-

leveren; de wallen nu zyn bezet met
plantuewasfen van allerlei foort; ook
^yn *er veele boomen op en naby de-

zelve. Dit onheil word grooter, als

zy of door onkunde of verkeerde
moed en floudheid , of dat nog erger

is door aandrang en voorfluwing van
anderen, met de ziekte of koorts on-

der de leeden, exerceeren, optrekken
€n hunne posten en wagten doen, zon-

der het op te geeven voor zy neerval-

len, gelyk ik dikwils heb gezien, maar
ook waargenomen , dat de zulke, die

20 doende het wel het langde fchee-

nen uit te houden, en als over de ziek-

te te braveeren, het hevigst wierden
aangetast , en derzelver doodelyke
IlachtofFers zyn gev/orden.

Ten derden: hunne kvenswyze. Men
is doorgaans gewoon by den Soldaat

een zeer flegt dieet te houden, men
Haat alles binnen, zonder maat, zon-

der vreeze , zonder agterdogt. De
Genever , in Staats-Vlaanderen goed-

Jcoop zynde , (want voor vyf fluivers

heeft men een pint vol) word by veelen

jammerlyk misbruikt , en de hitte

,

daar
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daar door veroorzaakt, op zyn beurt

dan wederom met te veel koud water

te drinken en onvoorzigtige ontbloo-

ting geblust. Zo zit men by elkan-

der, zo zit men dagelyks buiten en

binnen de fteeden, in kroegen en her-

bergen zich te vermaaken , met dat

geliefkoosd, maar fchadelyk vogt. Ik
heb 'er gezien, die met elkander een
emmer Genever haalden, en met bier-

glaazen leegden. Zo dol en onmatig
gaat men ook te werk met het onryp
of fchadelyk fruit; onrype afgevalle-

ne appelen en peeren, zuure onrype
druiven, en zeer veele okkernooten
Haat men naar binnen, en het onge-
zond en fchadelyk foort van die kleine

geele en blaauwe pruimtjes, hier als

ter geef zynde, word met manden
vol gekocht , en zonder agterdogt on-
matig opgefnoept, zo dat daar om-
trent fomtyds van Magiftraats wegen
een verbod moet gepubliceerd wor-
den, waar by verbooden word, dat
ongezond foort van pruimtjes binnen
de flad te brengen, of op de markt of
aan de huizen te verkoopen, op eene
daar toe geftelde boete; een verbod^
dat al federt de voorgaande Eeuw

C 3 meer
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meer dan eens gefchied is, en in het
afgeloopen jaar , als die pruimtjes zo
overvloedig waaren, dat men honderd
en meer voor één duit ot oortje ver-

kocht, waar door zeer veelen 'er zich
aan zouden hebben te buiten gegaan,
wederom , immers te Sluys in Vlaande'
ren , is vernieuwd geworden : Maar
ook dit heilzaam gebod wierd by veelen
overtreeden, en men fnoepte maar al

te gulzig van dat fchadelyk goed. Zo
doen veelen, weken agter een, dag
aan dag, niet anders, van 'smorgens
vroeg, 'savonds en 'snachts, als te huis

en op de wagten en op de posten, te

fnoepen en fnaijen. Men meent zelfs

(zo ver gaat de onkunde en het voor-
oordeel, of de verkleefdheid aan zynen
fnoeplust) dat zulks gezond is : en de
Soldaat kent geen maat, noch paal,

noch onderfcheid tusfchen ryp en on-

^yp> goed en kwaad fruit, en daar in

houdt men zelfs aan, fchoon men aan-

vankelyk ziek is. Het is een oud Va-
derlands fpreekwoord, het Fruitman^
netje zal om zyn geld koomen. Waar
mede van ouds wierd te kennen gege-
ven, dat zulke, die zo maar alle frui-

ten ondereen geduurig jQioepten, dit

ge:
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gewis met ziekte zouden moeten be-
taalen. De maag word daar door met
koude en flym bezet, de eerile wegen
vervuild, de vogten bedorven, en
zulke fnoepers gaan zelden vry van
Galkoortfen. Hier mede bedoel ik
geenfmts, gelyk van zelfs fpreekt, het
gebruik van rype en gezonde fruiten.
Op zyn tyd en maate, als welke in te-
gendeel zeer voordeelig en heilzaam
zyn, gelyk ik op zyn plaats zal zeggen.
Wyl echter de mensch zelden de maat
weet te houden, heb ik ai doorgaans
ondervonden, dat die geene, die in
het geheel geene of weinige fruiten ge-
bruikten, de gezondlle bleeven.

Voorts is het eeten van verfcbe witte
kooly welkers nadeeligen en oftgezon-
den aart men genoeg kan opmaken uit
het flinkend water, dat 'er van word
afgekookt, het eeten van meelfpyzen,
y^vïfpek, hoe garftig ook, van vet,
V2.n gedroogde vis , Y2in gerookten baring
ot bokking, van garnaalen en raauwe
mosfelen, veeier delicatesfe, die niets
anders kunnen veroorzaaken als eene
bedorve ftof, in de eerfte w^g^nz
Men ziet zelden Soldaaten , die niet
tuslchen den gewoonen tyd van eeten,

C 3 lief-
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liefhebbers zyn om hiin maag met
fruit, ffarnaalen, drooge vis of raauwe
iTiOsfelen, na de tyd medebrengt, te

overlaaden. Is 'er eens verfche zee-
vis, het zy platen, fchollen, fchelvis,

rogge, fchardyn, of wat het zyn mag,
te bekoomen, fchoon eenigen tyd afge-

llorve-n, en dus beginnende te rotten,

"waar door men dan die , voor een
prysje kan bekoomen , dit is voor vee-
len een lekker beetje. Op dit alles,

drinkt en zwelgt men onmatig in, war-
me thee of coffywater, of anders kou-
de karnemelk. Zelfs daar zy ziek zyn,
onthouden zy zich niet van die fchade-

lyke fpyzen en dranken , en verkiezen
die, voor en boven de medicynen en
goed vöedfel : ja laaten zich , fchoon
'er verbod tegen is, dezelve door hun-
ne cameraden (leelswyze toedienen,
zo dat meenig een zxh dood eet en
drinkt. Daar ik van hunne levens-

"wyze fpreek , valt tevens myne gedag-
ten op die Pruisfifche manier van korte
en van vooren weggefnedene rokjes te

dragen, zeer verlchillende van de ou-
de Vaderlandfche dragt: Want zy
hebben niet anders, als eenvestjeof ca-

mizool zonder mouwen, over hunne
hem-
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hemden, xo dat het voorlyf, de borst

en buik, weinig gedekt is, en ilaan zo

bloot voor de lucht, zonder te kunnen
die korte overrokken toeknoopen, of
daar mede het lyf dekken ,

gelyk met
die oude kleding konde gefchieden:

Daar mede dan koomende uit hun-
ne warme en benaauwde barakken^
chambrées of wagthuizen, en fomtyds
des nachts in de opene lucht; is die

verandering zeer gevoelig en nadee-
lig. Ten laasten mag ik niet voorby
laaten gaan, het oog te vestigen op
hunne i^aggels in hunne wagthuizen,
barakken en chambrées, die zy ge-
bruiken om zich te verwarmen of hun-
ne fpys op te kooken, waar toe zy
zich bedienen van vette Zunderlandfch e
kooien. Deeze kaggels zyn doorgaars
gehuurd, oud en flegt, en worden niet

na behooren gezuiverd en fchoonge-
maakt, en zyn zo ingerigt, dat als

men in die vertrekken komt, men
haast bevindt, dat de lucht bedorven,
benaauwende, ja fomtyds verflikken-
.de is^

Ten vierden : hunne inwooning. Vee-
len , ongeloofelykveelen, woonen tot

vinding van de menage in één barak-

C 4 ke;,
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ke, ofwel in één huis, kamer of cham-
brée. Te Tfendyke y Philippine , Sas
van Gend, Axel, Huht, Ltllo en Lief-
kemhoek, huisvesten alle de Militairen,

20 wel ongetrouwde als getrouwde,
gewoonelyk in de barakken , waar van
men aldaar een genoegzaam aantal
heeft; dan 'er vernachten of te veel
by één in dezelve, of immers houden
daar hun tafel, en fommige barakken
liaan te laag, zyn te veel bedompt,
befchaduwd en vogtig; het geen de ge-

zondheid zeer fchadelyk en nadeelig
5s : het zelve moet men ook zeggen
van alle nieuwe en pas gebouwde ba-
rakken, of van zulke, die lang ge-
flooten en onbewoond zyn geweest.^
Maar te Sluys in Vlaanderen , alwaar
het grootfte Garnizoen is, woonen al-

leen de getrouwde in barakken, en de
ongetrouwde , die verre de meeste
2yn, worden by de Burgers ingekwar-
tierd, en door dezelve onder anderen
gelegd in byzondere huizen, van de
zulken, die zich daar op ftileeren en
mede geneeren. Zo heeft men dan
aldaar verfcheidene huizen, die geheel
met JVlilitairen bezet zyn, daar 'er tot

60 en 70 ja 80, als het Garnizoen ilerk

>» is,
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is, zich in bevinden, die in 4 of 5 ka-

mers verdeeld zyn, en daar in cham-
brées houden: of zy worden befteld

by geringe Burgers, en moeten zich in

kleine vertrekken, met hun veelen be-

hielpen. Want welgeftelde Burgers,
gelyk men denken kan, zyn 'er niet

op gefteld om hunne Billetters zelve

in te neemen, en plaatfen dus dezelve
op bovengemelde wyze, daarvoor ee-

nig geld uitkeerende. De Soldaaten
'leggen dan met meenigte in barak-
ken , of zulke huizen en kamers
twee aan twee in ééne kribbe. Som-
tyds ontbreekt het hun nog aan de
noodige fournitures en liggingen : een
kwaade inbreuk, voortfpruitende uit

de winzugt van veelen, die eigenaars

van die huizen zyn , en zich toeleggen
om Soldaaten te inkwartieren. Deeze
neemen dan de billetters (zo men die
noemt) van hunne medeburgers voor
zeker geld over, zonder in acht te nee-
men, of zy die behoorlyk plaatfen
kunnen of niet: en llommelen dan zeer
veelen by één, meer als één vertrek of
kamer bevatten kan. Ik zwyge van de
flegte kunstjes van fommigen, die meer
yolk aanneemen, als zy kribben heb^

C 5 ten,
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beti, en leggen kunnen, en zich daar
omtrent met de onderofficiers of' het
volk verdaan; juist in die bereke-
ning, dat 'er altyd op de wagt moeten
trekken, die dan niet te huis zyn of
ligging noodig hebben, waar door
de verlegenheid groot word, en de
ligging ontbreekt, als *er veelen ja de
meesten ziek worden. En dit was in

het afgelopen jaar het geval met het
'Regiment Switfërs van Sturler,— Wyl
nu elk mensch zynen byzonderen
dampkring heeft, moet noodzakelyk
de lucht, door zo veelen in één huis en
één vertrek' bedorven worden, en wel
tot eenen hoogen graad, wanneer
fommigen , wanneer de meesten daar
onder ziek zyn. — Waar by nog koo^
men de fchadelyke uitwaasfemingen
van hunne kaggels, van de fpyzen en
dranken, die zy daar kooken, en van
het licht dat zy branden. Laat iemand,
hoe gezond ook, dagelyks moeten
zyn in zo een vertrek , vervuld met zo
een bedorve en verrotte lucht, hoe
is het mogelyk, dat het lighaam en de
vogten, daar door niet zouden wor-
den aangetast? De Heer Barneveld be-

rekent , "dat ééne fmeerkaars vart

y, twaalf
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„ twaalf in één pond in negen uuren

^, tyds , dat de kaars brand , omtrent

j_, zes en een half oxhoofd lucht be-

^, derft. En een kool vuur van eenen
» middelmatigen turfgeglommen, zon-

„ der de minfte vlam, bederft in één

„ uur ruim ló^ anker lucht, wanneer
„ nog geen derde deel van de kool

yj verteerd is. Hoe veel heeft de turf

yy wel niet gephlogifticeerdvoor dat de*

5^ zelve tot een kool geglommen was,
„ wat denkbeeld moeten wy ons vor-

ij men van zo veel turf, fmeekoolen
^j en hout , 1. c. p. 426 et fcqq-'' Dit
neemt niet weg, dat het vuur onder
een bekwaamen fchoorileen een mid-
deloorzaak is van het herllel der lucht,

gelyk zyn Ed, daar onder aanteekent.
En wat de dampkring en ademhalingen
van zo veelen belangt. "Ik haale,

„ zegt zyn Ed. p. 425 et feqq, als ik in

„ eene matige beweging ben, in drie

„ minuten zesrigmaal myn adem; ie-

5, der ademhaling beflaat eene ruimte

5, van vier en veertig oneen; aange-

„ zien 'er nu drie en dertig mingefen
„ gaan op een anker, bederfik in drie

„ minuten twee ankers lucht, dat is

„ in negen minuten een oxhoofd ; ^
in

» éé«
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„ één uur zes oxhoofden en vier an-

„ kers , en dus bederf ik alleen , in

„ vier en twintig uuren, honderd agt

„ en veertig oxhoofden. Hoe veel

„ lucht bederft dan wel een ziek

,, mensch in een Heete koorts of Rot-

y, ziekte".

Dit laatfte nu is het geval te Slnyt in

Vlaanderen , federt aldaar het Hoi^i»

faal in den jaare 1779 is afgefchaft, lig-

gen daar de zieken en ftervende on-
der de gezonden by meenigte in de
chambrées, maar dit is ook de reden ,

<lat 'er federt ongelyk meer zyn ziek

geworden en geftorven als voorheen,
sis uit de doodlysten van lyg, i""8o

en 1781, zou kunnen bewezen wor-
den. In de andere Garnizoenplaatfen

van Staats-Vlaanderen heeft dit nadeel

van inwooning, van zieken en gezon-
den onder één , ook wel plaats , maar

. gemerkt zy daar in barakken liggen , is

het niet in die menigte en graad als op
de laatstgemelde plaats. Is één zieke,

liggende in een Galkoorts , of Heete
koorts, fomtyds Rotkoorts, alleen in

•{laat Qm de gezonden in het zelfde ver-

trek , en allerfchielykst , die ne^^ens

hem op dezelfde kribbe ligt, te be-

fmet-
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fmetten en aan te fteeken , wat moet
men denken als 'er zo veele zieken
zyn in ééne kamer? Alle ziekten weet
men, zyn meer of min aantrekkelyk,
vooral ziekten van dat foort of inflag.

Tegen dit kwaad is niet genoegzaam,
noch toereikende, de venllers, raamen
en deuren open te zetten , gelyk ge-
fchiedt: Want dit kan maar in warm
weer gefchieden, en niet in koude,
windrige en natte dagen, en kan ook
niet des nachts gedaan worden. Ook
gebeurt het niet zelden, dat die reme-
die erger word, dan het kwaad zelve:
dewyl zy die te bed en ziek liggen,
in zweet en uitwaasfemingen , door
koude worden aangetast, zo dat de
zweetgaaten geflooten worden, en zj
hand over hand verergeren. Welk
een wonderlyk contrast levert ook op
die vermenging onder één van zo veel
volk, van zieken en gezonden; terwyl
een gedeelte praaten, zingen, fluiten,
ipeelen of vloeken, hoort men een

^A? ge<^eelte zugten. Henen en
bidden. Wat hulpe en oppasfmg,
welken byftand en vertroosting kun-
nen de elendige lyders hebben, hoe
t)enaauwd moet het hun daar zyn, en

nog
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nog dikwerf moeten zy een graauw of
fnaauw hooren in plaats van een ver-

troostend woord. Deeze benaauwde
inwooning , die bedorve lucht , dat
liggen van zieken en gezonden onder
één, brengt weder een nieuw kwaad
aan: de geftorvene moeten dan, hoe
eerder hoe liever, ook wel op den ei-

gen dag begraven worden; en wie zal

ons verzekeren, daar dit zo fchielyk

toegaat, of in fommigen nog geen le-

vensbeginfel was , of zy mogelyk niet

zouden te regt gebragt zyn. Behoeve
ik wel te zeggen, wat 'er door des kun«
digen al gefchreeven en aangemerkt is,

over dat haastig begraaven der doo-
den, en wel op den eigen dag van hun
overlyden? Dan zo fpruit doorgaans
het eene onheil uit het andere. Hier
by moeten wy den aandagt ook vesti-

gen op de matras/en, bedden en dekens,

waar op de Militairen flaapen. Het zyn
doorgaans oude en lang gebruikte, en
vaar op meenig een ziek gelegen heeft

en geflorven is , dus doortrokken met
het fnot, Ipeekfel, zweet en uitwaas-

femingen, der zodanigen, ja derzel-

ver bloed, urine en mist, want fommi-
ge matrasfen en dekens, dragen daar

vau
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van geene onduiftere teekenen. Zulke
bedden, nrratrasfen endekens, alleen,

zyn genoeg om een nieuw Garnizoen,
dat intrekt en dezelve beflaapt, aan te
ileeken, en te befmetten. Het is toch
een Huk van aanbelang hier op te let-

ten, want op veele matrasfen en on-
der derzelver dekens, hebben zulke
gelegen en zyn geflorven, die Gal-
koortfen, Heete koortfen of Kwaade
loopen. Uitteeringen, ook wel Rot-
koortfen hadden; dus zyn die Matras-
fen en dekens befmet, en zetten de
befmettingen en zaaden der ziekten
over aan allen, die 'er vervolgens op
flaapen, en dit is wel een voornaame
oorzaak van de Koortfen en Slachtin-
gen onder de Militairen. Waar toe
ook vervolgens behoort het lywaat en
de kleederen der afgeftorvenen , die
men door anderen vooral Recruten
zonder argwaan laat aantrekken, zon-
der te bedenken, hoe ^y menigmaal
konnen befmet zyn, en de ziekte over»
zetten.

len vyfden : Veeier haveloosheid en
morjigheid zo in de barakken als cham-
brées

, van getrouwde en ongetrouw-
de, onder de Militairen. Groot, ja

zeer.
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zeer groot , is de achteloosheid van vee-

len, op hunne lighaamen, kleeding,
huizen en meubelen. Men havent en
wascht zich niet genoeg,menverfchoont
zich niet naar behooren, maar loopt
daar tyden heen zonder zich te kuisfen

en havenen, in vuile, doorzweette en
bemorfle hemden en bovenkleedingen.
Men laat de huizen en meubelen ver-

vuilen: men ziet hier in, een in 't oog
loopend onderfcheid tusfchen de zin-

nelykheid der Burgers , en morsfigheid

vanveele Militairen. Ik zeg veelen, en
kan zeggen de meesten , dan zondere
ik daar mede uit eenige weinigen, die

zich hier in distingueeren. Waar ziet

men by hen, die zo noodige en ge-

duurige reiniging en zuivering van den
vloer, de wanden, de fchoorlleenen

,

de zoldering, de glaazen, ftoepen en
rioolen , hunner wooningen ; en van
hun huisraad, hun bedden, dekfels en
kleederen, hun potten, pannen en ke-

tels, door fchuuren, wasfchen, ve-

gen, ftofFen, boenen en luchten. Het
is eene door de bevinding beweezene
waarheid, dat daar zulks word nage-

laaten of achteloos behandeld, alles

V'ord bezet, bedekt en begroeid, met
ftof.
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flof, rook, damp, fchimmel en onge^
dierten , dat de wooning zo wel als

inwooners met fchurft worden aange-
tast, eij de lucht van trap tot trap word
bedorven en befmet: ook begroeijen
zulke huizen met champignons y, en dee-

ze waasfemen ten allen tjde een doo-
delyke lucht uit, en verfpreiden altyd

een vergif rondom zich , zie Ingeri'

housz 1. c. in de Voorreden van den Ver*
talerpag. 31. Want offchoon het wel
waar is, dat te veel fpoelen, plasfen
en watergieten, de lucht té vochtig
maakt, en met te veel uitwaasfemin-
gen vervult, en derhalven als een an-
der uitterfle moet worden vermyd, en
den zindelyken moet worden voorge-l
houden; zo neemt dit niet weg, de
noodzaaklykheid van eene noodige
zuivering , en vooral het ftofFen , vee-
gen, boenen en wasfchen, dat niet te

veel kan gefchieden , en den nalatigen
niet genoeg kan worden aanbevolen,
poe nier byde onreinigheid van veelen
in het leggen van hunne excrementen,
by en aan hunne chambrées en barak-
ken, die dus daar mede als gegarneerd
zyn. pe opene fecreeten, daar rein
en onrein

, gezonden enzieken opgaan,
jr, DEEL, D en
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cn welker aanzien walging verwekt;
en de gemeene aschbakken overdekt
met allerlei vuiligheden , die beide
tot noodige eindens by de barakken
ftaan, wil ik ook niet overflaan, als

.Velke men van verre ruiken kan.
De morsfigheid en vuiligheid alleen,

is oorzaak van zo veele Ziekten, by
geringe perfoonen: men zal hier in een
groot en merkelyk onderfcheid vin-

den, tusfchen zulke perfoonen en huis-

gezinnen , die net en zindelyk zyn op
alles, te weeten, op hunne huizen,
lighaamen, kleedingen, bedden en huis-

raad; en zulke die op alles haveloos
en morsfig zyn; de eerfle zullen lan-

ger gezond blyven, minder ziek wor-
den en eerder herftellen , daar de laat-

fte meer worden aangetast, zwaarder
worden neergeveld en moeijelyker
herftellen. De morsfigheid toch be-
derft de lucht in de wooningen en
neemt de fmet van buiten ligter aan,
dan daar de zindelykheid de overhand
heeft en heerscht. Veele Gemeene
luiden en Militairen hebben ook de
kwaade gewoonte, om hunnen voor-
raad van appelen, peeren, aardappe-
len, kool ofwat het mag zyn, te leg-

gen
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gen onder hunne bedfteeden , welke
^y beflaapen; meest al in kasfen en fpin-n

den van het vertrek , daar zy dag ei^

nacht in woonen, daar het nogtans ze^
ker is, dat de uitwaasfemingen van op-
gemelde dingen allerfchadelykst zyn,
en voor de gezondheid zeer nadeelig.

Ten fesden: De al te flerke Ughacum
oeffeningen van fommigen, door te"

zwaar te werken om iets te verdienenl
het zy aan dyken of 'slands werken

,

of in het hooy, vooral in den oogst by,
de boeren, op het veld in de branden-
de hitte ; of door te veel wagten te
doen, om de zogenaamde loonwag-
ten te verdienen , zo d^t zy fleeds op
en af trekken , en geen behoorlykp
rust of tusfchenpoozingen hebben:
Van anderen, door te gaan loopen en
visfen, en dat wel in wateren, daar het
vlas in te rooten legt, en dat hun na-<

tuurlyker wyze moet aandoen: Vapi
een derde foort, door te driftig fpeelen
en ftoeijen, alles tot afmatting toe,
zonder zich eenigzints in acht te nee-
men, en paal ofmaat te kennen, even
of zy van yzer en ilaal waren.
Te zwaare arbeid en -te fterke

iig%^BS-gi?ffeningen doen onmatig
D 2 zwes-
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zweeten , te veel drank gebruiken , en
brengen het bloed en de vogten in te

fnellen loop en beweging, en fteeken

de gal aan. Waar by dan gewoonlyk
komt, dat men de hitte en vermoei-
jingen door te veel ontblootingen
zoekt te matigen, en zich dus door het

een en ander te eerder de Koorts op
den hals haalt. My heugt, dat 'er

zyn geweest, die inde hitte des oogsts

zich hebben overwerkt, en fchielyk

izyn geftorven : ja zelfs ken ik 'er zul-

ken, die zich hebben overgaan, of door
het driftig fpeelen zich te kort hebben
gedaan: in zoverre, dat men in waar-

heid kan zeggen, de een werkt zich

'xiood, eenander loopt zich dood, een
derde fpeelt zich dood. Anderen daar

en tegen zyn lui en vadzig, en doen
niets als zitten en liggen, flapen en
rusten, tabak rooken en eeten, en be-

derven zich door niets te doen, door
te groote rust, en raaken in eene zelfs-

verveeling, een treurig geval! terwyl

het doorgaat , dat te veel rust zo wel
sis te veel lighaams-oeffeningen Koort-

/ len veroorzaakt.

Ten zevenden: Moet ik ook in aan-

merking brengen de Gemo&dsbewegin'-

gen,
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gen^ die by fommige Militairen plaats,

hebben. In 't gemeen leert de erva-

renheid, dat de een ^ich in eenen
dronken luim liet aanneemen, een an-

der door losheid en verleiding , een
derde om het opzicht van zyne oa-.

ders, voogden of meesters, te ontloö-

pen, een vierde om dat hy zyne mid-
delen verkwist heeft, een vyfde uit ar-

moede en gebrek ; een zesde om dat

hy zich met een vrouwsperfcon ver-

loopen heeft; en wat dies meer is.

Dus is hier geen overleg, geen van
zelfsheid, geen gewilligheid, gz^ri

recht oogmerk om te dienen, maar
onbezonnenheid, losheid of dwang.
Deeze dan zo ras zy onder den Hok en
llrenge discipline zyn, 20 ongewoon
voor hun, kunnen niet anders als in

eene mymerende en droefgeestige ger

fteldheid zich bevinden , en zulke
vooral, die uit hun welvaart, eer eri

bevordering geloopen zyn, en dogr
knaging en naberouw worden afger
mat, en tegen eenenzesjaarigendiensti
als tegen zes eeuwen zugten en op^
zien. En heeft dit al geen plaats, an-
dere worden met eene Éostalgia of
{ietpivjë^y dat is een pyoelyke zugt,

P 3 paar
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üaar hun geboorteland geplaagd, by-
zonder de Duitfchers en Sv)itje^s: de
iugt immers na het Vaderland is elk ei-

g^en, is natuurlyk, en derhalven, ver-

re af te zyn , gefcheiden te zyn van
zyrie maagen en vriendeh, zonder
hoop , of men die wel ooit weer zal

zien, verwekt hartknagende fmert en
kwyning. In het byzonder, koomen
alle Militairen naar Staats Vlaanderen ^

en vooral naar Sluys , met een llerk

vooroordeel en weerzin, met vrees en
fchrik voor de Landziekte; zy gaan 'er

Tiaar toe als naar hun kerkhof: hier van
is hét , dat veelen deferteeren uit geen
andere oorzaak, als uit vrees voor de
lucht , en dat zy hier fterven zouden

,

dan meest, als veelen van hunne kame-
raden ziek worden en fterven: zulks

heeft men waargenoomen deéze drie

jaaren, die afgelööpen zyn, waarin
dóór den gevreesdèn en daarna geree-

^en Oorlog van den Staat met Enge-
land, geen verlof wierd gegeeveh.

Behoeve ik voor een oplettendeii

Hvel te betvyzen, dat de iaahdoeningen
, van droefheid-, moedeloosheid, nabe-
rouw, vrees, fchrik en diergelyke, al-

leen in flaat zyn om den menèch ziek

t te
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te maaken, of zyne ziekte te verer-
geren, tot een gevaarlyken en doo-
delyken trap. Van ouds is dit al op-
gemerkt , de wyze Koning Salomo
zegt. Spreuk, 15: 13. £en vrolyk herte
zal, het aangezigt blyde maken; maar
door de fmerte des herten word de geest
verjlagen: en Cap, 17: 22. Een blyd
herte zal een medleyne goet maaken: maat
een verflagen geest zal het gebeente V<?r-
droogen: en Cap, 18: 14. De geest eens
mans zal zyne krankheid onderjleunen ^

maar een verjlagene geest, wie zal die
opheffen? Deeze Goddelvke getuige-,
nisfen, gegrond op de gediiurige bevin-
ding, voldingen dit fluk volkoomen.
2 en acbtjien: Moeten \vy voor een

oorzaak opgeeven, de groote behoefte
en krytende armoede van getrouwde Mili-
tairen, die met kinderen belast zyn,
en niets te verdienen hebben: en die
het doorgaans aan kleeding en dekfel,
aan fpys en drank, aan vuur en licht,
aan noodige verfchooning, en in één
woord aan alles voor zich en de hun-
nen ontbreekt, en gevolgelyk in de
Koortfen aan hulp en geneesmidde-

u
^^^ ^^^ ^^ ^^^S uithouden, tot

Z'Y «et moeten opgeeven, en 'er by
B 4 -

* ïieer:



'56 G. W. CALLENFELS ANTWOORD

"neervallen : Hoe dikmaal was ik getui-

ge , en zag met een weenend oog en
Bewogen hart, hoe man, vrouw en
kinders, allen ziek lagen, hulploos,
berooid, armoedig, en daarin verlaa-

ten. Akelig fchouwfpel ! De ondervin-
ding heeft my ten vollen overreed,
dat veelen ziek worden en llerven door
armoede, die anders nog leeven zou-
den: ik fpreeke na den mensch. Hoe
geern ik mynen raad en hulp zulken el-

lendigen wilde toedienen, hoe geern ik

:2ulken door my zelven , en op myné
aanrading door anderen, het een en
ander liet toereiken; bevond ik al dik-

maals tot myn hartzeer, dat het of te

laat, of op verre na niet toereikend
."was , om al het gebrek te vervullen. '

Dit artikel is toepaslyk op onze
•Nationaale Regimenten, of die op ee-

nen Nationaalen voet liaan, terwyl dit

tot anderen, by voorbeeld de Snüfers^
-niet" behoort, want deeze hebben
zeef weinig getrouwden , hebben
meer tractement, en in derzelver be-
hoefteword beeter voorzien.
- 'Ten negenden: Mag ik ook niet voor-
bygaan de eige kwade gejleldheid van
veelen , die voor en in den dienst zich

aan
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aan dronkenfchap , overdaad, wellust

en vuile vermaaken hebben overgege-
ven, en wier lighaamen daar door ver-

zwakt, en hun bloed en vogten, door
het gebruik van de mercuriaale midde-
len, verdund en bedorven zyn. Geen
wonder dat zulken hier door de Koort-
fen worden aangevallen, en dezelve
ter naauwer nood ontworftelen. Want
het is toch overbekend, altoos wat on-
ze natie aangaat, dat men doorgaans
de Militie verkiest, om vryer en los-

bandiger te leeven , en dat veelen van
onze Landskinderen, reeds voor hun
dienstneemen Lichtmisfen waren; en
dn den dienst meenen geregtigd te zyn^
•om daarin te meer aan te houden. Be*
kend is de naam van Haagfche en
Utrechtjche Lichtmhfen, hoedanig men
veelen heeft, onder de Regimenten: en
de Officieren en Onderofficieren wee-
ten , hoe veel zy met zulke gasten te
Aellen hebben, altoos ik hoorde 'er

braave Officieren wel eens over kka-
gen. Zulke Venus- en Bacchus-kinde-
ren, waar ónder 'er zyn, die zich be-
roemen , dat zy een en andermaal de
kuur hebben doorgeftaan, zyn onbe-
ftand voor de minfte kwaade lucht en

D 5 zieks



58 G. W*» CALLENFELS ANTWOORD

fciekte; of zy worden deerlyk geveld,
en laaten het 'er voorzitten. Tot dit

Artikel moet ik ook brengen, zo veelent

die te jong van jaaren en nog maar
kinderen isyn van 14 of 16 jaaren; of
die te zwak en ziekelyk zyn, als zy
aan den dienst koomen , en dus noch
gehard voor de ongemakken van den
dienst , noch gefchikt voor dit luchts-

geftel, en die op het minfle ilootje

neerllorten en het opgeeven.
Ten tienden en eindelyk: Voeg ik hier

by de eigendunklyke of van onkundi-
gen opgegevene behoed- en geneeimiddef

leriy die fommigen gebruiken op raad

en aanzetting van ouders, vrienden,
iameraden, kwakzalvers of landlopers,

en waar door zy te eerder de ziekte

op den hals haaien, of dezelve ongq-
lieeslyker maaken. Deeze zyn zo ver-

fcheiden als de perfoonen onderfchei-

den zyn , te weeten de ontydige , on-

noodige of gevaarlyke aderlatingen,

fterke en verhittende dranken, purga-

fi€n> braakirtiiddelen , |:weet en flaap^

middelen,, of het gebruik van de Kina,

pfvan den Haarlemfchen olie en andere
huismiddelen: terwyl anderen eenige

Jtfuiden in het '^ïlde O|)20eken, en op
f goed
ul.^~
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góéd geloofgebruiken : fommigen zelve

hebben arcana, panacea en averruncu»

la f en wat meer het bedrog en byge-
loof heeft voortgebragt. Ik heb van
die ontydige of nadeelige middelen
wel eens fchrikkelyke gevolgen ge-
zien, en ben my bewust dat fommigeti
door zich te willen behoeden, of zelfs

helpen, zyn omgekoomen.
Zie daar een Tiental van oorzaakèn

der Koortfen onder de Militairen,

waar van eenige meer, andere min ge-
wigtig zyn , waar van fommige ook de
Officieren raaken, andere alleen het
gemeen, welk onderfcheid zich voor
éenen opmerkzaamen van zelfs op-
doet, waarom ik het niet noodig achte
deeze byzonder te noemen. • Een aan-

tal oorzaakèn, waar van fommige wel
öp Staats-Vlaanderen alleen toepas-

lyk zyn , maar ook andere de Militai-

ren in alle plaatfen, waar zy zyn, vol-»

gen, dan die nochtans in een onge-
zond land en lucht te faamen mede-
^verken ter veroorzaaking van de
Koortfen meer dan op andere gezon-
dere Garnizoenplaatfeh. Neem dit
alles te faamen, en maak het befluit

jèp over het geheel. Een lucht zoda-
' nig
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nig van zelfs geïnfecteerd word ingea-

demd, door zulken, die door alle de
opgetelde redenen de lucht en zich

zelven nog meer bederven, in Garni-
zoenplaatfen , die al mede het hunne
tot dat bederf toebrengen: hoe kan-

het anders zyn, of by meenigte moe-,
ten ziek worden en ilerven, door de
Najaars-koortfen? En hoe groot moet
ijiet de ziekte en fterfte zyn in heete

en drooge zomers , gelyk de drie afge-

loopene jaaren zyn geweest? wanneer
de Thermometer van Fahreriheit wel
eens heeft geflaan, des namiddags tot

86 ja 88 graaden buiten, en binnen tot

75 en 7Ó graaden, in de maanden van

July en Augustus , een hitte buiten

grooter, dan tusfchen de keerkringen

in de verzengde luchtflreek , als zynde
tusfchen heete lucht en bloedwarm : en
wanneer de Barometer doorgaans ftond

ver boven de 29 rhynl. duimen, tot 3,

4 en 5 lynen; zynde de kragt der wind
uit het zuiden zuidwesten of noorden
o of I, met een heldere lucht. Zo
dat, men tyden agter een zulk eenc
droogte had, dat 'er immers nog in

dit: afloopend jaar, groot gebrek, was
a^n^het noodige regenwater, V005
r -^

mensch
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mensch en vee, en de Militairen zich

van grondig en brak water bedienden."

Deeze hitte en droogte, waarin de
lucht met een menigte Phlogiftique

deeltjes is opgevuld , heeft Overal

veel Ziekten veroorzaakt, vooral ook
onder de Militairen. My wierd uit den
Haag in dato den 6 September 1781 ge-
fchreeven , "dat het getal der Zieken
„ onder de Troepen van den Staat, op
5, 8000 begroot wierd": en uit Utrecot
in eenen brief van den 4 October, wierd
my bericht, "'er zyn zeer veele Zie-

„ ken in verfcheide plaatfen van ons

„ Vaderland: in Groningen is in de
„ voorleden week, het getal der ge-

„ Horvenen tot in de 60 geweest, en
5, reeds verfcheidene weeken, zyn 'er

5, by of over de 50 ten grave gedra-

5, gen, daar anders het middelbaar ge-

jj tal 18 is per week. Te Amflerdam
>, is het getal weder, tot 300 per week
« aangegroeid. Te Leiden zyn voor-

st leden week 50 menfchenbegraaven,
)> en daar onder 30 foldaaten. Te PFa^
y, geningen heeft federt hs^ïAugustus de
„ roode loop geregeerd, enveelenzyn
5, daar door weggefleept, maar ook
y, veelen door Gods goedheid hq^ildd'\

Is



Is dan zulk eene aanhoudende hitte

^n droogte pp zich zelven, alleen ge*

poeg om de lighaamen te verdroogen,
te ontfteeken, en galachtig te maken,
wat moet het dan zyn, en 'er van wor-?

den, als 'er zo veele oorzaaken by
Icoomen, als wy hebben voorgefteld? *t

Zal het nu wel noodig zyn meer te

leeggen, pm te doen zien, dat uit op-
gemelde, meer afgelegene oorzaaken
ontftaan moeten, die naaste oorzaa-

ken der gevreesde Najaars-koortfen? te

weeten, die fchielyke en ongeregelde
sffcheiding der geesten, en omloop
ó-QS bloeds, die brandende hitte, die

ontfteeking en uitftorting der gal, dat

bederf der vogten , die fleepende

^n doodelyke toevallen, na onder-
fcheid der ziekte, en die geheele wan-<

order en verwoesting in de vogten
en werktuigen van het lighaam. Uit

het dusver beredeneerde blykt darji

ook, waarom Sluys het ongezondst is,

nademaal al het gezegde in den volkoo-

menften zin aldaar plaats vindt, daar
het zelve in de andere Garnizoenplaat-
fen van Staats-Vlaanderen, of maar ten

deele of niet in dien trap gevonden
,word. Ook zal mqn hiei: uit in het by-
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xonder kunnen afleiden, waar by het

zy toegekoomen , dat 'er in het afge-

loopen jaar van 1781, te Skys zulk ee-

ne groote flachting is geweest, onder
het Regiment Switfers van Sturler, het
welk 20 veel geruchts heeft gemaakt;
en niet zonder reeden, want weinig
tyds na hun aankomst, lag byna het
gantfche Regiment zwaar ziek , 20 wel
Officieren als Gemeenen, en konde
geen dienst doen : daar ging geen dag
voorby, dat 'er niet ftierven, gelyk
wy boven hebben verhaald. Het
volk, dat op ftraat kwam of liever

kroop , zag er als fchimmen uit , ea
het aantal der dooden klom zeer hoog.
Men had het aldaar nimmer zo gezien.

Dan wyl het getal der dooden buiten

'slands, tegen de waarheid is vergroot,
zal ik hier het juiste getal opgeeven,
het zelve beftond uit een getal van 104
Militaire Mansperfoonen , en met de
Militaire Vrouwen en Kinderen daar
onder gereekend, bedroeg het eene
menigte van 149, te reekenen van den
4 Augustus , daage van hunne inruil-

king, tot den 12 December y tyde waar-
in ik dit fchreef, doch dit getal fta^t

te vermeerderea door verfcheiden,
die
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die nog kwynen aan de gevolgen der
Najaars-koortfen, en het niet zullen te

booven koomen.
Wat mag toch de reeden zyn van

die flachting? vraagt men met recht.

Alle andere oorzaaken, antwoord ik,

met andere jaaren gelyk ftaande, was
hier het groot verfchil en de byzonde-
re oorzaak , gelegen in hunnen afmat-

tenden Marscb, te vooren befchreeven,
dien zy op het laatst van July in de

' brandende hitte, eerst te land deeden,
van Breda tot Bergen op den Zoom , al-

waar zy, nog wel acht dagen, zich

moesten op eene moeijelyke wyze lig-

gen , en wagten na de fchepen , en
voorts te water naar Sluys: daar op het

verhaastend ontlaaden van hunne
fcheepen in die hitte : vervolgens het

bezetten der wagten en posten, in de
hitte des daags en koude des nachts,

met die vermoeide lighaamen, en met
2weet doortrokken kleederen. Doe
hier by, dat het /r«ir menigvuldig en
overvloedig en dus te geef was, het

geen zy ter verkoeling van de hitte,

•ryp en onryp, gezond en ongezond,
gulzig binnen floegen, met een menig-

-je koud water of genever. yooral
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nog moest zo een menigte volks, als

men in lang niet gehadt had, zo goed
men kon worden ingekwartierd, en

wierden dan meerder in aantal , in hui-

zen en kamers gelegd, als dezelve vat-

ten konden, ja gelegd op die kribben

en bedden, en onder die dekens, die

nog als warm waren van de ballons,'

die daar op hadden ziek gelegen of ge-

ftorveh waren. By gebrek van een
Hospitaal, moesten de zieken en ge-

zonden onder een liggen, zo dat ver-

volgens de een den anderen aanftak

en ziek maakte: en zo veel zieken en
dooden, als dagelyks wierden in het

midden van de flad begraaven , brag-

ten niet weinig toe, om het bederf der,

lucht alom in top te doen klimmen.
Veeier levenswys en gebruik van ver-

keerde en nadeelige behoed- en ge-

neesmiddelen, bragt hier in ook veel
toe. En zo meen ik dit verfchynfel

verklaard, en tevens genoeg gezegd
te hebben, van de waare oorzaaken van
de Najaars-koortfen in de Garnizoen^
plaatfen van Staats-Vlaanderen , vooral
by de Militairen: dus gaan wy over om
derzelver Kenteekeneii te befchryven.

^. DEEL, E TWEE-;
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TWEEDE AFDEELING.

Vtin de Kenteekenen van de Najaars-
koortferiy in de Garnizoenplaatfen van
Staats-Flaanderen.

Om aan het oogmerk van het twee-
de deel der Vraage best te voldoen,
2al ik die Koortfen, welke in Staats-

Vlaanderen y meest onder de Militai-

ren, heerfchen, vertoonen in derzel-
ver veelvuldige en onderfcheidene ver-
fchynfelen, na derzelver onderfchei-
den aart, trap en maate, van het be-
gin, 20 ver mogelyk is, tot het ein-

de toe.

. De Koortfen beginnen en ondekken
zich met eene vermoeidheid en traag-

heid in de beweging der fpieren en
der geleden, zo dat men de Soldaaten
2iet fleepende gaan, na de parade of
hunne posten: vraagt men hen, wat
hun mankeert, zy antwoorden zulks
niet te weeten, dan alleenlyk, dat het
hun zo in de armen en beenen zit.

JVlen ziet hen, die daags te vooren
nog vrolyk en wel waren, nu hunnen
dienst met moeite verrigten, nu droef^

geestig alleen zitten met de handen aan

het
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het hoofd. Ter naauwer nood kun-

nen zy op fchildwagt ftaan, het geweer
moeten zy in hun fchilderhuisje zetten,

want het valt hun zo zwaar op de
fchouder, of het honderd pond woeg:
willen zy hun tyd van twee uuren op
hun post nog uithouden, dan moeten
zy zich of in hun wagthuisje of tegen

de wallen plaatfen, in eene liggende

geftalte, tot zy van hun post worden
afgelost: Men ziet wel eens op de pa-
rade, dat de een en ander het moet
opgeeven, of hy zou nedervallen, die,

dan fleepende na zyn kwartier gaat, of
door een zyner kameraden derwaards
geleid word. In zo een tyd gebeurc
het wel, dat meer Soldaaten als noo-
dig zyn naar de parade worden gc-
ftuurd, om des noods de plaats van de
ziek wordende Soldaaten terftond te

beflaan. De eetlust is nu geheel ver-

looren, zy verklaaren nergens zin,
nergens trek toe te hebben. Zy voe-
len eenen bitteren fmaak in den mond

,

dat wel zo ver gaat, dat eenigen kla-

gen , als of zy gal in den mond had-
den. De oogen ftaan fliauw en ge-
drongen in het hoofd, en het wit der-
weiver , is van eene geelachtige ko-

E 2 leur.
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leur. De tong is droog en beflageny
inet eene witte, geelachtige of bruinach-
tige korst , en iets dikker dan in den
ftaat der gezondheid. De adem geeft
eenen onaangenaamen reuk van zich,
iaftinkt wel eens zo, dat het, voor ee-

nen byliggenden flaapkameraad , niet

te verdraagen is. De pols is fnel

,

zwak en klein, en word, na maate de
Koorts doorkomt, fneller, grooter,
fterker, voller en harder. De adem-
haling word moeijelyk en fchielyk.

De lyder begint menigmaal te geeu-
wen, en zich uit te rekken; zyn nage-
len worden blaauw, zyn handen en
voeten koud, 'er gaat eene trilling en
huivering over zyn geheel lighaam

,

en de koude is dan by den eenen meer-
der by den anderen minder. Zy wor-
den fomtyds zo koud, dat zy beeven
en klappertanden, en zich niet ftil kun-;

nen houden, en niets hun warmte aan-

brengt, fcboon zy met eene menigte
oude montecringen,, boven de gewoo-
ne overdekfelen beladen worden. Na
dat de koude wat geduurd heeft, be-
ginnen de lyders te walgen , klagen
over eenen band en benaauwdheid
voor bet hart, raaken aan het braaken,

en
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en fpuwen een menigte bedorven gal

uit, yan verfchillende koleur : fommi-
gen hebben looze braakingen, raaken

niets kwyt, zyn daar door het be-

naauwdst, en doen hun lighaamen

veel geweld aan. De dorst is onge-

meen groot , en hoewel zy veel drin-

ken, 20 lescht dit hun dorst niet, maar
fchynen nog te meer te dorften, en
weeten denzelven niet te lesfchen. Na
dat zy korter of langer, met meer
of minder koude , geworfleld en ge-

ftreeden hebben , word die koude
trapswyze in hitte veranderd, die zich

verfpreid over het geheele lighaam,
en van eenen droogen aart is: deeze is

zeer verveelend, zo dat zy die nieC

draagen kunnen , wel eens alles vaa
hun iyf af fmyten pm zich te verkoe-
len , en men fonijtyds werk genoeg
heeft, om hun te weerhouden, dat zy
niet in de open lucht loopen, om zich

te verlugten. Nu is ook de hoofdpyn
hen kwellende, die wel eens tot eenen
byzonderen trap klimt, en hun zeer
fterk, langduurig en hardnekkig by-
blyft, weerllaande alle aangewende
middelen. Het is wel eens , zeggen zy,
pf hun hoofd berften zoude , hier van

E 3' ziet
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ziet men hun dan veel bewonden, met
hunne neusdoeken om het hoofd, kla-

gende over hoofdfmerte. De flaape-

loosheid en ongeduurigheid is ook die

Koorts eigen, men zoekt te flaapen

en men kan niet, en dit verveelt den
armen foldaat zeer, dat hy ook daarin

geen aflosfing van fmert kan vinden.

3Öe pis is doorgaans van een bruine of
hoogroode koleur, en dikwyls troe-

bel: ook wel eens zo brandig, dat de
lyders van pyn klaagen in het water-
maken. Dan na deeze tobbing en
arbeid, word eindelyk de drooge hitte

in eene vogtige veranderd, het zweet
begint uit te breeken, en overal voor
den dag te koomen, en de aanval van
de Koorts neemt daar mede een einde.

Zyn die Koortfen van eenen zagten
aart, dan zyn het tusfchenpoozende,
die om den anderen dag weerkoomen,
zo dat de lyders in die tusfchenpoozin-

gen hunne kragten weer vergaderen.

Zo dan de natuur zich zelven redt,

vooral geholpen door een goeden le-

vensregel, en gepaste geneesmidde-
len, dan worden de aanvallen geduu-
rig minder, op het laatst weinig, en

blyven na veertien dagen of drie wec-
ken



OVER DE NAJAARS-KÓORTSEN, 'jt

ken geduurd te hebben, geheel wegj
Deeze goedaartige Koortfen hebben
nogtans meer by de ingezetenen, dart

de vreemden, gelyk de Militairen zyn,
plaats. En gebeurd het, gelyk het ge-

beurd, dat de Militairen deeze hebben
^^

én daar van in korten tyd herftellen,

men ziet hun al veelfints door weder-^,

koomendé Ko.ortfen bezogt, die huil'

wel eens tot in January of Febrüarf
koomen aantasten, en doorgaands ver^;

oorzaakt worden door hun wagt- eil

dienstdoen, en verkeerde levenswys.
Maar zo gunftig zyn de Koortfen

gewoonelyk by de Militairen niet, "l^

^yn by hen den meesten tyd, van een
verhefFenden aart; de eene Koorts is

niet afgeloopen of de andere begint
weer: ja wei eens zyn zy van eenen
aanhoudénden en geduurigen aart: en
deeze zyn het die veelen naar het graf
fleepen. Niet zeldzaam vermengt zich
met deeze Koortfen een Galloop, die
eenige dagen aanhoudt, en fomwylen
zo fterk is, dat 'er de lyder het leeven
mede zoude infchieten , als men de-
zelve in tyds niet tegenging. Ook is

het niet vreemd, dat die Koortfen by
eenigen beginnen, met een Boort, zo

É 4 dat
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dat de Soldaaten eenen overvloed van
kwaade ftoffen, van onder en van boo-
ven kwyt raaken, en hunne levens-

kragt daar door 20 gefnuikt word, dat

men hen door kragt van geneesmid-
delen moet ftaande houden.

In die Koortfen, die van eene
kwaadaartige natuur zyn, vermeer-
deren de toevallen en verfchynfelen

,

by den aanval van de Koorts van dag
tot dag, en worden veel zwaarer. De
oogen beginnen hoe langer hoe meer
traager, flaauwer en gedrongener, in

het hoofd te ftaan, en dikwyls te

traanen. Het aangezicht word dage-
lyks bleeker en meer betrokken, en
zet teekenen van een aannaderenden
dood. De tong word bruiner en zwart-

agtig, ook wel eens ziet men dit aan
de lippen en het verhemelte: ja de ,

tong krygt tevens ook eene trillende

beweging, zo dat de lyder de tong
met moeite uitfleekt, en niet verder
kan uitfteeken dan tot de tanden , en
die uitgebragt hebbende vergeet weer
in te haaien. De adem is heeter, en
ftinkt meer. De pols is zeer ingetrok-

ken, Haat ras en klein; en de ademha-
ling word van tyd tot tyd moeijely-

ker.
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ker. De huid is zeer heet en droog;
en geeft by de aanraaking een on-
^woone fteekende hitte van zich.

De dorst is onverdragelyk , de hoofd-

f)yn
onlydelyk. Na dat deeze aanval-

en eenigen tyd hebben geduurd, wor-
den de lyders ylhoofdig, zonder ee-

nige kennis van het gevaar, waarin zy
zyn, of zoncler eenige aandoening,
van al het geen rondom hen gebeurd.
Sommigen krygen ook fterke zenuw-
trekkingen. Vervolgens liggen zy ge-
woonlyk op den rug, met opgetrok-
ken knieën en open mond : het hoofd
hangt door zwakheid aan eene zyde,
en de oogen zyn of gefloten of half
open, de tanden dikwyls fterk op een
gefloten , zo dat men hun niets kan in-

krygen. Zo liggen zy dan of myme-
rend of zeer Itii, en als in een vasten
.flaap: maakt men hen in dieri fl:aac

wakker, zy kunnen dan met de groot-
fte moeite eenige, dikwyls onverfl:aan-.

baare woorden uitbrengen, waar me-
de zy fomtyds hunnen nood te kennen
geeven, anderen openen flegts iets hun-
ne oogen, of zoeken iets met wyzen
aan te duiden. Na twee, drie of vier
.dagen, in dit Iaatfl:e gevaar verkeerd te

E 5 hebi
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hebben, komt 'er een crifis, die zeer
rerfchillend is. Eenigen ontworflelen
het gevaar, en beginnen langzamer-
hand te herflellen, het zy dat de na-
tuur zich zelve redt, of door wel
toegediende hulpmiddelen : anderen
bekoopen het met den dood ; doch
daar zyn 'er wier ziektq overgaat, of
in derdendaagfche Koortferi , die wel
eens lang en hardnekkig aanhouden,
zo zy in 't volgende voorjaar niet her-
Hellen : of in Teering, of in Geel-
zugt, dan allermeest in Waterzugt.
Somtyds ooL koomen de verheffende
Galkoortfen, van het ergfte foort,
zeer naby aan de Rotkoortfen, ja ver-
anderen en verwandelen wel eens in

volkoomene Rotkoortfen. Men kent
de teeringachtige en uitdroogende
Koortfen , uit die geduurige Sluip-

koortfen (voorial na den eeten) dat aan-

houdend zweeten, die brandende hit-

te, die drooge kug, die ontlasting

van veele zoete fluimen in den mor-
genftond, en de vermagering van het
hghaam. De Geelzugt laat zich ter-

ftond zien, door de geele koleur in

het wit der oogen, welke zich vervol-
gens verfpreidt over het geheele lig-

haam.
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haam, ook uit het geel fpeekfel ert'

donker geel water , en diergclyken.

De Waterzugt befpeurd men uit de
loomheid in alle de leden, en het zwel-
len van de beenen en buik, vooral te-

gen den avond, gaande gepaard met
eenen droogen hoest, moeijelyke
ademhaling , fomtyds fchommeliB^
van het water in den buik, groofen
dorst, hardlyvigheid en geringe ont-
lasting, van water en zweet. Dan ik
fcheide hier van af, want over de ken-
teekenen der Koortfen in 't gemeen,
en van elk foort in het byzonder, is

zo veel en zo overvloedig gefchreeven
in alle taaien, dat een iegelyk hier ligt-

lyk te regt kan raaken, en elk na
zyn verkiezing, die aucteuren kan na-
flaan , welke hy voor de besten houdt,
waarom ik 'er geen zal opgeeven, om
dat ik verleegen zoude zyn, wien ik
de \roorkeur zoude moeten geeven.
Alleenlyk, wat de Rotkoortfen be-
langt , verdienen , onder de jonglle
fchriften daar van, ook geleezen te
worden, de Jaarboeken van January
1780, QTi de Gekroonde antwoorden van
de Heeren J, Veirac en B, Husfem over
de Rotkoorij&n op de O. L Scheepen, ge-

plaatst
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•plaatst in het zesde deel van het
Zeeuwfche C^enootlchap.

. Dan, vooral, moet men de bevin-

ding raadpleegen, wyl zo veele men-
fchen 'er zyn, zo veele verfchillen-

de toevallen en verfchynfelen plaats

hebben, die onmogelyk alle te be-

fchryven zyn.

Doch het is niet genoeg de oorzaaken

en kenteekenen van een kwaa,d te wee-
ten, ten zy men tevens zich bevlyti-

ge, om onderzoek te doen op de bes-

te behoed- en geneestnidde/en, dasir tegen.

Wy gaan dan daar toe over, om naar

te fpeuren , welke de beste behoedmid-
delen zyn.

DERDE AFDEELING.
Van de beste behoedmiddelen , welke tC'

gen de Najaars-koortfen , vooral by de

Militairen y kunnen aangewend worden.

Kan tegen zulk een Ziekte, welke
de Militairen in Staat \-Flaanderen ,

'sjaarlyks zodeerlyk teiftert, enveelen
derzelver het leeven beneemt, niet

genoeg voorzien en gewaakt worden;
men moet dan nagaan, welke de beste

behoedmiddelen daar tegen zyn.
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My dunkt dat dezelve, tot twee
foorten te brengen zyn.

I. Het eerfte foort der hehcftdmiddelen

beftaat, in het wegneemen ofvermin»
deren der opgetelde oorzaaken,

II. Het tweede: in zich te bedienen van
voorbehoedende Geneesmiddelen,

T. De oorzaaken^ die geweerd of ver-
minderd moeten worden, hebben wy
tot drie clasfen gebragt, welke orde
wy dan ook hier volgen.
A. De eerfte, zag op het Vlaamfche

lucht' en landsgejiel. Dit te veranderen,
is eenevolfcrekte onmooglykheid. Het
eigene, het characterizeerende , dat
'er in die lucht is, zal 'er denkelyk wel
altoos zyn en blyven , gelyk het zich
toedraagt met alle landen en climaa-
ten. Daar het dan onmooglyk is, en
buiten het bereik van 's menfchen
kragt, om de lucht aldaar een ander
belban te geeven; moet al de toeleg
zyn, voor zo ver het kan gefchieden,
om dezelve te verbeteren. Maar ook
hier toe doen zich oneindige zwarig-
heeden op, by voorbeeld: hoe zal
mzïi de zoute zeedampcn, de pinken-

de
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de flikken, de rottende visjes en infec-

ten, en veele andere dingen weeren?
L)it is de zwarigheid. Evenwel moet
men doen , al wat men kan. Hoe
meer flikken tot de fchorren aanwas-
fchen, en hoe meer bekwaame fchor-

ren, door ind^king, tot landen ge-

maakt, en bebouwd worden, hoe
meer de lucht daar door herfl:eld en
verbeeterd word: zo heeft men van de
bedyking van de Hoogeplaat of Hoofd-

flaat in Staats-Vlaanderen, gefchied

ten jaare 1779, wat goeds te wagten,
en het is te wenfchen, dat men hier in

op alle gefchikte plaatfen mooge voort-

gaan.

Zeer noodig zyn ook, kragtige Or-
donnantien te fl:ellen of uit te voeren,
waar by de Visfers verbooden en belet

worden, om hunne vis, die zy ver-

werpen, niet te fmyten op hooge flik-

ken en fchorren, daar zy hggen te

ilerven en ftinken, maar levendig in

Jiet zeewater zelve.
' De Dyken en Landen met boomen
te beplanten, zoude hier toe ook van
goede uitwerking kunnen zyn, om dat

die de lucht verbeteren , en de zee-

rampen kunnen a&eeren.
En
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En wyl de Militairen, vooral die uit
tegengeftelde ja hooger en drooger
landen koomen, hier van het meeste
te lyden hebben, zo komt ons hier
omtrent het beste voor: of dat de
Regimenten , die byna in foortgelyk
luchtsgeftel leggen, hier werden ver-
plaatst, by voorbeeld van Zeeland in
Staats-Vlaanderen , op dat de veran-
dering zo trapswyze en langzaamer-
hand gefchiede: of dat de Regimenten
hier gelyk de Conftapels,. zes jaaren
bleeven leggen, waar door zy , het
eerfle jaar hebbende doorgeftaan, aan
het inademen van deeze lucht zouden
gewoon zyn, en minder te lyden zou-
den hebben: waar by dan nog komt,
dat 'er veel jaaren zouden verloopen,
eer het een Regiment te beurt viel,
om hier wederom in te trekken, en
dus dezelfde perfoonen flegts maar
eens, of op zyn best tweemaal in hun
leeven , hier zouden koomen : of dat
men, gelyk men eigene troepen heeft
voor den Zeedienst, Mariniers ge-
naamd, zo ook eigene troepen van
Staats-Vlaanderen had, die daar blee-
ven, en van plaats tot plaats in Vlaan--
.deren veranderden, waar toe in tyd

van
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van vreede, drie Regimenten genoeg
zouden zyn. En dit laatfte zou moog-
lyk het befle zyn, want zy zouden dan
gelyk ftaan met deinwooners, en aan
deeze zoute lucht zo wel als aan de
zoete , eenmaal gewoon zynde , daar
in gelukkig tieren, als blykt uit alle

zulke Militairen , die , hun paspoort
bekoomen hebbende , hier met 'er

woon zich hebben neergezet, die zo
gezond als elders zyn : en van zulken
heeft men een aantal in Staats- Vlaan-
deren , die aikomftig zyn , zelf uit

Switzerland, Duitschland, ja Schot-
land, en die van de lucht niets kwaads
meer gevoelen. Derhalven zoude dit

zyn, een van de gereedfle en zekerfte

behoedmiddelen , welke ligtlyk was
in gebruik te brengen; altoos wat
aanbelangt een langduuriger verblyf
der Regimenten in de Vlaamfche Gar-
nizoenplaatfen, ten minden het fucces-

five changeeren der Regimenten van
plaatfen tot plaatfen , die niet ver van
den anderen gelegen zyn , en dus el-

kander byna in luchtsgeftel gelyk ftaan:

want het changement der troepen,
•van het eene einde der Republiek naar

eencn anderen oppoüten oort, kan niet

an-
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anders als de nadeeÜgfte gevolgen heb*
ben. — Wilde men hier in Vlaande^
ren, de naauwkeurige lysten der Mi-
litaire dooden, federt deeze loopen-*;

de Eeuw ópmaaken > zou het evi-

dent blyken, dat de Regimenten vry
minder dooden hadden, toen zy drie

jaaren achter een hier lagen, (de jaa-

ren door een gerekend) als federt zy,

van jaar tot jaar veranderen van Gar-
nizoen. — Zeeker de Militairen zou-
den daar tegen zyn, uit een vooroor-
deel tegen Staats-Vlaanderen , en eeri

zugt , om hoe eer hoe liever te ver-
trekken; maar dit doet de zaak zelfs

niet af, nog maakt eenigen inbreuk op
myne bovengenoemde Helling. En za
lang men daar toe niet kwam , zoude
ten minften kunnen plaats grypen, ee-
ne trapswyze en fuGcesfive verande-
ring , van gelykfoortige tot gelyk-
ibortige plaatfen. Dit fluk verdient
zeker den aandagt, en is van oneindig
meer nut en voordeel, voor de ge-
zondheid en het leeven der Militairen,
dan men in den eerden opflag wel den-
ken zou. Ik heb hiervoor my, niet al-
leen het gezach en getuigenis der groot-
üe mannen, maardat meer afdoet, eea
X DEEL, F ge-
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geflaafde bevinding van alle tyden en
eeuwen. *- En al, die dit bedaard be-

ziet, uit een ftaatkundig , wysgeerig,

of geneeskundig oogjmnt, zal het ge-

reedelyk toeflemmen.
B. Wat nu verder de Garnizoen^

flaat/en aangaat. In dezelve behoorde
inen alle voorziening te doen, en alle

behoedmiddelen zorgvuldig in acht te

neemen, tot welzyn van het gemeen
en de Militairen. De gragten, floo-

ten, ofduiven, en alle waterleidingen,

moeten wel zuiver en fchoon gehou-
den worden, en des zomers zo wel als

des winters, zo ver doenlyk is, met
zoet loopend water voorzien worden.
De mist en alle vuilnishoopen moesten
uit de plaatfen geweerd worden , en al

was het des zomers, dagelyks naar bui-

ten gevoerd worden. Men moest, ge-

lyk op fommige plaatfen gefchied, zo
overal, op boete belasten, dat ten min-

ilen tweemaal in de week, alle de in-

gezetenen hunne ftoepen, flraaten en
rioolen , wel zouden fchoonmaaken
en zuiver houden. 'Er moest een fterk

verbod zyn, tegen het leggen van vuil-

te , van afval van vleescn en vis , en

van doode krengen^ of wat het zy^
pp
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Op de ftraaten en wegen, en daarin

jnoest geene oogluiking plaats heb-

ben. Men vindt hiervan eenepryswaar-»

'dige Publicatie t van de Regeering van
Arnhem van den 20 October 1779, in de
Jaarboeken van January 1780, ten al-,

len tyden der navolging zeer waardig*
" Het is te bewonderen, daar onze Ne*
. derlanders anders 20 ziiidelyk zyn, iix

opzicht van hunne huizen, dat zy daar
in boven andere Natiën , den roem
wegdragen, dat 'er in gemeld opzicht:

niet meer gezorgd word, want ze-
ker hierin waren veel verbeteringen
noodig. De Magiftraten moesten 'er.,

zo veel mooglyk is, in voorzien, dat
geen vleesch of vis , dat befmet of
verrot is, wierd verkogt: nog onrype
en fchadelyke fruiten wierden ter

markt gebragt. De Varkens-kooten
moesten in de fteeden en forten, niet

veroorlofe worden , en bovenal niet

toegelaaten by Burgers, die Soldaaten
in kwartier hebben: ik zoude hetzeifr
de zeggen , van het houden van Kony-
nen, doch dat is 20 gemeen niet* Goe-
de orders zyn 'er ook noodzakelyk^
op het ruimen der fecreeten , en zulks
behoorde niet in het heetfle van den

F 2 %Q^
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zomer te gefchieden , gelyk maar al te

veel plaats heeft. Het moest niemand
vryflaan , binnen zyne erve een eigen

asch- en vuilnisput te hebben. En de '

Stadsdienaars, moesten op het een en
ander, dagelyks goed toezicht hou-,

den. De Landsbaazen of Aannee-
mers, moesten verpligt zyn, om al

die ruigte en vuilte, die zy by het
fchoonmaaken der ftadsgragten 'er uit-

haalen, niet aan den oever te laaten

liggen flinken, maar dezelve naar el-

ders te vervoeren.
' ''Of nu 't planten van boomen, bin-

„ nen en rondom de fteeden , voor-

„ deelig of nadeelig zy , voor de ge-

y, zondheid der menfchen: of de lucht

„ door derzelver uitwaasfemingen, ge-

,;, zuiverd of befmet word : en welk
5, foort van boomen, meest of minst

5, voordeelig of nadeelig zyn". — Zal
menweeten, als die opgegevene Vraag
door het Utrechtfcbe Genootfcbap

,

2al beantwoord zyn: zo is ook in op-
zicht van het planten der boomen, op
de kanten der zaay- en weilanden,
xliergelyke Vraag voorgefteld , door
•het Bataqtsch Genootfcbap te Rotterdam.

Maar hoe zal men het begraaven
der
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der Lyken, binnen de fteeden en for-

ten doen ophouden, dit verouderd ge-

bruik, is moeijelyk in onbruik te bren-

gen. Dan het komt my voor, dat

men in den ziekentyd , deezen weg
moest inflaan, om de Lyken der Mili*

tairen , buiten de lleeden en forten in

de buiten werken te begraaven: zy
zelve zouden 'er het meeste nut van
hebben , en in deeze maar gemeen
flaan met aanzienelyke en weldenken-
de luiden , welke buiten de lleeden

hunne grafplaatfen verkiezen, en zul-

ke zouden met weinig omflag te vinden
zyn. Ook konde men zich van on-
gebluschte kalk bedienen , op dat de
lyken te fchielyker zouden vertee-

ren, en minder de lucht befmetten,
gelyk gefchiedt in fommige lleeden,
daar velen in de kerk worden begra-
ven.

C. Eindelyk zullen de Militairen in

zich zehen moeten zoeken en vinden
de verdere behoedmiddelen; hier in
bellaande.

Voor eerst: dat zy niet marfcheeren

,

dan in het morjaar , gelyk dan ook al-

toos pleeg tegefchieden; dantenvoor-
lecdgn jaare; door den Oorlog met En-

F 3 g^'.
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geland zo niet konde plaats hebben.
Als ik van het voorjaar fpreek, moet
jk doen opmerken, dat de Maanden
Maart en j4pril daar toe al dikmaals
minst gefchikt zyn, wyi de troupesop
marsch ibmtyds te veel lyden door re-»

gen, hagel, fneeuw en koude des
morgens en 's avonds enz. Zo dan
zoude de maand Mey daar toe de uit*

neemendfte zyn, en wel na de geda^
oie Exercitien, als wanneer voorge-
melde ongemakken minder , en die

van de hinderende hitte nog niet aan-
wezend zyn: waar by nog dit voor'
deel komt, dat dan de Militairen niet

terftond by hun aankomst in Vlaande-
ren door de Exercitien zouden wor-
den afgemat. Voorts dat de marsch
te lande, zo de nood geene verhaas-

ting vordert, gedaan werde op de
makkelykfle wyze , zo dat zy i^i^t te

lang op éénen dag marfchèeren, veele

•rustdagen en goede rustplaatfen en lig^

gingen hebben, en 'er in voorzien wor-
de, dat zy zich zelven niet verwaar-
loozen. En dat de marsch te water
zo wierde ingericht , dat zy meer
fcheepen hadden , en dus minder volk

in één fchip > om te lugter en ruimer
te
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te kunnen liggen, wyl zy anders al

onderweg in een dispoütie vallen om
ziek te worden. Vervolgens moesten
zy, met de fcheepen aankoomende,
niet te zeer verhaast worden, om hun-
ne goederen te ontfcheepen, of zulks
liever, zo 'er gelegenheid toe is, door
arbeiders en werkluiden laaten doen,
gemerktveelen zich anders afwerken en
ziek worden. Nog waar het goed,
datzy niet dien eigen dag en nacht van
hunnen aankomst moesten de posten
en wagten bezetten, maar dat zy eerst

konden uitrusten van hunne geledene
fatigues, en die posten nog bezet ble-
ven, door het oude Garnizoen, datzy^
koomen aflosfen.

Ten tweeden: moesten de Exercitien
gefchieden, wanneer de dagen heet
zyn, des morgens en 's avonds, enby
winderig en nat weer worden uitge-

fteld. Zo moest ook de Parade in de
heete zomermaanden liever voormid-
dags om acht of negen uuren gefield
worden, als om elf uuren, wanneer
het te heet is. Des nachts behoorden
de fchildwagten van goede jasfen of
överrokken voorzien te zyn, gelyk
by fommige Regimenten die pryzely-

F 4 KQ
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«

Ice gewoonte is. Zeer nuttig en noo-
dig zou het zyn, dat de fchildwagten,
geduurende de zomer-hitte, niet zo
lang als gemeenlyk gefchiedt, aan de-

Ztlve blootgefteld wierden, of in de
open lucht, of in een klein naauw
fchilderhuisje ; en dat de flatieuuren^

20 wel dan, als in vehemente koude
wierden verkort. Men begrypt het
doorgaans kwalyk , men vermindert
den tyd van fchilderen wel in groote
vorst, maar niet in groote hitte, daar

het laatfle al zo fchadelyk is, als het
eerde, en dus elkander gelyk flaati

ja ik zou liever zeggen ongelyk, want
«en vehemente hitte is nadeeliger, dan
een vehemente koude, 'er zyn toch
meer behoedmiddelen tegen de kou-
de, dan tegen de hitte. Ook ware
het beter dat de oude Vaderlandfche
kleeding voor de Pruisfifche weer in

trein kwam ter bekwaamer dekking
van het volk; ik fpreek in eenen Ge-
neeskundigen zin. Het is goed, dat

Zjf die in de open lucht (laan in eene
matige beweging zich houden door
wandelen of door manoeuvres met het
geweer te maaken. Dewyl de nacht-

koude na eenen Jieeten dag hetlighaam
fchie^
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fchielyk aandoet heeft men zich, 2.0

veel mogelyk, 'er tegen te wapenen:
en zich vooral te wagten voor de eer-

ite koude in September, en de laatfte in

Mey, als welke veel inbreuk doet op
de gezondheid: hier van het oud va-

derlandsch versje

:

P^oor de eerfle koude en leste ^

Moet men zig myden als de peste.

Allermeest moet men toezien, dat
zulken , die reets de ziekte onder de
leeden hebben, niet optrekken en
Wagten doen, of fchoon zy zich daar
toe gewillig toonen; ook moet men
niet te haastig zyn om de reconvales-
centen daar toe te gebruiken, nade-
maal de eerfle anders te harder ziek
worden, en de laatfte wederom inftor-

ten, en beider ziekte gevaarlyk word.
Wel is waar, men zou kunnen tegen-
werpen, dat zv in het veld zynde wel
grooter ongemakken te verduuren heb-
ben, en dat een krygsman daar van
niet moet weeten. Doch men moet
daar uit geen befluit trekken tot hun-
nen ftand buiten het veld, in het eer-
fte geval kan het niet anders zyn, maar
in het tweedeis het onnoodig, en doet

F 5 meii



po G. W. CALLENFELS ANTWOORD

jnen wyfelyk met zyn volk te fpaaren,

ook weet elk hoe veele ziekten in de
legers te velde door geledene onge-
makken zich opdoen, enhoe veelen'er
fterven.

Dan nog moet men altoos beden-
ken, dat een foldaat een mensch is

van gelyke aandoeningen en beweging
als alle anderen , die in tyd van
nood zyn leven en gezondheid wel
niet moet ontzien, maar buiten nood
zorgvuldig moet bewaard worden ten
diende van het Vaderland. Het is dan
maar eene noodelooze verkwisting bui-
ten het veld, den oorlog en nood,
dezelve niet te ontzien en even eens
bloot te flellen aan alle ongemakken,
die men vermyden kan: ik fpreek als

een Geneeskundige , ik fpreek van
Staats-Vlaanderen , om ze daar te be-
hoeden tegen de koortfen.

Tenderden: moest 'er opzicht gehou-
den worden op hunne levenswyze, op
dat zy geene overdaad doen in fterke

dranken, ook niet te veel koud wa-
ter, koude karnemelk, ofte veel hee-
te thee en kolïy water inzwelgen. Daar
in alles de maat goed is , is hier in

yooral de overmaat fchadelyk. Het
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eeten van onryp, van ongezond, et^

van te veel fruit moest hün volftrekt

worden verboden, ook van alle na:«^

deelige fpyzen als fpek, gedroogde
vis, raauwemosfelen, vet vkesch,be-
dorvene vis, te grooten overvloed van
garnaalen en diergelyken. Daar en
tegen moesten zy, 't geen in de Cliamr
breen makkelyk kan gefchieden ; voor-
zien worden van verfche en gezonde
groenten, moeskruiden en vrugten,
die in Staats-Vlaanderen nog al voor
eenen matigen prys te bekomen zyn,
geele wortelen of peen, cichoryen of
bittere peen, roode en andere kooien,
endivie, raapen of knollen, aardap-
pelen, falade, pastenakels, ook ra-

dys , rammelasfen , appelen , vooral
zuure, gekookt en gebraaden, en ande-
re moeskruiden en vrugten te lang en
veel om hier op te tellen. Van platte
of roomfche boonen, fnyboonen, en
zuikerboonen kunnen zy zich ook be-
dienen, doch met mate, want die zyn
zo gezond niet ; voorts moest hunne
fpyze zyn foupe, gort, gierst, ryst,
Jiarnemelks-pap. By dit alles kunnen
zy gebruiken met zout gefprengd rund
j^leescb, zoute vis, goede verfche vis,

m
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Cn pekelharing , of wat de tyd ople-

vert. En boven al moesten zy veel

zeekoraal ofkrabbekwaad, molfla , fcor-

foneelen en waterkers eeten, dat zy
zelve overal om niet trekken, ofvoor
weinig geld bekoomen kunnen , uitge-

noomen de fcorfoneelen.

Gelyk men in openbaare geftichten

en zaamenwooningen van menfchen,
als Weeshuyzcn , Gasthuyzen , en an-

dere, regulativen heeft, wat op eiken

dag der week moet worden opgedischt,

zo kan men in navolging van dien in

de Chambreen een lyst of regulative

geeven van de beste, gezondlle, en
min kostbaare fpyzen, na de onder-

fcheidene faifoeneri des jaars, om by
lederen dag der week op te disfchen

,

en zo zou nïen voorkomen een wille-

keurige en veelfmts nadeelige ver-

kiezing van ongezonde fpyzen.

Ten vierden: Komt vooral in aan-

merking de verbetering der inwoo-
ninge. De Capiteins behoorden te

zorgen, dat 'er niet te veel faamen
in ééne barak, huis of kamer waren.
Vier in ééne barak is al genoeg, en
het moet al eene goede ruime en luch-

tige kamer ofchambree in een burger-
huia
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huis zyn, daar twaalf nacht en dag lo-

geeren. Daar moet zeer op gelet wor-
den om te vooren gezegde redenen.^

En kon men het eenmaal daar toe
brengen , dat ieder een bed en kribbe

voor zich alleen hadde , het was des

te gezonder.
Booven al moest by het inkoomeii'

van een nieuw Garnizoen goede in--

fpedtie worde genomen op de kribben,

bedden, dekens en matrasfen, of die

zuiver, fchoon en onbefmet zyn, en
niet zulke, op welke nog even te voo-
ren, die van het uittrekkend Garni-
zoen hebben uitgeziekt of geftorven
waren : zodanige moesten afgekeurd
en andere in plaats bezorgd worden.
Het is waar dit heeft kosten en moeite
in, maar men kan voor de gezond-
heid en behoudenis van het volk niets

te veel , niet genoeg doen : men kon
op middelen bedagt zyn om die meer-
dere kosten te vinden , het zy dat daar
voor iets meer van de Militairen be-
taald wierd; het zy dat die kribben,
bedden, dekens en matrasfen, uit de
Lands Magazynen mogten gehaald
worden. Die ziek vallen moesten van
de gejonde worden afgezonderd, en,

ia
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in eeft ander bed en ander vertrek
worden gelegd. En de raamen en
venfters moesten ter bekwamer tyd
en flond worden geopend en gefloo-
ten ter bekooming van verfche en
goede lucht. De ondervinding heeft
geleerd, dat toen de foldaaten zo niet

by een lagen en chambreen hielden,
maar hier en daar by kleine partyen
verfpreid by de Burgers inwoonden,
en dus hier één, gints twee, elders

drie , vier , ten hoogfte zes lagen , zy
vry gezonder waren en bleeven,
waar van de reeden boven is opge-
geeven. Het zoude eene uitneemende
zaak en voor de gezondheid zeer voor-
deelig zyn, zo wanneer 'er voorde
ongetrouwde op 's Lands kosten in de
Garnizoenplaatfen , byzonder in Sluys,
vaste huyzen waren, met goede rui-

me kamers , en voorzien van het noo-
dige huisraad , te weeten , bedden , ta-

fels , ketels , potten , en alle gerieflyk-

heden, en als dezelve ftonden onder
een geduurig nauwkeurig opzicht van
daar toe gelasten.

Ook zyn Hospitalen ten uiterften

noodig voor de zieken. 'Er is een te

Sas vim Gend ia het begin deezer eeuw
ia
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in de fuccesfie oorlog gebouwd , datzeer
goed en ruim is, doch dat niet ge-
bruikt word. Het zogenaamde Hos-
pitaal te Shiys is nog tot het jaar 1779
gebruikt geworden , dan gemerkt het
eigenlyk tot geen Hospitaal was aan-
gelegd : maar beftond in zolderver-
trekken boven het Gasthuys, federt
den jaare 1740 daar toe ingeruimd,
welke vry te benauwd waren, en waar
in men op zyn best, maar honderd of
honderd vyftig zieken goed fchiks kon-
de leggen (fchoon men het voor meer
had berekend); de fondfen tot des-
zelfs onderhoud niet toereikende wa^
ren, en de befoldinge voor Doctor en
Apotheker te gering , zo is het zelve
na menigvuldig herhaalde klagten,
in boven gemeld jaar doar den Raad
van Staaten afgefcfiaft en vernietigd.
Dan federt dien tyd hebben de Re-

gimenten van ^cronius, den Erfprins^
Wallons van Grenier , en de Switfers
van Sturler, dat gemis ondervonden,
en het is duidelyk gebleken, dat nog
beeter is een liegt Hospitaal als geen,
nademaal door een Hospitaal de zie-
-ken van de gezonden worden afgefchei-
den , onder een geduurig opzicht flaan ,.

en
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en van goed voedfel en medicynen
voorzien worden. Reeden waarom
dan ook in dit afgeloopen jaar, die

van Sturler by den Raad van Staaten
en Magiftraat van Sluys verzochten en
verkreegen om die oude vertrekken
van het Hospitaal boven het Gasthuys
Vederom te mogen gebruiken voor
hunne ergfte zieken: edoch terwyl het
ontbrak aan de vereischte fournitures

(zynde de oude op hooge order ver-

kogt) en aan de noodige bedienden,
had ook zulks het gehoopte einde niet.

Het ware dus te wenfchen, dat in de
drie voornaamfte fteeden van Staats-

Vlaanderen goede Hospitaalen wier-

den aangelegd, voorzien van al het
noodige. Te Sluys, daar het meeste
volk legt, en de meefte zieken zyn,
is 'er vooral een noodig. Het Hospi-
taal van Sas van Gend is ruim en be-

kwaam genoeg , en alleen maar in

trein en gebruik te brengen. Tq Hulst

zoude ook zulk een gebouw zeer dien-

ftig zyn. En dan konden de zieken

van de naast gelegene kleinere Gar-
nizoenplaatfen na één der Hospitaalen
in die drie lleeden vervoerd worden.
Men weet hoe wel ingerigt en van welk

eei^
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feen nut dQ Franfche Hospitaalen ^yn;
men kon hun dit afzien en nadoen»

Paar door zoude men veel volks be-

houden, en dus den lande eeneii We-
zenlyken dienst doen, te meer daar

het volk zo fchaars en moeijelyk te

bekoomen is* Derhalven kan op heC
aanleggen van goede Hospitaalen niet

te veel aangedrongen worden, 20;ia

Staats-Vlaanderen als elders. Men be-
hoeft maar te bezien die landen, daaf
goede Hospitaalen zyn , en derzelver
voordeelen, en die te vergelyken met;

onze landen, en de droevige toedragc
der Militaire zieken buiten de Hospi-
taalen in de chambrées. — Wat op-
pas, wat hulpe, wat ftilte kunnen daar
de zieken hebben? immers geene of
zeer weinige;- Welke gezonde fpys
€11 drank kunnen hun daar worden toe^

gediend? en hoe zyn de Chirurgyns
Ber; Regimenten, of - Compagnien in
ftaat om alle de zieken na behooren te
yifiteeren ? hoe ellendig zyn niet daar
,en boven de vertrekken en legerllee-
den der Militairen ingericht? en wat
Jyden niet de gezonde door de zieken,
wat worden ze aangeftooken, befmet,
en ftorten in deteifie ziekte?H^wa-
fj^fj,

DEEL, G re
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re te wenfchen, dat mannen van aan-

;5ien en geleerdheid hier in eens te zaa-

men werkten, om 2ulke hoognoodige
geftichten aan te raaden, en in te voe-

ren. — De zaak roept zo luyd, dat ik

'er niets meer byvoege.
Ten vyfden : Is het ook een zaak zeer

noodig en nuttig voor de bewaaring
der gezondheid, en voorkooming der
ziekten, dat de barakken en chambreen
van tyd tot tyd worden geveegd , ge-

ftoft en gefchuurd : als mede dat de
bedden, matrasfen en dekens worden
gelucht, zuiver én fchoon gehouden,
en men op zyn tyd fchoone lakens

heeft. Alle vaten, ketels, potten en
pannen , waar in men kookt en braad,

of waar uit men eet en drinkt moeten
wel worden gereinigd ; wyl die anders
aanlaaden en begroeijen, en het koper
met vergiftigd fpaans groen uitflaat,

waar van men wel eens fchrikkelyke

uitwerkfelen heeft gezien, dan andere
nadeelige uitwerkfelen blyven onbe-
kend ,^ onzichtbaar en verborgen. Men
kan in dit alles niet te rein zyn , men
moét daar op naauwkeurig letten, en
dat wel des te meer , om datveelen tot

bun grgotnadeei hier in 2€€r achteloos
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zyn. Vooral moet men niet vergee-

ten op zyn tyd zich zelven te ver-

fchoonen , wantin bezweete vuile hem-
den, of in onreine natte bemorschte

kleederen geduurig te blyven, bena-

deelt grootelyks. Geen asch nog vuilig-

heid, vry minder excrementen moeten
lang in de wooningen blyven Jiggen

:

of geen excrementen aan en tegen de^,

zelve wopningen worden uitgewor*

pen. Geen fcnadelyke dingen moest
men branden, geen turfmul of rooken'-
de brakke turf aan den haard laaten.

fmeulen , of doove kooien te glom-
men leggen, gelyk maar al te veel ge-

fchiedt. Alle ongedierten op het lig-.

haam, in huys en meubilen met de
fchurftheid moeten fterk worden te keer
gegaan. Ook moest het den Militairen,'

immers den Gemeenen , of hunner
vrouwen en kinders, niet geoorlofd zyn
honden te houden : men moest hun
ook gewennen om hunnen voorraad
van fruit en groenten altoos te pJaat-

fen buiten de vertrekken, die doorhen
worden bewoond.
Zeer groot onderfcheid vernam ik

menigmaal tusfchen die geenen , welkea
zindelyk en rein waren, en tusfchen

Ga zult
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zulken, die morsfig waren, en be-
vond niet zelden: dat de eerfte van de
koortfen meer bevryd bleeven of Cjcr-

der herflelden, terwyl de laatfte met
de koortfen meest wierden aangetast,

en moeijelyker genazen. Hoe meer
men zorgt voor de reinheid , hoe
meer men het bederf der lucht, die

men inademt, voorkomt; dus be-
hoeft dit geen verder bewys. — Het
is niet genoeg, dat een foldaat zuiver
en rein is op zyn uniform en geweer,
en wanneerhy op de parade verfchynt;
neen, zyne, inwooning, ligging, in-

boel, hoe gering ook, alles moet net
en fchoon zyn ; en juist word dit minst

by hen gevonden.
Ten zeiden: De onderofficieren moes-

,.ten goede acht geeven, dat de foldaa-

ten zich zelven niet benadeelden door
vadzigheid en luye ledigheid aan de
eene zyde: noch aan de andere zyde
door te veel en vermoeyend werken,
of te dikmaal optrekken, of al te drif-

tig fpeelen, maar dat het een en an-

der in zekeren maat gefchiede, even-
reedig aan hunne krachten en gezond-
heid. Soldaaten moeten als kinders

behgndeld worden, zaX men. hen be-
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waren ; daar moet een vaderlyk opzicht
over zyn.

Ten zevenden : Niet minder moet 'er

gelet worden op hunne gemoedsaan-
doeningen, dat die efFenbaar en ge-
noeglyk zyn. Best ware het zulken op
te zoeken en aan te neemen, die zon-
der dwang of onbezonnenheid of moe-
deloosheid dienst naamen, maar uit

eige verkiezing, vrye wil en ambities
van deezen zal men het beste gediend
worden, en zy zullen meest gezond en
flerk zyn, daar anderen kwynen, ziek
worden of wegloopen, zo ras zy de
kans veilig zien. Men moet ook alles
in het werk ftellen om den dienst mak-
kelyk en aangenaam te maaken , voor-
al aan zulken, die men bemerkt, dat
met weerzin en kwelling dienen , en niet
dulden, dat het volk vfeel geklopt en
geflagen word, zomtyds zo niet on-
fchuldig, wel eens om een kleinigheid^
Den weg van overreding moet men
verkiezen boven dien van flagen, zo
lang mooglyk isj en daar mede zal
men het meest vorderen. Bevindt men
^^t j^ï", 2;yn, die kwellend en myme-
rende blyven dienen, zy zullen gewis
eens ontvallen; het is dan best zich

G 3 vaa
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Van zulken te ondoen. Heeft men 'er

die met het zogenaamde Heim wee wor-
den overvallen; men moet nooit den-
ken, dat men dit door kyven en vloe-

ken , vry minder door flagen , zal ont-

leeren, men zal het kwaad, zodoende,
maar verergeren, en hun een wisfe

ziekte en dood berokkenen. Daarom
moet men de zodanigen terftond met
verlof voor eenigen tyd naar hun va-

derland en vrienden laten gaan , wan-
neer zy daar door het best herftellen,

en gezond weerkeeren , en blymoedig
dienen: ik heb 'er gezien > die ziek la-

gen, maar als zy groot verlof [of hun
paspoort zouden krygen, als verle-

vendigd wierden, en uit hunne ziek-

bedden opreezen, en al hunne krach-
ten verzamelden , om de reize naarhun
yaderland te. doen.

Betrekkelykverderdeftangstenvrees
die de Militairen doorgaans bezielt,

tegen de Garnizoenplaatfen en lucht

van Staats-Vlaanderen, weet ik geene
middelen , dan die ik in het begin van
deeze afdeeling heb aan de hand ge-

geeven: en zo lang het blyft in dien
itaat, als het tegenwoordig is ; te wee-
ten, dat de Garnizoenen aldaar van

jaa?
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jaar tot jaar veranderen , en men nieu-

we en andere Regimenten krygt, zal

men zich moeten met geduld wape-
nen, in zyn post en roeping ftil zyn,
en het der Voorzienigheid aanbetrou-
wen, terwyl men, zo de nood het
niet anders vordert, zo veelen met
groot verlof kan doen vertrekken , als

eenigzints mooglyk is. In eens, hoe
meer het volk vry en bly , welgemoed
en te vreede, word gehouden, hoe
beeter het tegen de koortfen is gewa-
pend: daar toe kan ook helpen, wan-
neer in een tyd, als 'er veelen fterven,
zulks voor de anderen , die krank leg-

gen , word verzweegen, en de doó-
den met eenen flillen trom. begraven
worden, gelyk dit afgeloopen jaar te

Sluys is gefchied.

Die onder de Soldaaten waare chris-

tenen zyn (dat wel eens , hoewel zeld-
zaam gebeurt) die zullen alle gronden
van vertroosting en opbeuring 'm
den Godsdienst vinden, en dus best
te vrede, en der Goddelyke Voor-
zienigheid met vertrouwen onderwor-
pen zyn.

Ten agtflen: Moet tegen de armoe-
de i behoefte > en veelvuldig gebrek

G 4 dei:
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der- getrouwden voorzien worden. De
bezoldingen zyn geregeld in tyden,
als alles beeter koop was, enfzyn nu op
lange na niet toereikende voor de fo&
<iaaten in 't gemeen, en de getrouw-
de in 'tbyzonder, ook valt 'er in Staats-
Vlaanderen niet veel te verdienen.
De laatften altoos moesten na gelang
van hun gezin meerder byleg en on-
derfteuning hebben , en in tyden van
ziekte, als zy niets kunnen verdienen,
moesten zy vooral verzorgd worden.
Geeft men de foldaaten verlof om te
trouwen, (want zonder dat kan het
niet gefchieden) dan moest men ook
liunne vrouwen en kinderen zich aan-
trekken en gadellaan. Wat moed en
«ouragie, meent gy, kan een foldaat
hebben, die zyn vrouw en kinderen
in de grootfte armoede, zo wel als

zichzelven ziet gedompeld, en menig-
maal noch te eeten, noch te dekken,
noch te warmen heeft? - EenCapitein
moet over zyn foldaaten zyn als een
vader over zyne kinderen, en meer uit

liefde als uit flaaffche vrees gehoor*
^aamd worden. Hy moet toonen, dat
hy zich de bejangens van zyn volk
aantrekt, m hunne lasten en lyden

. goekt
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te veHigteh, daar ik dit z^g gebeuren,'

zag ik ook de gewenschte gevolgen:

Word een armoedig en ziek huisgezin

van een foldaat aan zyn lot overgege*
Ven, het einde is eenc gewisfe onder-
gang. Het kan niet tot zegen en eer

zyn van een Capitein, als een verla-

ten huisgezin tegen hem tot God
roept. De zegen daar en tegen van
God en menfchen, agtervolgt zulke
officieren , die de hunnen uit al hun ver-

mogen en zelfs uit hun eigen beurs on-
derlleunen, gelyk 'er zodanige edel-

moedigen zyn. De armbezorgers en
weldadige luiden in de Garnizoenplaat-
fen weeten best, wat armoede 'er ge-
fmoord word , en wat zy aan veele
huysgezinnen gedaan hebben, doch zy
zyn onmagtig om al het gebrek te ver-

vullen ; want het getal der ledemaaten
in de grootfte Garnizoenplaatfen van
Staats-Vlaanderen , kan öp zyn besc
maar vyf honderd uitmaaken, en men
heeft 'ér niet veel gegoede luiden : daar
en boven hebben zy nog genoeg te
ftellen'met de weduwen en weezen der
foldaaten, die 'sjaarlyks tot hunne las4

ten koomen: te Sluys , daar gemeen-
lyk een Regiment legt, werd in den

G 5.
;aa-'
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jaare 1777 by zekere gelegenheid be-

rekend, dat de Diaconie aldaar in tien

verloopene jaaren omtrent agt duizend

fuldens hadde té koste gelegd aan

lilitaire armen ^ weduwen ^n weezen.
0e Heer J, P, Suszmikb fchryft, in

zyne Goddetyke orde I. D. i Stuk^ p. 130,
aldus „ wie doet de behoeftigen, wan-

,^ neer de ziekten de overhand nee-

„ men, nevens en boven de Genees-

^, middelen, van kragtige foupe en

„ goed voedfeï, van hout om zich te

y, verwarmen, van bedden en dekens

„ voorzien? de Geneesheer kan zulks

„ niet doen en de Staat doet het ook

y, niet, ten minften niet tot een ge-

noegzaamen graad. De armkasfen zyn
op verre na niet toereikende. De
Regenten, of die welke in derzel-

„ ver plaats gefteld zyn, gevoelen dit

„ niet. De nood der ellenden word
„ door hen niet ondervonden : men
„ verbergtze voor hen eerder, dan dat

^y men de ellende denweg totdenthroon

„ en tot het iierte van medelydende

„ Vorsten zou baanen: daar door

,, verliest de Staat menfchen , die door

„ hunne waarde van belang voor den-

„ zelven zyn^ en wier behoudenis de

9) aan*
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,> aangewende onkosten honderdvou-^

,> dig zoude vergoeden.

Mogten dan zoo veelen in den lande,
die in rykdom, weelde en wellust zich

baaden , meer ooggetuigen zyn van
de ellenden , die gefmoord worden in

zo veele bedroefde huisgezinnen, en
zy daar door bewogen worden, om
hunne behoeftige natuurgenooten by
te fpringen , en zulken , die hun leeven §

voor hun in de hand draagen, het lee-

ven en de gezondheid, zo veel in hun
is, zoeken te verlengen. Wierden de
Armbezorgers , of andere liefdadige

perfoonen, van noodige penningen
voorzien , geern zouden zy zich verle-

digen, om zulke noodlydende van het
noodige te verzorgen. Of anderzints
kan men eenbyzondere beurfe ofarm-
kist in de Regimenten houden, om
daar uit het gebrek der getrouwden,
en hunne zieken te hulpe te koomen.

Ten negenden: Behoorde men geene
Soldaaten aan teneemen, diekennelyk
in dronkenfchap en ontucht zich voor-
heenverloopen hebben , en daardoor in
den grond bedorven zyn; wantdeeze,
behalven dat zy zelve niet lang be-
land blyven, pederven en verleide»

de?
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de anderen. Ook moest ten ftrengften

worden tegengegaan en geftrafd alle

overdaad, wellust, en vuile vermaa-
ken; wyl derzelver gezellinnen zyn
befmetting , ziekte en de dood. Diens-
tig daar toe-is het, dat men deSoldaa»
ten , van welke gezindheid zy ook
feyn, verpligt om hunnen Godsdienst
waar te neemen, om dat zy daar in-

tegen alle opgemelde ondeugden ge«

waarfchoiiwd , en tot deugd, ma-
tigheid, en onthouding ten fterkften

aangemaand worden , daar anders

een ongodsdienflig leeven hun nog.

meer een meer voedfel tot dit kwaad
verfchsft. Ook moest men geene aan-

neemen, diete jong, te zwak, ofzie-

'kelyk zyn. — Een Capitein, die op
het een en ander hier gezegd, oplet-

tend -is, en geen geld ontziet , om
Jbraave Soldaaten te werven, heeft

doorgaands een Compagnie van de
fchoonfte en fterkfte manfchappen.
. Ten laatften: Moest 'er wel ernftigin

voorzien worden , dat niemand der

iMilitairen op eigener gezag buiten op-

zicht van een bekwaam Doctor ofChi-

rurgyn, eenige geneesmiddelen ter

lyoorkoming van de ziekte , of ituiting

vï;1j , van

é-
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Van dezelvd in de beginfelen ge*
bruikte. — De Hr. fVraxel meldt , /^
^yne reize naar bet Noorden p. 1.60, van
Petersburg het volgend merkwaardige:

„ fommige wetten, de llads regeer

„ ring raakende, zyn my zonderling

„ voorgekomen, hoewel ik moetbe-
„ kennen, dat zy van heilzaame uitr

„ werking zyn. Kort na myn aan-

5J,
komst my onpasfelyk bevindende,

„ zond ik myn knegt, om wat Magnc
„ Jie te koopen. Hy kwam my bood-
„ fchappen , dat geen Apotheker 'er

yf, hem van bad willen geeven; en dat

^^ drie of vier van hun hem hadden yerr

„ zekerd , dat zy daar van geen vieren*

„ deel loots : zouden durven verkoor

„ pen, fchoon men hun honderd dur
.,^.caaten gaf, buiten een vobrfchrift

„ door een Geneesheer ondertekend.
„ iEsculapius kan geen voordeeliger

5i wet voor de faculteit gemaakt hebr

^, ben, doch zy belet de opgeworpen
„ Artfen een aantal van menfchen na
, de, andere weereld te zenden, ge*
„. lyk zy by ons ftraffeloos doen". Zo
verre IVraxal, ik behoeve daar gc^n
woord t)y^te doen, dm alleen,: dat

'^
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jnen in ons land op dit fluk wél wat
oplettender mogt zyn.

II. Wat nu verder aangaat de voor^

heboedenae Geneesmiddelen. Men moet
hier in voorzichtig zyn , men moet hier

in niet te veel voorfchryven. Het is

jseer dienstig, dat men een openlyf
houdt, en, als men zich geconftipeerd

vinde, dat men zich tydig bedient van
> iaxeerende fp}^zen en dranken; als'by

voorbeeld , gierst, of geele grutten

met pruimen, appelmoes, karnemelks-
pap en gelykfoortige ; en zich van
vleesch en harde fpyzen onthoude, en
voorzyn drank alleenwat theewater ge-

bruike. Helpt dit niet, is men hardly-

vig , men moet zich van Rhabarber , of
eentrekfelvanfenebladeten, doch daar

men de fteeltjes naauwkeurig uitgedaan

heeft, om dat die krimpingen ver-

wekken, of wel van eenige purgeer-

zouten bedienen. 'Er zyn 'er, die met
vrucht de Rhabarber by zich draagen,

en nu en dan 'er iets van eeten. Doch
van fterke en het lighaam beroeren-

de purgatien , als jalappe , aloë enz.,

moet men zich wagten , om dat men
daar door wel eens te eerder de koorts

iich zoude op hetlyfjaagen.
Voelt
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Voelt men de beginfelen van de gal,

de acida en acefcemia als citroenen^
zuuring, azyn, zuure appelen, karne-
melk , wat cremor tartari kan die bree-
ken en voorkoomen : ook is gerftèva-
ter met wat citroen , en rhynfcnen wyn,
of wat gelei van aalbesfen eene heil-

zaame clrank. En waarom zou xntii

de Militairen ook niet kunnen gewénf
nen aan het drinken van watermetwyn*
azyn gemengd, die gewoone draii
der Romeinfche Soldaaten, by hun
po/ca genoemd? De Soldaaten moes-
ten ook des morgens , zo dra zy op-
ftaan, den mond met wat water en
azyn Ipoelen, en daar van een teug
drinken, en voorts dagelyks het aan-
gezicht, handen, en voeten wel fchooft
wasfchen: eene dagelykfche bewe-
ging, en aangenaame wandeling moet
daar by plaats hebben. Zyn zy walg-
achtig, zyn zy genegen tot braaken,
dan is de braakwortel, radix Ipecacüan»
ha, van veel dienst, en zy moeten daar
by veel laauw water drinken. 'Er zyn
*er die ter voorbehoeding tegen de
koorts eenige voorfchriften van ge-
tieesmiddelen hebben, die op wyn of
genever zetten, en daar twee ordriei'

rnaaJ
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maal daags een romertje van gebrui-

ken ; of die de cortex
,
peruvianus ge-

duurig kaauwen, of dezelve op wyn
getrokken drinken; dit is zomwylen
vel eens van efFed:.

Dan het plaatfen van welriekende
bloemen en plantgewasfen in de ka-

mers , om eenen aangenaamen reuk te

hebben, als daar zyn Meyen, Leliën,

Roözen en anderen, dient meer tot

verderf van de lucht; gelyk door den
Heere Ingenhousz is getoond 1. c. p. 176.

en in de Voorrede van den Vertaler
^

die 'er gedugte ongevallen van heeft

aangeteekend, dus moet men zich daar

voor wagten..

Ik zal niets meer zeggen van voor^

behoedende geneesmiddelen, danaileer^

dit, dat te groote en angstvallige voor^

zorg, en te veel medicamenten ter

voorbehoeding te gebruiken, ergeij

is dan het kwaad zelve, en van nadeer

lige gevolgen: eene goede leefregel in

acht te neemen is het voornaamfle. ^

"En zo hebben wy de behoedmidd«-
iien, zo in het weeren der oorzaaken
yan de koortfen, als in de geneeskun-
dige middelen beflaande voorgehou-
.duij en hebben ons met het eerftehet
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langst opgehouden. Ik beken> dafi

'er in opzicht van deeze eenige zyn,
die aan veele zwarigheeden , moeite en
kosten zyn onderworpen : dan veele

en verfcheidene zyn makkelyk naar te

koomen : en wat de andere aangaat,

wat is 'er, dat geen zwaarigheid ont-

moet , of dat zonder kosten en moei-
te kan gedaan worden, althans in zaa-

ken van gewigt, en wat is 'er ge-
wigtiger, dan de gezondheid en het le-

ven van zo veele menfchen ? — Zo;
men dan zich der moeite en kosten ge-
troosten wil, zullen de meeste, zo
niet alle opgenoemde behoedmiddelen,

* kunnen worden in het werk gefield;

en ik twyfFel 'er geen oogenblik aan,
of, als dat gefchiedt , men zoude daar
van de gewenschte en gelukkige ge«
volgen haast ontwaar worden, en zich
verheugen ten nutte van het menfch-»
dom in 't gemeen, en de Militairen in
't byzonder , kragtig te hebben medege*(

'

werkt. En zo hier toe de Souverein

,

de Regeeringen der Garnizoenplaat-
fen, en de Heeren OfEcieren geliefden
ieder in het zyne het noodige toe te
brengen, en de handen in een te flaan,

zoude men het bedoelde einde kunnen
X if£SL, H '

'
be-
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bereiken. Maar nu moeten wy ten laat-

flen overgaan om te zien, hoe de zie-

ken best worden geholpen enherfleld,

en dus opgeeven, welke de beste g^-

neesmiddelen zyn, die kunnen aange-
.wend worden.

VIERDE AFDEELING.

Welke de bestegeneesmiddelen zyn^ die

tegen de najaars-koortfen kunnen aange-

wend worden»

Alvoorens ik tot de Geneezing der
koortfen zal overgaan, en daar van
fpreeken, moet ik voor af herinneren
en aanmerken, het geen reeds te voo-
ren is te verftaan gegeeven en uit het
verhandelde vloeit, en van dien aart

is , dat het niet genoeg gezegd , niet

genoeg herhaald kan worden.
P^oor eerst : Dat de zieken moeten van

de gezonden afgezonderd, en alleen ge-

legd worden , in ruime zaaien ofkamers ,

zo veel doenlyk is niet veel by een.

De veelheid van zieken toch houdt de
lucht in een geduurig bederfen befmet-

ting: hier van dat de Heer Pringle

izegt, dat de HQsfttalenfomwylveel eer

plaatz
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plaatfen zyn om ziek , dan herjïeld te wor-
den. De bevinding leert, als *er wei-
nig zieken zyn in eene zaal, dat zy
eerder herllellen , waar van de reeden
ligt is op te maaken. En 20 de ziek-
ten van een kwaadaartig foort wor-
den, behoorden zy alleen, in een daar
toe gefchikt vertrek , te liggen. Het
zoude ook wenfchelyk zyn, dat die
zwaar krank zyn, niet | in een opene
kribbe, maar in eenbedftede, of ledi-
kant lagen , en dus overdekt tegen licht,
lucht , en koude.

Ten anderen : moet den zieken alle
rust en flilte worden verfchaft; want
de rust en flaap der zieken'is Medicyn,
en bevordert zeer de geneezing ; men
moet dus voorkomen, datdeoppasfers
of mindere zieken dezelve niet ftooren
door loopen, praaten, fluiten, fpee-
len of eenig ander geraas; een zieke-
kamer moet een ftille kamer zyn.
Ook moet men, zo veel mooglyk is,
alle gemoedsaandoeningen voorkoo-
men, want dezelve, zo zy in eenen
hoogen graad zyn, worden doodlyk
voor den kranken. Kunnen zieken on-
weetende gehouden worden van het
bcregten hunner medezieken, kame-

H 2 ra-
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raden en landgenooten door Predi-

kanten, Zieketroosters, of Pastors,

men doed een goed werk, want als de
kieken den moed laaten zakken , en
zich verbeelden , dat zy fterven zullen

,

is het veel ten agteren, en dan doen
degeneesmiddelen geen nut, ofzy wil-

len die niet gebruiken.
: Ten derden: Moeten de zieken voor*
zien worden van goede en zuivere bed-
den, matrasfen, dekens en lakens, en
.telkens , als zy het verdragen kunnen,
verfchoond worden. Het vertrek moet
X)ok kuis en zindelyk gehouden wor-
:den, en hunne uitwerpfels van mist,

water, zweet, bloeden fluimen, zoras
mooglyk, weggenoomen, en zy daar
van gereinigd worden. Men kan zich

ter beeter zuivering met voordeel be-
dienen van azyn, genever, genever-
besfen enz.

Ten vierden : Men moethun van eene
goede lucht voorzien , zo veel men
-kan. En in dit ftuk word van dag tot

idag door des kundigen veel nafpoo-
ring en vordering gemaakt. Hoe
'fommige ziekten misfchien door ge-
dephlogifticeerde lucht kunnen genee-
zenworden , zal de Heer Ingenhousz 1. c.

P-I57
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p. 157 melden, enzyn Wel Ed. zegt

p. 161 „ men zal aan het menschdom
„ waarfchynlyk een zeer gewigtigen

„ dienst gedaan hebben, wanneer men
„ een gemakkelyk middel zal gevon-
„ den hebben; om aan zieken, in ze-

5, kere gevallen, eene genocgzaame
„ veelheid van die levensvoedende
„ lucht, ter geneezing van hunne kwaa-
,> len , toe te dienen.

„ De natuur- en fcheikundigen, moe-
^, ten ons de gemakkelykfte en min
„ kostbaare wyze leeren , om een ge-
„ noegzaame veelheid van die luchc
» uit de lighaamen, die haar bevatten,
„ te trekken; en het is de plicht der
„ Geneesheeren te beproeven, in wel-
„ ke ziekten, zy van gebruik zoude
„ kunnen zyn". Vergelyk hier mede
de Hrn. Deiman en van Troostwyk 1. c.

p. 86. en volg. -,:-_

Ten vyfden: Moeten zy eenen goe-
den levensregel houden, en van goe-
de en gezonde fpys en drank in een
behoorlyke maat op zyn tyd worden
voorzien, en onder opzicht flaan, op
dat zy zich hier in niet vergrypen.
uztz^ dingen, die ik thans herrinne-
re, ' zyn zo noodig als de g?neesmid-

H 3 de- *
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delen iselve, ja veel noodiger: want als

men het bovenftaande in acht neemt,
zal fomtyds de natuur zonder genees-
middelen zich zelven helpen en redden

,

daar en tegen zyn de beste geneesmid-
delen te vergeefs en vrugteloos, als

dit ter neergeilelde word verwaarloosd
en daar tegen gezondigd^ dat echter
maar al te veel gefchiedt.

E'mdelyk: Moeten de zieken worden
behandeld door bekwaame Genees-
heeren , die hunner zaaken kundig

,

en tevens aan hun plicht gedagtig zyn.
Hier over is waardig geleezen te wor-
den, de Pligtenvan een Geneeiheer ^ ge-»

drukt te Amflerdam by Tntema en Tte^

boel 1771, En deeze moeten uit eene
verkeerde fpaarzaamheid niet te zeer
befnoeid zyn in hunne bezolding, of
bepaald in hunne voorfcbriften en ge-

neesmiddelen. Daar dit plaats heeft

zullen de zieken een volkoomen ver»

trouwen hebben op hunnen Genees-
heer, daar zullen zy hem als een En-
gel Gods aanfchouwen, en door zyn
pyzyn vertroost worden, 't geen veel,

i*a
ongemeen veel afdoet, gelyk ieder

)egrypen kan. Waar by op den Apo-
thecar goed toezicht dient gehouden

te
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te worden , als iiv welk ftuk men niet te

naauwkeurig kan zyn ; want anders kun-
nen de beste voorfchriften der Genees-
heeren nietbaaten, daarom moet'er goe-
de zorg worden gedraagen , dat de ver-

ouderde medicamenten worden ge-
weerd, metverfche worden aangevuld,
en dat de ontbrekende worden aange-
fchaft. Ook is het niet wel voeglyk , dat
één perfoonals Doctor, Apothecar en
Chirurgyn fungeere , dit is niet wel
doenlyk, in kleine plaatfen kan het niet

anders zyn, maar in grootere moest eene
betereinrigting plaats hebben, en elk by
zyne eigene functie blyven : ik befluite

dit met het welgepafte van C. K D, C.
in zyne zedel: bedenk: geplaatst in V 3 D,
1 1 N, van 't Mengelw: der Algem: Vad:
Letteroeff: p, 488. „ Men kan zich waar-

„ lyk niet genoeg verwonderen, wan*
„ neer men veele der menfchen be-
„ dryven oplettend gadeflaat. Dan
» niets zou men zeggen is dolzinni-

„ ger, dan, wanneer men zyne ge-

» zondheid verlooren heeft, dat men
9) zyn leeven zo ligtvaardig waagt aan
„ onkundige menfchen om weer her-

„ lleldte raaken. Men zal geen kleed

9i voor zyn lighaam , geen fchoenvoor

H 4 w ^yn
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',', zyn voet , aan een knoeijer vertrou-

,^ wen. Maar zyn dierbaar leven waagt

„ men ligtvaardig aan menfchen, die

„ geen e de minile kennis van de ge*

„ neeskunde hebben. Zo is men op-

5, lettend op beuzelingen, en onagt'

yy zaam op het dierbaarfte zyner be*

5j zittingen.

Nu gaa ik, na deezen noodigen uit-

ftap, over tot de geneezing en genees-

middelen zelve. Geene koortien zyn
'er , waar in de natuur ons duidelyker

leert wat *er in het begin derzelve te

doen {laat, dan deeze boven befchree-

ve Najaars-koortfen , namentlyk om
haar te hulp te koomen in het ontlas-

ten van eene menigte flofFe, fchadelyk
voor het lighaam.

Dit gefchiedt best door ontlastende

middelen , bekend onder den titel van
tvacuantia: en onder dezelve koomen
de braakmiddelen, emetica genaamd,
het eerfte te ftade, waar in de kroon
fpant de over bekende braakwortel
rad: Ipecacuanba , van döeze gaf Hk tot

een halve dragma'in poeijer de lyders in,

doorgaands met het grootfte fucces.

By anderen, die van eene fterke-

re natuur zyn, moet men zich. be*

die-
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dienen van den braakwynfleen /jrfJW
emeticus,

Deeze braakmiddelen moet men den
zieken toedienen terftond na het eerlle'

acces van de koorts, en dezelve des
noods, nog eens een dag of twee daar

na herhaalen: waar na men niet zelden
de gewenschte uitwerking ziet, het
zj dat dezelve in de volgende aanval-

len veel zagter is, het zy dat de braa-

kingen in de koorts veel minder of ge-
heelweg zyn: welke laatfte uitkomften
men gemeenlyk befpeurd, vermits de
veelheid der zondigende ftof, door
deeze middelen uit het lighaam word
gedreeven , althans zo 'er niets anders
is, dat zulks verhinderd.

De eerfte wegen alzo van booven
behoorlyk gezuiverd zynde, zo is het
ook tevens noodzaaklyk om dezelve
van onderen te ontdoen van haare
kwaade en bedorvene galfloffen.

Zulks word verricht door die evacuan*
tia^ die den afgang bevorderen, doch
in het verkiezen van dezelve, moet
men zich van de eccoprotica , of zagte
bedienen , boven de fterke , dewyl ik
maar al te dikwyls de fchadelyke ge-
yolgen gezien heb van onkundigen, die

H 5 d^
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de lyders de drastica of flerke toedien-

den, want de lyders door de koortfen
reeds veele kragten verlooren hebben-
de, wierden door deeze, te fterken af-

gang verwekkende middelen, zodanig
vermoeid en afgemat, dat de volgende
aanval van de koorts veel fwaarer en
van eenen hardnekkigen aartwas: zulks

heeft ook plaats, als menden zieken al

te flraffe emetica voorfchryft, men kan
hier in niet te voorzichtig zyn , noch ge-

noeg raadpleegen met den toeftand

en het geftel der kranken. Men be-
dient zich dan veiligst van de casfiaf

tamarinden ^ rhabatrber y gezuiverdey^/ï^-

bladeren, de manna: van het fal mirü'

bil. glauberi of het fal polycbrest: en
diergelyke , die men dan , na tydsom-
flandigheden , of ieder alleen, of zaa-

mengevoegdkan ingeeven op verfchei-

dene wyzen in de form van pillen

,

poeijers, brokken, of dranken, wel-

ke laatfte, te weeten, de baufïus pur^^

games, ik doorgaans verkieze, om dat

zy fchielyker en beeter werken, en
niet zo lang in de maag moeten liggen

om te ontbinden. Menigmaal heb ik

met veel genoegen de goede gevolgen

gezien van de lyders zulk een middel
voor
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voor te fchryven, hetwelk nabcven en
na onderen tevens werken konde, 't

geen beflond ex puh, rad. Jpecacuanb.

5 ^. rhei el, fcr, i, wVr. pur» gr. x. m, ƒ,
pulviSi

Het lighaam nu behoorlyk gezuiverd

zynde , zo ziet men , als reeds gezegd
is, dikmaals, dat de koortfen hunne
kragten verliezen : dan om de zondige
ftof nu verder te verbeteren, en uit

het lighaam te dryven , zo moet men
de lyders laaten gebruik maaken van
poeijers, die men maaken kan uit de
oc. 69 met het yiz/t polycb. of uit de cry*

flalh tartar. met de oc. 69., of van de
pilul, Jlomach Edinburg. en foortgely-

ke. Dit kan men ingeeven in form
van mixtuuren (namentlyk de poeijers)

€n te gelyktydig de maag en kragten
des lyders verflerken met aq. flilU

menth, en fyrup, menth, met net aq,

cinnam, met de tinctur, et fyrup, e cort,

auranp. of met het acetum deftiUat:, zo
'er eene flerke hitte by plaatsheeft, en
20 de zieken door het walgen al te be-
naauwd zyn door het fal abfinth, met
fucc.citr, oUimoti, 'er onder te voegen
na gelegenheid.

Van
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•Van zulke en diergelyke mixtuüren
zal men veel baat in de heete galagti-

ge koortfen ondervinden, ook van de
decocta en julapia, die men maaken
kan uit de radic. fcorjon. gramin» ta-

raxic» acetóf:, waar by men de tama'
rinden en het bordeum voegt, en daar

na vermengt met defyrup. violar,, rob.

ribef», fpirit, nitru dulc, fpirit. vitrioL

met hQtfal. nitr, oïfalpolychr* en foort-

gelyke. Dit heeft vooral plaats, wan-
neer de koortfen van eenen ontflee-

kenden aart zyn^ en wanneer men
vreest, dat lever of andere deelen van
het lighaam min of meer geobftrueerd

;^yn, of zullen worden.
-'"Tegen de looze braakingen, een al-

lerbenaauwstyywp/o/w^ , en dat na geen
emetica vraagt, kan men zich met vrugt

bedienen van braaking tegengaande
drankjes (hauflüs antïémeticï) , waar van
het volgende my zelden mislukt is,

maar aan het oogmerk beantwoord
heeft, te weeten, T^ facet recent, citr, ^ (3,

vin, rhenan, § i , M. fal. abjinth. 3 i.

D. utraque feorjim, et puhis mifceatur

ïiqtioriy moxquewipfo actu effervefcentia.

haurïaiur. Dit middel doet de looze

braa'
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braakingen fchielyk haar kragt verlie-

zen; zo dat de lyders , die oogenblik^
kelyk te vooren aJles fcheeneij te zul-

len uitbraaken , en niets voortbragten,
en als meenden van de weereld te

fcheiden, nu 2,icl\ in^ eenen. gerusten
ftaat bevinden. ^ v -

. Voor eenen gewoonen en dagelyk-
fchen dtank heb ik altoos best bevon-
den gerftewater , met wat citroen-, of
limoenfap , of rhynfchen wyn : en is het
een en ander wat te duur voor den fol-

daat, dan Iaat ik 'er hun wat azyn on-
dermengen; en ook wat fuiker, daar
van mogen zy geduurig drinken. Na
deeze voorgeftelde middelen, op zyn
tyd en pas de zieken eenige tyd toe-
gediend te hebben, en van hun ge-
bruikt zynde, zonder zich in iets an-
ders misgreepen te hebben, zo ziet

men veeltyds, dat de koortfen ver-
minderen of ophouden. Als nu de
koortfen wel verminderen, maar niet
geheel willen agterblyven, en telkens
wederkoomen; zo zalmen best doea
van tydig zyn toevlugt te neemen toc
de cortex peruvianus, want hier door
verdwynen de koortfen 5 enderlyde-

ren
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ren kragten worden herfteld : ja al bly*

ven de koortfen door voorheen be-

fchreeven middelen achter , zo is het
raadfaamom denkoorts bast eenigen tyd
te laaten gebruiken, om de kragten te

onderfteunen , en de zieken voor in-

ftortingen te beveiligen, wyl A^febres
recidiva anders van erger natuur zyn.

Edoch vindt men in de lyders koortfen

van eene hardnekkiger en kwaadaar-
tiger natuur, ook dan verfchilt de
manier van geneezing, en men is ge-

noodzaakt om al fpoedig de koortfen

tegen te gaan en te breeken, wil men
niet der zieken leeven in de waagfchaal
Hellen. Dit nu gefchiedt door die mid-
delen, welke genoemd worden anti-

pyreutica en antifeptica. De antipyreu-

tica of koortstegengaande middelen
zyn deeze, de rad ferpent, virgin»,

gentian.f contrajerv.; de her5a abfynt/Xf

card, benedict,, marrub., centaur, utriusque;

de Jiores chamam. enz. maar boven al-

les fpant de kroon de bovengenoem-
de cortex peruv., die men kan ingee-

ven op verfchillende wyze. By de
geenen , die zwak van maag zyn , heb
Sc my best bevonden met een aikook-

fel
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fel van denzelven, by anderen in fbrm
van electuaria of pillen; dog niets is

beeter en zekerer , dan denzelven infub-

ftantie in te geeven, en wel in poeijers

metwatrhynfchenof rooden wyn. Van
de antifeptica of rotting tegengaande
middelen zyn de voornaamfte de
fpiriumtriohy de Jïor, cbamameli, de
myrrba, de rad, Jerpentar, virginian,,

de camphery en de cortex peruvianus»

Men moet deeze laatfte de lyders in

feeven , wanneer de koorts , of ge-
eel af is, of immers het minde is,

tusfchen de verheffingen, en dan wel
in groote hoeveelheid, 20 dat de zie-

ken in één of twee uuren tyds een half
of geheel once van koortsbast na tyds
ómftandigheeden binnen hebben. Men
kan hier toe verkiezen het extractum
corf, peruv,, en hetingeeven in pillen,
in electuaria, doch de voorrang zou
ik geeven aan een mixtuur van hetzel-
ve met het aq, JlilL mentb., en de
fyrup, croci of violarum ; dewyl de
zwakke maag zulks het best verdraa-
gen kan ; dan deeze middelen kan men
zelden de arme Soldaaten, maar wel
de Officieren toedienen, wegens de

duur-
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duurte van het extractum:^2i2Xom ik

lïiy dan by de Soldaaten bedien van
fterke afkookfels van den koprtsbast^
waar onder, ik menge na tyds omflan-
digheid de rad, Jerpent. virginian,^ de
camph.^ of de fpirit. vitriol.; *t geen
veelzints aan myn oogmerk voldoet.
Men moet ook in deezè kwaadaarti-
ge koortfen de lyders fpaanfche vlieg'

pleisters aan de beenen, deyen, of
tusfchen de fchouderbladen leggen:
ook aan de voeten der zieken doen
appliceeren pappen van zuurdeeg met
wynruit, azyn, enz. daar onder.

De aarsfpuitingen hebben ook dikwyls
een uitnemende werking, waarotn
men niet nalaaten moet dezelve nu en
dan te zetten : in deeze heb ik my al-

toos best bevonden , met dezelve te

laaten maaken uit het aq, Jlor, cha-

tnamel, , fal, mirabiUglaub, , mek en dier-

gelyke. .

Voorts moet men de lyderyS geeven
ter onderfteuninge van hunne kragten,

hartverfterkende middelen als een wei-

nig rooden wyn met wat warm water,
kragtige foepen, een eyermelkje enz.

Door zulke en diergelyke middelen
en
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en handelingen , heb ik dikwyls be-'

vonden, dat ook de ergfte koortfen
haare kragten verlooren, en de ly-

ders, die fomtyds eenige uuren bui-

ten kennis gelegen hadden , heritel-

den.

Na deeze koortfen koomen fomtyds
obftructien in het lighaam te voor-
fchyn, waar van de dikke beenen en
buiken tot kenmerken verflrekken : in
dit geval kan men met, vrugt gebruik
maaken van de aperiemia, het zy de-
CQCta aperiemia ex rad* Jcorfon. gramin,
taraxic, enz. of electuaria en pilula ape»
ritiva uit de Japo venet., extractum
gramin. , extractum taraxici, extractum
rheiy nitr, pur, terra joiiat* tartar. , fah
tnirab, glaub. van de pilul. ftomacb, edin-
burg, en foortgelyke : want hier door
gaat men tegen, de waterzugt, of
geelzugt, die reeds voor de deur was.
Dan, (laat het over tot eene volkoo-
me waterzugt, of geelzugt, ofteering,
zo fchryft men die middelen voor, die
men in die ziekten gewoon is te gee-
ven.

Hier mede meen ik genoeg aan
^^ voorgeftelde vraag beantwoord te
hebben , en het zal my tot een aange-^ !?£££, \ naam
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naam genoegen zyn, mag dit eenig-

zints de goedkeuring wegdraagen.
Daarom zal ik dan deeze Verhandeling
eindigen, in plaats van mynen naam,
met deeze fpreuk van Ovidius.

Non est in medico, femper relevetur ut ^ger

,

Jnterdum docta plus valet arte malum»

Epistot. ex Ponto» L. i.

Ep. III. VS. 17, 18.

Den 12 December,

1781.

%%S

':":i:j: l
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ANTWOORD
ï>i H o P D E

V R AA G:

IVelke zyn de waare oorzaaken en kenteekenen

van de Najaars-koortfen in de Garnizoen^

plaatfen van Staats-P^laanderen -y en welke

zyn de beste behoed' en geneesmiddelen, die

daar tegen , vooral by de Militairen , kunnen

aangewend worden?

DOOR

JOHANNES HARGEIL

.U/aar de menfchenliefde van eenett
edelmoedigen Vaderlander de dryf-
veer was , waar door deeze zo nuttige
vraag, ter beantwoording , werdt voor-
gefteld, zo vond ik my door denzelv-
den prikkel aangefpoord, om, ware
hetmogelyk, aan mynen evenmensch
dienstbaar te zyn.
In het behandelen , van deeze vraag

,

zullen wy alle mogelyke kort- en klaar-
heid gadeflaan , ons eenig en alleen

ï 2
'

met
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met de Najaars-koortfen bezig houden

,

en ten behoeve der Inwooners, voor-
al der Müitairen van Staats J^laande-
ren , de waare oorzaaken en kenteeke-
nen derzèlver befchryven , en daar na
de beste behoed- en geneesmiddelen
aan de hand geven.
De vraag IpHtst zich, zeer gevoeg-

lyk, in twee deelen: het eerfle bevat
een onderzoek, welke de waare oor-
zaaken en kenteekenen, van de Na-
jaars-koortfen, in de Garnizoenplaat-
fen , van Staats-Vlaanderen zyn ?

Het tweede beftaat, in een billyk

verlangen, om te mogen weeten, wel-
ke de beste behoed- en geneesmidde-
len zyn, die daartegen, vooral by de
Militairen kunnen aangewend wor-
den ?

Vlaanderen^ eertyds beroemd, ge-
agt, en voor het rykfte en aanzien-

lykfbe Graaffchap des geheelen aard-

bodems gehouden, is, door byzOn-
dere lotgevallen, daarna, verdeeld in

een Ooitenryks' Franscb- en Staats^

Vlaanderen,

Staats-Vlaanderen , nu het onder-
werp onzer overweging zynde , bevat
in zicheenige Garnizoenplaatfen, als:

. f. i Sluis
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Sluis in Vlaanderen, Hulst, Sas van

Gent, Axel, Aardenburg, Filippine,

Izendike, Ter Neuze, en 't Land van

Kadzand, verfcheide Forten, Dorpen
en Ambachten. Over het algemeen,

fchoon uittermate vrugtbaar, legt het

wei- en bouwland zeer laag; doch
hier door bekomt het eene natuurly-

ke fterkte, voor allen vyandelyken
aanval, om dat men het, genoegzaam
geheel en al, kan onder 't zeewater
zetten. Hierom moet het ook, door
zwaare dyken, voor het geweld, der

Noord-zee en zilte ftroomen beveiligd

worden (a).

Staats- Vlaanderen , benevens Zee*
land, Princenla?id t Willemjladj Over-

fiacque. Goedereede, als mede de Ei-

landen van Voorne en Putten ; behoo-
ren onder de Landen, welke door den
Helius (b) gefcheiden worden: Hier
door zyn deeze Landen, ook meer
dan andere, welke hooger, drooger
en van de zee en derzelver flikken en
dampen verwyderd liggen, aan deeze
Najaars-koortfen onderhevig.

1 3 Wy
(Ji) A. F. BuscHiNG Geographie, 4. deel. 5. ili'.k.

cleel. bladz. 2S.
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Wy zullen vooraf te kennen geven,
watwy eigendyk, doorNajaars-koort-
fen, welke niet zelden, in de Garni-
2oenplaatfen, van Staats- Vlaanderen y

vooral onder de Militairen, zo ver-
ichrikkelyk woeden, verftaan. *

Deeze koortfen zyn inderdaad niet

anders, dan remitterende en inter-

mitterende Herfst-koortfen; ten min-
ilen, zy hebben eene geneigdheid tot

verpozen (c), zeldzaam gaanzy over in

eene geduurige; of zuiver tusfchenpo*
2ende koorts, dan door het geweld
der ziekte, of door verzuimde of ver-

keerde aanwending, der geneesmid-
delen; zy zyn van den aart der rot- of
galkoortzen, welke door bykomende
oorzaaken, het eene jaar meer, dan
het andere, zo veel vernielingen heb-
ben aangerecht.

'Er dient opgemerkt , dat deeze
koortfen niet akyd onder een en d^f

welfde gedaante zich opdoen; fomtyds
vindt men, in dq eerfte dagen, weinig

verpozing; dan weder eene tusfchen-

pozende, dubbele anderdaaglché of
alledaagfche koorts , ^Izints te ge^

lyk

(c) j, PRiNGi.E Ohfervatiotis on th^ diseasës ofth^

arw^, 'X*on4, 1761, pag, 165, iö8,
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lyk(d); waar door zelfs een kundig Ge-
neesheer wel eens misleid werd.

Schoon wy overtuigd zyn, dat 'er

ook' andere ziekten, gelyktydig met de

Kajaars-koortfen, nu en dan plaats

hebben in Staats-Flaanderen , zo oor-

deelen wy dat dceze geenzints de be-

doeling zyn, en zullen 'er ons dus niet

mede ophouden.
Gelukkig is hy voorwaar, die de

oorzaaken der dingen heeft leeren ken-

nen. Niemand zal deeze waarheid te-

genfpreken, want heeft men het ge-

noegen om de oorzaaken eener ziekte

of onheil, te kennen, ofte ontdek-

ken; wel ras zullen wy al onze ver-

mogens infpannen om behoed- of ge-

neesmiddelen 'er tegen uit te denken.

Schoon nu het kennen der v/aare

oorzaaken, der Najaars-koortfen , in

de Garnizoenplaatfen , van StaatS"

Vlaanderen , geen gemaklyke taak is,

zullen wy echter onze vermogens be-

proeven.

In de behandeling, van dit onder-
werp, zal ik eerst nafpeuren, wat wei
de naaste, en daarna, welke de voor-
afgegaane oorzaaken zyn, om des te

I 4 be-

(cl) j. paiNCLE;, l. c. p. 1Ó4. i68. 174.
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ter den waaren aart en natuur, der
ziekten, te ontdekken, en op welke
eene wyze , deeze oorzaaken t*zaamcn
vereenigd, de Najaars-koortfen doen
gebooren worden (e).

• Dan, wy zeggen dat de naaste oor-
zaaken deezer remitterende en inter-

mitterende Najaars-koortfen, als ge-
volgen van heete en drooge zomers
in de Garnizoenplaatfen van Staan-

Vlaanderen zyn, een meerdere of min-
dere trap van rotting en bederving in de
eerfte wegen onzer Üghaamen huisves-

tende; ofreeds met onze vogten ver-

eenigd, rondgevoerd; en door het ge-
heele lighaam verfpreid (f).

Alhoewel de waare aart der rot-

ting, en waar in dezelve eigentlyk be-
ftaat, als nog in eene dikke duisternis

bedolven legt, zo is men evenwel zo
verre gekomen , dat men overtuigen-

<ie blyken heeft, dat de natuur deezer
rottige floffen, van een alcalifchen aart

^y (g) y en hier mede zullen wy ons
vergenoegen.

Dan

(e) Zie den Hoogg. Heer s. de monchy, Haarl.
Maatfch. 6. Deel. i. ftuk. bl. 46.

((f) Idem L c. bl. 46.

(g) f^erh. over de middelen tegen de verrotting ^

difor Nf VAN WYK DE vos veitaald. bl. i.
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Dan wy verflaan 'er door, metbe-
tekkingop onze lighaamen, een zeke-

ren graad van ontaarting onzer vog-
ten, waar door dezelve eene byzon-
dere fcherpte aannemen, hier door de
vaste deelen en derzelver werking min
of meerder beledigen, veranderen,
en te niet doen, en dus ook naar ge-

lang dezer ontaarting, allerlei hevige
en kwaadaartige verfchynfelen, zo in

de vaste als vloeibaare deelen voort-

brengen. — Maar dewyl dit fluk aller-

keurigst betoogd is door den Hoogge-
leerden Heer s. de monchy (h) zal ik

hier in berusten.

De voorafgaande of afgelegene oor-
^aaken [caufae remotae] zyn verfchei-

dene ; men verdeelt dezelve gevoeglyk
in voorfchikkende [caufae praedispo-

nentes] , e 1 in aanleiding gevende
oorzaaken [caufae occafionales] ; wel-
ke te faamen vereenigd, dikwerf een
Epidemifche of algemeen woedende
ziekte , zeer eigen aan Staats-Flaari'
deren en Zeeloz-m, onder den naam van
gal- of rotkoortfen , in 't najaar, voor-
al onderde Militairen, voortbrengen.
Wy zullen eene en andere der voor^

I 5 fchik-

C^) HaarU Maatfch. >1. 47,
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fehikkende obrzaaken of zaaden der
Isf^j^ars ko.ortfen flegts aanftippen (i)..

-.i.,Het is kennelyk, dat onze lig»

la?^men en. vQgten, even als die der
dieren , uit dcrzciver aart eene ge?

neigdheid hebben, om tot bederving
en verrotting over te gaan ; vooral ais

mea in eene heete vogtige bedorve
kicljt verkeert > misbruik van fpys of
drank en iighaams beweging oefent;

of dat 'er door een vertraagde buiks

ontlasting , of door belette ongevoe-
lige doorwaafeming, meer dan te veel

onnutte deelen in de lighaamen wer-
den opgehouden: ja deeze eigenfchap

is in de lighaamen zo groot, dat 'er

ihakr zeer weinig noodig is, omdezel-
y.e tot bederving te doen overgaan.
.. -En juistom deeze reden , wordenwy
yerpligt, om door een dagelyks her-

haal van vernieuwde voedfelen en
dranken, gepaste beweging, en ont-

lasting van 't gene in ons fchadelyk is

geworden, de lighaamen als in even*

w.igt der gezondheid te bewaren.

II. Het eene mensch is meer dan
het andere, fchoon beide gezond, vat-

baar voor de Najaars-koortfen. Een
Mi-

(j) /;?/?//. Fatri. Ceieb^-GAUBH § 54. 60. 74 eiiz.
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Militair, die jong, welgemaakt, vcS
bloedig is, en, met een woord, 'er

fchilderagtig uitziet; heeft, getuige

zy de ervaring, eene meerdere ge-

fchiktheid , om door deeze ziekte te

worden aangetast en afgefneden ; dan

een die dor, mager, en fchraal van-

geftel is.
'

III. De voorfchikkende oorzaaken,

kunnen fomtyds lang in de lighaamen

verborgen en opgeïlóten blyven,, en
door zeer geringe bykomende oorzaa-

ken, losgemaakt, ontwikkeld, en te

voorfchyn werden gebragt.

IV. De gewoonte is de tweede Na* ^

tuur: doch alles wat hier tegen aan-

loopt wykt 'er van af, en kan onder

de voorfchikkende oorzaaken der Na-
jaars koortfen geteld worden; dit|zal

men duidelyk ervaren in die Militai-

ren, welke of door geboorte of lang

verblyf in Gelderland, Utrecht, Over-

Tsfel, als bekende hooge en drooge lan-

den, 'sjaarlyks verlegd worden, naar

een laag en vogtig Staats- Slaanderen;

wat de ongewoonte of ongeSartheid

onder hun teweegbrengt,' door dien

deeze Militairen meer dan anderen door

jde Najaars-koortfcn worden getroffen.
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Hier uit kan men veilig befluiten, dat

demenfchen, even als de gewasfchen,

het vrolykst tieren in die gronden , of
oorden, waar in dezelve zyn geteeld

en opgevoed.
V. Menfchen, welke van eene flap-

pe en weeklyke] gefteldheid zyn, wor-
den eerder door de Najaars-koortfen

aangetast, dan die llerk zyn.
' Menfchen welke van lange zee-tog-

ten , uit hospitaaleü of gevangenhuizen
komen; menfchen welke met weerzin
en ongenoegen, naar de Garnizoen-
plaatfen van StaatS'Vlaanderen worden
,verlegd (k) ; menfchen welke door een
verdunde fcheurbuikige bloedsgefleld-

heid, fl^ppe vaten en los aaneenhan-
gende vezelen hebben; menfchen wel-

ke om venerifche gebreken te over-

winnen, kwikmiddelen hebben ge-

bruikt, en hier door eene ontbinding',

ontaarting en losmaking in bloed en
vogten bekomen; deeze zullen eerder

en

Ck) Onder de Zwitzers is zeer gemeen een zekere
ziekte die men Heim of Geheimziekten noemt, en
welke zeer wel overeenkomt met de Landziekte der
zeevarenden, doch inderdaad is het niet anders dan
een droefgeestigheid, fpriiitende door het verlatea

van vaderland en vrienden enz. waar door deeze men-
fchen zich verregaande benadeelen.
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cn meerder, door de Najaars-koort-'

fen worden aangedaan , dan die gee-
nen , welke in opgenoemde en voorge-
fchikte gelegenheden niet hebben ver-

keert.

Nu zullen wy de opwekkende of
fchadelyke vermogens [caufae occafio-

nales] waar door 20 Inwooners, als

Militairen, van de Najaars-koortfen,-

worden aangetast, kortelyk overwe-
gen.

I. Zo ras men de natuurlyke ligging

en grondsgefteldheid van Staats-Flaan-
deren gadeilaat, zal men zich niet be-
hoeven te verwonderen, dat de onge-
zondheid der lucht aldaar veel fchade-
lyker uitwerking doet, op de lighaa-

men der vreemdelingen dan in de hoo-
ge en drooge plaatfen van Oostenryks-

Franscb- Vlaanderen; JDuitschland en
dergelyken.

Behalven de geftadige luchts veran-
deringen, h.Gck Staatt'Flaanderen, laa-

ge wei- en bouwlanden; met flooten
en kleine moerasfen doormengeld, wel-
ke des winters , door den regen opge-
hoopt, door de zomer hitte weder uit-

dampen , en veele geftorven infecten
-en planten ter verrotting overlaten, en

dee-
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deeze fchad^lyke uitwaafemingen aan
den dampkring mededcelen (1).

•; Daar en boven word het door de
zee, zilte ftromen, onmeetbaare aan
een gefchakelde fchorren en flikken

omringd , welke op veele plaatfen week
en modderig zyn , waar op fchelp- plat-

fchild- en andere visfchen, infecten,

doode krengen, rottige uitwerpfelèn

,

by ebbe tyd blyven liggen ; waar door
met dan fchadelyke uitwaafemingen by
groote zomer hitte in den dampkring
werden opgetrokken, de lucht zonoo-
dig voor al wat leven heeft, befmet;
en een bronwei voor die kwaadaarti^é
Najaars-koortfen doet. worden (m);
dit is eene voornaame reden waar aan
de bleekgeele kleur der Staats-Vlaan-

denaaren is toe te fchryven ; doch door
dien zy van der jeugd af gewoon zyn
aan deeze luchtsgefteldheid , zo zyn
zy oak minder vatbaar voor die jaar-

iykfche, fomtyds zo wreed woeden*
de ziekte, in den herfst, dan wel de
^vreemdelingen en Militairen. ' >

Maar

""XX) ]• DAcns.' Haar/. Maatfch. XVI deel. 2. fluk.

;bL 146.

(iTi) }'. BASTEP.. Proeven over de Lucht. HaarL
Maatfch. 3. deel. bl. 130,
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Maar een of ander zegt, eens toe-

geftemt, dat die fehadelyke uitdam-
pingen genoegfaam altyd aanwezig
zyn , en eigen aan Staats-Vlaanderen ;

2.0 leert echter de ondervinding, dat
het eene jaar aanmerkelyk verfchilt

van het andere, in het voortbrengett
van deeze Najaars-koortfen , dus rnöe^
ten 'er nog andere oorzaaken plaats

hebben? Het is zo , en dit verfchil zuü
len wy verder in de lucht- en levens^
wyze der Inwooners en Militairen on-
derzoeken en nafpeuren.

II. De lucht is, eene onzichtbaare
veerkragtige vloeiftofFe (n); welke d,$

menschgeduurig inademt; die zich on*
der onze voedlelen en dranken ver-
mengt; met ons bloed en vogten ver-
eenigd wordt; die ons de zoetigheden
en vermaaklykheden des levens ver^
fchaft; ons geduurig omringt, allej?

vervult en de voornaamile dryfveder
in de Natuur is, zo ter bevordering
der gezondheid als voortbrenging van
epidemifche of befmettelyke ziekten. ^

De lucht nu heeft verfcheidene ei-

genfchappen, doch wy zullen maar
tw-ee derzelve aanroeren, dewyl dee-

'

'•' ZQ
•*(n> DERiiAM Goclg. Natuur en Sterrek. bl. 5-14.
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ZQ het juist zyn, daar de Inwooners
vooral de Militairen in Staats-Flaande-
ren de meeste nadeelen van moeten
flragen.

Ik bedoel deheete envogtige luchts-
gefleldheid: doch om dit wel te hezef-
fen, zullen wy kortelyk aanftippen,

wat eigéntlyk warmte of hitte is , en
in hoe verre dezelve den mensch na-

deelig kan zyn. — Het is bekent dat
"wy een denkbeeld vormen van koude,
warmte of hitte , naar den trap der
vuurdeelen waar door wy omringd wor-
den; verkeert men in eenen geringen
graad van vuurdeelen , dan gevoelt
men koude; in een meerderen graad
van vuurdeelen dan befpeurt men
warmte, en in een grooteren trap van
vuurdeelen, hitte; en welke al verder
toenemende zelfs een pynelyke aan-

doening verwekt; dat men dan bran-

den noemt. Het zyn dan de vuurdee-
len welke by groote zomer hitte in

onzen dampkring verfpreid zyn, wel-
ke onzen aandagt een weinig moeten
bezig houden. — Wy zullen alleen de
uitnemende fynheid en fnelheid der
vuurdeelen , welke des zomers in onzen
dampkring zweven, befchouwen.

Een
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Een Natuurkundigen is het bekent,
dat de yuurdeelen het vermoogen be*
zitten, om in de tusfchenrüimten zelfs

der hardfte fteenen en bergftofFen in
te dringen ; 20 dat 'er geen faamge-
Held lighaam gevonden wofd, of het
kan door 't vuur, warm, heet, uit-

gezet, los, ontbonden of gefmolten
worden; of waafemen onzichtbaar, of
in gedaante van dampen en rook uit

;

zo dat de grove en aardagtige deelen
ontbonden, in de gedaante van kalk
of asch overblyven.

Past men dit nu toe, op die groote
zomerhitte, en waar van de gevol-
gen zo noodlottig vooral voor de Mili-
tairen in Staats-F/aanderen zyn ge*
weest, zo kan men ras bevroeden,
dat de geledene zomerhitte, ook ee-»

ne meer dan gewoone beweging en
werking in de lighaamen der Militairen
verwekt, derzelver zweetgaten geo-
pend hebbe, en in derzelver tusfchen-
ruiftiten ingedrongen zy ; waar door als
een natuurlyk gevolg, de deelen zyn
uitgezet; losgemaakt, ontbonden of
ongevoelig uitgewaafemd; en dus aller-
vatbaarst voor de Najaars-koortfen ge-
4r. i>ESZ, K wor-
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worden. — Overweegt men nu *t ver-

mogen der zomerhitte, ten opzicht
van die lighaamen, welke in het ge-
meen tot voedfel verftrekken, als ge-
zoute, gerookt of gedroogd fpek,
vleesch, worften, visch, eijeren, oly-
en en andere vettighedenj welke allen

uit hun eigen aart, aan de heete lucht

bloot gefteld zynde, vry fpoedig tot

vergarfling en bederving overhellen

,

vyl deeze voedfelen van de vuurdee-
len alles ondergaan, even als alle an-

dere lighaamen. Zo dat de bepaling
der vaste lucht, waar van de bewa-
ring, vastheid, duurzaamheid en ge-

zondheid der Menfchelyke lighaamen,
en gemelde voedfelen afhangt; door
zodanige groote zomerhitte verbroken
wordt, met de fyne deeltjes der lig-

haamen te verdunnen ; en den zo
noodzakelyken band van faambinding

te verminderen ; dewyl de buitenlucht

door de hitte aanmerkelyk verzwakt,
niet vermogend is, om de vaste lucht

jn de lighaamen optelluiten, zo wor-
dende geestige, fyne, olyagtige, zout-

en wateragtige deelen, los , ontbonden
en vlugtig gemaakt ; en de grovere

dee-
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deelen blyven overig. En dee^e ver^

andering noemt men vergarften, be-

derven of rotten, naar gelang derom-
ftandigheden (o). Hier door zal men
bezeffen, waarom gemelde fpyzen, in

een heeten zomer, eerder losgemaakt,
ontbonden en tot bederf neigende
zyn, dan in den winter^ en hierom in

een heeten zomer, ook meerder gele-

genheid wordt gegeven, om door der-

zelvcr gebruik, een bedorve en rotti-

ge floffe, als een voornaame oorzaak
deezer Najaars-koortfen in maag en
darmen voort te brengen.
De andere eigenfchap > óf vogtïge

luchtsgefleldheid, zal men zwarer by
groote zomerhitte, vergezeld met lagö
llappe winden en lage ebben, befpeu-
ren; waar door de dampkring van StaatS'

ylaanderen , buitengemeen beladen
wordt, zo met die byzondere foort van
rottige uitwaafeming , welke door ver-

menging van zout en versch water by
faamloop der getyden, van de flikken
en buiten dyks leggende wei- of graslan-^

den oorfpronkelyk; dan, welke uit de
boven gekomen droogliggende fchor-

K 2 reii^

(o) L. STOKKE over de Ga/ziekten bl, 14-10..
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ren, moerige gronden, lage landen,
gragten of rioolen herkomflig zyn (p)*

Dat het inademen en verkeeren in

een vogtige en onzuivere dampkring,
niet zeiden oorzaak was , van kwaad-
aartige köortfen onder de Javanen ^

heeft BONTiüs> ter zyner tyd, reeds
opgemerkt (q).

Leert niet maar alteveel de onder-
vinding, dat de uitwaafemingen der flik-

ken enz. in Staats-Vlaanderen aanwe-
2:ig zyn, door derzelver onaangenamen
vluggen alcalifchen flank, waar door
die geenen, welke 'er het naaste by
woonen, of in verkeeren, by heete
zomerdagen, met hoofdpyn, beflagen

tong, en verloren eetlust bevangen
worden.
Deeze vogtige, rottige, fchadelyke

uitwaafemingen , werken in dezer voe*

ge : door de warmte worden dezelve

tot eene onbegrypelyke fynheid ver-

deeld in den dampkring , omringen
niet alleen de daar in levende en zwe-
vende lighaamen, maar worden zelfs

ingeademd, aangetrokken, en aan de-

zel-

(p) j. BASTER 1. c. bl. 129 en 130. J. dachs
1. c. bl. 146.

(qj) In lua Indorwn Medica capite XV.
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zelve gehegt, waar door de faamhang
der deeltjes aanmerkelyk verminderd,
de buitenlucht minder veerkragtig, en
de vaste lucht minder kan beteugeld

worden; zo dringen de vogtige fcha-

delyke dampen door de poriën naar

binnen, ontbinden aldaar de zouten
(welke benevens de water-, oly-, en
vaste aardagtige deelen, het lighaam
verëenigd hielden,) en door de groote
hitte in een vermeerderde beweging
gebragt, worden dezelve losgemaakt,
weggevoerd, en uitgewaafemd (r).

Zo dit nu aanhoudend gefchiedt,'

moeten noodwendig in een heeten zo-

mer de lighaamen en dierlyke voed-
felen, van dcrzelver water, olyen,
zout en vaste lucht beroofd worden;
en dus vry fpoedig tot ontbinding en
rotting overgaan.

Ja, heeft de ondervinding niet door
menigvuldige proeven bevestigd , dat
'er niets is, 't welk eerder ontvlug-
ting der vaste lucht, ontbinding der
vaste deelen, en bederfin de vogten
der lighaamen voortbrengt; dan hitte

en vogtigheid?

K 3 De^

<0 I-. STQKICE l. C. bl. 21,
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Dewyl nu deeze oorzaaken by een
heeten zomer uit de natuurlyke gefield

•

heid van Staats-Vldanderen , meerder
voortvloeien, dan in hooge en drooge
Janden , zo volgt , dat wanneer men
^iilke heete zomers heeft gehad, de
uitwerkingen dan altoos grooter en
dieshalven meerder kwaadaartige Na-
jaars-koortfen in Staats-Vlaanderen

,

vooral onder de Militairen zyn voort-

gebragt, door dien zy pligtshalven

,

meer dan anderen, aan deeze zo fcha-

4elyke exhalatien zyn blootgefleld.

Een of ander kan hier tegen inbren-

gen, als men dan regenagtige zomers
Heeft, is de lucht vogtiger; en by ge-

volg moeten 'er dan in zulke tyden
meerder Najaars-koortfen heerfchen,
en dit ftrookt niet met de ondervin-
ding? Hetfchyntzo, maar men ves-

tige den aandagt op 't navolgende.

I, Hoe meerder het des zomers re-

gent, hoe gematigder de hitte is, de*

wyl de lucht dan gemeenlyk meer be*

wolkt is, zo ontmoeten de zonneftra-

Üen, in hunne rigting naar 't oppervlak
des aardryks meerder tegenftand , en
geve zo veel warmte niet, dan by ee«

m pnbewolkt? lucht, waar door de
bil!
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hitte als een voornaam e oorzaak der

Najaars-koortfen verminderd wordt.' ""•

II. Ook dient men te weten, dat

de regen eigentlyk geen natte, maar
een droge heldere lucht maakt, want
door de regen wordt de lucht van wa-
terdeelen ontlast, en by weinig regen

worden de dampen aanmerkelyk op-

gehoopt en in de lucht opgehouden,
dit is de reden, waarom de Barome*

ters, by langdurig droog weer hoog
ryzen, door dien de luclit, met veclé

opgetrokken vogten en uitwaafemin-

gen verzwaard, meerder drukking ver-

oorzaakt.

Wie heeft niet gadegeflagen , dat by
heete en ftille zomerdagen, de damp-
kring meer beneveld en mistig is; dat

het des avonds en des nachts meer
dauwt, dan by fterke regen, koud eit

en even ftil weder?
'">

Wie heeft niet ondervonden, dat

men in heet weer, fomtyds maar al te

overtuigenst ziet, dat de dampkringr
met overtollige vogten is beladen.^
daar men dagt dezelve droog te zyn,
20 dat men de muuren^ der huizen ; de
albaster-vloeren; blanke haard-platen

als met water- overtogen vindt?

K4 ÏIL
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III. Door den regen, worden óq
fchadelyke, rottige uitdampingen, die

de lucht vervullen , en waarin alles

wat ademt leeft en zweeft, als gewas-
fchen , gereinigd en afgefpoeld , en van
derzelver befmettend vermogen en
vogten ontlast; daar men anders on*
gevoelig dezelve flaag moet inademen,
met onze voedfelen doorzweigen, ea
de bederving en rotting in maag en
darmen grootelyks bevorderen : zo dat
hoe langer men nu in zo eene bedorve
lucht verkeere, hoe meerder befmet-
ting »er door aan onze voedfelen ea
Jighaamep moet worden aangebragt.

Dus kan men veilig befluiten , dal?

de lucht helderer, zuiverer, gezon-
der en minder nadeelig is, wanneer
dezelve doorregen, fneeuw, hagel of
vorst, gewasfghen en verbeterd is. —
Ook dat de regen in heete zomers
tiimmer nadeelig is, maar als een der
hoofd^wejdaden, ten nutte der men-
fchen, in Staats- f^laanderen en elders,

kan aangemerkt worden.
Een en ander zal men bevestigd vin-.'

den, in de waarnemingen van den
Jcundigen l, stqkke: gedaan van 173$
tpt 1743 te |\4iddelburg ; dewyl nu
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Zeeland en Staats-Vlaanderen genoeg-

zaam onder een en dezelfde lucht-

ftreek, en niet verre van elkander lig-

gen , en onder de Landen van den He*
fiuf behooren, 20 vind ik geen zwaa-
righeid, deeze waarnemingen als be-
wyzen aantevoeren, en op Staats^

Vlaanderen toetepasfen, waarom ik de-

zelve alhier overneeme.

I. Hoe vroeger groote warmte, hoe
eerder de ziekte begint, zo als in
de jaaren 1-^37 en 1739. En inte-

gendeel hoe laater warmte, hoe
laater de ziekte zich openbaart,
als in de jaaren 1735, 1736, en
vooral in 1735.

n. Hoe laater de warmte duurt, hoe
laater de ziekte woedt, zo als in

1736 en 1741. En integendeel,
hoe de hitte vroeger vermindert,
hoe de ziekte eerder eindigt zo
als in 1740.

ÏII. Hoe-meer warmte, hoe meer zie-

ken, zo als 1736 en 1741. Hoe
minder warmte, hoe minder zie-

ken, zo als 1740.

IV. Hoe meer regen, de warmte ge-

Jyk gefteld zynde, hoe minder
K 5 zvs-z
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zieken , zo als blykt aan het jaar

1738, 't welk met 1735 en 1737
(volgens het tafeltje) in warmte
overeenkomt, doch overtreft in

veelheid van regen en minder zie-

ken. En integendeel, hoe min-
der regen de warmte gelyk ge-
field zynde , hoe meerder zieken

,

zo als 1739. — Welk najaar, niet-

tegenftaande het koelder was,
dan [738, echter meer zieken gaf;

zynde de regen merkelyk min-
der, vooral in de maand Octo-
ber, die naar evenredigheid van
andere jaaren, veel ziekten voort*

bragt.

V. Groote warmte en weinig regen

,

veroorzaakt veel zieken, zo als

1741. Kleine warmte, veel re-

gen, weinig zieken, zo als 1738.

yi. Hoe meer zieken , hoe flrenger

en zwaarder de verfchynfelen

zyn, zo als 1736 en 1141.

Hoe minder zieken, hoe gemaa-
tigder en zagter verfchynfelen, zo
als 1738 en 1740 (s).

De ondervinding, van den Heers

(S) L. STQKKE 1. C hl, 77^ 78 611 79.
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jf. DACHS ,
geduurende deszelfs ver-

blyf, met zyn Doorl. Hoogheids Re-
giment Oranje Gelderland , te Sluis in

Vlaanderen, zal het betoogde duidelyk
bevestigen , en de vrugt-gevolgen van
heete, zoele en vogtige luchtsgefteld-

heden ter voortbrenging van Gal- en
Rotkoortfen, in 't Najaar, alfints fla-

ven (t).

Wat nu de lage flappe winden, dee-
ze zoele en vogtige luchtsgefteldheden
vergezellende , aanbelangen ; deeze
noem ik zuid en zuidwestelyke in te-
genftelling van hoge en ftyve winden,
oi oost en noordoostelyke.
Wy laten de geleerde twisten , wat

eigentlyk de wind zy. — Dan met be-
trekking tot dit ons onderwerp, zeg-
gen wy maar alleen, dat het is eene
meer of mindere beweging, der lucht,
welke naar gelang van die ftreek, waar-
uit hy waait, ons allerheilzaamst of al-

lernadeeligst , bevonden wordt. Van
deeze luchts-beweging hangt zeer veel
af, zo dat wanneer de wind uit een

hoo-

(t) Hnar]. Maatfch. XVI, deel 2de fiuk, bl. 120,
JJS^ 132, 135, 141. J. BASTER Haarl. Maatfch,
111. deel, bl. 82, 83, 92, 03; en v. j. ij^iiiois,

h Cp diverfis pagims.
/
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hoogen, droogen en gezonden oord,
maatig doorblaast en tot ons wordt ge-

voerd, dan zal de lucht waarin wy ver-

keeren, in een maatige beweging ge-

bragt , ontdaan worden van alle die

vreemde, fchadelyke en bedorve deel-

tjes, waar mede haare tusfchenruim-

ten bezet zyn, en vermogend bly-

ven, om deszelfs veerkragt te behou-
den. — Dan, komt de wind uit eenen
laagen, vogtigen en ongezonden oord,

zal men het tegengeftelde ondervin-

den. — Men telt vierderlei hootd of
windftreeken, waar van, die uit het

oosten komt, de allergezondfle is ;
—

Daar aan volgt de noorde , dan de
weste, en eindelyk de zuide wind.

Deeze is het juist, welke niet tot

ons komt, dan na dat dezelve de hee»

te zuidelyke luchtflreeken gepasfeerd

is, en dit is de reden waarom hy ge-

meenlyk , warme zoele regen en groo-

te hitte aanbrengt.

Dan zal men ook minder vry adem-
halen , vaten en vogten zetten uit en
zwellen, en de lighaamen waafemen
fterker; het vleesch bederft fpoediger

dan anders; de fchadelyke en vergifti-

ge uitwaafeiiiingen in 4e lucht, wprden
T ' b}^
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by ons opgehouden; omringen ons,

dringen in onze eerfte wegen, alwaar

eene gisting en rotting verwekt wordt,

welk fchadelyk vermogen, door de
andere winden van ons wordt afge-

wend; ja als deeze winden doorbree-

ken, worden de Menfchen hand over

hand , door de galagtige Najaars-

koortfen aangetast en terneder gefla-

gen.

Leert niet zelfde ondervinding, dat

de gebouwen welke op het zuiden

flaan, veel eerder vergaan, dan die

op 't noorden of oosten gefield zyn?
Dit een en ander wordt door den Hee-
re j. DACHS aldus bevestigd. "Maar zo
„ ras begint de lucht , door eene on-

„ voordeelige verandering van den
„ wind, niet iets van haare voorgaan-

\y de goede gefteldheid aftegaan. —
„ Of de gezondheid der Soldaten be-

„ gon reeds aaniloot te lyden, wor-
„ dende dezelven als toen voor het
„ eerst van Galkoortfen aangetast. —
„ Door de zeer groote hitte, dewelke
„ geduurende de grootfte helft van de
„ maand Augustus plaats had, dampte
„ het water , 't welk zich , door de

,p voorgaande zware ftortregens, in de

7, ge:
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^ gemelde lage omtrekken der ftad

„ had vergaderd, grootendeels weg,
,9 en liet veelvuldige kleine moerasfen

„ terug, welke nadeelige dampen zich

„ met die van de flikken vergezellende,

5, in ilaat waren, de lucht te vergifti-

„ gen , vermits door de overhand kry-

„ gende zuidewind, en de tegenwer-

yy king der zee, in plaats dat die fcha^

yy delyke dampen als te voren wierden

„ verfl:rooid, nu veel meer wierden

„ terug gehouden en ingefloten. —
„ Deeze nu gemelde nadeelige om-
„ ftandigheden, geduurende de maand
„ September en October onafgebroken

„ voortduurende , zo valt het juist niet

„ zwaar, om de waare reden van den
„ verbazenden aangroei der voorge-

„ noemde Najaars- of Galkoortfen te

„ begrypen, dewelke als toen ftand

„ greep , en hoe dezelve tevens tot

y, dien graad van kwaadaartigheid heb-

„ ben kunnen flygen (u)".

De Waarnemingen omtrent de
luchtsgefteldheid weder en winden

,

te Vlisfingen genomen in den jare

1768, door den Heere a. muller,
zul-

(u) Haarl. Maatfch. XVI. deel ade (tuk, bl. I49'

eu .J50.
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zullen het gezegde bevestigen; keure
dezelve overwaardig geleezen te wor-
den (v).

Onder de aanleiding gevende oor-
zaaken der Najaars-koortfen in Staats-»

Vlaanderen, breng ik ook de gewone
levenswyze der Inwooners en Militai-

ren in aanmerking, om hier uit te be-
togen, in hoe verre dezelve als mede-
werkende oorzaaken deezer ziekten ^

kunnen gehouden worden. — Zullen
de Inwooners de behoorlyke levens-

middelen bekomen, een iegelyk dient

naar gelang des krings waarin hy ge-
field is te arbeiden; en dewyl zulks
door den geringften Inwooner het
meest , ja niet zelden , van den vroe-
gen morgen , tot den laten avond

,

moet wordert verrigt, zo volgt tevens,
dat zy, vooral by warme zoele zomer-
luchten, veel moeten zweeten, en
door onvermogen zich van geen be-
hoorlyk fchoon en zuiver linnen, noch
kleederen kunnende voorzien, moe-
iten zy deeze metHinkend zweet door-
trokke hembd-n en kleederen, een
tneer dan gewonen tyd dragen, tot
< mer-

• 'H yiisf, Maatfch. l deel, bl, 620-651,
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merkelyke benadeeling der lighaa-

men. — De Militairen, behoeven in

Vredenstyd over het algemeen geno-
men, hier en elders Garnizoen hou-
dende, juist 20 zwaar niet te arbeiden,
fchoon 'er genoeg te betogen was, dat
veelen door de ledigheid niet minder
nadeel , dan anderen door den arbeid
lyden, zo vind men 'er nochtans wel-
ke met een pryslyk oogmerk, naar
bekomen verlof, zich verledigen om
by den Land- en Bouw-man werk te

zoeken, en welk bedryf, zo wel als

het beroep van den Soldaat in Oor-
logstyd, als hy te Velde trekt, onder
zwaaren arbeid geteld kan worden.
Alhoewel 'er uit zo een noestig ge-

drag wel eenig voordeel fpruit, wordt
'er door te weeg gebragt, dat hunne
kameraden , meerder wagten in de
openbaare heete en vogtige luchtsge-

fteldheid moeten doorbrengen, (zon-

der van andere fchadelykheden gewag
te maken) en dus de eene zo wel als

<ie andere meer dan gewoon moeten
zweeten.
Wel is waar, de Militairen hebbetx

wel geen gebrek aan verfchooning

,

maar door dergelyke omftandigheden,
hcb^
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hebben zy of de noodige verfchooning
niet, of zy zyn te traag om dezelve
aan te trekken; of door min kunde
houden zy de vuile, natte, koude hem-
den aan , waar door de zo noodige on-
gevoelige doorwaafeming verhinderd
wordt: en dus doende ftaan zy even'-,

redig met den geringften arbeider, om
door deeze opwekkende oorzaaken
der Najaars-koortfen, beledigd te wor-;
den. — Echter oordeel ik, dat de
Militairen in Staats-Fiaanderen y uit

aanmerking van de zo vaak verander-»'

lyke luchtsgefteldheden , door gemis
van genoegfaam dekkende onderklee-
deren, zeer raakbaar zyn, vooral
voor de zo fchadeiyke nachtluchten

,

en derzelver gevolgen.
Onder de levenswyze, breng ik ook

de wooningen in overweging. De ge-
ringde Inwooners hebben dezelve digt
aan de wallen ; in llegte verloren hoe-
ken der Garnizoenplaatfen , veeltyds
in vogtige, ziltige, bedompte Hul-
pen, waar door men ervaart, dat de
Najaars-koortfen, voornamentlyk on-,

der de onvermoogendlte het meeste
.woeden.

In deeze wooningen, worden nieü
. ,r. DEEL, L zei-
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belden meerder menfchen geherbergd;
dan wel noodig is , en de lucht derzel-

ve doorhunlieder eige uitwaafemingen

,

fchadelyk gemaakt. — Waarom men
dusdanige wooningen als broei-nesten,
der Gal- en Rotkoortfen van het Na-
jaar kan aanmerken. -^ Men leeft 'er

over 't algemeen in dezelve niet te zin-

delyk , waar door de lucht deezer
wooningen geen voordeel wordt aan-

gebragt.

De wooningen der Militairen zyn
gemeenlyk van drieerlei foort, als ca-

fernen, barakken en cafematten; in

fommige Garnizoenplaatfen, zyn dee-

ZQ wooningen lugtige en goede ver-

blyfplaatfen, in de IViUemfUd, Helle-

voetfluis enz.y zyn 'er de Militairen zeer
wel geherbergd, hebben allen befchei-

den geryf , overëenkomftig den ftaat

des Soldaats, als pompen, regenbak-
ken, geheime gemakken, ruime bin^

ueplaatfen, vertrekken enz. Doch
de cafematten zyn wel de flegtfle en
ongezondile om in te verblyven, om
dat. dezelve met vogtige lalpeteragtige

liitwaafemingen, der capita) e wallen of
der bastions, niet zelden, meer dan
te yeel , beladen zyn.
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In fommige Garnizoenen, worden
de Militairen by de Burgers gebillet-

teerd , de vermoogende Burgers koo-
pen dit af, waarom de Soldanieren
huisvesting zoeken, daar zy het vin-

den kunnen; dat gewonelyk by de ge-
ringfle hef der Inwooners is, in de af'-

gelegenfte hoeken, daar de bovenge-?

melde nadeelen gevonden worden.
Onder de levenswyze tel ik de fpy-»

Éen en dranken. Het behoeft geen be-
toog , dat 'er van een gemeenen Ar-*-

beiders daggeld, noch van een Solda-
ten tractement, juist geen brilliante

tafel kan gehouden worden , 20 dat de
deugdelykheid der fpyzen in de Garni-
zoenen afhange, na dat men 'er goed-
koop leven kan.

Over het algemeen wordt onder de
Inwooners en Militairen, al te veel ge-
peekeld of gedroogd fpek of vleesch,
dat veeltyds zeer vet en garllig is ge-
nuttigd; ook wel eens vleesch van vee,
aan de befmettende ziekte overleden.
De toefpyzen, als boonen, erwten,

kool , peen , aard- of boom-appelen

;

worden meestal met deeze dierlyke
yoedfels gekookt, gefmoord, en met

L 2 -^ de
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de losgernaakte vetdeelen geftoofd,

gefruit en klaargemaakt.

'Er wordt over 't algemeen , vooral

in de zomermaanden te veel gebruik
gemaakt, van flappen, flymerigen en
Ibmtyds genoegfaam bedorven visch

,

van onderfcheiden foort; deeze visch

nu wordt met gefmolte of gefnerkte

boter, door de geduurigheid, meer dan
dienftig is genuttigd. — Kan 'er nu wel
in een heeten zomer fchadelyker, gal-

aanzettender , en tot dergelyke Na-
jaars-koortfen voorbereidender mid-
del, dan 't onmatig boter gebruik, wor-
den uitgedagt?

Ook worden 'er vooral van de Mili-

tairen, welke men als vreemdelingen
kan aanmerken, te veel kreeften, oes-

ters, krabben, mosfelen, alikruiken

enz., geëten; en door veelen der In-

wooners en Militairen, of door zuinig-

heid, armoede of bekrompenheid der

jioodige penningen , veele voedfels

gebeezigd, welke uit hun eigen aart,

tot bederving hellende zyn.

Let men op de dranken, zo by de
geringfle hef der Inwooners, vooral

by de Militairen, zal men ervaren, dat

;

ge-:
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genever, brandewyn en andere gede-

ililleerde wateren, meer dan te veel,

dikwerf tot een onherllelbaar bederf

hunner lighaamen gebruikt worden. —
Goede wyn kan hunlieder beurs niet

vergelden, doch van ilegte aangezette

wynen, wordt 'er zo nu en dan wel
eens gebruik gemaakt. — Het bier is

onder bovengemelden in geen dagelyk-

fche gewoonte, doch op zon- en feest-

dagen, wordt 'er door hen, in de
herbergen en kroegen, niet zelden

een onmatig en onbehoorlyk gebruik

van gemaakt ; en of dit nog niet ge-

noeg was, dit bier drinken gaat ver-

gezeld , met 'er eene groote hoeveel-

heid, van harde, zoute, drooge plat-

visch, by te nuttigen.

De allerverderfelyklle dagelykfche
drank, daar de Inwooners en Militai-

ren zich zo onmatig in te buiten gaan,
is het warm thee- en coffy-water. —
Dewyl nu de reden en ondervinding
leert, dat deeze dranken het vermpo-
^en hebben , om de zo noodige wer-
king van maag en ingewanden geheel
en al te verzwakken, bederven, en
onbruikbaar, te maken, tot dat groote
einde, waar toe de wyze natuur dezel-

L 3 VQ
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ve geordend heeft ; zo behoeft men
zich niet te verwonderen, dat ook als

een natuurlyk gevolg, de zo noodza-
kelyke fcheivogten, als gal, maag- en
het alvleesch-fap, verflapt, verkragc
en onvermogend worden, om zelfs uit

goede gezonde voedfels, eene goede
en voor de lighaamen voldoende chyl
voort te brengen. — Dewyl nu een
goede chyl, de voornaamfte bron van
ons beftaan, aanwas en duurzaamheid
is; zo moeten deeze edele werktui*
gen, ook vermoogend zyn, om dezel-

ve voort te brengen , en mangelt het
hier aan , dan kunnen wy door de in-

genoome voedfels en dranken, noch
verkwikt , noch verfterkt worden

,

noch in gezondheid bjyven leven. —
Ja de keurigfte fpyzen en de uitnemen-
fte dranken, zullen nimmer ons lig-

haam voordeelig zyn, zo dezelve niet

door de chylbereidende konstwerktui-

gen, in goede, nuttige, en met de na-

tuur onzer lighaamen overeenkomen-
de 'chyl, worden veranderd én toebe-

reidv — 'Er was hier een onbeperkt
veld, om uit te weiden, over het uit-

muntend en allerkon (ligst onderwerp
der fpysbereiding, als mede hoe en

op
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op welke een bynaar onbegrypelyke
wyze, het edelfte gedeelte onzer
yoedfels en dranken, tot en in de lig-

haamen zelven overgaan, en hoe de
onnutte en grovere deelen afgezom
derd, en door de allergefchiklle we-
§en, naar voorgaande zagte prikkeling,

uiten de lighaamen afgeleid en ontlast

worden. — Doch treede hier niet in^,

door dien zulk eene befpiegcling, my
geheel van het fpoor zou afleiden.

üit een en ander zal genoegfaan»
blyken, dat de warmte en vogtigheid
des dampkrings, en levenswyze, met
al 't gene hier onder hebbe betrekke-
lyk gemaakt; als de eerfte bronnen,
welke de gisting, rotting en bederving
in de lighaamen voortbrengen, en
hierom als de waare oorzaaken der
Najaars-koortfen , in de Garnizoen-
plaarfen van Staats-Flaanderen kunnen
gehouden worden.
Mógelyk vraagt deeze of die, zou

xnen de waare oorzaaken der Najaars-
koortfen in StaatS'Flaanderen , niet
moeten zoeken, in de omdelving der
akker- en bouw-landen, dewyi juist

ixi of omtrend dien tyd, die zo veel
i L 4 men-
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menfchen vernielende koortfen heer-

fchen? — Wy willen geerne toeilem-

men, dat door de omfpitting, omdel-
ving en beploeging der landen, in dien

tyd, veel gelegenheid wordt gegeven,
dat 'er uit de losgemaakte gronden

,

ziltige, arfenicale, zwavelagtige en
fchadelyke deelen, in den dampkring
verfpreid kunnen worden, en deeze,
gevoegd by de overige uitwaafemin-

gen, over het algemeen, geen heil

aanbrengen. — Echter oordeele, dat,

als men de waare oorzaak hier aan
konde toefchryven, dan als een na-

tuurlyk gevolg, deeze koortfen, alle

jaaren , en juist in die tyd alleen , moes-
ten heerfchen, dat niet overeenkomt
met de ondervinding.

Daar en boven leert de ervaring, dat

^elfs de fchadelykfte, bedorvenlle en
onaangenaamfte uitwaafemingen , van
wat aart dezelve ook mogen zyn,
nimmer ons zullen befchadigen, wan-
neer men dien zeegen maar mag genie-

ten, dat dezelve door hooge gezonde
ooste, noordooste en noordelyke-win-
den, van ons worden afgewend, ver-

woest en her: en derwaards gedreven >

en
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en de lucht waarin men verkeert, zui-

ver, onbefmet en veerkragtig wordt
gehouden (w).

'Er is 'er die zegt, ik flem toe, dat

de onguure levenswyze , der geringe

Inwooners en Militairen , opwekkende
oorzaaken kunnen voortbrengen, vóór-
al in een heeten, vogtigen en met fcha-

delyke deélen beladen dampkring 5

maar daar nu de eerfle en vermoogen*
fte Inwooners en Officieren, beeter
ipyzen, keuriger dranken, fraaijer

wooningen , meerder verfchooning en
gemak hebben; zo zyn deeze echter,

van de Najaars-koortfen en treurige

'gevolgen, niet bevryd gebleven, hoe
ftrookt dat? 'Er zyn zekerlyk lieden

van den Eerften rang, zo der Inwoo-
ners als Militairen 'm^taats-Vlaanderen,

hier door aangetast en afgefneden-
dan, op verre na zo veel niet, als van
de overige Staats-Vlaandenaaren en
Soldaten. • -^ •

Maar laten wy echter 'derzelver le-

venswyze eens kortélyk nafpeuren. —
Die van den Eerften rang, hebben een
wel voorzienen disch, met keur van

(w) HoU. Maatfchf XVI deel 2 fluk, bladz." 151
en 152.
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foyzen, allerlei wild en dierlyke voed-
lels ; of in de fmaak van ragouts , pa-
llcien ; foupen en vleesch-geieijen

;

vergezeld met atjars ea ingelegde
vreemde vrugten, en wat was 'er niet

al van dien aart op te noemen , toege-
tuigd; welke, zal men de waarheid
hulde doen, immers alle voedfels zyn,
die nog eerder en meerder, dan de
vorengemelde voedfels der gemeene
Inwooners en Militairen, tot rotting

en bederving hellen.

De visch, wordt in allerlei fmaak
voorgediend, zelfs zo, dat men dezel-

ve naauwlyks kent^ en waar by het
botergebruik niet vergeten wordt. De
overige to^efpyzen zyn met zo veele
vreemde inmengfels; fpeceryen, faus-

fen , braadvet en boter toegemaakt

,

dat men zich geen oogenblik behoeft
te verwonderen, als men dagelyks
hoort, 4at deeze en die der Eerfle

edelen, door rottige galziekten wor-
den aangetast, ja met een woord, zy
gebruiken in het gemeen voedfels,

welke allen van een alcalifchen of rot-

tigen aart zyn. — Leert daar en te-

gen niet de dagelykfche ondervinding,

3at de beste en gezondlle levenswys
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beftaat, in de eenvoudigheid der goe-

de voedfels, waarom de Heere addi-

SON niet ten onregte zegt: "Als ik

„ een hedendaagfche tafel in al haar

„ pracht zie aangedischt, verbeelde ik

„ my jicht, waterzucht, koortfen,

,, flaap-ziekten en ontelbaare andere

5, kwalen, rondom den disch in hin^-,

,j derlaag te zien liggen (x)".

Het ontbyt beftaat meestal , in wei-

nig brood, doch veeltyds in benadee-
lende gebakken.
En tusfchen de avond- of middag-

maaltyden, wordt niet meer onder-

fcheid , dan door terines met faladen

gemaakt.
Och! mogten veelen befeffen hoe

fchadelyk het is, des avonds de maag,
met zo veel onderfcheidene voedfels

op te vullen, waar door niet dan onrust,

droomen, flapeloze nagten, en een
menigte van ziekten worden gebo-
ren. — Hierom zal een ieder, de
nachtrust en gezondheid liefhebbende,

weldoen altoos een ligt-, zagt- en ver-

teerbaar-avondmaal te nuttigen.

Dan paaren deeze menfchen meest-
al overdag, by dusdanig voedfel-ge-

bruikj

(x) w. BuctuAi ideel, bl.124 en 125.
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bruik, een traag en (lilzittend leven;

want in de plaats van een matigen ar-

beid, wandeling, of andere gepaste
beweging, verkiest men liever te fla-

pen, zitten fpeelen, of op andere vad-

^sige wyze den tyd door te brengen,
-Overweegt men nu de dranken,
welke de bloem der Staats-Vlaandena-

ren nuttigt: oude zwaare en fomtyds
aangezette . wynen , oude en zwaare
bieren, fyne iiqeuren, ilerke dran-

ken op oranje-bloefem , of zogenaam-
de kruider-poppen ; best maagbitter

,

elixers, en wat niet al van dien aart,

worden in gezelfchappen, uit gewoon-
te, dan voor deeze, dan voor geene
omftandigheden , wel eens meer dan
noodig is , ja van veelen dagelyksch
meer, dan ter gezondheid dienllig is,

gedronken.
Warm cofFy- of thee-water, choco"

laad enz., is onder henlieden zo in de
gewoonte, dat derzelver gezondheid
.over het algemeen , 'er als in verdron-

ken wordt. -^ Schoon deeze wel eens

ter verfchooning zegt, ik drink geen
coffy, een ander, ik gebruik geen
thee, een derde, ik hpude van geen
chocolaad; zo dient, dat men de ei-

gent:
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gentlyke coffy, noch thee, noch cho-

colaad zo zeer niet bedoele, als wel

de groote hoeveelheid warm ofkokend
water of melk , met welke deeze in-

grediënten getrokken worden en ge-

nuttigd; waar door de ingewanden zo-

danig verflapt, en voor de zo noodige

fpys- of chyibereiding , geheel en al

onbekwaam en onbruikbaar worden. •:

De verfchooning hebben zy beter;

ook hunne wooningen verdienen den
voorrang, doch deeze zouden nog
gezonder zyn, als dezelve methooge
en drooge winden, meerder gelucht,

en zindelykheids-halven zo veelvuldig

met geen water gefchrobd en overgo-

ten wierden. i

Dan hoe Edel ook van geboorte,

zy hebben even als de geringfte Man
en Soldaat, geleefd en gezweefd, in

een en denzelfden heeten, vogtigen

en met fchadelyke uitwaafemingen be-

laden dampkring.
Als men nu bedaard en onbevoor-

oordeeld de levenswyze der menfchen
van den Eerften rang overweegt,
moet men dan niet belyden, dat hun-
lieder overvloed zelfs nog veel meer»
.4er , aanieidende oorzaakeQ van ,

Na-;

jaar^
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jaars-koortfen, dan by de gemeene hef
des Volks en Militairen in Staats- F/aan'

deren uitlevert? waarom men zich ook
niet behoeft te verwonderen, dat dee-

Ze ziekte onder hen is doorgedron-
gen, en deeze en die heeft afgelheden.

De waare oorzaaken afgehandeld

hebbende , zullen wy de waare teeke-

nen ,. volgens 't gewoon beloop der
Najaars-koortfen, ten beteren verftan-

de , als in een kort fommier famentrek-

ken. — Daar na zullen wy, onder
verbetering, nog, ter opheldering

van een en ander teeken of verfchyn-

fel, en ten bewyze hoe dat deeze,
dan weder geene edele ingewanden,
in de Najaars-koortfen minder of
meerder worden aangedaan , uit de
natuurlyke belediging der deelen, zel-

ven voortvloeijende, eenigfmts pogen
op te klaaren.

De waare teekenen worden aldus

ondervonden : fommige menfchen kla-

gen eenige dagen te voren, over een
gevoel van zwaarte in 't hoofd , eene
magt-of kragteloosheid, verminderden
-eetlust, oprispingen van bedorve win-

derige ftoffen ais van Hinkende eijeren,

leelyken fmaak in den mond, walging,
op-
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opgeftopte of al te groote afgang, on-
gerusten ilaap, pyn in armen, bee-
nen, knyen of lendenen, en fleurea
20 cenige dagen voort, zonder aan-
merkelyk bezwaar.
Vervolgens breekt de ziekte door,

en begint met koorts, vergezeld met
rillingen en huiveringen, waarop volgt
eene fcherpe en drooge hitte welke
foms eenige uuren duurt, en een groo-
te magteloosheid overlaat; dan vindt
men de huid droog, dan weder met
een zagt zweet beduwd; gepaard met
een dorftigen, droogen, flymigen bit-
teren mond; de tong is wit of geelag*
tig beflagen; de adem ftinkt; de tanden
zyn als met een vuil flym overtogen •

benaauwdheid omtrent den boven-
buik; geduurige walg- en braakagtig-
heid, ook wel met ontlasting van eene
bedorve gal en rottige ftoffe, ook wel
eens met wormen vergezeld; pynen
én krimpingen in maag en darmen;
wmderige opfpanningen des buiks; ge-
duurige perfingen tot afgang of een
opgeftopte kamergang; de pis is zeer
verlchiUende in couleur, veelheid en
^rond;bezinkfels , en als met een vet-
tig vlies bedekt, en aan dp wanden
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van het waterglas aangeflagen ; de
koorts wakkei:t alle dagen aan, en
meestal op gezette tyden.

Zo nu de Najaars-koortfen verzwa-
ren y dan zal men deeze naarvolgende
teekenen waarnemen. Als een gefta-

dig vermeerderende koorts met weinig
tusfchenpozingen; een trommelagtige
fbanning en zwelling des buiks ; ge*

duurig praaten; ongevoelige buiks- en
pis-ontlastingen ; weezenloosheid

; yl-

hoofdigheid^ 't vertoon van roode,
bruine of blaauwagtige vlekjes aan den
hals, borst enz.; ftuiptrekkende be-

wegingen, en opfpringing der pee-

zen ;
gepluis aan de deekens ; groote

benaauwdheeden , met een kleine en.

fnelle pols-beweging, en overflroo-;

mend klamagtig zweet enz.; dan, ja

dan, kan men veilig befluiten, dat het

ras met den lyder zal afloopen.

Maar heeft men het genoegen, dat

de Najaars-koortfen een gunftiger keer

riemen, dan zal men ervaren, dat de
lyderen eenige dagen met gemelde
teekenen, tusfchen hoop en vrees ver-

meeren ; de gedugte zwarigheden ver-

i>iinderen allengskens ; de afgangen

?jirorden geregelder ^n de pis-ontlastin-
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•ren overvloediger; de flaap vermèer-
dert; de tong wordt fchooner j en al-
les fchikt zich tot eene aangenaame
herftelling. -- Zo ik my mag vleijen,
dan heb ik, volgens het géwoone be-
loop der Najaars-koortfen> de waare
teekenen door welke zy van andere
ziekten onderkend worden, zo varr
den eerften aanval > voortgang, on-
gunftige of blyde uitkomst deezer,
fomtyds^ zo wreed woedende ziekte
in StaatsVlaanderen f onder de Inwoo-
ners> vooral de Militairen aan den da$
gelegd.

Doch niemand móet begrepen, dat
juist alle die teekenen te gelyk, by
een iegelyk mensch worden waarge-
nomen, het is 'er ver vandaan. — De
ondervinding leert het tegendeel; hier-
om dient opgemerkt, dat alle de teé*
kenen en verfchynfelen eenig en alleen
maar verfchillen, in den aanval, voore-
gang en einde deezer ziekte, naar
mate de beledigende oorzaaken grooc
ot klem, en het bederfin deeze of gee-
ne edele ingewanden veel of weinig
2y, zo als wy nu nog ter ilaving van
een en ander gezegde , door de gevol-
gen deezer ziekte zullen aanduiden.
^. mEi,, M J>Iea
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Men ervaart, dat, zo ras de Najaars-
koortfen tegenwoordig zyn , zo ras

worden de edele konstwerktuigen van
't menfchelyke lighaam, naar gelang
der oorzaak gevoelig aangedaan.
Doch alle de verfchynfelen, welke

den Geneesheer hier voorkomen, zyn
niet van een endenzelfden aart, maar
verfcheiden, ja zeer onderfcheiden.
^Waarom men dezelve in algemeene
.en byzondere kan verdeelen.

De algemeene verfpreiden zich over
het geheele lighaam, daar de byzon-
dere zich maar alleen in een of ander
deel vertoonen , alhoewel door 't

naauw en onderling verband der inge-

wanden, 't geheele lighaam wordt aan-
daan.

De algemeene gevolgen zyn, die on-

gewoone zwakheid en vermoeidheid,
waar over de lyders zo vaak klagen,
zonder eenige voorafgaande wezenlyke
oorzaak (y); een onaangenaam gevoel
van koude (z) , agtervolgd door groote
warmte , welke foms met een Ipaar-

zaam , dan wederom een overboodig
zweet vervangen wordt; een rasfe,

fnel-

(y) Comm. zwietenii in boerhave ^l^h. $ 66.

(2) Jt PRINGLE 1. C. J>ag, 167.
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fnelle en geweldige polsflag, en ande-

re koortfige teekenen meer, welke
deels, door den moeijelyken doortogc
der vogten, door de naauwe uitein-

den der flagaderen; deels door dien

eene fcherpe en beledigende ilof, het

hart en flagaderen meer dan natuur-

lyk prikkelende, zo een verfnelden

omloop van bloed en vogten voort-

brengt.

De byzondere verfchynfelen deezer
ziekte, verfchillen ook naar de plaats,

waarin de zondigende ilofFen worden
opgehouden.

Is 'er een groote ophooping van rot-

tige Hof in de darmen, worden de-
zelve uitgezet; door het verblyf en
toeneemend bederf, wordt 'er veel

lucht in dezelve geboren ; welke fom-
tyds den buik even als een trommel
opfpannen, en eene (leeds toeneemen*
de pyn doen ondervinden.
Naar gelang nu der ontaarte ftof,

"welke hier tegen natuurlyk wordt op-
gehouden, bevindt men de fpysberei-

dende werktuigen meerder, minder,
rasfer of traager aangedaan.
Wordt de maag , door deeze on-

gewoone prikkeling faamgetrokken,

M 2 over-
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overkomt den lyder walging; oprispin-

gen van een bittere > garflige, bedor*
ve winderige flof; geneigdheden om
te braken; en wordt de regter mond
der maag ongewoon aangedaan, dan
ondervindt de lyder eene gevoelige
maagpyn (a).

A . Echter kan men de gakgtige, bitte-^ re, garftige, met flym en andere over-

geblevene ftoffen vermengde brakin-

geri, als heilzame ontlastingen, in dee-

2e ziekte aanmerken (b).

Gaat deeze prikkeling, met eene
ongeregelde famentrekking der dar-

men vergezeld, dan ervaart men krim-
pingen; beflootene winden; bloedige,

galagtige, vette. Hinkende, fchuimen-
de of witte (c) afgangen ; en niet zel-

den galbrakingen (d).

Maar wordt 'er door deeze fchade-

lyke flof, een krampagtige toekny-

ping der darmen verwekt, dan wordt
'er een verftopte afgang met een op-
gezetten buik waargenomen.

Kiet zelden worden ook de ingewan-
den

(a) j. PRiNGLE 1. c. pag, 171.

(b) J. PRINGLE 1. C. pag. IJl.

(c) j. DE GORTER Med Hipp. % 355.
(d) j. PRINGLE 1. c. pag^ iéö. HUXHAlkl de aïri

et 7norbis epid. pag, 7a.
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den der borst hier door aangedaan,
dewyl de darmen, door de lucht, uit

de rotte en bedorve ftoffen voortge-

bragt, aanmerkelyk uitgezet zynde,
de nederdaiing des middelrifs in de in-

ademing belet, en dus de ademhaling
naar gelang der belediging verhinderd,

drukkende benaauwdheden in de
borst-ingewanden doet ondervinden. -

Of wanneer door deeze bedorve ftof

,

krampagtige famentrekkingen in de
buiks-ingewanden , worden voortge-
bragt; waar door de vrye omloop
des bloeds, door de Maags bovenftc
en onderfte fmeernets- en darmflag-

aderen , zodanig wordt verhinderd ,

dat het bloed in den grooten flagader-

lyken tak wordt opgehouden ; de ont-

lasting van het linker oor des harts,

dan niet als met bezwaar verrigt kan
worden, waar door dan die onaange-
naame gewaarwording, welke men be-

naauwdheid noemt, wordt voortge-
bragt.

Wordt nu de vrye flroom des
bloeds , ^oor den nederdaalenden
ftam van de groote flagader gedeelte-
lyk verhinderd, zo moet 'er noodwen-
dig door de bovenfte vaten, meerder

M 3 bloed
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bloed naar het edel hersfengeftel ge-

perst; deeze vaten uitgezet, geprik-

keld en gedrukt worden. Waar door
dan hoofdpynen , weezenloosheid ,

foms heevige en fchielyke ylhoofdig-
heden (e) , roodheid des aangezichts

,

uitpuiling der oogen, en een duidelyk
Icloppen der krop- en flaap-flagaderen

,

wordt waargenomen.
Worden nu de bedorve en ontaarte

ftoffen, opgenomen en tot de tweede
wegen overgebragt, en onder de mas-
fa van het bloed en de vogten ver-

mengd , dan worden deeze navolgen-
de verfchynfelen , in de afgefcheide

,

en ter ontlasting gefchikte vogten gaa-

degeilaagen.

Wy zullen eerst de Urina of pis

,

daarna het geen men op de huid, en
in de mondsholte waarneemt, in aan-

merking neemen. .

De Urina of pis, verfchilt naar mate
de hevigheid en aart der zondigende
ftoffen , welke met het bloed ver-

mengd zyn; foms vindt men de pis

rood, en als met een vetdg vlies over-
toogen, om dat door het koorts-ge-

weld^ buitengewoone wryving der

vaa-

(e) J,
PRiNGtiE I, c, pag» 171, 174.
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vaaten, en opgevolgde hitte; de oly-.

agtige deelen des bloeds, en vetdee-
len in 'tcelagtig weeffel; benevens de
zoute deeelen; ontbonden, losge-
maakt, en onder de rondvlietende
vogten zyn vermengd.
Dan vindt men wederom eene blee-.

ke, raauwe en ongekookte pis, om^
dat de affcheidende vaaten van het
konllig nieren-geflel , door deeze^
vreemde floffen geprikkeld, ontveld,
afgefchaafd en faamgetrokken

, geen'
andere dan dunne wateragtige vogten
doorlaaten; aan welke oorzaaken ook
is toe te fchryven, dat men dan de
pis met, dan wederom zonder grond--
bezinkfel waarneemt.
Door de overboodige hitte, drift en

wryving der vogten in de vaten, wor-'
den de grote vaten der huid gepersty
vol en uitgezet; de kleinere vaten ge^
drukt en geprangd; zo dat dezelve-'
niets ontfangen kunnen, de uitwaafe-
ming verhinderd, en de huid droog >'

dor en hard wordt. -^

Maar heeft nu het tegendeel plaats,
dan wordt het lighaam als met zweet
overflroomd, hetwelk, niet zelden,
een rottigen ilinkenden reukuitleevert.

M 4 Hier ,
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Hier over, getuige zy de ondervin*
ding, behoeft men zich niet te verwon-
deren, door dien de geheele flroom des
bloeds, metbedorve, galagtige of tot

rotting hellende deelen beladen zyn-
de, geene andere dan dusdanige vlug-!

ge en reukzenuwen-aandoende dee-
len, konde doen uitwaafemen. — Er-
vaart men in teegendeel eenen zuuren
reuk, dan heeft men zo veel gevaar
niet te vreezen, door dien men veron-
derftellen mag, dat de fchadelyke flof-

fen reeds zyn ondergebragt, en de
kiekte een gunftiger keer zal neemen.
Somtyds worden de ziekte-ftoffen,

in de oppervlakte der huid nederge-
legd, waar door dezelve geprikkeld,
de opperhuid foms als met blaasjes,

verheft, of als zigtbaare uitgebotte
vlakjes, van onderfcheidene groote
en couleur, dan hier, dan daar zich

yertoonen, >

De holligheid des monds, de tong
en keel, worden dikwerf in deeze ziek-?

te, op eene byzondere wyze aange-.

daan. — Waarom de groote hippo-
CRATES reeds hadt opgemerkt, dat de

CQU-

(f) Libro de hmnoribus conf. duretus ad. IIIPP«

^racjiot^ coacas. C. VII. pag^ 424.
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couleur der tong, overeenkwam met
de hoedanigheid der lighaams-vogten.

Wien is het onbekend, dat de tong
in deeze ziekte , met een flymige wit^

te, doch meestal geele of donker brui-

ne korst is overtoogen? door dien het
ilpeekfel, 't welk door de mond- en
tongs-klieren , en uiteinden der ont-

lastbuizen, alhier overvloedig afge-

fcheiden, aanduiden, niet dan met rot-

tige en galagtige deelen beladen te

zyn, en de tanden hier door met dien
vuilen flibber bezet zyn.

Doch die bittere, gal- en vetagtige

fmaak, welke men alhier ondervindt,
kan men niet altyd aan de winderige
oprispingen der maag, maar meestal
aan den aart der alhier afgekleinsde

vogten toefchryven.

Wien is het onbekend, dat door de
hevigheid der koorts en vergezellende
hitte, de lucht als met een verfnelde
beweeging, door de mondsholte wordt
gedreeven, waar door de vlugfle, dun-
fle en fynfle fpeekfel-deelen , losge^
maakt en weggevoerd worden? dus
blyven de grovere over, en maaken
een dikke taaije korst, niet zelden met
aigtbaare fcheurtjes vergezeld.

M 5 Pan
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Dan ervaart men ook , dat onaange-

tiaam gevoel of die aandoening, w^l-

ke men dorst noemt, gepaard met
droogheid des monds, tong, keel en
nabuurigc deelcn ; ja deeze deelen
worden zo nu en dan, als verftyfd

M/aargenomen, om dat de fynfte dee-

len vervlogen, de anders zo balfem-

agtige Üym, in zodanig een drooge
korst veranderd is, waar door de
mondtjes der uitwaafemende vaaten en
ontlastbuizen, worden toegeflooten;

of dat 'er door de heevige koorts-be-^

weeging, een overboodig zweet naar

buiten is gedreeven , en hier door ge-

brek van dunne weivogten en onver-

moogen , ojti de noodige hoeveelheid

des fpeekfels af te fcheiden, wordt
voortgebragt; of om dat de masfa des

bloeds, door ontaarting der ftoffen,

meerder geirriteerd zynde,. de afkiein-

zende werktuigen, faamtrekken, ver-

naauwen of toedrukken, en dus de
weegen onbekwaam maken, om eene
meerdere affcheiding van fpeckfel, zo:

in den mond,, tong, als nabuurige dee^

len, voort te brengen.

D'K een en ander, ter opheldering^

der verlchynfelen, in deeze ziekte,.

ge:
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genoegfaam keurende , ftappe hier van
af, en fpoede my tot geen minder wig-
tig onderwerp , der voorgeftelde
Vraag.

Het tweede deel deezer keurige Vraag>
luid aldus.

TVelke zyn de beste behoed- en genees-»

middelen^ die daar tegen [te weeten de
Najaars-koortfen] vooral by de Militah
ren, kunnen aangewend worden?

Wy zullen dit tweede deel, weder-
om in twee fplitfen, waar van het eer-

ile zal bevatten, alles dat wy, zo voor
de Inwooners als voor de Militairen,

dienftig keuren , om voor de zo ge-
dugte Najaars koortfen behoed te wor-
den. -M r:

Het andere zal in zich bevatten, de
beste wyze , om , wanneer deezè
koortfen onder hun heerfchen , dezel-
ve door de kragtdadigfte middelen, zo
't mogelyk is , te geneezen.
Deeze taak is van ^qqïï gering be-

lang, en om deeze reeden, zal ik my
ook met geene andere ziekten, die
.echter gelyktydig kunnen plaats heb-

ben,
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ben, maar met het geene in de Vraag
gevorderd wordt, en dus alleen met
de Najaars-koortfen , beezig houden.
Hadden wy nu 't vermoogen om de

zomerhitte te matigen; de droogte te

reegelen; den reegen te gebieden; de
winden te bepalen; devogtige fchade-
lyke uitdampingen der laage en ver-

dronke landen, moerasfcn, riöolen,

fchorren en droogloopende flikken;

opgedolve landen; mestputten; en
wat van dien aart kan genoemd wor-
den, te verhoeden; wel ras zouden
deeze allen niets vermoogen, en geene
meedewerkende oorzaakcn der Na-
jaars-koortfen in Staats-Vlaanderen hel-

pen voortbrengen. Maar omtrent dit

alles hebben wy geen vermoogen, hier

is het, dat wy in alles te kort komen.
Derhalven blyft 'er niets overig, dan

ons toe te leggen, zo veel mogelyk,
de gewone levenswyze deezer men-
fchen, gegrond op de van ouds her zo-

genaamde fes niet natuurlyk dingen,
te befchaven en te verbeeteren, als

de eenigfte middelen, welke nog
overig zyn om deeze ziekte voor te

komen, en hen daar teegen te behoe-
den.

Hier-
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Hierom zal ik my verleedigen, een
en ander, dat beeter en voorbehoe-
dender voor de onwaardeerbaare ge-
zondheid, dan wel de gewone leevens*

wyze der Inwooners en Militairen is,

op de navolgende wyze aan de hand
te geeven.
Het is eene betoogde waarheid, dat

de mensch, zonder een gepaste be-
weeging of arbeid , op den duur niet

kan gezond zyn. — Doch men moet
niet van het eene in het andere uitter-

fte vallen. — Lui- leedig- en werke-
loosheid, zyn de eerfle bronnen, waar
door ontaarting en bederving in de
lighaamen geboren worden; hier door
worden de zo noodige werktuigen, ter

fpysbereiding en afkleinzing, der ede-
le fcheivogten geordend, ontfteld,

verzwakt, en naar gelang van dit on-
vermoogen , geheel en al buiten flaat

gebragt ; met een woord voor de Na-
jaars-koortfen als voorgefchikt.
Dan een maatige arbeid is nuttige

noodig en gezond; maar een onmaati-
ge baart niet dan fchade; dit heeft de
ondervinding ook hier maar al te ve|;l
bevestigd, in die geenen, welken na
zwaaren arbeid, door magteloosheid

als
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als wierden voorbereid, öm door dee-

ze koortfen aangetast te worden.

De geleerde tissot zegt te regt,

daar zyn twee middelen , om de na-

deelige gevolgen voor te komen van
zwaaren arbeid; het eene is, de oor-

zaak derzelven te vermyden, doch dit

is fomtyds ondoenlyk; het andere is,

indien men verpligt is (lerk te werken,
het zelve te matigen door een rykelyk
gebruik, van eenigen verfrisfchenden

drank, vooral door wei of karnemelk,
of wat er met azyn gemengd (g).

Zou het voor het behoud der Mili-

tairen niet voorbehoedzamer zyn , om
alle gevolgen van zwaren arbeid voor

te komen, dat het gaan werken by
de bouw- en landlieden, geheel en al

wierd afgefchaft?

Dan zou men tevens voorkomen,
dat derzelver cameraden , minder in

de heete lucht behoefden te ftaan fchil-

deren, en niet zelden als uitgedroogd,

van hunnen post worden afgelost.

Ik zwyg van alle die onheilen', wel-

ke de Militairen, in ongezonde koude
en

(g) TissoTS en bickers raadgeeving enz. bl. 1-2.
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en vogtige nachtluchten in Staats*

Vlaanderen te wagten hebben.
Het is overbekend , dat de ledigheid

niet alleen een wortel van alle kwaad
is, en dat de Militairen in vreedenstyd
hier door voor alle buitenfporigheden,
en aanvallen van ziekten bloot leg-
gen. — Om nu zulks te verhoeden,
en dewyl een matige arbeid, zo noodig
is voor de gezondheid, kan men vraa-
gen: of het niet best ware, dat men
die Militairen welke geen ambagt ver-
ftaan, om deeze reden, ook om nog
iets ter onderfleuning van zich zelven,
vrouw en kinderen, te doen winnen;
dagelyks eenige uuren, onder be-
hoorelyke toezicht, aan de gemeene
of 's landswerken , als wallen, bas-
tions, droge gragten, havens, cana-
len, wegen enz., Üet arbeiden? ja, al
was het dan maar, om op een voor-
beeldige wyze , de zinnelyk- en rein-
heid, in de Garnizoenplaatfen van
Staats-Vlaanderen, te helpen bevorde-
ren, dewyl men vooral in die plaatfen
niet genoegfaam hier tegen kan wa-
ken, om dat het verzuim hier van, de
gemeenfte aanleidende oorzaaken zyn,
yan gal- rot- of kwaadaartige-koort-

fen,
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fen. — Dan die Militairen welke een
ambagt verdaan > konde men verlof

geeven, hun vryen tyd in dusdanig be-

roep door te brengen, en hunne wag-
ten, evenreedig met hunne cameraden
waar te neemen.
Nog dient 'er in *t algemeen opge-

merkt , dat 'er geen middel voor den
mensch , van wat rang of (laat hy zy

,

is uit te denken, dat beeter, nuttiger

en gefchikter is, om ziekten voor te

komen, dan een gepaste arbeid of lig-

haams-beweeging. — Waarom de
Heer cheyne 2egt> dat men de lig-

haams-beweeging , als een deel van
den Godsdienst behoorde aan te mer-
ken. De heilzaamlle, en alle de dee-

len des lighaams , gepaste beweeging-
verfchafTende oêffeningen, zyn de zul-

ken, welke men in de opene lucht,

door arbeiden, gaan, wandelen, ry-

den, kolven, keegelen enz., verrigten

kan. Dan, zo zulks niet mogelyk is',

voor deeze of die, zyn 'er echter aan-

genaame nuttige oêffeningen uitgedagt,

welke binnen 's huis kunnen verrigt

worden, en verre boven de leedigheid

te waardeeren zyn; als paletten, bil-

lard-fpeelen, dansfen» fchermen, hob-
bel-
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belpaard, fchongelen enz.; zie over
een en ander william buchan (h).

Dan eer ik hier van afftappe, dienÊ

nog herinnerd, dat door overmaatigen
arbeid, of andere lighaams-beweeging,
of een langduurig verblyf in de heete
zon en dampkring, niet alleen bui-

ten gemeene wryving , beweeging ,'

uitzetting, ontbinding der vogten, en
magteloosheid der lighaamen ver-

wekt;, maar daar en boven eene ilerke

ontlasting van zweet bevorderd wordt;
welk zweet even als een fpons, door
hemden en kleederen wordt ingezo-
gen, 't welk dan aan de lighaamen op-
droogt, dan weder doorzweet wordt,
en zonder behoorlyke verfchooning
by veelen, dagen aangehouden, waar
door niet dan onheilen aan de gezond-
heid kan worden medegedeeld.
En dewyl 'er in fchoone hemden;;

en zuivere kleederen, meer voorbe-
hoedend vermoogen, dan fommigen
wel zouden denken, ligt opgefloten,
vind ik my verpligt, hier ernflig op
aan te moeten dringen.
Doch dewyl veele behoeftige men-

X. DEEL, N fchen,

(h) Huislyke Geneeskunde 1780. black. 108-115^
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fchen , onvermoogend uit zich zclvcn

bullen bevonden worden, vooral de
trekkende leeden der armen-gezinden
ponder onderfcheid, zal het best zyn,
dat Diaconen en Armenbezorgers,
naauwkeurig onderzoek dien aangaan-
de doen, de noodige verbeetering zelfs

verrigten, of dien nood met allen eer-

bied, onder den aandagt hunner Over-
heeden brengen.

En het geen 'er by de Militairen

mangelt, moet door de Officieren na-

gegaan, en het gebrek onder den aan-

dagt gebragt worden , van dien , aan

wien de zorg over dit ftuk 'der Mili-

tairen is toevertrouwd. Ik herhaal dit,

om dat fchoone zuivere kleederen

,

van zo eene voortrefFelyke nuttigheid

2yn, voor de Soldaaten, en hierom
niet dienen verzuimd te worden,

v Alhoewel de bovenkleederen vol-

doende zyn, voor de Soldaaten, voor-

al als zy met hunne mantels, of ge-

wascht-linnen overrokken, de nacht-

wagten moeten waarneemen, zo komt
het my echter voor, dat de onderklee-

deren niet genoegfaam zyn, dewyl de-

zelve zonder hemdrokken worden ge-

kleed, en men wel dient io acht te nee-

men.
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men, dat een warme drooge lucht;

oneindig minder fchadelyk zy, dan een
vogtige, koude, of onguure luchtsge-

fteldheid, welke zo eigen is, aan de
Garnizoenplaatfen van Staats-Vlaande-

ren, waarom de Militairen, myns oor-

deels , door onderkleederen beeter
dienen gedekt, en v^oor allen fchade*

lyken aanval der lucht behoed te zyn;
Wat nu de wooningen zo der Jn-

wooners als Militairen, in de Garni-
zoenplaatfen van Staats-Vlaanderen
aanbelangen, ik oordeel dat 'er veele
zyn, waardig omgeworpen en her-

bouwd te worden, waren 'er de groo-
te onkosten geen beletfelen van.

Dan zo men ter eeniger tyd hier toe
komt, zal het dienftig zyn, om dezel-

ve, zo verre doenlyk van gragten,
flooten, of flinkende moerasfen en
mestputten, te verwyderen.

Dezelve hoog en droog uit den
grond te zetten ; de muuren door fier-

ken tras en harde fteenen te voorzien,
om het optrekken der ziltige waterdee-
len voor te komen ; de vertrekken luch-
tig met ruime fchuif- of venfler-raamen
en hooge verdiepingen te verzorgen.
De flaap-plaatfen , behooren niet de

N 2 klein-
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kleinile maar wel de ruimfte te zyn;
dewyl dezelve over het algemeen

,

wanneer deuren en venfters gefloo-

ten zyn gebruikt worden, en allen

verfchen invloed van lucht affnyden

,

waar uit de fchadelykheid der kleine
flaapvertrekken

, genoeg is af te mee-
ten ; dezelve moeten ook niet boven
kelders, maar in de droogde deelen,
der wooningen gefchikt worden; men
moet, wil men de gezondheid bevor-
deren , geen wooningen teegen fchuin
oploopende dyken of wallen ; noch
onder, noch als in dezelve ftigten, en
'ZO veel mogelyk is, teegen den flreek

van het oosten.— Ik houde my verzee-
kerd , dat zo het een en ander wordt
gadegeflagen; de bewooners op den
duur gezond, vrolyk en fterk zullen
2:yn, (voor zo verre de wooningen
hier invloed op hebben ,) en geene vog-
tig- noch duffig-heid in dezelve, noch
in hunne kleederen, noch eenig bederf
aan hunne fpyzen zullen ondervinden.
Dan, dewyl veele wooningen of

verblyfplaatfen, zo als dezelve nu zyn,
moeten betrokken worden, zo zullen

.wy ons onderwinden, om 't fchadelyke
dat 'erin heerscht, te verbeeteren.

Al-
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Alwaar de huizen en verblyfplaat-
fen, laag, bedompt en vogtig zyn,
dient men het fpoelen, vooral mefc
zout- of brak-water te vermyden; maar
liever de vloeren, met droog zand te
ftrooijen, en met beezems te keeren.
By droog weeder en hooge winden,

moet men de raamen en venfters open
zetten, om 'er de frisfche lucht door te
laaten waaijen, dan by vogtig weeder,
en laage zuid- of zuid-westelyke win-
den, dezelve gefloten houden.
Doch dit luchten moet met gepaste

omzigtigheid gefchieden, en niet ver-
rigt worden, als men warm uit het bed

.

komt, zeer verhit of bezweet is.

Bedden, deekens,. matrasfen enz.,
moet men zo veel mogelyk luchten
en in de zon brengen, zo ook de dar
gelykfche kleederen.

In vertrekken daar men veele Mili-
tairen inquartiert, dient gezorgd, dat
de lucht niet onzuiver, en de zinder
lykheid aliernaauwkeurigst in acht ge-
nomen worde.
Hierom dient zo Militair als Inwoo-

n-er, door arbeiden, zweeten, als an-
deruns

; vuil, vunzig of bezoeteld zyn-
.de; zich alvorens, daax water te beko-

I? S men
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lïien is, te reinigen en te wasfchen;
dewyl de onrein- en morfigheid des lig*

haams, de eerfte bronwellen veeier

ziekten zyn ; men dient 'er geene flin-

kende lampen noch kaarfen te branden,
noch txedorven, flegten, ftinkenden
tabak , te rooken; de vloeren droog te

houden ; de geheime plaatfen buiten de
wooningen te hebben; dezelve zuiver

te doen houden, om het bederven der
lucht voor te komen; ook kan dienftig

2:yn een emmer water, dagelyks ver-

verscht, met of zonder willigen tak
daar in , in zo een vertrek te plaatfen

;

•azyn uit te dampen; een weinig bus-

kruid, geneverbeezien, mastic, kruid-

nagelen, campher of iets anders dat

welriekend is, wat te laaten fmeulen
of branden ; om door dergelyke tee-

gen-rottige middelen , de traage lucht

te verdeelen , te verbeeteren , te zui-

veren, en voor eenen onbefmetten en
gezonden dampkring plaats te maaken.
Wordt een en anJer, door ziekte

bevangen, dan moet men hem afzon-

deren, van de gezonden; zuiveren,

wasfchen en verfchoonen, naar ge-

lang; en van de noodige geneesmidde-

ien en andere noodwendigheeden
voor-
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voorzien ; of 20 ras mogelyk is , naar
het hospitaal of gasthuis overbrengen.

Alles wat ik van de zuivering en
voorbehoeding, der wooningen heb
gezegd , mag door een ieder , van wat
rang of flaat hy ook is , wei worden in

acht genomen , om dat hunne lighaa-

men, even zo vatbaar voor de belrnec*

ting zyn, dan die van anderen; doch
willen zy geen zand ftrooijen, zy kun-
nen, om het fpoelen en boenen voor
te komen, beste of gemeene, zagte
vloerkleeden, gonjens of matten over
den vloer leggen.
Dan dewyl de wooningen niet alleen

zyn ingericht, om zich van andere
menfchen af te zonderen ; om 'er onze
broodwinningen in te oëffenen; tydely-;

ke z.eegeningen in te fmaaken; onze vry-
heid en vergenoegens in te koesteren^
zo zyn dezelve niet minder gefchikt,
om genoegfaam een derde deel van
onze leevensuuren , in dezelve met
den flaap of rust, door te brengen.
De rust of flaap kunnen wy niet ont-

beeren, doch zal de flaap, als behoOr
rende onder eerte goede leevenswyze,
teevens aan het zo noodig en nuttig
oogmerk, 'waar toe hy gefchikt is,

N 4 dienst^
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dienstbaar i^yn , dan moet die noch te

veel, noch te weinig zyn; is die te

veel, de geesten worden bot en ftomp,
de lighaamen traag, vadfig, en met
veele fchadelyke flymflofien opge-
hoopt, en als ter ziekte voorgefchikt;
is die te min, de vogten worden ont-

aart en fcherp, de natuurlyke vermoo*
gens uitgeput, de fpysbereiding ver-

zwakt, en de lighaamen ongelleld.

Dus is het blykbaar, dat de middel-
weg de allerbeste is, alhoewel men
den juisten (laaptyd, voor een iegelyk
niet wel bepaalen kan, zo toont de
ervaaring, dat een gezond niensch,
arbeider en Militair, meer dan een luije

leedigganger dient te flaapen.

Dan die deeze aangenaame rust,

jnet voordeel en tot gezondheid willen

fmaaken, moeten dagelyks een gepas-

te beweeging, in de open lucht, of ee^

siigen arbeid verrigten; des avonds
jiimmer een zwaar en beleedigend
avondmaal houden , en zich vrolyk

,

vergenoegd en onbekommerd needer-

Jiggen; wierd dit in acht genomen, zo
lioude ik my verzeekerd, dat niet al-

leen de Soldaat, maar ook een iege-

}jk, al was het dan ook maar op een
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gering leeger, brits., ftroobos of in een
nooyberg, zich geruster, verkwikter,
en meerder verflerkt door den flaap

zal bevinden, dan dat hy aan een
pragtige tafel was onthaald, en op een
bedde van dons needergetegd.

Als een voornaam behoedmiddel,
dienen de fpyzen der Inwooners en
Militairen, is het niet geheel, dan zo
veel mogelyk verbeeterd te worden. -
Het behoeft geen betoog, dat veele
Inwooners en Militairen, hunnen disch
niet kunnen fieren , met keur van fpy-
zen, maar dat evenreedig de inkom-
ilen, de pot te vuur gaat; over het al-

gemeen eeten deeze menfchen veele
harde, taaije, lymige, dierlyke en
zwaare voedfels; zy verbeelden zich
hier door meerder kragten te zullen
bekomen; de ondervinding en reeden,
leert juist het teegengeilelde, en wel,
dat de middelbaare voedfels, den al-

lerbesten en gezondften chyl, aan het
lighaam- mededeelen.
Doch men moet het niet verkeerd

opvatten, even als of onze bedoeling
was , dat deeze menfchen niet nu en
dan een maatig ftuk peekelfpek, ofhet
^elve gerookt of gedroogd, met peen,

N 5 knok
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knollen, erwten, boonen, aard- of
boom-appelen enz.; met wel doorbak-
ken tarwen- of roggen-brood, zouden
mogen eeten, noch ook dat men geen
gezoute peekeivleesch, gerookte of
gedroogde runder-ribben, paater- of
andere Hukken, met de noodige toe-

fpyzen, zoude mogen gebruiken, het

is 'er wel verre van daan.

Ter voorbehoeding, keur ik alleen

af, het aanhoudend en overbodig mis-

bruik, van dusdaanige voedfels, en
ik zal uit loutere menfchen Hefde, het

een en ander, vraagender wyze, aan
de hand geeven.

Zal hat niet beetcr zyn, vooral voor
den Soldaat, om des morgens een
voldoende boterham, met goede bo-

ter en kaas; of een uijen, chalot, ra-

dys, rammelasjenz., en een goed glas

zuiver koud water , dan een ftuk

raauw, garftig of gefnerkt fpek, met
brood, dat fomtyds muf of befchim-

meld is, vergezeld met een ruimen
teug genever, of een groote hoeveel-

heid warm kofïy- of thee-water, te ge-

bruiken ?

Zal het niet beeter zyn , dat de
jniddag-maaityden, met versch runder-

eu
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en fchapen-vleesch , met gefchikte

aard- boom- halm- en peul-vrugten

,

naar dat de tyd opleevert, worden
verwisfeld ; dan dat 'er dagelyks niet

anders, dan tot bederf hellende voed-
fels genuttigd worden ?

Zal het niet beeter zyn,^ dat men
des avonds dan eens een goede boter-
ham, met een glas goed vier gulden
bier; of faladen, naar den tyd, met
cömcommers en karooten ; of roode
kool, ofzeeuwfche uijen-faladen met
boter en azyn; een goede peekelha-
ring of gebakken visch; en dan eens
€en pot melk, jnet brood en zuure ap-

.

pelen of met ryst, grutten of zoge-
naamde pap of bry nuttige ; dan dat
men des avonds gebakken worst, Ipek,
hard gerookten engelfchen bokking,
Iprot, op zich zelve of met eijeren in
de pan gebakken, fpek-pannekoeken,
een boterham met rotte kaas , of ge-
droogde zoute fchollen en fcharren,
vergezeld met een groote hoeveelheid
heete flurpdranken, gebruike?

Zal het niet beeter zyn, nu en dan
goeden , verfchen zee- , rivier- , behoor-
lykgeweekten zoute- en flokvisch, met
Jiec geen '^r toe behoort, te eeten;

dan
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dan veel flappen, bedorven visch, van
wat aart dezelve ook zy, of mosfelen,
crabben, alykruiken of dergelyken?
Zal het niet beeter zyn, dat men

ter verbeetering der lighaams-vogten,

de zo heilzame yrugten uit het ryk der

gewasfen, 'naar gelang der tyden nut'

tige; dan dat men op eene onguure
wyze, allerlei onryp fruit doorzwelge?
Om nu des te beeter en gereegeider

de dagelykfche voedfels, ten nutte

der Militairen te doen dienen, keur
ik heilzaam , dat derzelver gebruik

,

onder opzicht der Officieren, onder
den naam van chambrée houden, al-

gemeen in Staats Vlaanderen , worde
ter uitvoer gebragt (i).

Zullen de voedfels voor de men-
fchen, nuttig zyn, zo dient men over

het algemeen te gedenken , dat men
nooit des avonds, zich met een wel
gelaaden maag ter ruste nederligge;

maar beeter doet, het morgen ontbyt

wat zwaarder te neemen; dat het ge-

bruik der fpyzen, overeenkomstig de
krag-

(i) Men zie hier van een uitgewerkt voorbeeld , zo
der Ipyzen als onkosten, i8 deel bl. 638 der Haarh
Maaifchappj , door den Heere j, j. -van pen bosch
jnedegcdeeld.
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kragten, jaaren en bedryven moet
zyn ; een arbeider heeft meer fpyzen
noodig, dan een ftilzittende en leedig-
ganger; hoe aangenaam de fpyzen
fmaaken, nimmer moet men 2;yn maag
tot bezwaaren overlaaden, maar lie-
ver eeten tot eene maatige verzaadi-
ging, dewyl onze natuur met weiniff
vergenoegd is; de weelde integen-
deel kent geen paaien, waarom de
maatigheid, 2.0 in fpyzen als dranken,
als de moeder der gezondheid kan ge-
houden worden.

Leert niet de dagelykfche ervaaring,
dat de meeste ziekten, door misbruik,
en niet door gebrek van voedfels,
worden gebooren?
Toonen de meenigvuldige voorbeel-

den niet, onder allerlei rangen van
menfchen, dat een wellustige, een
oronkaart, een ligtmis, zich als 't wa-
re verbeelden, dat ziekte en dood
nun niet ras genoeg zullen overvallen,
waarom zy de onmaatigheid en onge-
bondene leevenswyze te hulpe roe-
pen, en hier aan zich 20 verflaaven;
dat men 'er hen zeldfaam van kan af-
brengen, voor en aleer de beurs ^e-
leedigd en de gezondheid bedorven is?

Hier-
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Hieïvom vermaan ik een iegelyk,

die 2yn gezondheid, vooral in Staatt»

Vlaanderen wil bewaaren, dat hy eete

en drinke om te leeven, en gedagtig

^y, niet te leeven, om te eeten of te

drinken, dewyl zulks den weg baant,

tot veele ziekten en het graf.

Dewyl onder de dagelykfche voed-
fels veele zyn , welke uit hun aart be-

hooren, onder de ongegiste meelen,
als aardappelen, erwten, boonen enz.,

en welke een grof, lymig en aardagtig

voedfel uitleeveren, zo dienen deeze
met eenige behoedfaamheid , door
zwakke menfchen te worden genut-

tigd; daar ilerke arbeiders, en die het

vermoogen hebben, om deeze voed*
fels onder te brengen, en zonder hin-

der te verteeren, meerder voordeelen
van deeze, dan van ligtere voedfels

2:ullen bekomeq, door dien deeze te

fpoedig, onder het bloed gebragt wor-
dende, hunne maagen geftaadig leedig

en aanhoudend hongerig houden.
. Ter voorbehoeding, zal het ook
nuttig zyn, dat men vermyde, het kon-

-ftig toebereiden der fpyzen, door een.

meenigte van vreemde inmengfels en
fpeceryen;, dewyl zulks alleen dient,

om
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om de maag en ingewanden te beder-
ven.

De eenvouwigfte gewoonte, om de
fpyzen als in hun eige fap, overëen-
komftig derzelver aart te braaden

,

kooken of ftooven is de beste, en wel-
ke met de natuur onzer lighaamen het
meest overeenkomt.
Dan dewyl het Gemeen en Soldaa-

ten, inderdaad het meest lyden, door
het gebruik van ongezonde Icevens-'
middelen, en hun leeven voor de
maatfchappy van zeer veel belang is,

zo dienen 's lands vaderen, zo veel
mogelyk, te zorgen, dat geene bedor-
vene leevensmiddelen, van wat natuur
dezelve ook zyn, worden te koop ge-
veild: om datflegte en half bedorvene
voedfels, nadeelige gevolgen en ziek-

ten kunnen voortbrengen, en tot lie-

den van allerlei ftaat en rang overgaan.
Laaten wy nu eens zien, in hoe ver-

re de dranken als voorbehoedende
kunnen aangemerkt worden.
De eerite, allergemeenfte en nuttig-

fte drank, die de wyze Schepper, ten
dienst van menfchen, dieren, boo-
raen en planten, geordend heeft, is

het zuiver, helder en fris water. •

s Zui-
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Zuiver water, is niet zeer gemeen
in StaatS'Vlaanderen , derhalven moet
men het waterwaar in de minde vreem-
de deeienjzyn, voor het beste houden»
De zorg hier voor, kan niet genoeg,

door de OfEcieren worden gadegefla-

gen; dan wil men het zuiver water
leeren kennen, men neeme een glas

met water, laat 'er eenige droppelen
wynfleen oly (oleum tartari per deliqui-

urn) in druipen, en men zal het water
onzuiver zynde, troebel en*melkagtig

2ien worden, en als het water zuiver

is, zal men flegts een klein wolkje be-

fpeuren : hoe meerder het water ver-

andert, hoe fchadelyker het zelve is,

20 als my door verfcheidene proeven
is gebleeken.

Het beste middel, om nu in Staatf"

Vlaanderen goed water te bekomen,
zal beftaan, om het reegenwater in

bakken, tonnen, vaten of potten, op
te vangen en te bewaaren. Maar,
door dien veele menfchen , van deeze
hulpmiddelen zyn ontbloot, zouden
men even als te Cartbagena, ten dien-

fte der Inwooners, groote water of
reegenbakken kunnen aanleggen, weh
ke men in den reegentyd liet vol loo-

pen^
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pen , ten einde het gemeen , daar uit

te voorzien, en de ftad, geduurende
den droogen tyd, niet in verleegen-

heid te doen zyn (k).

Maar wat behoef ik voorbeelden van
verre by te brengen ! door den Raad
van Staateriy zyn immers, om goed
reegenwater voor de Militairen te heb-
ben, te Sas van Gent, over eenige jaa-,

ren, nieuwe regenbakken aangelegd.

Dewyl 'er nu in den reegentyd, zo
veel water wegloopt, was net dan nieC

beeter, dat men by of aan de publyke
gebouwen, bekwame ontfangbakkeu
fligte , om 'er het reegenwater in op te

vangen, en naar gelang der omftandig-

heden 'er gebruik van te maaken? Of
dat 'er door bekwame water-fchee-

pen, zo veel zoet en zuiver water
wierd aangebragt, als men voor de In-;

wooners en Militairen noodig had?
Min kostbaarer middelen, en daar

men daadelyk het gebrek mede ver-

vullen kan, dan deeze, zyn my niet be-
kend; doch de uitdeeling, van dusdaa-
nig reegen- of aangebragt-water, moeff
niet d^n onder toezigt gefchieden

,

X DEEL, O en

. Oö d'vlloas reize , i deel bladz. 40,
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en aan de Militairen en armen trekken-

de leeden, zonder onderfcheid, den
emmer voor niet; voor die welke
meer gegoed zyn , ? of ^ fluiver voor
dezelve laaten betaalen, zo om de
onkosten goed te maaken, als het mis-

bruik voor te komen.
'Er is dan voor den gemeenen Man

en Soldaat , ja voor een iegelyk niets

beeter, dan des morgens by 't onbyt,
een glas, zoveel mogelyk, zuiver,

koud rivier-, reegen- of put-water, te

drinken. -— Is men het eerst wat on-
gewoon, mten zal 'er ras aan gewen-
nen , en zich vrolyker en fterker be-

vinden, dan dat men een groote
plas, warm kofFy- of thee-water door-

zwelgt.

Heeft men door den dag grooten
dorst, het koude water, dewyl het al-

le hoedaanigheeden bezit, om den
dorst te ftillen, zal het uitneemendst
bevonden worden ; koud gekookt
thee-water is ook niet af te keuren.

" Een drank van één deel azyn , of
Êrandewyn, met 5 a 6 deelen goed
water, en wat fuiker, zal aangenaam
en nuttig voor den Soldaat bevonden
>vorden.

pc
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De azyn is een keurig behoedmid-
del; 'er behoorde onder de Arbeiders
en Militairen op voorfchreeve wyze,
ja ook onder alle fpyzen, daar dezel-

ve by ftrookt, meerder gebruik van
gemaakt te worden.
Die meer vermoogen hebben, kun-

nen goed water met room van wyn-
fteen, tamarinde, oranje- of citroen-

fap; met rooden-, witten-, rhyn-
fchen- of moefel-wyn , met fuiker toe-

bereid, overëenkomflig hun fmaak ge-
bruiken.

Het bier is een goede drank, voor
den Inwooner en Soldaat; doch het
moet niet zuur, noch fcherp, noch oud
zyn, in verbeelding hier door meer
kragten te zullen bekomen, dewyl
men het teegendeel ondervinden zal. -
'Er is dan niet beeter, dan een dronk
mollig, beleegen, wel gehopt, en vau
goed graan en water gebrouwen vier

gulden bier, waar in men alles zal vin-

den, wat men zou kunnen begeeren.
Demeer vermoogenden , kunnen bie-

ren van meerder prys bekomen, doch
dezelve vereischtens naar gelang der
waarde misfende, zal het hun fchade-
lyk zyn. *^ Zo als, niet zelden, in

O 2 die
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die 2waare , heldere en zo geestryk

vertoonende bieren , door Icarlei of
Brabantfche myrthe aangezet, met
hoofdpyn en geesteloosheid, als zee-

kere kenmerken der vervalfching

,

wordt ondervonden.
• De wyn, vooral die zuiver is, heeft

uitfteekende voordeelen, en kan ter

bevordering der gezondheid, gepaard

met de matigheid genuttigd worden.
Doch deeze wordt door den Soldaat

zeldfaam gedronken, echter wordt 'er

noch wel eens, van flegten wyn, niet

zelden vervalscht en met fchadelyke

loodftoffen vermengd, gebruik ge-

maakt, welke ten hoogften fchadelyk

is. Die lust heeft om het wyn verval-

fchen na te fpeuren, kan zulks bekoo-
men (1).

Echter 'er dient in het algemeen ge-

waarfchouwd , dat de allerverkwikke-

lykfte en aangenaamfte dranken, als

men verhit of bezweet is, zo maar niet

gulzig moeten worden dporgezwol-
gen, wyl zulks andere heevige ziekten,

ja den dood ten gevolge hebben kan.
• Een matig gebruik van zuivere ge-

nee:

(1) Haar!. Trjaatfch, i deel bladz, 112:115.
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neever of brandewyn, kan voor den
Soldaat en gemeenen Man, als een
voorbehoedend middel gehouden wor-
den, vooral wanneer men \ % cortex,

peruvianus fyn geftooten, op één ftoop
geneever of brandewyn, eenige da-

gen te trekken zet, daar na door zagt
papier lekt, of door een lapje linnen

offervetzygt, en 'er een, twee of drie
roomertjes daags van gebruikt.

Of anders, zou men met veel voor-
deel van deezen geestryken voorbe-
hoedenden drank, in de Garnizoen- .

plaatfen van Staats-Vlaanderen , ten'

dienfle der Militairen , gebruik kunnea
maaken

:

^ Rad» gemianae |gi/3—— contrajervae §iv

Cort. peruviani ^xi
aurantiort gS

Herb, ruthae— abjinthii ana Iv
Flor. rofar. rubr* giS
Gum Myrrhae |v

M.
Dit alles klein gefneeden en geftoo-

ten , wordt in een bekwaam vat met 6
ankers geneever, eenige dagen te trek-

P 3 kcQ
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ken gelegt, daar na afgetapt, en da-

gelyks naar gelang des perfoons «n
omRaadigheden, 'er gebruik van ge-
maakt.

'Er was door veele bewyzen te too-
nen , dat de eerfte en voornaamfte zit-

plaats der Najaars-koortfen, in de
maag is. De maag is niet alleen de
voorraad-fchuur , daar alles in wordt
verzameld, maar ook teffens de keu-
ken, waar in alles klaar gemaakt en
ten dienfte van het liffhaam toebereid
moet worden, zo dat men zich kan
vleijen, dat onder een gefchikten leef-

reegel, en vermyding van zwaar ver-

teerende voedfels, door het verfter-

kcn der maag, en bevordering der
fpysverteering , door verflerkende
maagmiddelen, zelfde allerbedorven-

fle lucht kan ingeademd worden, zon-
der dat het lighaam door haar befmet-

tende deeltjes aangedaan wordt (n).

Geen
(xn) Van deeze Kruider-wyn, vindt men gewag

gemaakt by ]. j. van den bosch , Haarl. Maatfch,
lo deel bl. 643, 644. Qok by b. van hussem Vlisf.

Genootf, 6 deel bl. 209, 210. Echter aordeele, dat

b >ven?;emelde wyze met de Vaderlandfche geneever,

,zo voldoende als met de Madera wyn zal bevonden
worden , doch late een yder vry , in het verkiezen.

(n) D. LYSONS werkje door j. ^irac vertaald-,

blad^. 6p.
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Geen keuriger middel nu, dan het

opgenoemde, en waar in alle die ver-

eischten worden gevonden, weeten-

de , heb ik 't zelve voorgedragen ;

want het heeft het vermoogen , om het

verderf in de ingewanden te weder-

llaan; de fpierveezelen van maag en
darmen te verfcerken; de zo noodige
^ys- en chyl-bereiding te bevorderen;

en dus met een woord alles te verrig-

ten, wat men ter voorbehoeding zou
kunnen begeeren:
Doch is 'er deeze of geene, die dee-

zen geestryken drank niet kan gebrui-

ken, die trekke denzelven op wyn,
of gebruike het navolgende : •

^ Pulv, cort. peruv. iiv

rad, gentianae

Cort, aurantior, ana l'i^

En vier pinten witten wyn.'

M.

Men zet het in warm zand, eenige
dagen te trekken, zygt het door en
laat 'er 2 of 3 maal daags een romertje
van gebruiken.

Of men kan 's morgens voor 't on-
byt, en ook des avonds , een theekop-
je vol van een koud aftrekfei van de

04 fe
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hna, kamiWïoemen , heken, gentiaan ^ of
Virgiwfche Jlanqjen wortel , oranje fchil-

ien , toppen van WlIgauq honderd gulden
kruid enz.; in kokend water getrokken
gebruiken, of nu en dan, een eijer

leepeltje van de tinct. corticis peruv,^

elix, ftornach,, elix.. viseerale hcffmannin
propr. paracelfi enz.; met wat witten
wyn of fchoon water, of 2 a 3 maal
daags , drie viergreins pillen van het
€X/r. peruvian? et gentianae^ gelyke dee-
len faamgefleld, te gebruiken.
De Gouverneur woege, de Heer

BOON en anderen te Senegal , getuig-

den, dat door de bittere kruiden, hun-
lieder maag en ingev/anden, in zo ee-

ne gcfteldheid bewaard wierden, dat
zy grooten deels konden weerflaan,
de aanvallen dier galkoortfen en ande-
re ziekten, welke op een verderfely-

ke wyze, flaande den tyd, dat deeze
i^iekten doorgongen, woeden.

De ervaaring heeft de nuttigheid

deezer middelen zo bevestigd, dat
toen 'er geene kina meer was, de bit-

tere kruiden en wortels voor een bui-

ten gewoonen prys verkogt wierden.
Zy onthielden zich van overtoUige en
ongefchikte fpyzen, en onmaatig ge-

bruik
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bruik van wyn en fterke dranken^ zy
gebruikten eens of tweemaal 's weeks ,

een zagt laxans van manna met p«r«
geerzouten (o).-

Daar nu wel voorgaan, wel doet
volgen, vindt ik my verplicht, om
ook hier ter plaatfe iets aangaande de
voorbehoedende buiks-ontlastingen te

moeten zeggen , dewyl zo ras de on-
nutte en bedorve flofFen, door de na-

tuur ter ontlasting gelchikt, te lange
in de warme en vogtige darmen wor-
den opgehouden , zo kan 'er niet dan
een toeneemende trap van rotting en
bederving uit gebooren, en door de
opflurpende vaten weder opgenomen,
en onder ons bloed en vogten ge-

bragt worden, en hier is niet zelden
een allereerst begin der ^al- en rottige

Najaars-koortien te vinden. — Hier-
om vermanen wy, 20 Soldaat als In-

wooner ernftig, om, zo ras de gewoo-
ne dagelykfche ontlastingen vertra-

gen, en men een ieelyken fmaakin den
mond; onaangename winderige op-
fpanningen, verloren eetlust, en het
gevoel als van een band in den boven-

O 5 buik

Co) D. LYSON a. b. bl. 6p en 70»
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buik gewaar wordt, om in zodanige
gevallen, niet te dralen, maar het
Ipoor der Senegallers te drukken, met
terilond, voor al die geene welke
zwak zyn , zyn toevlugt tot een zagt
iaxans van manna met Engelsch pur-
geerzoiit of een gift rbaharber y en wel
ten tyden dat de Najaars-koortfen
doorbreeken, te neemen. Die fterk

^yn, kunnen | loot jennebladeren , met
,2 loot room van wynfleeuy wat vygen,
rozynen, pruimen, corenten of fui-

ker, met \ pint kokend water in een
trekpot trekken, en om het uur een
theekop hier van nuttigen.

Doch zo het nietfchikt, moet men,
hoe eer hoe liever , den toevlugt nee-
men tot een bekwaam genees-heer,

wyl het dralen altoos fchadelyk is.

Maar zyn de buiks- ontlastingen te

veel, dan wordt 'er van de fpyzen
geen behoorlyke voeding, noch be-

werking om een goede chyl aan het
lighaam mede te deelen te weeg ge-

bragt, de lighaamen worden verma-
gerd, uitgeput en vatbaar voor de Na-
jaars-koortfen gemaakt.
Menfchen welke dikwils loslyvig

;^yn, moeten zich voor alles wat hier

toe
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toe aanleiding geeven kan, vermy-
den; hunlieder voedfels dienen ver-

fterkend en lymig te zyn , waar toe
witbrood, kaas, eijeren, ryst, gierst,

frutten met melk gekookt; een gl^s
este rooden wyn, of een drank van

brandewyn en water , waar in een ftuk
geroost brood, zal dienstbaar zyn.

Is een belette tranfpiratie de oor-
zaak , 20 dat de ftofFen naar de inge-
wanden zyn overgebragt, dan zal een
•vermeerderde dekking, een flenellen

•hemd, warme voeten en baden, en al-

les wat ter bevordering der doorwaa-
feming ilrekken kan nut doen.

VVy raden in het algemeen, dat wil
men op ongereegelde tyden, verfchil-

lende en als ftrydige voedfels onder
elkander gebruiken, dat 'er nimmer
een goede chylbereiding, noch geree-
gelde buiks- ontlasting te verwagten is.

De onreegelmatigheid brengt alle
de deelen der dierlyke huishouding
in wanorder, zo door te veel als te
min voedfcl gebruik ; en hier aan kan
men, by anders gezonde menfehen,
zo wel de ongewoone hard als los-ly*
vigheid toelchryven, door welke bei-

dde de gezondheid zo vaak benomen
.wordt,
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wordt. — Is 'er iemand, die vraagt,

hoe veele maaien moet dan een
mensch tot behoud der gezondheid
ftoelgang hebben, op een dag? Dit is

niet wel te bepaalen, die veel laadt

moet ook veel losfen, dan deeze ont-

lastingen hangen af, vandejaaren; de
onderfcheidene lighaams-gefteldhee-

<len; leevenswyzen ; arbeid; bewee-
ging en aart dervoedfels; echter oor-

deele, dac voor een gezond en volwas-

fen mensch voldoende zy, wanneer
hy eens daags, en kan men 'er de na-

tuur aan gewennen, des morgens,
door een zagte en niet onaangenaame
prikkeling wordt genoopt en aangezet,

om zodaanig een ontlasting van bedor-
Ve en rottige drekftofFen te verrigten,

als 'er tot dit einde in de ingewanden
waren afgefcheiden (p).

Wat de pis ontlastingen betreffen,

alhoewel juist deeze ontlasting, als

geen opwekkende oorzaaken der Na-
jaars-koortfen gehouden worden, zo
kan een naauwkeurig onderzoek, de-

zelve niet geheel 'er van vrvftellen;

deeze ontlastingen kunnen of te veel

of te weinig zyn , hier omtrend kan
ook

(p) w. BUCHAN a. b. bl. 156 e. v.
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ook geen vaste bepaaling gemaakt
worden, dewyl zulks zo van de uit-

waafeming , jaar-faifoen ; ingenoomene
vogten en andere oorzaaken afhangen-
de is. — Doch dit is gewis, zo ras

deeze ontlastingen van de gewoone
wyze afwyken, is het altoos nadeelig.

Aan wien is het onbekend, hoe dik-

wils men op een ongevoelige wyze pis

ontlast, die fcherp, ontaard, ftinkend

en met onnutte deelen beladen is?

Deeze ontlastingen gefchieden als on-
gevoelig, de natuur bedient zich van
het konftig nieren geftel, om deeze
ftofFen beneevens de pis, ten dienfte

der menfchen, van 't bloed af te fchei-

den, door de pisleiders naar de blaas
te voeren, en alzo ten nutte en ont-

heffing van ziekte llofFen, buiten het
lighaam te voeren. — Dusdanige ont-
lastingen der pis, noemt het gemeen
de koutte zet af , en inderdaad is 't niet
ongegrond. In deeze gevallen , zuUeri
alle zagte, mollige en doorfpoelende
dranken, nuttig zyn. Want wordt de
fcherpe ontaarte en met rottige deelen
belaade pis, te lang opgehouden, zo
wordt 'er geleegenheid gegeeven, dat
door de opflurpeude vaten de dunfte

e»
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en fchadelykfte deelen opgenomen,
overgebragt, met het bloed weeder
vereenigd en rondgevoerd kunnen
worden. - Maar zo nu de pis-ontlasting

aanhoudend en te veel is, 't welk niet

zelden, door een al te groote hoeveel-
heid van wateragtige flurpdranken

,

misbruik van alcalifche zouten, aro-
matique of andere prikkelende mid-
delen, kan worden voort gebragt; dan
volgt gemeenlyk, dat de edele werk-
tuigen ter onderhouding der gezond-
heid, zo wyslyk in ieder deel der lig-

haamen geordend, verminderd, ver-
zwakt, ja geheel verbroken wordt;
en dus voor de Najaars-koortfen , en
andere ziekten , als voorgefchikt.

Nu zullen wy de lucht gadeflaan , en
zien in hoe verre wy ons, op de best
mogelyke wyze, voor derzelver kwaa-
de uitwerkfels kunnen behoeden : wil-

den wy in alle de byzonderheeden
en onderfcheidene wyzen , op welke
de lucht aan de menfchen fchadelyk
kan zyn, uitweiden; 'er was eene ge-
heele verhandeling van faam te ftei-

len. Dan deeze taak is reeds onver-
beeterlyk , door den loffelyken j. bas-
TER , opzettelyk en voldoende in zyne
^

lïie-!
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medegedeelde Geneeskundige proeven
over de Lucht afgedaan , naar welke
wy den G. L. verwyzen (q). Zie ook
de opgegeevene verbeeteringen der
lucht, ter voorbehoeding van ziekten,
door den Heere j. j. van den bosch (r).

Hierom zullen wy eenig en alleen
voorltellen, de beste wyze, door wel-
ke men de fchadelyke deelen, welke
door uitdamping der verrotte lighaa-

men, zo ook der fchorren, flikken

enz., in den dampkring van Staats-

Vlaanderen blyvende hangen, kan ver-
beeteren.

De onfterffelyke boerhaven heefc
getoond, hoe men door middel van 't

vuur, een vogtige lucht, in een droo-
ge, een koude, in een warme; en een
befmette , in een zuivere verbeeteren •

en tot dit einde de kruidige en harst-
agtige houten kon gebruiken, en de
Baron van zwieten keurde het bran-
den van eikenhout en fpaanderen dien*
ftig. Doch door de duurte en fchaars«
heid deezer brandfloffen, is de uitvoe-
ring hier van, voor den Soldaat en

ge:

(q) Ilaarh Maatfch. 3 deel bl. 37 en V, J. DACHS-
nld. 16 deel 2 ftiik bl. 158.

(-) Haar/. M^atfch. ic deel bl. 573 en V.
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gemeenen Man niet wel doenlyk

,

ook zal dusdaanig eene luchts-verbee-

tering alleen maar gefchikt zyn, voor
een enge beperkte plaats, en zal

dieshalven in den uitgebreiden damp-
kring, van Staats Vlaanderen , zeer

weinig beduiden ; 'er zullen dus aan-

houdende oorzaaken overblyven, waar
door de fchadelyke uitwaafemingen

van dit anders zo vrugtbaar land, niet

genoegfaam kunnen worden verbee-

terd en weggenomen.
. Hebben wy dan veel verpligting aan
deeze twee groote mannen, niet min-
der zyn wy verpligt aan den kundigen
priestley; die ons de boomen en
planten, als de beste en gefchikfte

middelen, om den dampkring te zui-

veren, het eerst heeft doen kennen.

Het is eene betoogde waarheid, dat

des zomers door de zons-hitte, meer
vreemde en fchadelyke floffen , door
verrotting en uitdampingen in lage

vogtige landen, moerige gronden,
blootleggende fchorren, gragten, ri-

oolen , flikken , Hinkende wateren en
poelen ; aan den dampkring worden
medegedeeld, dan in den winter. En
deeze geëxhaleerde ftoffen, zyn g^^n

an-
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andere dan het phiogiston , het welk
ook maar alleen door deszelfs groote
hoe\reelheid, den menfchen fchadelyk
is.

"Dewyl nu proefondervindelyk is

» getoond, dat boomen en planten
« het vermoogen bezitten, om het
„ phiogiston uit de bedorve lucht op
>> te neemen, en dezelve te zuiveren,
,> van het overbodige , en dus ten
9, dienfte der menfchen weder be-
„ kwaam te niaken ; zo kunnen wy de
„boomen en planten, als de eerfte en
,, gefchiktfte middelen aanmerken, ortï
«het fchadelykfte uit den dampkring
j> tot zich te trekken, op te nemen,
3, ea dienstbaar voor 't dierlyke le-

j, ven te doen blyven.

„ Dan terwyl boomen en planten;
« de werkzaamheid oefFenen van hec
w phiogiston op te neemen, moeten
» zy ook te gelyk in de gelegenheid
w zyn, van vaste lucht te kunnen
» kwyt raaken; Se gelyk, dat deeze
» niededeeling van vaste lucht, van
„ den groei der planten en boomen,
w onatfcheidbaar is. — Hier uit volgc
w dus

, dat de mededeeling van vaste
V lucht aan den dampkring, door de
^'^SML. p ^

,^toQ.
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l, boomen en planten, even zo veel

V plaats heeft, als de opneming van
„ 't overtollige phlogiston uit dezel-

•„ ven. — Daar nu de vaste lucht een
y, zeer zuiver zuur is, 't welk, zonder
,, eenige fcherpheid te bezitten, een
y, zeer antifepticq of bederfweerend

9^ vermoogen heeft; is dan deeze vaste

j) lucht niet zeer gefchikt, om in een

,> jaargetyde, wanneer door de groote

„ warmte zekere gisting in onze in-

5, wendige vogten veroorzaakt wordt

,

„ het bederf, 't geen hier door in de-

» zelve ontftaan zoude,voor te komen?
, „ Dan hoe meerder phlogiston, door

5, de zomerhitte uit de laage landen,

„ llilftaande wateren, fchorren, flik-

y) ken enz., in den dampkring indringt,,

9, hoe minder de vaste lucht zoude
>, moeten worden, indien niet door.

9j deeze zelfde warmte, de uitwaafe-

w ming der boomen en planten ver-

yjf
meerderd, en de uitvloeijing der

« vaste lucht uit dezelve bevorderd

9) wierd, en hier door gelegenheid ge-.

3, geven, om het phlogiston in groo-.

, 9) ter hoeveelheid uit den dampkring

9i Op te nemen.

9^ Daar nu de boomen en planten
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i; deeze eigetifbhap bezitten, vinden
9> wy dan niet de fchoonfte overêen-

„ komst in de natuur, dat naar maté
„ het bederfin grooter hoeveelheid in

y, den dampkring toeneemt, het her-

,j flel-middel ook even door dezelfde

„ oorzaak fterker werkt.

,> Zo dat men, met alle regt^ é.è

j, boomen en planten, als de beste be*

i, hoedmiddelen , om den dampkring
,, te zuiveren, en dus als allernuttigst

„ voor de gezondheid der Militairen

» en anderen, in Staats-Vlaanderen hou^
,, den kan (s)".

• Dewyl nu door den ervaren priest-
LEY bewezen is, dat de boomen eii

planten, eenen allervoordeel igften in-

vloedhebben op de lucht, en van zeer
veel aanbelang voor de gezondheid
éjyn, zo kunnen wy niet voorby, om
fer zuivering van den dampkring, voot
eerst het planten der willige boomen^
op en langs de dyken, wegen, kadeni
en kanten, der zaai- en wei-landen,
voor zo verre dit geene andere noch
aanmerkelyker nadeelen toebrengt,

P 2 in

(s) Zie d€ keurige Verhandeling van de Meeren
). R. DEIMAN en A, PA£TS VAN TROOSTWYitj bl. lor
eavolg.
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in StaatS'Flaandenn als een eerftc»

voorbehoedend middel, ter zuivering

van den dampkring, allerernftigst aan
te pryzen.
Zo ter oplosfching van bezwaaren

als anderfmts, wyze den G. L., na de
zo even aangehaalde keurige verhan-
deling, daar men zyn weetlust zal vol-

daan vinden.
, rrom

Noch Helt men op goede gronden,
onder de middelen, welke de lucht

verbeteren, en de gezondheid bevor-
deren , derzelver beweeging , gelyk
zulks te Zaandam, aan de veelheid
der molens, wordt toegefchreven

,

derhalven oordeel ik, dat 'er in S/^ö/x-

Vlaandereriy ook geen beter middel,
om de lucht in een geftadige beweeging
te houden, dan het planten der Doo-
rnen kan worden uitgedagt: ik zwyg
nu van het gewin aan hout, daar in het
algemeen zo veel aan gelegen ligt, en
andere hier uit voortvloeijende nuttig-

heden, en fpoede my om nog andere
behoedmiddelen aan de hand te ge-
ven.

oiOnder de voorbehoedende midde-
len, ftel ik ook goede hospitalen en
gasthuizen.
" Door
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Üoor goede, verfta ik zodanige, wel-

ke de vereischten hebben: als ruime

vertrekken, hooge verdiepingen, neer-

fchuivende raamen, lucht- of togt-bui-

Zen; binnenplaatfen of thuinen; ver-

der de noodige en bekwame oppas-

fers ; en -alles wat ter verkwikking

,

voeding, dorstlesfching, verfchooning>

dekking en herflelling, flrekken kan.

Zo ras 'er dan, na heete zomers,
zich de Najaars-koortfen openbaren,
20 dient men de zieken van de gezon-
den af te nemen; alhoewel men deeze
kóortfen juist niet als befmettelyk kan
noch moet aanmerken , zo leert echter

de ondervinding, dat fomtyds veelen

in één huisgezin , of agter een volgen-

de, door dezelve worden aangetast,'

als mede, dat deeze kóortfen, het eer-

fte en meeste woeden in de fchamele
hutten, der onvermogendfte Menfchen
ehSoldaaten, daar het met één woord,
aan alles dat nodig is mangelt, waar
uit dan de noodzakelykheid blykt, der
afzondering en overbrenging, naar zo
veel heilzamer plaatfen.

. Deeze inrichtingen dan, zullen al-

lernuttigst, zo voor den Militair als In-

wooner, bevonden worden, om zo

P 3 vaak
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vaak 'er Najaars-koortfen zich openba-
ren, zonder eenig uitftel, 'er in be-
zorprd te worden.

Zullen hospitalen of gasthuizen, nu
aan het waare oogmerk beantwoorden,
dan moet 'er de zuiver- en zindelyk-
heid boven alles worden in acht geno-
men; de ontlastingen der zieken tér-

Hond buiten gebragt, en dagelyks de
grond droog en fchoon gehouden, en
^en ftroom van frisfche lucht, waar by
men den besten wierook geur niet kan
vergelyken , ingelaaten worden.
Men moet alle nuttelooze bezoekers

weeren, om geene andere reden, dan
om de zieken niet te ontrusten; noch
door gemoeds-bewegingen te ontroe-

ren; en om noch aan de bezoekers,
noch aan derzelver huisgezinnen, noch
aan andere menfchen, gelegenheid ter

voortplanting van ziekten te geven.
Doch zo 'er iemand om redenen wil-

de gaan, moest hy zich vooraf ver-
pligten , om zyn boven kleederen uit

te trekken , en voor zyn vertrek de
handen en aangezicht te wasfchen, de
mond met water en azyn te fpoelen,
om de vervoering van imetilofïen voor
te komen.

.Ge:
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Genees- en Heel-meesters, Predi-

kanten, Roomfche-priesters en Oppas-
fers , en allen anderen welke ambts-
halve'n verpli^t 2yn , de zieken dage-
lyks te bezoeken, moeten niet alleeil

voor zich zelven , maar ook voor hun-
nen even mensch zorge dragen, ten
tyde van doorgaande Najaars-koort-
fen , of andere befmettelyke ziekten

,

dewyl zy zowel als degeringften, voor
de befmetting bloot liggen: derhalven
moeten zy voorbeeldig zorgen, vait

matig te eeten en te drinken, en die
voedfels , welke fpoedig tot verrot-

ting hellen nalaten; de maag en dar--

men door gepaste middelen zuiver

houden; overeenkomftig den tyd van
den dag, een bekwaame geestryke
voorbehoedende drank of middel ge--

bruiken.

By zieken, in hospitalen of gasthuis

zen, moet men zo min mogelyk fpre-

ken, noch het hoofd in de bedfteden;
noch ^dicht by, rioch over den adeni
der zieken houden, om geen geinqui-
neerde lucht in te ademen; men moet
de hand des lyders niet langer vast
houden, dan tot onderzoek der pols.

noodig is; men moet geduurende dee-

P 4 ZQJ\
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IZït g^f"'P«'5rel doornikken; menialzich wei bevinden, een (iukje wyrrhacalrms,kma of wat tabak, in den mond
fff I,

"^'"
'
°™ 'ïe werking der kwl-

eii hmdert, IS het rooken van goedetabak zeer dienflig- ook zullenCuit de hospitalen komende weldoenhunne bovenkleederen uit te tr kken,'

Tvnen ' .^" "lond met citroenfap,azyn en water te fpoelen

m^^tPr!""
''°°''

F^""'- «" Heel-

vonr H
,^"^--' ^^* ^y" ^f te keuren,voor dat zy m de vertrekken, daaryeele zieken by elkander licraen ]„-

ï,l n"' °? ^^" ''='P°' ^angewascht lin-

ien In ^""T '^'^^df-n aan te trek-

h» ' ij" ^f^^ ™^" daar toe op eenbepaalde plaats in gereedheid k'ondê

ze?"Vv"7 ^^ hospitalen en gasthui-zen, m t algemeen dienstbaar zyn-zo moeten 'er alle arm-trekkende^le-'

heM
^°"<^^'-o."derfcheid van gezind-

aid; Mifr^'''^
fflogelyk, doch voor-

al de Ml itairen in bezorgd worden •

verders allen die 'er begelrig naTa-ren; ofwMX^mtrent men het dienflig
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oordeelde ; 'er dient hier niet gedraald,

wyl in het vertoeven, fchoon 'er flegts

één arm huisgezin ziek wordt, fom-
tyds gevaarlyke befmettingen kunnen
fpruiten , welke men in het middely-
ke, door de beünetting te verwyde-
ren, hadt kunnen voorkomen. — Ja
wierd 'er op dit fluk, meerder acht
gegeven, houde my verzekerd, dat
men zo veele Najaars-koortfen , met
iderzelver gevolgen, in Staass-Flaande'

ren niet zou zien woeden.
De hospitalen en gasthuizen nu, zul-

len degefchiktfte behoedmiddelenzyn,
en het dragen deezer onkosten, zal
ftrekken tot een eeuwige eerzuii, voor
'slands Vaderen, tot in het laate nage-
flagt.

Onder de behoedmiddelen , kan
men ook de buitengewone en meest
in zwang gaande driften , of aandoe-
ningen des gemoeds flellen : zo dat
willen de Militairen, ja ook een iege-
lyk gezond, vrolyk en vergenoegd Ie-

ven, dan dienen vooral de opituiven-
de driften gematigd.
Het is immers bekend welk naauw

verband tusfchen ziel en lighaam
Jieerscht, ja deeze verknogtheid is zo

P 5 groot;,
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groot, dat als de eene lydt, het ander
'er de fmerten van draagt
Niemand verwagt ik, zal loochenen,

dat fterke en geweldige aandoeningen,
de gezondheid fchadelyk zyn, zo dat

fommige den dood verhaasten en an-

dere als knagende vergiften werken.
Hoe ras ontfteekt niet de toorn en

gramfchap by den Militair! de oogen
ichitteren van vuur, 't aangezigt blaakt,

de mond fchuimt en de lippen beven,
de geheele dierlyke huishouding en
omloop des bloeds, wordt in wanor-
der georagt; de vaten uitgezet en op-
gevuld, de fpiervezelen worden ge-

Ipannen; de ademhaling verhinderd;

en de ledemaaten door ftuiptrekkende

beweegingen aangedaan; waar door
niet zelden zware ziekten, koortfen,

ja ook wel eens een fubiete dood wor-»

den voortgebragt. -

Schoon ik geern toeftemme, dat 'er

veel noodig is, om fomtyds de opvlie-

gende driften, over een vermeind aan-

gedaan ongelyk, te kunnen verduu-
ren, zo moet echter de Soldaat, de
wraakzugt in zyn hart niet laten huis-

vesten. Maar met al zyn vermogen,'

het voetfpoor van socrates pogen te

druk-
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drukken ; het welk was, "dat wanneef
„ zyn gemoed wat ontfteld wierd te-»

„ gen iemand, hy 20 voorzigtig was^
„ dat hy dan zagter en met een llilder

„ ftem begon te fpreken, hy lachte

fy hem toe , en zag hem vriendelyk

„ aan , en hier door bedwong hy zyn
„ gemoed, en dempte zyn gramfchap".
De vrees alleen is een gefchikt mid*

del, om den Soldaat ziek te maken,
of de reeds min of meer tegenwoordig
2ynde lighaams ongefteldheden, aan-
merkelyk te verzwaaren. De vrees
voor een nakend kwaad is vermoo-»
gend, om den geest van den flerkften

man neerflagtig te maken; in flepende

en kwynende ziekten te dompelen, de
ingewanden te verftoppen , en even als

een langfaam werkend vergift, de ver-

mogens te ontzenuwen, en voor allen

aanval van epidemifche ziekten vatbaar
te maken.

Hartzeer , droefgeestigheid of ver-*

driet, zyn juist geen zeldfaame ont-
moetingen onder de Militairen, de re-»

den is van veelen ras te befeffen; nu is

men onder een ftrenge tucht, vóór
deezen als een ongetoomd paard; nu
moet men zich gefchikt en nugterea

ge-
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fcdragen, voorheen leefde men roe-
eloos en losbandig ; nu kan men niet

bekomen; nu moet men de w^ardfte
panden derven, welke men wel eer
veragtede en verguisde, en dergelyke
herdenkingen meer, geeven niet zel-

den opwekkende oorzaaken, tot Na-
jaars-koortfen. Onder de Switfers is

ïieeze ziekte gantsch toch niet onge-
woon, en wordt Heimziekte genaamd,
waar van te voren hebbe gefproken.

^;De ondervinding leert, dat hart-

zeer en verdriet zeer fchadelyke drif-

ten zyn; derzelver gevolgen zyn be-

ftendig, en als zy diepe wortelen ge-
fchoten hebben, meestal doodelyk.
Dewyl het volftrekt onmogelyk is, dat
een droefgeestig mensch gezond kan
zyn; en geen wonder, de Sille kalmte
des gemoeds wordt geftoord; het lig-

haam verzwakt ; de fpysbereidende
werktuigen worden onvermoogend, om
de edelfte voedfel-deeltjes af te klein-

zen; het bloed door 't gemis hier van
bederft; fpieren en vaten worden flap;

de affcheidinge en uitwaafemingen on-
geregeld; 'er worden onoplosbare ver-

ftpppingen en voorgefchiktheid tot Na-
jaars-kQortfen , en andere ziekten ge-

po-
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boren, welke meestal met treurige ge-
volgen vergezeld gaan.
De haat en nyd, werken op een lig-

haam even als de vergiften; waar ftel-

len nydige menfchen zich niet al vooc,
bloot? zy dragen een vermagerd lig-

haam, om dat zy den dag in- diep ge-

Eeins , en den nacht flapeloos , en dus
un levenstyd in onvergenoegdheid

doorbrengen. Hierom ware het te
wenfchen dat men de nydige nyd, uit dd
harten der Militairen , en ook van ai>
deren, konde verbannen, en de fpreuk
van PLUTARCHus geduurig voor oogen

'

hieldt: "gelyk het yzer door den roest

n verteerd wordt, alzo worden de ny-
„ dige menfchen, door hun eigen boos
„ gemoed verteerd".

De fchadelyke dronkenfchap , heeft
by veelen der Militairen, (de goede niet
benadeeld) meer dan te veel plaats;
en wel, om dat de meesten niet verge-
noegd zyn met de matigheid. Neen l
zy moeten in het gemeen vol en over-
laden zyn, en verkragten dus alle wer-
kingen, en werktuigen des lighaams;
en maken dezelve genoegfaam voor
alles vatbaar. Mogt de wet van solon
^^n Militairen op 't harte drukken,

•
^ rals
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"als een Overftefi wordt dronken ge-

,, vonden, 20 moet men hem dooden".
Gggïi der minfte driften is de onma-

tige liefde > ten minden is zy die, wel-
ke als eens de overhand genomen
heeft, genoegfaam niet te beteugelen
i», zy is niet ongelyk aan een rots^
daar meenig kloek Soldaat zich op te

berften ftoot. ö

Deeze drift wordt thans als fpel ge-
agt, hier omtrend wordt geen fchaam-
te meer geöefFend. En helaas! wat
zyn de gevolgen, voor meenig een
niet treurig , maar dan te laat bevon-
den! Leert niet de dagelykfche erva-
ring, hoe vaak meenig Soldaat, zich
hier omtrend verflingerd heeft; hy is

vermagerd , verdord , en moet een-

fmertelyk kwynend leven leiden; 't

welk deels door de gedebaucheerde le-

venswyze , deels door 't gebruik der
mercurialia , eene gefchiktheid heeft
aangenomen , welke zeer vatbaar voor
allerlei ziekten is.

Schoon ik my, met de onderfchei-

dene middelen, welke tot herftel der
opgenoemde driften, kunnen worden
aangewend, niet zal bezig houden; zo
zegge maar alleen, dat zo iemand aa»

eei>
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een of andef der opgenoemde fchade*

lyke driften verflaafd is, dat in zulk een
geval, men hem daar nooit eensklaps^

maar by graden, en naar gelang der
omilandigheden , op de best mogely-
ke wyze , van moet pogen af te trek-

ken, dewyl 'er anders wederom na«

deelige gevolgen te wagten zyn.

'Er was ook nog wel van een en an-

der iets meerder te zeggen, doch dit

genoegfaam keurende, verwyze deii

G. L. naar 't breedvoeriger betoog dies

aangaande, van den Heer j. dachs (t)*

Ter algemeene voorbehoeding, die»

nen de navolgende regelen nog wel in

aanmerking genomen.
Het is overbekend, dat een Land-

of Bouwman, Arbeider of Soldaat, die

in de open lucht ftaag moet bezig zyn^
en zyne wagten in dezelve moet waar-
nemen, en zelfs des avonds noch des
nachts hier van verfchoond is, by gee-r

ne mogelykheid voor alle fchadelyke
uitwaafemingen in den dampkring,
noch voor ruw, guur en flaag veran-
derlyke luchtsgefteldheden , zich al"

toos wagten noch behoeden kan; des
niet

(t) HdAfh Mamfoh. XVI. (J, a fttik bl. 1^7, 21%^
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niet tegenftaande , leert de ervaring,

dat 'er veel kan gedaan worden, om
kiekten voor te komen, als men wel
willende is, en door gepaste voorzor-
gen, onheilen worden verhoed.

By voorbeeld, als men voor den
Soldaat zorgt , en poogt hem opfchild-

wagt flaande , zo veel mogelyk, voor de'

hitte der zonne , op de beste wyze te be-

fchaduwen ; of in guure regen en wind
bloot gefteld zynde, dan zal men in

veelerlei opzicht, de gewaschte Vlaams
linnen wagtrokken,(u) dienftig vinden,
door (;Jien zy ligt zyn en tegen koude,
en vogtigheid uitnemend dekken; 'er

moeten geen natte kleedercn noch
fchoenen worden aangehouden, als ten

hoogften fchadelyk , en hierom worden
deeze zorgen denOfficieren aanbevolen.

Een Landman noch Arbeider, moet
nimmer 's morgens vroeg , nugteren

aan het werk gaan; de kundige van
DEN BOSCH zegt, "de gewoonte in de

,, Landen van den Heiius was eertyds,

^, dat de Boeren knegts in den voor-

yj en natyd, het veldwerk 's morgens
>y vroeg

(u) Fer/Iag der Zeevarenden door j. pringle , ver-

taald door F. W. DE WONCHY, bl. 18. J. J. VAJl

j£N BOSCH HaarL 3Iaatfch, XVI. deel bl, 638.
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^y vroeg met een maaltyd van fpek oF

5j vJeesch, en wat 'er van den avond
,> te vooren, van veld- en tuin-vrugten

5^ was overgebleven, aanvingen; waar

„ door zy tegen de uitwaafemingen

,, van de zoute flikken, en van den ge-

„ roerden akker met het ploegyzer,

,5 gehard zyn, en waar op een kom
,_, karnemelks pap, met grutten ge-

„ kookt, wierd gegeten. Daar nu
,, deeze goede gewoonte in StaatS"

„ Vlaanderen en Zeeuwfche quartieren ,

„ by veelen nog onveranderd plaats

5j heeft, zo vindt men ook het tegen-

5^
gefielde, om in deszelfs plaats braaf

5, warme koffy of thee te drinken , en

5, veele Arbeiders thans, hoe vroeg

„ ook naar den akker gaande, zulks

„ niet te verrigten, zonder hun maag,
„ door een warme plas koffy- of thee-

„ water, doorweekt te hebben".
Daar nu de eerfle gewoonte was,

om deeze menfchen tegen alle fchade-
lyke aanvallen der morgenluchten te

behoeden , daar is de laatfte alleen ge-
fchikt, voor hunHeden des te vatbaar-
der te maken (v).

X, DEEL. Q, Mogt
(v) Haarl. Maatfch. XVÜI. deel bl. 605. de

HAAN"
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Mogt nu deeze door ondervinding
beproefde regel, ook by de Militairen

•worden in acht genomen, alhoewel
dezelve zo een zwaar voedfel als een
arbeider niet behoeven ; om zich ech-

ter, naargelang der omltandighcden,
voor dat men zich aan de vroege mor-
genluchten blootftelde, behoorlyk te

ontnugteren, het zy door fpyzen of
opgenoemde voorbehoedende dran-

ken; dan vleije my, dat de nuttigheid

hier van allerzigtbaarst zal doorilralen.

Geen noestig Arbeider noch Land-
man, moet ook zyn werk, van den
vroegen morgen tot den laaten avond,
izonder behoorlyk voedfels te gebrui-

ken, doorzetten. Noch ook door een
dwazen yver vervoerd, elkander po-
gen voorby te werken.
Zo dient ook de Militair te zorgen,

omdoorgeenebuitengewoone wagten,
togten, of eenig ander bedryf, zyn lig-

haam het noodige voedfel te onthou-
den, noch door ydel en waan vervoerd

,

anderen den loef af te winnen.

'Er
o

HAAN Rat. Bied. Tom. i pag. 153, alwaar ter voor-
behoedini? der Mynwerkers , om bevryd te zyn voor
*t Colyk (ie Poitou , 't raorgenonbyt met een fhik ge-*

braden fpek wordt aangeraden.
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'Er is geen fchadelyker gewoonte >

zo voor den Soldaat, als voor een ie-

gelyk, om, wanneer hy door arbei^

den, gaan of misbruik van fterke dran-

ken, verhit en vermoeid is; zich dan

in het vlakke land of veld , in de bran-

dende zon te flapen te liggen; of aan

koele winden, togten of regen, bloot

te ftellen; ofom zich wat te verkwik-

ken en te verkoelen, in de zo fchade^

lyke avond- of nachtlucht neder te

zetten; of, dat aller nadeeligst is, Zich

in dezelve ter flaap te begeven. - Hier

door worden vooral de Vreemdelin-

gen, inzonderheid de Duitfchers, al-

lerfpoedigst aangetast; de ongevoelige

of onzigtbaare doorwaafeming belet;

en aanleidende oorzaaken voor galag-

tige Najaars-koortfen gebooren.

De tranfph atio vwijibilis of ongevoe-

lige uitwaafeming ,. moet men wel dee-

gelyk van het zweeten onderfcheiden.

Men kan deeze uitwaafeming hou-
den, voor een der grootfte en nuttigde

ontlastingen , welke de natuur gefchikt

heeft, om het bloed geftadig te ont*

doen, van veele fyne en fchadelyke
deeien, welke zo lang deeze ontlas-

ting geregeld en gefchikt voortduurt,

Q^ 2 den
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den mensch gezond houdt, zo dat hy
genocgfaam van geen ziekten wordt
aangetast.

Dan zo ras wordt deeze zo heilzame
ontlast-weg niet gellremd, door een of
ander der opgenoemde oorzaaken; of
onvoorziene en fchielyke veranderin-
gen des weêrs ; of ongefteldheid des
dampkrings; of de aanwas dier fcha-

delyke floffen wordt vermeerderd, op-
gehouden, en naar onze edelfte inge-
wanden over gebragt; wanneer dan
hier door in drooge landen, hevige
ziekten, niet zelden met ontfteeking;
maar in vogtige landen, als in Staats-

Vlaanderen, gal- en rotagtige- Najaars-
koortfen worden voortgebragt.
De beste behoedmiddelen zyn, debo-

ven gemelde gelegenheden, en alle

moedwillige en onvoorziene bloodftel-

ling aan Iherpende togten te vermy-
den; dat men zorge om geen natte kou-
de hemden, noch kleederen aan te

houden; noch in onbeflapene of vogti-

ge bedden, noch op dergelyken flroo

of hooy zich ter rustte begeven; wyl
het fterkfte lighaam niet befland is,

tegen de onheilen, die hier uit kunnen
voortkomen; dat men zich dagelyks in

de
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de lucht begeeve, om zich te gewen-
nen aan de flaag veranderlyke faifoe-

nen, en dat men zyn lighaam naar ge-

lang van weder en wind, met de noo-
dige kleederen, voor allen aanval be-

fcherme (w).

Geen land is 'er door de natuur zo
gevormd en gefchikt, van buiten door
omringende zeen; van binnen door
zo veele lage landen, poelen, kree-

ken, flikken en fchorren, voorzien,
dan Staats-Vlaanderen,

En hier is ook de waare reden te

vinden, waarom men op een en den-
zelfden dag, zo veel verfcheidenheid
van weder ontmoet. — Dit is de waa-
re oorzaak, waar door de dampkring
w2iX\StaatS'Vlaanderen, met meer vog-
tige en ongezonde deelen is bela-

den, dan wel de hoo^e en droocre lan-Il 1

den; hierom dient vooral gezorgd,
dat de Militairen of Inwooners , door
wandelen, fterkgaan, of zwaaren ar-

beid, bezweet zynde, nimmer door'
onagtzaamheid, veel minder traagheid,
moeten verzuimen, hunne uitgetogen
kleederen terftond aan te trekken; en

Q.3 - de

i. (W) W. BUCHAN a. b. bl. löl.
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de los of opengemaakte wederom toe

te doen en te fluiten, vooral in 't val-

len van den avondflond, want hoe lief

en verkwikkelyk het avond luchtje ook
moge voorkomen en vergenoegen

,

het zal vroeg of laat fchaden , waarom
wy allen en een iegelyk die bezweet is

,

vermanen , om zich onder huisdak te

begeeven, en buiten fnerpende togten
te gaan zitten; te veel verkoeld zyn-
de, van een goed vuur gebruik te ma-
ken, (zo als 'er een pryfelyke gewoon-
te by veele Boeren in de Zeeuwfche
flreeken, zelfs in de grootfte zomer-
hitte plaUts heeft j) op dat de heilza-

me uitwaafemingen niet belet, en hier

door gelegenheid ter voortbrenging
van Najaars-koortfen gegeven worde.
Het zal ter voorbehoeding flrekken,

als men vermydt het branden van fleg-

ten brakken turf of andere fchadelyke

brandfloffen, waar door niet alleen de
dampkring met zwavel en arfenicale

uitvloeifels wordt beladen, maar ook
de wooningen zodanig geinquineerd

worden, dat het 'er fomtyds genoeg-
faam niet in te houden is ; waarom de
kaggels in de wagthuizen der Militai-

ren, ook wd mogten worden afge-

ichaft;
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fchaft; en het branden van goeden
turf, vooral hout, Sunderlandfche of
andere goede kolen, den voorrang
moest hebben; om dat hier door de
wooningen en wagthuizen gezonder,
en de dampkring met minder fchadely-

ke deelen beladen zoude worden.
Ook is het raadfaam, dat men zo

ras 'er ziekten van het Najaar heer-

fchen, alhoewel dezelve niet befmet-
telyk zyn, zo veele nuttelooze vrien-

den noch gebuuren, van den morgen
tot aan den avond niet toelate; de-

wyl meestal, de lyders door onnut
geklap ontrust, de oppasfers in hunne
bediening gefloord, en aanleidende
oorzaaken terbefmetting of overbren-
ging der ziekte doften, aan anderen
gegeven worden.
De geflorvene menfchen moet men

niet langer dan 3 of 4 dagen boven
aarde houden, en het dagclyks oefe-

nen van zeekere kerkelyke plegtighe»-

den, by fommige gezindheden in ge-
bruik, afkeuren; ook dat men veele
menfchen ter begravenis noodigt, en
niet zelden in 't zelfde vertrek, daar
het reeds riekende lyk ligt, als te fa-

men pakt en opfluit.

Q, 4 Door
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*

Door liefde tot on^sen evenmensch ,

vermanen wy, op *t voetfpoor van an-
deren, de lyken niet in de kerken,
noch op de kerkhoven, binnen de
Garnizoenplaatfen van Staats-Vlaande*
ren; maar van nu voortaan, op een
ruimen affland derzelve, een daar toe
bekwaame plaats af te perken, het
welk zeer gemaklyk te vinden is; en
laldaar, de lyken wel gekist, en dan
diep onder de aarde, te delven.

Onder de voorbehoedende midde-
len, breng ik ook de fchoolen, alwaar
de jeugd wordt onderwezen in aan-
merking: dezelve moeten ruim, lugtig
en niet bedompt zyn, ook zuiver en
rein gehouden worden, de ondervin-
ding heeft maar al te ve-el geleerd, hoe
onverwagt de jeugd aan ziekten kan
worden bloodgefleld , het welk aan
geen andere, dan aan de bedorve en
geinquineerde fchooUucht konde wor-
den toegefchreven. *— De beste mid-
delen ter verbetering der vuurige, be-
naauwde fchoolluchten zyn, om door
het openzetten der raamen , een
ftroom frisfche lucht, zelfs onder den
fchooltyd daaglyks in te laaten; of
door lucht- of togt-buizcH; deeze na-

deer
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deelige uitwaafemingen te ontlasten;

de fecreeten buiten de fchoolen, ten

minften 'er van afgefcheiden te plaat-

fen; geen Ibooven te doen gebruiken,
om de zwavelagtige vuurdeel-dampen
te voorkomen; des winters is een goed
turf-vuur met een houten blok of en-

gelsch kolenvuur boven de kaggels te

waardeeren.
Dit een en ander kan men ook toe-

pasfen op alle huizen, daar veelemen-
fchen by elkanderwoonen , als in Arm-
Wees- Kinder- of onder andere na-
men bekende Godshuizen of famen-
komften,

In de Kerken daar men gewoon is

te begraven, moet de zuiver- en zin-

delykheid in acht genomen , dezel-

ve minder toegelloten , integendeel
dagelyks gelugt worden, door hekke-
deuren, lucht of tochtbuizen, en *t

open zetten der raamen , om aan den
Spiritus Rector, der rottende lyken,
welke door de reeten der zarken of
teegels doordringt, eenen fpoedigen
uitgang te geven. — Dit lugten zal te-

vens dienstbaar zyn, om, als 'er een
groote famenvloed van menfchen plaats

heeft , den benauwden walm der ver-

i .
hit:,
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hitte ademen en uitwaafcmingen , hier
door te wege gebragt; of die fchade-
lyke dampen welke dés winters , door
deilooven met half beglomme zwavel-
agtige kolen , even als een mist of
damp in de kerken zoo zigtbaar ver-
fpreid worden, te verdeelen en te ont-
lasten.

Tot (lot der voorbehoedende mid-
delen , onderwind ik my het navol-
gende, en daar voor zoo verre my be-
kend is , nog weinig aandacht op ge-
vallen is ; dewyl het van geen gering
belang is , den G. L. onder den aan-

dacht te brengen.
Om de menigvuldige ziekten en

üerfgevallen voor te komen , daar de
Militairen in de Garnizoenplaatfen van
Staats- Vlaanderen zoo vaak aan onder-
hevig zyn, heeft men federt eenige

Jaren in de gewoonte gebragt , dat 'er

onder de Regimenten Voetvolk, in

Staaten dienst, eene tourbeurt werd
in acht genomen, wanneer dezelve
derwaaros gezonden zullen worden:
Als raeede dat deeze Troupen aldaar

niet langer blyven leggen, dan één

Jaar, en dan weder door andere ver-

fche Troupen, vervangen worden. -

De:
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Dewyl nu dit verplaatfen wel met
een goed oogmerk aangevangen , maar
ongelukkig in de uitkomst bevonden
is, zal ik pogen, met den hoogften
eerbied, voor 'sLands Vaderen te be-
toogen, dat het beter ware, ten nutte
der Militairen dat deeze gewoonte
wierd aFgefchaft, door dien men an^
ders alle Jaaren verfche Troupen aan
de flagtbank van Staats- Vlaanderen , en
andere Steden, in de Landen van den
Helius geleegen, opoffert.

Beftaat niet een der eerfle behoed-
middelen , volgens alle kundigen, hier

in ; dat die menfchen welke voor een
of andere ziekten vatbaar zyn, van
zodanige plaatfen dienden geweerd en
verwyderd ?

Leert nu niet de ondervinding, dat
alle vreemdelingen het eerst , meest
en vry fpoediger dan anderen, door
de Najaars-koortfenzoo in Staat'.-Vlaan-
deren, als in de Zeeuwfche Quartieren
worden aangetast en overvallen?
Maar ftrookt het dan wel, met de

voorzigtigheid , dat men alle Jaaren
verfche Troupen , by tourbeurten, en
welke inderdaad niet anders dan als.

yreemdelingen kunnen aangemerktj

wor»:
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worden, aan decze gevaaren en jam-
meren blootfteld?

Dat de verandering der lucht, groe-

ten invloed heeft, ervaart men onder
de menfchen niet alleen, maar zelfs

^igtbaar onder fommige Planten. —
'Er zyn menfchen , welke zoo ras zy
maar buiten den kring hunner geboor-
te plaats komen, daar van gewaarwor-
ding ondervinden; hoe veel te meer
dan diG geenen, welke uit een hoog,
droog en gezond Land, naar een laag

vogtig en ongezond Staats Vlaanderen
worden overgebragt.

'Er zyn, getuige zy de ondervin-
ding, veele voorbeelden uit het Ryk
der Planten, welke in een anderen
oord overgebragt, kwynen enfterven.

Aan wien is het onbekend, dat,

over het algemeen genonen, men-
fchen en dieren, 't gezondst en vro-

lykst leven, in dien oord, waar in

dezelve geboren zyn?
Wel is waar men kan alle Garni-

zoenplaatfen van Staat! Vlaanderen enz.

met geene aldaar oorfpronkelyke In-

wooners bezetten, doch zulks komtmy
voor, door den tyd niet geheel on-
moogelyk te zyn, als men de midde-

len
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len hier toe maar vil helpen bevorder
. ren.

Om nu hier toe te komen , is 'er in dee-
ze tyden, geen beter, noch-gereeder
middel uit te denken , dan dat men de
Militairen, welke in die Garnizoenen
reeds zyn, daar in houdt, om door
het aanhoudend verblyf genaturalifeerd
en als eigen, aan den aart en luchts-
gelleldheid der opgenoemde Landen,
te doen worden, dewyl de gewoonte '^

de tweede natuur is. v

Als mede, dat men aan deezeTrou-
pen, het fluiten van wettige huwely-
ken toefl:aat, om dus doende, door
den tyd, meerder Nationale Militair
ren, in deeze oorden, te verwekken,
het welk in den tyd van 25 Jaaren,
een grooter getal , dan men opper-
vlakkig wel denken zoude, zal uitle-
veren.

Dat nu de gewoonte den menfch
aan iets eigen maakt. — Dat de ge-
woonte ons voor het vervolg onvat-
baar en onaandoenelyk maakt, voor
deeze en gene aanvallen of aandoenin-
gen, zulks kan met een menigte van
voorbeelden gefl:aaft worden : ais, ziet
men met dat de ConAapcls, welke in

dee-



254 J- HARGER ANTWOORD

deeze Garnizoenen zes Jaaren blyveti^

en den eerften aanval der Najaars-

Koortfen hebben doorgeftaan, verder
gezond zyn en blyven, en hunne da-

gen in welvaard doorbrengen?
Wanneer men te velde zal trekken

,

om het een ofander te onderwinden, zal

de Bevelhebber immers een groot on-
derfcheid maken , tusfchen oude of
nieuwe Troupen, fchoon overtuigd

van beider moed , vaardig- en dapper-

heid, en waarom? om dat hy door on-
dervinding gefterkt , rugfteunt op de
oude Troupen, wyl zy, door de ge-

woonte, meer gehard zyn, om de on-

gemakken van het veld te kunnen ver-

duuren, en gehouden worden het te

dugten kwaad te boven, en niet meer
vatbaar te zyn, voor die onheilen

;,

welke men te velde zynde te wagten
heeft.

Als men een langduurigen zeetocht

zal onderwinden , wendt men alle po-

gingen aan, om vooral bevarene fche-

pelingen te bekomen , en welke reeds

aan de zee en zodanige luchtsgefleld-

heid gewoon zyn.

Bevestigt niet de ondervinding, dat

oudeMauoozen^ in Oast-Indién gezon-
der
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der zyn, dan in Europa, om dat zy
aan die lucht gewoon zyn gewor-
den (x).

Als kinderen , door den dood hun-
ner ouders, of om andere redenen in

Arm- Wees- of Kinderhuizen worden
overgebragt , hoe gezond dezelve
ook mogen zyn , worden zy wel ras

door eene ziekte of een of ander huis
gebrek, zeer eigen aan deeze huizen,
aangetast, doch deezen eerflen reuy
door zynde , worden deeze kinderen
als genaturalifeerde aangemerkt , en
leven daar na vrolyk en gezond ten
einde toe.

Worden onze kinderen , zoo lang
zy den aanval der kinderpokken of
mazelen niet hebben doorgellaan, wel
zoo hoog gefchat, dan als men dien
hoek te boven is? Is men dan niet veel
geruster? Durft men dan 'er niet vei-
lig Lyfrenten op koopen, en wat is

toch de reden van deeze gerustheid?
Men veronderftelt de kinderen heb-
ben degewoone Epidemie doorgeftaan,
zy zyn gezuiverd, hunlieder natuur is

nu ontvatbaar geworden, om in het

ver-

(x) LiND , middelen ter gezondheid enz. bL 5.
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vervolg door deeze ziekten aangetast

te worden.
Heeft men wel den minftcnfchroom,

wanneer ons dierbaar gebeterd Run-
dervee, verkeert onder befmette en
zieke Runderen? Immers neen, en
wel, om dat men vast vertrouwt, dat

deeze Runderen , door dien zy de
ziekten hebben gehad, derzelver na-

tuur daar aan gewend is, en zy dus
als onaandoenelyk zyn / voor eene
nieuwe befmetting.

Hier zoude men by kunnen voegen,
het gene de Geleerde j. baster ter ver-

weering van de lucht in Zeeland aan
den dag legt , en de redenen waarom
reizigers en vreemdelingen, zo veel

eerder dan Zeelands Inwooners , door
deeze koortfen worden aangetast, of
langer daar aan kwynen; of eindelyk

in 't graf gefleept worden, dan kort-

heids halven verwyze ik den G. L.
na deszelfs Geneeskundige Proeven ,

daar men zyn weetlust voldaan en myn
gezegde zal bevestigd vinden (y).

Vleye my, als men bedaard en on-

bevooroordeeld, het voorgeftelde be-

hoedmiddel overweegt, dat men zal

moe-

(y) HoIL Miiatfch. 3 deel bl. 124-131.



OVER DE NAJAARS-KOORTSÈN; 257

moeten toeflemmen, dat de jaaflyk-

fche verplaatfing der Militairen naar

Staats Vlaanderen , Zeeland, IViUem-^

Jlad, Steenbergen enz. met een woord
naar alle Garnizoenen daar de zoute
flikken werken (z) ten hoogften ver-

derf!yk zyn , voor die Manfchap

,

welke uit hooge en drooge Landen
komt. — Dan wil men de Troupen,
het verblyf in die Garnizoenen aange-
naam maken; keure best, dat zulks,

door een of ander douceur of encou-
fagement gefchiedde, en het welk ik

aan de wyze beftuuring, van onze Ge-
eerbiedigde Vaderen des Vaderlands
üverlate. — Vast vertrouwende, dat

wanneer het maar in de gewoonte werd
gebragt, men daar na, niet beter zal

weten of het behoorde alzo. — Stap-

pe hier van af, als bewust, ten nutte

van myn even menfch , dit alleen dor
beste behoedmiddelen voorgedragen
te hebben.

Maar een of ander zegt: wy ftem-
men toe , dat alles 't welk onder <^
voorbehoedende middelen is opg<&'

noemd, het heilzaamst, best, en nut-
tigst zy, zo voor Inwooners als Mi-
' X. DEEL. R H-

(,Z) J. J. VAN DEN BOSCH, a. U. l8 D. bl. 550.
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litairen , "welkein Staats-Vlaandcren enz,

Garnizoien houden, om zich voor de
aanvallt;n der Najaars-koortfen te be-

fchermen; maar hoe zullen wy nu de
Inwooners en Militairen van dit alles

overtuigen; van oude ingewortelde ge-

woonten doen afgaan ; en van andere
en bet;ere middelen gebruik doen maa-
ken? — Ik keur de zagfte en vriende-

lykft'è middelen de allerbeste , ter ver-

kryging , van dit zo nuttig , noodzaak-
lyk '£n gewenscht oogmerk.
Deeze middelen nu, en welke ter-

iloiad zonder eenig tyd verzuim of
do en van onkosten, onder deeze men-
fchen kunnen werden ingevoerd en
voorgefleld; beftaaninde eerfte plaats

Jiier in: om alle de Eerwaarde Heeren
P'redikanten en Roomfche Priesters,

rf\et alle befcheiden- en minzaamheid,
cloor de geëerbiedigde Overheden, hier

t' oe aan te fporen.

JDeeze Heeren zyn in 't algemeen
t>egaafd,met welfpreekendheid, en het
vermöogen, om zich naar gelang van
i:aaken, juist gepast, en vriendelyk te

doen gelden; het zy ter vertroosting,

\rermaaning, belkaffing, onderrigting
eiji
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cïi verbetering, van deeze en die Per-
foonen , of deeze en geene zaaken.
De Geestelykheid is het best ver-

liioogend ,om de gemoederen der men-
fchen van kwaade;en nadeelige ge-
woonten af te leiden, het zy in hun-
ne openbaare leerredenen , byzondere
gefprekken en huisbezoekingen* en
dezelve zo te befluuren, als ter berei-
king van heilzaame oogmerken, ten
nutte der Maatfchappy kan dienstbaar
zyn.

Aan wien is 't onbekend, welk een
diepen eerbied en ontzag 'er onder
deftige en geringe lieden ry^t, enkel
op 't hooren van den naam, daar is

een Predikant of Priester ? En wat een
vermoogen hebben deeze Heeren niet,
by en onder derzelver gezindten? Zyn
'ergeen voorbeelden , dat de (legde ge-
woonten en baldadigheden eenig en al-

leen , door 't vermoogenvan een Dorps
Predikant geheel en al zyn uitgeroeid?
Ja hebben onze Overheden zich wel
eer niet bediend , van derzelver in-
vloed, om het volk te beftuuren, toe
i)ereiking van voorgeftelde einden

,

met het allergelukkigst gevolg ? dan
hebben wy immers dezelfde hoop, dat

R 2 dee-
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deeze Heeren, door den tyd, de zo
heilzaame voorbehoedende middelen,
ten dienile van 't algemeen belang der
Staats-Vlaandenaren en Militairen voor-
gefteld , zullen helpen bevorderen,
om aan het wenschlyk oogmerk te

beantwoorden.
In de tweede plaats keure hier toe

uitnemend dienflig, de Edele Heeren
Leden van den Magiftraat, benevens
de hooge en mindere Officieren in de
Garnizoenplaatfen, als ook de Leden
der Kerkenraden en Armbezorgers,
en met een woord, allen en eeniege-
lyk , van wat ftaat of rang hy zy , wel-
ke zich vermoogend vindt, om met ge-
paste zagt- en befcheidenheid, zyn
evenmensch van 't fchadelyke te over-
tuigen, daar van af te brengen, en toe

andere, betere, en gezondere levens-

wyze over te halen. .

Mogelyk zegt deeze of die: men is

in deeze Verhandeling wat overboodig
geweest, met de voorgaande; aanlei-

ding geevende , of medewerkende oor-
zaaken der Najaars-koortfen op te noe-
men, en evenzo breedvoerig, in het
voorfhellen der behoedmiddelen: —
[Ware het niet beter geweest, dat
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men zich maar eenig en alleen, had
toegelegdom de eigentlyke waareoor-
zaaken der Najaars-koortfen voor te

ftellen en overeenkomftig die oorzaa-

ken de behoedmiddelen?
Het was inderdaad beter geweest,

maar wie der flervelingen is zo vermoo-

fend,om zulks onberispelyk te bepalen?

Ten moet wel degelyk bezeffen , dat

'er niet eene enkele, maar een geheele

faamloop van corzaaken, in het alge-

meen plaats heeft, waar door de Na-
Jaars koortfen worden voortgebragt.

En dit is de reden, waarom zo vee-

Ie en onderfcheidene oorzaaken, zyn
voorgedragen , welke de eene tyd
meer, de andere minder, of te faa-

men verëenigd, vermoogend worden
gevonden , om de Najaars-koortfen

voort te brengen.
Het is hier mede (gedoogt deeze

gelykenis) gelykerwyze niet uit een.

enkel ftuk hout, een Schip gebouwd
word,. maar wel, dat 'er uit, en door
onderfcheidene, faamengevoegde, en
verêenigde Hukken hout, een Schip
word volbouwd en faamengefteld. Even
zo worden, door faamenvoeging en
verèenigmg van voorgaande , opwek-

R 3 ken-"
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Iceilde en onderfcheidene bykorriende
oorzaaken , de Najaars-koortfen in

Staats- Vlaanderen , vooral onder de
Militairen voortgebragt.

En hierom hebbe ook , 20 veele en
onderfcheidene behoedmiddelen , de-

wyl 'er voor een vreemdeUng, gelyk
een MiHtair kan aangemerkt worden

,

geen voorbehoedzaamheid genoeg kan
geoeffend worden, uit loutere men-
ichen Hefde , om hen ware 't mogelyk
alzints voor deeze wreede ziekten vaij

't Najaar te bevryden, voorgedragen.
Het vierde of laatfte gedeelte, dee-

zer vraag, zal in zich bevatten eene
opgaave, der beste geneesmiddelen,
welke tegen de Najaars-koortfen, voor-

al by de Militairen worden aangewend.
Het herftellen deezer ziekte, is in-

derdaad het voornaamfte , waar alles

van afhangt , en waar na men het
meest verlangt.

Het word volbragt of door heilzaa-

me poogingen der Natuur, ofdoor dq
Geneeskonst.
De Natuur herftelt zich , als de zon-

digende llofFen^ noch te veel, noch te

fcherp zyn; maar alleen de eerfle we-
gen bezet hebben, en 'er geen buiten-

y
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gewoon koorts-geweld, noch verval van

kragten mede gepaard gaat, met de

beledigende fk)ffen zo van boven als

van onder, of door beide wegen te

gelyk, buiten het lighaam te brengen,

of zo wanneer 'er reeds eeniige fchade-

lyke ftofFen met de zelfftand igheid van

bloed en vogten verëenigd zyn, dat

dan de gunftige Natuur, dezelve of

door zweet- of piswegen of buiks-ont^

lastingen buiten het lighaam voert; de

lyder dus van 't kwaad ontheven , her-

fteld; endoor een goeden levensregel

tot vorige gezondheid gebragt word.

Doch de minde' menichen overkomt

dit voorregt, maar moeten de Genees-

konst te hulp roepen.

Een Geneesheer dan, zo hy in de

Najaars-koortfen gelukkig zal Hagen,

zal drie genezingswyzen dienen in acht

te nemen. Als:

I. De beledigende rot- en galagti-'

ge ftoffen te verbeteren, of de-

zelve uit de maag en darmen te

ontlasten.

II. Den voortgang der gemelde ftof-

fen te beletten en tegen te gaan.

Ilï. De kragten derLyderen te on-'

dcrileunen.

R 4 .
De
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De Najaars-koortfen worden ver-

deeld in goede en kwaadaartige.

De goede zyn , alwaar de beledi-

gende flofFen, zich maar alleen in de
ir.aag endarmen ophouden, de teeke-

nen of verfchynfelen niet geweldig
2yn , en de lighaamen draaglyk door de
kiekte worden aangedaan.

' Deeze Najaars-koortfen, zullen za
vaak men door gepaste middelen, de
fchadelyke ftofFen komt te verbeteren,
of dat men dezelve door een braak- of
purgeermiddel ontlast, aanftonds ver-

minderen ; en genoegzaam zonder
aanwending , dan van een of ander
eenvouwig maagmiddel, vry Ipoedig
herllellen.

Doch de kwiadaartige, en welke
wel het meeste heerfchen ,geeven door
derzelver teekenen genoeg te kennen,
dat de beledigende ftofFen niet alleen

in de eerfte wegen, maar ook tot an-

dere en edeler ingewanden ^yn over-
gegaan.
Wanneer nu de Geneesheer kan

bevroeden, dat 'er een bedorve, gar-

ftige , galagtige ftoffe in de maag of
darmen canaal word opgehouden, dan
jtïioethy dezelve poogente verbeteren,

of
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of hoe eerder hoe beter, naar gelang

der ziekte, door bekwaame middelen
ontlasten. Dewyl hier ande'rs, hevi-

ge koortfen door ontftaan , welke nooit

te genezen zyn, ten zy die fchadelyke
floBen eerst kunnen worden weggeno-
men (a).

Deeze fchadelyke ftofFen nu in de
eerfte wegen plaats hebbende, kun-
nen, op volgende wyze, worden ver-

beterd ofondergebragt.
En wel, dat men de al te groote

werkfaamheid deezer ftofFen alleen be-
teugele; of dat men derzelver ontaar-

te gefteldheid, verandere, verbetere
en de reeds ontftelde werking der in-

gewanden doet bedaaren, en in voo-
rigen ftand herftellen.

Dit nu word volbragt, door het aan-
wenden van verzagtende of verftom-
pende {Obtundetitia) ; of door verlen-

gende of verdunnende middelen {Dh
luentia).

Doch de verftompende middelen,
fchynenhier nauwlyks in eenige aan-
merking te komen (b); ten zy men de

R 5 ly-

(a) Comment in boerh. Aphorism. % 99.
(b) Multi laudant quidem olea fine involvendi

acre, ut oleiim amygd. tissot indhf.fehr.bil. 1758
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lymige, meelige, uitgemelkte en ras

tot zuurwording hellende middelen
(^MucUaginofa , faritwja, emulfa et Jacile

acescentia) welke door hun zagt ftree-

lenden olyagtigvermoogen, de fcher-

pe deelen als omwinden en onbe-
kwaam maaken eenig nadeel te ver-

oorzaaken (c), hier toe wilde brengen.
De verdunnende middelen, llellen

wy dan in den eerften rang : doch het

is niet onteven, welke van deeze hier

toe worden aangewend. Zullen de-

zelve aan 't groote einde beantwoor-
den , zy dienen vermoogend te zyn,
om zich gemaklyk met ons bloed en
vogten te kunnen vereenigen ; veree-,

nigd of vermengd zynde , aldus lank-

wylig te kunnen rondvlieten; en om
het geweld der ziekte te beteugelen

,

en eeneheilzaame verbetering te voor-

fchyn te brengen.

Onder decze verdunnende vogten,

bekleed het zuiver water de eerfte

plaats , waarom het ook tot dit oog-

jnerk van fommige Genees-Heeren
lauw,

' p. ~53. Quod tarnen jam ut malum aiigens hippocr.
rejecit. Epid. c. vi. f. 6. dlvkchi Hiftoria hepat.

P. 3. 698.
(c) Conun. in bqerh. yjph. 88 No.'.5, Ejusd, Lib.

^e Mat. Med. ad. h. 1.
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lauw, in groote hoeveelheid /metklei- .

ne teugen genuttigd, als een uitnee-

mend middel word aangeraden; ech-

ter zo , dat het geen walging noch be-

nauwdheden door het gebruik ver.-

wekt.
Voor my oordeele dat het eenvou-

wig water in deeze gevallen, juist zo
zeer niet aan dit inzicht voldoet; zich

moeilyk met ons bloed en vogten
vermengt, minder aankleeft , omwindt,
mietzich voerten zeer fpoedig door het
konftig Niergeflel en Piswegen door-^

vliet.

Waarom het water liever verkie-

ze, en ook meer zal beantwoorden,
als het door byvoeging van meel-
lym- zeep- en zuuragtige deelen, voor
al die welke uit het ryk der planten

bereid zyn, beladen is, en in gepaste
hoeveelheden wordt toegediend.

Onder deeze munten uit de gort- de
parel- de haver- gerst- en broodwaters; --

de wey van gekarnde of van zoete-
melk, door zuuren g^fchift, de ge-
karnde en zoetemelk met water ver-

lengd, met' een woord alle mollige
dranken, omdat dezelve het vermoo-
gen bezitten, om de bedorve iloffen

te
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te verdunnen, verlengen, verzagten,
en de fcherpe deeltjes als te omwin-
<len, mede te voeren, en derzelver-

ontlastingen te bevorderen.
By deeze keurige dranken , kan men

als voortreffelyke hulpmiddelen , voe-
gen, den honing, de zuiker, den ho-
ning-azyn, rhynfchen, moezel, witten

of andere wynen ; ja zelf den wyn- of
bier-azyn, waar door men tevens de
ingewanden verfterkt, de kragten on-

derlleunt en de bederving tegengaat.

Met geen minder vrugt kan men by
deeze dranken voegen, alle fappige,

rynfche, zuure verkoelende vrugten,

of dusdanige fappen als van citroenen

en oranje appelen, meloenen, perzi-

ken, abrikozen, kersfen, morellen,
druiven, aal- braam- moer- vlierbezien

en dergelyke ; onder de gedaante van
fyropen, of verdikte geieyen toege-

maakt.
Deeze middelen nu hebben 't verr

tnoogen , om zo ras dezelve in de maag
en darmen canaal vermengd worden,
met de bedorve en rottige flofFe, te

gisten, fermenteeren, zich te vereeni-

gen, en dus beide van gedaante te

yeranderen; waar door de beledigen-
de
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de vermoogens der rottige ftoffe, wor-
den veranderd en buiten ftaat gefield,
om de edele konstwerktuigen te fcha-
den of te benadeelen.
De rottige en bedorve ftoffen, wor-

den nog al meer en kragtdadiger ont-
zenuwd, wanneer men by gemelde
dranken paart, die zuuren, welke uit

het ryk der delfftofFen zo mildelyk
worden toegediend: als den geestvan
Zwavel, van vitriool, vanfalpeter, en
het pynftillend vogt van hoffman;
waar door deeze toebereide dranken,
alleraangenaamst en heilzaamst voor
de lyders verflerkt worden. —» Alhoe.-'

wel men omtrent het gebruik deezer
minerale zuuren, by lyders, die zwak
van ingewanden zyn eenige voorzich-
tigheid moet in acht nemen.

Niet zelden zal men ervaaren, dat
by deeze ontaarte ftoffen in de hghaa-
men vergezeld gaat, eene taaye, ly-
mige zelfflandigheid; welke best zal
overwonnen worden , door verdun-
nende en infnydende middelen (attenu-*

cmiafeu incidentia) als daar zyn onder
de middelzouten (falesmedii) hetjalni-
trum, [al gernmae , fal polycbrestus et

p'uuellae^ fal CQmmums 9 fal catharti"

cm
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fus anglicanus enz, welke hier met vrugC
Jcunneii worden aangewend, om dat

zy het vermoogen bezitten, om die

vogten daar zy mede vereenigd wor-
den te verdunnen, en voor de verrot-

ting te befchermen en te behoeden.
By deeze kan men nog voegen het

fal ammoniacus , tartarusjolubilis, tar-

tarus vitriolatusf anüemeticum riverii

,

fpiritus minderen en dergelyken.

Dan 20 wanneer de ophooping of
verzameHng der bedorve en rottige

ftoffen, in de eerfte wegen zo veel en
groot is, dat dezeh^e, door de reeds
gemelde middelen niet kan worden
ondergebragt, noch overwonnen, dan
moet men dezelve, op de best moge-
lyke wyze poogen te ontlasten, en
buiten het lighaam te brengen.

Het wordt dan de pligt van een Ge-
neeskundigen om die fiofFen, welke
ryp en beweeglyk zyn te ontlasten:

of hier toe bekwaam te maken.
Allerbest wordt zulks verrigt door de

gefmolten wynfleen , of door het wyn-
lleenzout met oly van vitriool verza-

digd (d).

De

' (d) J. PRINGLE I. C. pag. 20(5,
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De groote van zwieten pryst hier

toe aan den honing-azyn (e).

Doch deeze behandeling vordert ge-
paste omzichtigheid, op dat de in be-
weeging gebragte doffen , geene meer*
dere en ongeregelde beroeringen ko-
men te veroorzaken. — Daar na

,

moetde Geneesheer met oplettendheid,

overwegen, vervolgens bepalen, wel-
ke ontlastings weghem degefchikfte en
beste voorkomt , benevens de be^
kwaamfte middelen.

De ontlastmiddelen (evacaamia) moe-
ten zyn, welke den aart der ziekte

tegengaan, tenminften denzelven niet

begunftigen. — Niet zelden wyst ons
de Natuur den weg aan , door den
verlooren eetlust, walging en gefladi-

ge poogingen tot braken, dat 'er braak-
middelen (emetica) dienen aangewend,
om de Natuur inhaare werking te hulp
te komen.
De ondervinding heeft my geleerd;

dat men in de Najaars-koortfen zeld-,

faam de braakmiddelen kan ontbee-
ren, zelf hoe eerder men deeze hulp-'

middelen aanwend , hoe fpoediger de
voortgang deezer koortfen verhinderd

(e) Coifm. in boerii, J^h. % C34.
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word, waarom my durve beroemen
nimmer gewenschter gevolgen in de
Najaars-koortfen te hebben onder-
vonden, dan in die gevallen , daar

een gepast, vroeOTdig en fomty^ds

herhaald braakmiddeldoor my was aan-

gewend.
Maardewyl de Najaars-koortfen ver-

fchillen , 20 verfchillen ook de braak-

middelen; fomtyds neemt men waar,
dat 'er by deeze en die, eene geneigd-

heid tot braaken is, maar de lyder kan
de ftoffen , waar van de Natuur zich

tragt te ontdoen, niet ontlasten, door
dien dezelve te taay, te zwaar, en aan

de wanden der maag te aanklevende

zyn, om door derzelver kramp of faa-

mentrekkende beweeging, naar boo-
ven en door den mond ontlast te wor-
den.

In zodanige gevallen, heb ik my
wel eens bediend, van eene ruime

hoeveelheid lauw , zoet of ziltig wa-

ter , en door herhaald drinken , de
ontlastingen zo aangenaam en vol-

doende bevorderd , even als of 'er een
braakmiddel was ingenoomen; nu en
dan, heb ik wel eens, een aangename
uitkomst van den zeeajuins Jiioning*

azyq
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azyn {oxymelfcilliticum) mogen onder-
vtnden; dit middel v/ordt om deszelfs

doordringend, ontbindend, flym-ver-

dunnend en zagt braak-verwekkend
vermoogen, by alle Geneeskundigen
hoog geagt; komt vooral te pas, by
zwakke Menfchen en Kinderen , daar

de eerfte wegen door taaije galagtige'

llymtlofFen bezet en bedorven zyn.

*Er worden uit de drie Ryken der

Natuur, een aantal zo enkelvouwige,
als faamgeftelde fterker werkende
braakmiddelen voortgebragt. — Wy
zullen kortheidshalven, maar alleen

van twee, uit alle deeze gewaagen;
om dat dezelve het meest bekend, in

den heerfchenden fmaak , doch vooral

aan het oogmerk uitneemend voldoen--
de zyn.

Het eerfte deezer is de radix ipoca'

codnna: (of rooden loop wortel; om dat

*er aan dezelve een byzonder en alleen

eigen vermoogen , boven andere braak-
middelen, in de loopziekten fchynt ge-
legd te zyn,) ik belyde gulhartig, dat
de radix ipocacodnna uitneemende ver-
dienften heeft, boven andere braak-
middelen- doch dat dezelve" vooma-
mentlyk hier in beftaan.v JJat by 2^^'

X J>EEL, S UJr
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ter werkt dan wel andere braakmiddelen ^

en de ii^haamen hier door Z9 zeer niet

ontzet worden.

En dit IS de reden , waaroni de /po*

cacoanna zo in den algemeenen fmaak
is gekoomen, dat men thans genoeg-
faam , in alle gevallen en ziekten

,

daar een braakmiddel wordt goedge-
dagt, aan hetzelve den voorrang geeft.

De güt van deezen wortel is ysmjcr, i,

tot 3,5, en fcr, ij.

Het tweede deezer braakmiddelen

,

is de braakverwekkende wynfteen (tar*

taritsemeticus)] deeze volgens ^g nieuwe

'i Gravenbaagfche Jpotheek bereid,

geeft men, van één half tot ij. iv, v.

en vi. grein, — Dan dewyl de tartarus

emeticus, niet overal op eenerlei wy-
ZQ en flerkte gemaakt wordt, zo is de
gifteonderfcheide, 't welk een kundi'

ge vooraf dient te onderzoeken.
Voor my verkieze in de Najaars-

koortfen, d zelve boven de ipoeacoan*

na fchoon een iegelyk hier omtrent
volkomen vryheid laate ; en diene de-

zelve met alle gerust- en veiligheid,

daaglyks met aangenaam gevolg , my-
ne lyderen tq^y in deezer voege: aan

een voiwasfchen mensch 5 a 6 grei-
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hen, met 8, 10 of ia oneen water:
aan een jongeling of jonge dochter

• 3 a 4 greinen, met 5 a 6 oneen water,
en iaat 'er om het half of geheele uur
één theekopje vol van gebruiken : aan
kinderen van 6, 8 of 10 jaaren, 233
greinen, met 334 oneen water, en
om 't uur een lepel vol hier van in te
neemen: aan kinderen van i tot 6 jaa-

ren, een half, één, anderhalf, ook
wel eens twee greinen, met t , 2 en
3 oneen water, en om het uur één pap
of eetlepel hier van gegeevcn. Ook
geeve deeze giften wel eens, op een-
maal in een verflage kopje coHy of
theewater, heimelyk gedaan, vooral
by kinderen; tevens moet men voor
een algemeenen regel houden, dat de
lartaruf emetictis in een glazen of fte >
Ben mortier fyn gewreven, en met allé

omzichtigheid naar gelang van den per-
ibon, zaaken en omftandigheden wor-
de toegediend. "^"'"'^

De taharus emeticus aldus gebruikt,
verwekt niet alleen braaken , maar te-
vens door den afgang de allerheil-
zaamfte ontlastingen, van veeio be-
derve, rottige, flymige en gala-^iige
ftoffen, dat men zeldfaam van de'/po-

S 2 ^a
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cacodnna bekomt. Hier mede (lemt

overeen de ervarene s, A. d. tissot (f).

De tartnrus emetkui met water ge-

mengdis onfmaakelyk, enhieromzeer
gemaklyk in te neemen.

.

Alleen zeg^e nog, dat in het afge-

loopen jaar , zo in myn geboorte Stad,

als buiten dezelve, dewyl 'er op de
omliggende Dorpen een vry hevige
epidemie van remitteerende en inter-

mitteerende Hertst-koortfen , en wel
van den aart der rot- of galkoortfen

hebben gewoed, wel in honderd ge-
vallen, zo by aankqomende kinderen,

jongelingen , jonge dogters en volwas-
sene menfchen, in voege voorfchree-

ven , met het allerheilzaamst gevolg
den tartarus emeticus hebbe toegediend.

Ook vertrouwe dat beproefde Ge-
rieesheeren, zullen erkennen, dat de
tartarus emeticus , vooral in den begin-

jie gegeeven, een uitmuntend braak-

middel is, dikwerf het kwaad of de
eerfte oorzaak der ziekte, op ftaande

voet wegneemt, ten minften de ziek*

te veel verkort, en min gevaarlyk
rnaakt.

Ver-

^
^f^ In disfert. de fehr^ bjlic^ai
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• Verdient het niet eenige opmerking
als men onzydig overweegt, dat daar

de ipocacodnna ten tyde, van den on*

fterffelyken hermannus boerhaveNj
20 veel roem verworven had, en in 't

algemeen wierd toegejuichd , men de-

zelve echter in zyn gefchrift, de Mate»

rie Medica et RemediorumformulU , quae

ferviunt ^phorismis de Coe^notcendis et

curandis Morbis, en dat wel zonderden
minden ophef, maar driemaalen vindt

voorgefchreven ? als tweemaalen , fect.

605. No. IQ. inter vomitoria lenia in fe*

bribus ex copia ciborum* En eenmaal

/^^/. 1489 in Rachitide, •>
-^^

'

Daar men in tegendeel den tartarus

emettcus § 759. in Febre intermittente

^

zelfs op drie onderfcheidene wyzen>
als in poeder, pillen en flikbrok, vindt

voorgefteld: zonder van andere aan-

halingen te gewaagen, daar de tarta»

fus emeticus, vinum emettcum^ de afa*

rum
f fucc. recent» expresf. cort. med.fam'

buci) ox.fcilliticum, aliaque vomitoria van
deezen grooten man worden aangeraa-
den.

Zie eens met wat lof de kundige
M. STOLLius van den tartarus emeti-

cus ^ in de Najaars-koortfen, gewag
S 3 maakt
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maakt (g) : mogen wy dan den sarta-

rus emeticus niet met alle regt, in de
Najaars-koortfen , boven de ipocacoant

na waardeeren? doch verfchoon dee-
^sen uitftap.

Echter ben ik niet w^rs om de ipo»

tacodnna toe te dienen, hebbe dikwerf
dezelve met aangenaam gevolg, ii^

deezer voegen, wel eens gegeeven: '

^ Ptih. rad, ipocacocinnae si,

Vinialbi l \]jcoqJeniter\hora,dem coktur^
add, ox, fcillitici iii.

d, in vitro»

En hetzelve op eenmaal, ojf in twee
keeren, ingegeeven.
Ook hebbe wel eens deeze twee te

faamen gepaard

,

als ^ Pulv, rad, ipocacpdnnaefcr, uvel 3/5«— tartar i emetici gr, 1. vel gr, ij.

Misce detur una vice quodam cum vehiculo,

of ^ Pulv, rad, ipocacoannaefcr. i. vel-ZlS^— tart* emetici gr, i, vel gr» ij.— arcani duplicati gr, vi. vel xij»

Ox.fcillit, velfimplic, 3^.

M*d»quoüamvebiculQumprobauftUt

Dan

(g) Pars prima Rationis Bledendi pag. i/^z*



OVER BE KAJAARS*K00RTSEN. Ö^p

Dan wanneer de eerde wegen, dooï

taaije, flymige, bedorveftofFen, als faa^

men kleven, en de lyders zwak zyn,

dan hebbe my altoos zeer wel bevon-

den, by het gebruik van het keurige

middel, door den Heere J. van der

HAAR , in de aanteekening op de Leeger-

ziekten, van den Baron van swietên j

medegedeeld. Het zelve beftaat in

Fint albi |ij.

Pulv, ipocacoannae grana xxvi

Meilis albi i/3.

Misce,

Hier van gebruikt de lyder, om het

uur een lepel vol, dit verwekt eene

zagte en geduurige fchudding der inge-

wanden, enmislykheid,waar op meest

altoos, eene ongelooflyke meenigtc

bedorve gal enz. volgt.

En op dat de bedorve ftofFen, uit dè

maag en darmen canaal, des te beter

zoudenworden ontlast en weggevoerd,

hebbe wel eens by fterke Menfchen

,

op het fpoor van Geleerde Mannen,
by de braakmiddelen , buikzuiverende

(purgamia) gevoegd , en wel eens her-

jhaald, eo lang 'er teekenen overblee?

S 4 ven.
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ven, dat de fchaadelyke ftofFen nog
niet genoeg waren opgeruimd.
De beste buikzuiverende middelen,

tot dit einde, zyn myns bedunkens,
de rhabarber en de room van wynfleeriy

waar door dan de ontlastingen, van
booven en van onderen , zodanig wor-
den voortgezet, dat niet zelden, bin-

nen weinige dagen, eene fpoedige ver-

betering verworven , en het dreigend
gevaar gunftig afgewend wordt: als

J^^ Pulvt rad, ipocacomnae fcr, i. vel 5/3,— rbei optimi fcr, i. vel gr» xxiv.

Misce,

- Dit wordt dan met wat water inge-

geeven, in een of twee maaien, of de
room van wynfteen, in de plaats van
rhabarber, tot hetzelfde inzicht, aan-
gewend. ..yi^^,i^.

Maar dewyl dusdanige geweldige
ontlastingen, groote en buitengemee-
ne ontzettingen, in de lighaamen
voortbrengen, hebbe wel eens daar-

na, door een zagt ftreelend en rust-

verwekkend middel, aangenaame uit-

komften mogen ondervinden.
. Men moet niet terflond, ais het

braakmiddel is- ingenomen, eene
7 groo:



OVER DE NAJAARS-KOORTSEN. 281

groote hoeveelheid lauw-water doen
drinken, maar dan eerst, wanneer het

water al zypelende den mond uit be-

gint te loOpen , en geneigdheden tot

braaken tegenwoordig zyn , dan is het
juist de gepaste tyd, om ruime teugen
lauw-water te drinken; hier door ajal

het braaken gemaklyk worden door-'

gezet, de benaauwdheden minder zyn,
en de onreinigheden des te beter en
gemaklyker uit de; maag worden ont-

last. \'
i

-'. ' .7

'Er waren nog veele voorzorgen op
te noemen, welke men voor, ondet
en na de toediening, der braakmidde-
len, dient, in acht te neemen, dan de-

wyl ik veronderftel, dat zulks by de
Geneeskundigen overbekend is, zal ik

kortheids halve hier verder geen ge-
wag van maaken.
Somtyds ervaart men in de Najaars-'

koortfen, geftadige looze braakingen,
of die na een gegeeven braakmiddel
wel eens overblyven, waar door de
lyders wel eens worden afgetobt, en
alle aanwending van hulpmiddelen
vrugteloos wordt bevonden. — Dee-
ze ongemeene gevoelige aandoening
der maag, wordt allerbest door het

S 5 20
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ZO berugte middel , van rivertüs (h)

overwonnen, want door de opbrui*

fmg, worden de maagzenuwen, doof
een verwonderlyken prikkel aange*
daan, en derzelver ongeregelde kram^-
of ftuiptrekkende beweeging wegge*
ïioomen, door dien dit middel alleen

werkt, om de wanordelyke invloed

van het aandoenelyk zenuwgeftel, air

dus ten besten te rigten (i). '

'Dan zo ras de Geneesheer, door
een gepast braakmiddel, de onreinig*

heden uit de maag heeft opgeruimd,
dan zal hy, en ook niet eerder, zyn
toevlugt neemen, om door gelchikte

buikzuiverende middelen, de darmen
te ontheffen van hetfchadelyke, dat in

dezelve wordt opgehouden, als mede
van het gene daar van, reeds eenigfmts,

onder het bloed en vogten gebragt is.

Deeze middelen nu moeten ver*

xnoogend zyn, doch niet te geweldig,

waarom de zogenaamde harstagtige pur-

geermiddelen {draflica) hier zorgvuldig

dienen vermyd te worden ; dewyl zy in

deeze ziektens , niet zelden geweldige
buik-

(h) B? Salh ahfytithii.fcr. \. fucc.Citri cochlear un^m
in ipfa efervescentia degfutitur.

- <i) Commefit. 'in H. Ba&KH,4ph.$ 658.
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buikpynen, ftuip- of krampagtige be^
weegingen, en andere toevallen voort-
brengen. — Men dient in het alge-
meen te gedenken , dat alle ^ware
purgeermiddelen de Lyders verzwak-
ken en vatbaar voor afgaande Koorts
fen maken. • ..»,..,ƒ

Dan de zorgdraagende natuur, heeft
andere en betere middeleïi , om aan
dit heilzaam oogmerk te voldoen, ge?
ördend. — Waarom de zodanige ver-
kieze, welke eene zagte ontlasting,
zonder merkelyke aandoening of be-
weeging, van hetlighaam verwekken;
als de rbeum, cremor tartari , folia fett'

nae mundata, manna , casjia yfructus ta^

fnarindorum, fal polkbrestus, niirum, fi{
mirabihs glauberi, fal cat^jarticus anglh
canus en faljlc dictus fredericianusm 7

;

Deeze middelen nu worden op On-
derfcheidene wyze den Lyderen toe-
gediend ; fomtyds; hebbe om de 2 uu-
ren, met goed gevolg, \ loots cremor
tartari gegeeven, doch meest in dee-
zer voege:

^ Puhs rbei

Crem. tartari ana Zu
M, f. puh, iv. vel vi,

en om de 15 of 2 uuren 'ér één gebruikt;

of
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qi^ PulverJjei f

-n^O' C>^/w. tartarl

-; ;

;

;
Sai,poLvelnitrivelmirab,glaub,anaiu

,:M,f* puh. vu vel viij.

Men geeft 'er één, om het uur, ander-r

half of twee uuren, met wat fchoon
water, te gebruiken.
-• Zyn 'er Lyders die geen poeders
kunnen gebruiken, men geeve dezel-^

ven een der navolgende mengfels: ^

^ Jq, hordei vel communis iviij.
1^

Puh. rhei

Sak catb, angh vel policbr, velfrederici

Qremoris tartart ana 5!. '

''^'

Rob,famb. veljyr, cich, c» rK ü,
M.

En geeve 'er om het uur, anderhalf of

twee uuren; een halven of geheelen
theekop vol, van te gebruiken.

Of in deezer voegen:

^ Foliorumfennae mund, §/3.
"^

Crem^ tartart 5 ij.

Fruct. tamar süj.

Rhei opt. i.

énf, in f» q, aq»fervid» ad coL ixij.
•

addefal mir, glaub, vel nitri 5 ij.

Mannae vel casfiae §1,

Men gebruikt het als boven gemeld. ^

Ver*
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Verkiest men een flikbrok, men
neeme een der gemelde poeders, en

mengt hetzelve met eene gepaste hoe-

veelheid rob fambuci pulpa casjiae , fyrm

rhei vel communis; en laat 'er den Lyder

om het uur, of om de twee uuren, een

brokje als een nootemuscaat van in-

neemen.
Begeert men pillen, men neemt één

der gemelde poeders , ftampe hetzelve

met eenige greinen gwiww/ tragacantbi

,

en één weinig water ter deege aarr, en

doe hetzelve naar gelang van zaaken

gebruiken.

'Er waren, uit den rang, der ver-

koelende buik-ontlastende middelen,

nog andere op te noemen, doch deeze

genoegfaam keurende, zullen wy het

nier by laaten.

, Doch niet tegenftaande de buiks-

ondastingen, door dusdanige midde-

len, heilzaaam zyn, hebbe my nim-

mer kwalyk bevonden, om nu en dan,

ja kan het zyn, dagelyks een verkoe-

lende, affpoelende en bederf weder-
ftaande , infpuiting of lavement te zet-

ten; al was het maar van wey van
melk, met wat gegraven- of keuken-
j:out^ en gehonigde azyn; of een ligt

af-
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èflcookfel van camomillen, meliloten,

kaarsjesbladen, fmeerwortel, fenebla-

den, met wat taiTiarinden, falpeter

,

honig of fyroop gemengd; en dan
maar even lauw, en niet minder dan
tot I o of 12 oneen tevens ingebragt.

'Er dient nog opgemerkt, dat men
fomtyds met vrugt by de afgang ver-

wekkende, ook verfterkende en de
rotting belettende middelen kan paa-

ren, en wei in die gevallen, daar

een groote verzwakking, en teeke-

nen eener heevige bederving , van
het begin der ziekte afaan zich vertoo-

nen.

'lï. Dit geneezings inzicht zal dan
beilaan, om den voortgang der bedor-

ve flofFen te beletten en tegen te gaan.

Doch vooraf zegge met een woord>
het is zeldfaam dat men zo gelukkig is,

dat de ophooping en bepaaling der be-

dorve galftoffen , zich éenig en alleen

maar, tot in de eerfte wegen uitftrek-

ken, maar meestal, wordt 'er een ge-

deelte opgenoomen, en naar de twee-
de wegen overgebragt, met ons bloed
en vogten vereenigd, en dus het ge-*

heele lighaam in ziekte en ongefteld"

heid gebragt.
Hier
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Hier wordt het de pligt van den Ge*
neesheer, om met alle oplettendheid,
door bekwaame middelen, de onge-
fteldheid van bloed en vogten te ver*

beteren; de reeds zynde toevallen te

verminderen; en die 'er te dugten zy^*
zo veel mogelyk -f te wenden; en al-

les zodanig te'befluuren, dat 'er eer-*'

lang een aangenaame gezondheid te

verwagten zy.

Hier toe zullen de reeds genoemde
ontlastmiddelen, naargelang der om*
ftandigheden , dienstbaar zyn; als me-
de de verdunnende dranken, de mid-
delzouten en voortreffelyke zuuren,
om dat zy den aart van het bederf
kragtdadig wederftaan.

Echter heeft de Geneesheer hier

veel omzichtigheid noodig. Zo ooit
de Arts, in eenige ziekte, verpligt is^

om als een oplettend en naauwkeurig
dienaar , alles gade te flaan , en zich
naar den aart en omftandigheden der
ziekte te fchikken , het is wel in dee-
ZG Najaars-koortfen.
Dus zal hy gadeflaan, welk een

ontlastweg, der ziekte-ftoffen, de Ba-
tuur in deeze verkiest, hierna de Ge^
neesmiddelen fchikken , om éecze

heilr
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heibaame poogingen alfints te bevor-
deren.' '

Doch zo wanneer een of ander by-'

köomend iets, deèze goede poogin-
gen kwame te vertraagen, of van dee-

zen weg af te wyken, zal hy, door
zyn konst-vermoogen, het weder op
het regte fpoor tragten te brengen.

Door Geneeskundige ondervinding

,

heeft men geleerd, dat de natuur, dik-

werf poogt het fchadelyke in de lig-

haamen huisvestende uit te dryven,
het zy door hetzelve te bepalen, en te

voeren naar de oppervlakte der lighaa-

men; daar eenigen tyd te doen verbly-

ven, en in zichtbaare en onderfcheide-;

ne foorten van uitbottende vlakjes

,

puisten of blaasjes te vertoonen ; dan
wederom door de uitwaafemende va-

ten der huid, onder de gedaante van
een tast en zichtbaar zweet, te doen
vervliegen , dan weder met detze Itof-'

fen op te nemen, en naar de darmen
te voeren , en dus te ontlasten ; dan
weder naar het konftig niergeftel over
te brengen; zo als men in deeze ziek-

ten, door de verfcheidene behoudin-'

gèn der pis , dagelyks kan ervaren, ^

, EiQn Geneesheer zal dus den weg^
wet'i'-,j

)
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welke de natuur zich ter herftel, heeft
voorgefchikt, gefladig volgen, en nim-
mer door ongefchikte noch ontydige
geneesmiddelen ftooren, maar inte-
gendeel , deeze zo nuttige poogingen
der natuur, alfints te hulpe komen.

Niet zelde neemen deeze koortfen,
eene onderfcheide gedaante aan, zo
in 't begin als voortgang der ziekte,
en hierna dient een Geneesheer, de
geneezingswyze overëenkomltig toe
te pasfen.

En dit is de rede, waarom deeze
koorts, eene andere behandeling ver-
eischt, als zy de gedaante van eene
geouurige vertoont; eene andere, ak
^y den loop van een waare verpoozen-
de volgt; eene andere, als zy den rol

'

van eene zuivere tusfchenpoozende
fpeelt; eene andere, wanneer zy ge-
heel en al^ tot een andere ziekte
overgaat.

Doch verwagt niet, G. L.> dat wy
van alle deeze en onderfcheidene foor-
ten

, eene byzondere geneezing zullen
opgeeven, zulks zou meer overboo-
dig dan nuttig zyn, en my van hed
waare oogmerk deezer Verhandehng,
doen afdwaalen.
jr. j)£EL. T Zal
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Zal men nu aan dit tweede inzicht

voldoen , en wel om den voortgang
der garstige, galagtige en rottige ftot-

fen, te verbeteren en onder te-brcn-

gen; zo moet men in aanmer'^.ing nee-
men, dat men zo zeer niet bedoelt,
die ziekte flofFen, welke zich maar al-

leen tot de maag en darmen bepaald
hadden, en hier nog waren blyven
hangen. — Neen! wy bedoelen 'er

mede, wanneer door het geweld der
ziekte, kwaadaartige rottige ziekte

floffen, tot de tweede wegen aanvank-
lyk zyn overgebragt, en eene gelyk-
foortige verdunning en ontbinding in

bloed en vogten heeft verwekt.
Dan moet men, met omzichtigheid,

de groote werkzaamheid der zondi-
gende flofFe poogen te verkragten;
derzelver fchadelyke vermoogens

,

door verbeterende en de rotting we-
derftand biedende middelen vernieti-

gen; en de edele ingewanden, zo veel
mogelyk, tragten te befchermen.

Naar maate nu de ontbinding, van
bloed en vogten, in deeze Najaars-

koortfen plaats heeft, even zo zyn
ook de kragten der Lyders; en dit is

de reden waarom men foms zo veel
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noodig heeft, om dezelve door het

konstvermoogen op te beuren, en zo
te verflerken, dat de aanvanklyke meC
ons bloed en vogten vereenigde rot*

ftofFen, door een gunftige opgebeurde
medewerking, der ingewanden en va-

ten, in het vermoogen worden gebragt>
om naar de gewoone ontlast-wegen
gevoerd, en aldaar behoorlyk te kun-
nen afgefcheiden worden, en deeze
heilzaame poogingen bevorderd heb-
bende, een gundige herllelling eerlang
kan worden te gemoed gezien.

Dit doel nu zal men best treffen, zo
door dranken, Ipyzen, als geneesmid-
delen.

Wat de dranken aanbelangt, hier

omtrent zegge maar alleen, dat de
reeds opgenoemde, met al het gene
'er ter verbetering en verfterking , zo
"Uit het Plant- als Ddfryk kan worden
bygevoegd , alles in deezen zullen af-

doen. — En wel, om dat dezelve ge-
maklyk met onze lighaams-vogten ver-
eenigen; vereenigd zynde lankwylig
aldus rond vlieten, het geweld der
kiekte, door het bederf weerfland
biedend vermoogen beteugelen, en
aiiet zelden een zichtbaare verbeetering

T 2 doeu
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doen ondervinden: Facilius est replere

'potu quam cibo corpora (k).

De voedfels moeten verrykt z^m,
niet hetzelfde vermoogen, als de dran-
ken, doch in het toedienen derzelve,
moet men vooral letten, dat zy , noch
in hoeveelheid, noch in zeltïlandig-

heid, de vermoogens der lyderen,.die
dezelve gebruiken zullen, te boven
gaan; dewyl 'er geen voedfels met ee-

nige vrugt, aan de zieken kunnen wor-
den medegedeeld, dan die geene, wel-
ke behoorlyk verteerd en ondergebragt
kunnen worden; waarom de i^roote

HiPPOCRATES ter zyner tyd reeds zegt:*

Impiira corpora quo magis nutriveris , eo

magis laedis (1).

Het allernuttigfte voedfel, dat men
aan zodanige zieken, kan toedienen,
is het zuiver water, met wittebrood of
geftooten bifcuit, tot eene fmiege zelf-

llandigheid gekookt, daarna, met wat
fuiker, aangenaame zuuren en verkwik-
kende rynfche of andere wyndeelen,
toebereid; de mol-dranken, of verfche
mollige bieren, kunnen even zo wor-
den toebereid; de zoete of gekarnde

melk,

(k) nipp. Uhro i. aph, Xjl.

(,0 Lih. z aphor. X,
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melk, met ryst, grutten, brood, bis-

cuit enz., gereed gemaakt, zyii niet

af te keuren; de foupes van eenvou-
wig water, met ryst, gort, brood, bis-

cuit, groenten en wat zout toebe-

reid, zal men dienilig, daar en tegen

de vleesch-foupen en dierlyke voed-
fels, fchadelyk bevinden. 'Er was nog
een aantal van dergelyke voedfcis op
te noemen; doch onder de flurp voed-
fels keure deeze genoegfaam, en vol-

gens ondervinding de beste.

Nu zullen wy, van de eigenlyke
geneesmiddelen , gewag maaken.
Zo lang deeze ziekte de naam en

daad van galziekte draagt, dat geme-
nelyk duurt, van j^ugustus tot Septem-

ber f da.n zal men, met de voor ge-

melde affpoelende dranken , verkoe-
lende middelen en voortreflyke zuu-
ren, na dat men alvooren de benoo-
digde ontlastingen heeft in 't werk ge-
fteld, niet zelden gelukkig ilagen.

Maar dikwils ervaart men, dat deeze
koortfen, naar maate de hitte vermin-
derd, en de lucht koeler wordt, ook
van aart veranderen, en naar gelang
dat de uitwa^afemingen verminderen

,

zo worden 'er ook meerder ftoffcn

T 3 naar
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naar de darmen overgebragt, en niet

zelden fterke en foms bloedige afgan^

gen gebooren.
Ook verwandelen deeze koortfen

wel eens, in het afloopen van den
herfst, in afgaande, anderendaagfche
en derdendaagfche koortfen; vooral
by Menfchen , welke galkoortfen heb-
ben gehad , en welker lighaamen nog
niet genoeg verflerkt, en dus als on-

gewapend zyn gebleven, om tegen
deeze nieuwe koorts-aanvallen , be-
ftand te zyn, en welke foms den ge-
heelen winter duuren. — Doch dee-
ze tusfchenpoozende koortfen , zal

men best, door een oordeelkundig ge-

bruik, van den voortreflyken koorts-

bast , en andere gepaste middelen
overwinnen.
Maar wanneer nu de rottige ontbin-

ding, van bloed en vogten, zodanig
de overhand neemt, dat de vermoo-
gens van den Lyder, hand over hand
verminderen en als wegzinken; de
veerkragt en werking der ingewanden
en vaten verilappen , en dus een alge-

meen onvermoogen, met een akelig

vooruitzicht, van een met fterke fchree-

fiQü naderenden dood aanduiden: Dan
is
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is het meer dan tyd, om de reeds zyn-

de en dreigende onheilen af te wen

den, tegen'-te gaan, ,a kan het ^yn,

kragtdadig op te beuren ;
doch wel

zo,^dat noch'^de teedere vaten, noch

de vaste deelen beledigd, no^fJf-
dunne en vloeibare vogten te veel ver-

'°
De fniddelen nu welke hier aan zulj

len beantwoorden, moeten begaafd

zvn , om het wankelend vermoogen

tlv'erfterken; <i= bederving der vog-

ten en rottige verdunning des bloeds

te verhoeden; de wryvmg en werking,

der vaste deelen en der vaten, op on-

ze vogten, door een zagt prikkelende

Vipweetrina te bevorderen.
^

Het^is^bekend, dat zelfs Mannen

van naam, in deeze aart van ziekten

,

zeer veel op hebben , om de fajia alca^

liaüxa et volatilia aan te wenden, de-

wylzy, volgens genoome proeven,

veel vermoogen bezitten , om onze

vogten voor bederf te bewaaren; de

levens vermoogens op te beuren ,
en

den omloop des bloeds te vermeerde-

ren ^

lies niettegenftaande is my, door

voldoende bewyzen , niet genosgiaam

T 4
2^

'
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gebleeken, dat de aanwending der
vaste en vlugge loogzouten, in alle ge-

vallen, voldoende zyn; waarom ik de
uitmuntende zuuren en andere be-
proefde middelen, en welke zo juist

met onze lighaams vogten overecn-
koomen, den voorrang geef.

Echter wil ik niet ontveinzen, dac
in gevallen, daar de rottige llofFen zo-
danig de overhand hadden genoomen,
dat de kragten der Lyders als wegzon*
ken; de pols klein en fnel was, en de
natuur als iïil Hond; in zulke omftan-
digheden, wel eens eenige greinen ,7^/
corfiti cerviy met wat v/itten wyn; of ee-

nige droppelen/p, cornu cervi, velfucci"

nati, n>eljp,faL voL okoji, fp,fai ammo-
niaci enz., van tyd tot tyd herhaald,
jnet eenfpoedig en aangenaam gevolg,
hebbe toegediend.

Schoon 'er nu uit de clasfe der bitte-

re- en behoedmiddelen (amara et anti'

fepticüy) geheele naamrollen van zoda-
nige middelen, by de fchryvers te vin*

den zyn, als 'er worden verëischt; zo
keuren wy dezelve alle niet even ge-

fioegfaam, waarom de meest voldoen-»

de eenig en alleen, volgens het geene
in d^ vraag gevorderd wordt, zal op-

noem
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noemen, en daar de Geneesheer, dan
nog zyne keuze uit bepalen kan: als

daar is de fcordium, mentba-, melUfa^
rutha, falma, carduus öenedictus, ab»

fytithium, cortex aurant, et cïtreortim, ra-

dix ferpentariae virginianae , vaierianae

fyhestris , eontrajervae , gentianae , fummi-'

tates cent, min , Jiores cbamomillae roma-
nact capbora, myrrha, mofebus, mix mO'
fcbata, alumen^ jiores falis ammoniaci
martiales, lignum quasjti, cortex cinamO'

ni, wimerani, praejertim optimiperuvianu
Van deeze opgenoemde, welke ik

om alle verv/arring voor te komen,
by hun meest gebruikelyke naamen
heb voorgeiteld, kunnen onder ver-
fcheide gedaantens, afkookfels, uit-

trekfels, overgehaalde wateren, pil-

len, kruiderwynen, flikbrokken, poe-
ders enz. , worden toegediend.
Doch my hebben in het algemeen

de middelen, welke in zelfftandigheid

konden worden gegeeven, het meest
voldaan , om dat die middelen als on-
verminderd in de maag koomen, daar
langer blyven, en het, nuttige dat 'er

in is, beter door het vermoogen der
maagfappen, dan door de kónst 'er

kan worden uitgehaald.

J 5 Wt



»98 T' HARGER ANTWOORD

Wy zullen uit de opgenoemde mid-

delen, om dat de cortex peruvianus in

deeze ziekten zo eene algemeene lof

verworven heeft, het een en ander

van dit inderdaad voortreflyk middel

zeggen : alfchoon het van den eerien

gelaakt, doch van anderen wederom
geprezen wordt.

Die wel onderfcheidt, die leert niet

alleen, maar geneest ook wel. - Hier-

om zegge, dat zo lange 'er garftige,

rottige, galagtige onreinigheden, in de

maag en darmen huisvesten, dit mid-

del, ho£ vermoogend anders , niet uit-

werkt, dan maar alleen de fpierveze-

len der ingewanden en vaten te ver-

fterken, en het werkend vermoogen
derzelven te vermeerderen.

Maar zo wanneer de fchadelyke dof-

fen, uit maag en darmen zyn ontlast,

dan zal men door dit middel, de zo

noodige bereiding der ziekte flofFe,

welke , nog met onze vogten verëenigd,

rondvlieten, aanmerkelyk onderfteu-

nen; de verdere rottige bloeds- verdun-

ning voorkoomen, en de koorts-be-

weeging van het aandoenlyke zenuw-
geftel, "kragtdadig te keer gaan en ver-

hoeden.
Waar-
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Waarom dit dierbaar middel niet al-

leen aangeraden, maar als een eerst,

vermoogendst en heilzaamst middel-

moet worden aangewend.
De Lyder dan behoorlyk toebereid

zynde, zal men nimmer fchade doen
met de koortsbast, waarin de wyze
natuur zo ^en byzonder, eigenaartig,

bederf weerftandbiedend en onfchade-

lyk koorts verdryvend vermoogen,
gelegd heeft, in groote en voldoende
giften onbefchroomd toe te dienen.

Echter zo ras men het gewenschte
effect , van dit middel , niet terftond

bekomt, moet men het niet verden-
ken, maar met het gebruik volharden,
om dat de ervaaring leert, dat men met
hetzelve voortgaande, eindelyk zal

zegepraalen.

Befpeurt men daar en tegen, het
voortreflyk vermoogen van dit mid-
del, zo moet men ook met hetzelve te

gebruiken, niet verflaauwen, maar al-

lengskens verminderende, rustig voort-
gaan, zelfs nog een geruimen tyd,
na dat de Lyder reeds het geweld en
gevaar der ziekte ontkoomen is, om
hem voor alle te dugte wederinilortin^

gen te behoeden.
Dan
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Dan hoe vermoogend ook dit mid-
del van de natuur begaafd zy, zo leert

echter de ondervinding, dat men het-
zelve nog aanmerklyk verfterken kan.
h;De beste en gemeenfte hulpmidde-
len hier toe; zyn goed bier of zoete-
melk, zo dat men zeer gemaklyk, on-
fmaaklyk en met groot nut, een of
twee vierendeel loots kina^ met een
teug zoetemelk, kan inneemen; of
men kan de koortsbast in zoetemelk
doen kooken; doch voor my bemin,
om gegevene redenen, alle genees-
middelen, zo veel mogelyk, in zelf-

flandigheid, vooral den koortsbast.

. De nog meerder vermoogende mid-
delen, om de kina te verfterken , is de
wyn, brandewyn, genever enz., waar
van men in de tusfchenpoozende
Herfst-koortfen , uitneemende voor-
deden zal ondervinden.
Wil men den peruviaanfchen bast

onderfteunen, als men de rottige ver-

dunning des bloeds, moet tegengaan,
dan zal men door byvoeging van de
radixferpent, vlrgin,, contrcijervae, Myr"
rba enz. , zich niet vinden te leur ge-

fteld. — Keurt men het noodig, dat
*er eenig meerder ar.omatie,k.vermoo-

gen
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gen dient by gevoegd, men zal zich
zeer wel met de radix valer, fylvestris y

flor cbam. rom,y cort. cinamomi, winte-
ranif capbora, lignum quasJii,flor, fah
arnm, martial, bevinden. —

- Verkiest
men meerder faamtrekkende midde-
len, men zal zeer wel, met een ge-
past gebruik, van 't alumen flagen. 3
Doch hoe groot en onontbeerlyk

ook de kragten van denkoortsbast, in
de geneeskunde zyn , zo heerfchen 'er

echter by deeze en die , een menigte
vooröordeelen.
En hier moet men zich niet verwon-

deren, als men overweegt, dat het
goed gerugt van dit middel, het zo in
den heerfchenden fmaak heeft gebragti,
dat het in zeer veele gevallen , gepast
of ongepast, maar is voorgefchrevenj
zo onmogelyk het nu is, dat jupiter
aan allen kan behagen, zo onmogelyk
is het ook, dat dit middel in alle ge-
vallen kan nuttig zyn. 'Er heerscht
ook een vry algemeen gebrek, dat
men niet omzichtig genoeg is , in het
doen van waarneemingen , en de na-
tuurlyke gevolgen der ziekten, niet
genoeg onderfcheid van de uitkomst
der geneesmiddelen, en dus niet zelf-

den



302 J. HARGER ANTWOORD

'den befchuldigt, dat inderdaad on-

ichuldig is.

En hier door is het, dat men de dik-

„de beenen, gezwolie buiken, be-

naauwdheden ,
geel- of water-zugtige

ongefleldheden , dikwyhge weder-
komst der tusfciienpoozende koortfen

enz.; maar al te veel als gevolgen van
de Najaars-koortfen, aan het vroegty-

dig of langduurig gebruik der kina, ge-

woon is toe te fchryven.

Wy zeggen dus alleen maar, om de
waarheid hulde te doen, eens gefield

dat een ontydig en langduurig gebruik

van de kina , zulks konde te weeg
brengen, (het welk nog niet betoogd

is , maar wel m tegendeel is men thans

overtuigd, dat de lapgduurigheid der

koortfen enz., de oorzaak der zo on-

èangenaame gevolgen is) hoe komt
het dan dat Menfchen, als gevolgen

der Najaars-koortfen , bovengemelde
ongefteldheden ontmoeten, welke in

die ziekten, getuige zy de ondervin-

-ding, geen grein kina gebruikt hebben?
ja dat nog Serker is , 'er zyn een aan-

tal waarneemingen voor hande, welke

ftaven, dat Menfchen, na afloop der

Najaars-koortfen, met dikke beenen,

PP:
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Opgezette buiken, benaauwdheden

,

geele-bolle-zugtige zwellingen enz.,

zyn gekweld geweest; en welke geene
geneesmiddelen, hoe ook genaamd,
gebruikt hadden.
Zou het dan niet beter zyn , dat

men, in plaats van de kinaf zo onver-

diend, in alle gevallen te befchuldi-

gen, liever konde goedvinden, die ge-

volgen als gewoone natuurlyke uit-
^

werkfelen, der langduurigheid en'
kwaadaartigheid der ziekten, te be-
fchouwen?
Eer dat van dit tweede geneezings

inzicht afftappe, zal ik eene aanmer-
king , die 'er zou kunnen worden ge-

maakt, poogen op telosfchen. '£r is 'er

die zegt: hoe is het mogelyk, dat daar

het aderlaten zo algemeen, ja byna in

alle ziekten wordt in het werk gefteld,

dat men in deeze Verhandeling, 'er

geen woord tot nog toe, van vindc

gewag gemaakt? — Denk niet G. L.,
dat ik wars ben , van 't kunftig bloed-
plengen, het is 'er wel verre van daan,'

ik bemin op goede Boerhaviaanfche'
gronden, als het geval daar is, groo-
te, en naar eisch van zaaken herhaalde
iaderlatingen,

Schpoö
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Schoon het aderlaten in de Najaars-

koortfen, over het algemeen genoo-
men, niet noodzaaklyk is, zo zyn 'er

echter gevallen , daar de volbloedig-

heid, groote drift en persfmg des

-jbloeds, met den aanval en verheffing

der koorts, zulks vordert. — By voor-

beeld, wanneer iemand jong, fterk en
volbloedig is , een harden , vollen en fnel-

len pols heeft, ylhoofdig is, of daar toe

geneigd, en 'er zich eene gefchiktheid. .

tot ontfleking opdoet, in dergelyke
gevallen is het, dat men dezelve met
het groot-He nut en voordeel, kan in

het werkflellen, zo als door my ver-

fcheiden malen ondervonden is. —
Maar zo 'er een aanvanklyke ontbin-

ding, in bloeden vogten, plaats heeft

,

zal een aderlating ten hoogden fcha-

delyk zyn. — Omtrend den tyd , wan-
neer men in de Najaars-koortfen een
ader dient te openen, zyn het de Ge-

. Tieeskundigen niet eens. 'Er zyn 'er,

-die hetzelve aanraaden, in dien tyd,

.wanneer de Lyder geheel van koorts

bevryd is. Anderen, als de beroemde
PRiNGLE, raden aan, om als het de
nood vereischt, in den beginne, ja in

alle tyden, het zy in of buiten de vey-

. he£:
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heffing der koorts, zulks te verrigten,
en dus liever in de eerfte aanvallen,
dan in de volgende, om dat wanneer
men de gedugte volbloedigheid ver-
mindert, de geweldige aanperfing van
bloed en vogten, en derzelver wryving
beteugeld, de koorts-beweeging veri

zagt , en dus de ziekte voor den Ly-
der draaglyker gemaakt wordt.

Wy zullen, met een woord, ook
iets van de vejicantia, epispasiica en pe-
diluvia, gewagen. — Wy houden ons
niet op, met de bereiding, noch met
de verfchillende gevoelens, der Ge-
neeskundigen , te wederleggen , of
men in deeze ziekte al of niet vejïcan-»

tia zal aanwenden. De ondervinding
is myn getuige , dat dikwerf dezelve
met voordeel heb doen aanleggen, in

die gevallen, daar eene overbrenging
van fchadelyke ziekte ftofFe, naar ede-
le lighaamsdeelen plaats had; of reeds
een duidelyk onvermoogen en min
gunftige medewerking der natuur, te-

genwoordig was, of wanneer men
zulks vreesde.

Zo dat de blaardragten , met goed
gevolg , naar gelang der omftandighe-
den, zo na aan het beledigde deel als

mogelyk is, dan op het hoofd, aan
. ^. DUL, y den
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denhals, op de borst, buik, rug, tus-

fchen de fchouderbladeren , aan de le-

dematen enz., hebbe doen aanleggen,
als ik maar met mogelykheid, *er ee-

nig voordeel van konde bevroeden.
De epispastica van roggen-meel en

azyn bereid, of zuurdeeg, kan men
door byvoeging van groene zeep, m.os-

tert, uijen enz., verfterken, om doof
deeze prikkeling, zo veel te flerker af-

leiding te maken: men plaatst dezelve

aan den hals, dyen, kuiten, voeten of
andere lighaams deelen. De pediluvia

van warmwater, of met melk, fpaan-

fche 2eep, hooy, zeemelen, of ver-

zagtende kruiden, en byvoeging van
falpeter of gemeen zout, hebbe me-
nigmalen van een voortreflyke nuttig-

heid, in de Najaars-koortfen bevon-
den, wanneer dezelve ter afleiding,

twee a drie malen daags wierden aan-

gewend.
IIL De kragten der Lyderen te on-

derfteunen , is het derde of laatfte ge-

nezings inzicht.

De ondervinding leert maar al te

veel, dat alfchoon de Lyder het ge-

vaar der ziekte ontkomen is, hy ech-

ter nog niet geneezen is , dus moet
yooral de Militair, zich niet te vroeg

van
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van gepaste geneesmiddelen ontdaan
5

maar integendeel nog een reeks van
tyd 'er mede aanhouden, en naar ma-
te de aanneèmende kragten vorderen,
allengskens met het gebruik der ge-
neesmiddelen verflaauwen, om door
het aanhoudend gebruik , der verfter-

kende en bederfweerende geneesmid*
delen, de overgeblevene flappe vaten
en ingewanden te onderflieunen ; de
chylbereidende konstwerktuigen te
verflerken, de overgeblevene of de
nieuwlyks aangroeijende rotftofFen , in
de verzwakte warme ingewanden te
verkragten; de wederinftortingen te
verhoeden, de dierlyke vermoogens
op te beuren , en dus ais met vereende
magt, het lighaam tot voorige gezond-
heid te helpen bevorderen*
Zo noodig het aanhoudend gebruik;

der geneesmiddelen is^ zo noodig is

ook een gepaste levenswyze, en heC '

gadeflaan der zes niet natuurlyke din-
gen: als de lucht, waarin de pas ont-
loken Lyder verkeert, moet zuiver,
droog en koel zyn , waar door de ver-
flapte vermoogens van den Militair, heC
best verfterkt worden; nu en dan dienC
'ervan vertrek veranderd , ook gewaakt;
te wordenvoorde zons hitte, fncrpende

V 2 win-
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winden en fchadelyke avond luchten.
Oordeelt men de verblyfplaatfen , min
of meer geinquincerd , men berooke
dezelve met geurige en welriekende
gommen en harsten ; uitdampingen
van azyn, befprengingen van citroen-

fap of rhynfchen wyn, doch vooral,
door 't inlaten van een zuivere frisfche

lucht, zal men best flagen.

Wat de fpyzen aanbelangt, de
voor genoemde kunnen dienstbaar

zyn; alle zwaare, vette, en fpoedig
tot bederving hellende dierlyke voed-
fels dienen vermyd. -— Als men geen
bederf meer te dugten heeft, kan men
de kragten door magere vleesch foe-

pen, metryst, gort, groenten, en by-
voeging van citroen fap en room van
wynfleen , onderfleunen. - Wit vleesch
van kalveren, fchapen of hoenderen;
met toefpyzen, uit de grutwinkels en
moestuinen toebereid, hebben dan
voortreflyke nuttigheden. Doch voor-

al zy den Militair, in deezen de ma-
tigheid in 't voedfelgebruik , aangeraa-
den, dewyl het beter is dezelfde hoe-
veelheid van fpyzen, in zes, dan in

drie maaltyden te nuttigen.

De dranken moeten zyn, gort- of
broodwater, met citroenfap, fuiker en

wat
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wat wyn toebereid; goed belegen en
wel gehopt bier, limonade, zuiver

koud water, met wat brandewyn of
azyn toegemaakt, zyn nuttige dran-

ken. — Maar zo fchadelyk als de war-

me koffy en thee dranken in deezen
zyn, zo heilzaam zal men het edele

druivenfap, naar afloop der Najaars-

koortfen , by de MiÜtairen bevin-

den (m).

De wyn heeft uitmuntende nuttig-

heden, waar door de bezweke krag-

ten der Lyderen onderfleund, en de
gezondheid grootendeels bevorderd
wordt; de voordeden van den wyn,
zal men by de Militairen dagelyks er-

vaaren , als dezelve, in gepaste hoe-
veelheden wordt toegediend, en ons
als flilzwygend aanfpooren, om met
derzelver gebruik voort te gaan. —
Doch zo wanneer op 't gebruik van
wyn, bieren, geestryke dranken enz.,

min- of meerder ylhoofdigheid , beroe-
ring der hersfenen , bezwaardheid in

het fpreeken , of andere ongeregelde
beweegingen ontdekt wierden; moet
men daar van afzien, om dat het be-

V 3 wyst,

.
(m) Zie van het groot nut van den Wyn in de Me- _

dicynen, de Nieuwe Nederlandfchc BipUothssk,! d.

No. 10. bl. 322-327,
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wyst, dat de Lyder, dezelve nog niet

verdraagen kan.

'Er dient in 't algemeen opgemerkt,
dat 'er ook van de dranken geen groo»

te teugen te gelyk, maar liever dik-

wils herhaalde, worden gedronken,
zo om het gemis der vloeiftoffen al-

lengskens te vergoeden, als de nog
overgeblevene fch^rpe deelen te ver-

zagten, ontbinden, en door de ont"

lastwegen buiten het lighaam te voe-

ren.

De beweeging is allernoodigst , om
de vervalle kragten te herfleilen , doch

zy moet, overeenkomftig de vermoo-
gens der zwakke Lyders, geöefFend

worden, door wandelen, fchongelen,

ryden, fpringen, huppelen of arbeid;

om dat zy anders vry fpoedig, aafn we-
der inllortingen bloot leggen.

Zo nuttig de beweeging is, zo noo-
dig is de rust of flaap; de flaap moet
niet te lang zyn, om dat 'er dan te veel

tyd, om van gepaste geneesmiddelen
gebruik te maken, verlooren gaat, en
veele taaije lymige ftoffen worderj

voortgebragt , waar door de ziekte

weder op nieuw zoude kunnen ontlle-

ken.

De üaap moet ook niet te weinig
zyn^
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2\m , dewyl de flaap, zo wel als de ge-

neesmiddelen, voedfels en dranken,

de vermoogens der. Lyderen alleraan-

genaamst opbeuren.

De biiiks ontlastingen moeten over-

cenkomilig het voedfelgebruik worden
verrigt; 'er dient gewaakt, dat de on-

nutte lloffen, in de warme ingewan-

den, niet te lang worden opgehou-

den, door dien zuü^s niet dan Ichade

Z2.1 aanbrengen; ook dat derzelver

ontlastingen niet te veeL en aanhou-

dend zyn, door dien 'er dan niet zel-

den veele goede vogten, w^eike ter on-

derfleuning der kragten gefchikt wa-

ren, te vroegtydig verloren gaan.

Niet minder worden de kragten ver-

meerderd , en de vermoogens der Ly-
deren herileld, door een dille kahnte

des gemoeds , daar in tegendeel door

gramfchap, toornigheid, droef-naar-

geestig- of gemelykheid, alles wordt

beroerd en benadeeld. De kundige

BUCHAN, heeft over het fchadelyke

der driften en gemoed? beweegingen,
zo veel gezegd en alles zo manlyk vol-

dongen, dat wilde ik hier, over deeze
onderwerpen iets aanvoeren, het zou-

de zyn, als wilde ik water in zee bren-

gen.

Y 4 ^^^
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Dus verre, G. L. onder verbete-

ring, en voor zo verre myn bekrompe
tydsbeftek heeft toegelaatcn, volgens
inhoud der Vraag; de waare oorzaa-
ken en kenteekenen der Najaars-koort-

fen, in de Garnizoenplaatfen van
Staats-Vlaanderen y (leunende op be-
proefde ervaaring, voorgedragen.

Daarna de beste Behoed- en Ge-
neesmiddelen, die daar tegen, vooral

by de Militairen , kunnen worden aan-

gewend, door eige ondervinding en
die van anderen, aan den dag gelegd.
Zo nu deeze myne poogingen, tot

behoud van myn Even-mensch; tot

nut van myn Vaderland, in het alge-

meen, en van Staats-Vlaanderen , en de
Landen onder den Helïus geleegen in

het byzonder; van eenigen dienst zul-

len mogen bevonden worden, dan
zal ik my verblyden, en myn tyd hier

aan befleed, zeer wel beloond achten.

In hoope dat de G. L., de ingefloo-

pene taal- en fchryffeilen, wel zal ten
goede houden, fluite ik onder de Zin-;

Ipreuk.

Praemium , lahore meo dignum , accipere opto.
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Behelzende: Het kortfle zaaklykjie en zekerfie be-

richt , belangende de bouwinge der Schepen , en V
gene daar toe behoort , voor zoo veel zulks zjn' in-

vloed heeft , op de gezondheid en V goed der Zee-

vaarenden ; — de onderhouding der Manfchap , zoo

aan land en op de reéde , als in zee , ten aanzien

eener goede huisvestinge , kleedinge ^fpys en drank ; —
de beste wyze om den mondkost in te leggen^ en te

bewaaren , en te bereiden , aan land en op zee ; —
de heilzaamfle dranken voor dagelyksch gebruik^

tot voorkoominge van het fcorbut , en andere op ds

fchepen heerfchende ziekten., met de voorfchriften

daar van en derzelver maaten ; de noodige verbeete~

ringe van het by ons in gebruik zynde Scheeps-

Brood; ~ de beste manier, om de Schepen en het

kooygoed zuiver te houden; — het afzonderen der

gezonden van de zieken, zoo op kuil- als driedeks-

fchepen ; — en "'t gene verder hier toe kan en moet
betrekkelyk gemaakt worden.

Aan het welk de gouden eerpenning , voor rekening
van het Bataviafche Genootfchap der Kunden en
Wetenfchappen , den zevenënnvintigllen van oogst-
maand, 'sjaars 1782,- door het Zeeuwfche Ge-
nootfchap der Wetenfchappen, is toegewezen.
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A N T W o O R D
DOOR . :l

JOBANNES HARGER.

m

XJlad het Genootfchap van Kunfteri
en Wetenfchappen te Batavia opge-
richt, aan het Zeeuwfche Genootfchap
de eer aangedaan, om aan het zelve
een gedeelte , van deszelfs jaarlykfche

inkomften over te maken, met ver-
zoek , om ééne of meer vraagen , ten
nutte van ons Vaderland, of deszelfs

Coloniën voor te ftellen, en aan de
beste beantwoording, den eerprys toe
te wyzen. Zo heeft dit menschlievend
Zeeuwsch Genootfchap, zich vanfton-
den aan bereid gevonden , om aan dit

edelmoedig voordel, alzins te vol-»

doen, met een uitgekipt, zaakryk, nut-

%lg, cn voor onze verëenigde Gewes-
ten
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ten Nederlandsch Indien; de Colo-
niën; of byzondere zeedienften , aller

dierbaast voorftel, de geleerde wae-
reld ter beantwoording voor te dragen.

Dan, hoe zwaar en zinryk ook dee-
2e taak my voorkwam, zo heb ik, de-

wyl my niets meerder, dan ons dier-

baar Vaderland in 't gemeen; oost en
wester Coloniën, zeedienften en zee-

lieden, in'tbyzonder, ter harte gaan,
my onderwonden, te beproeven, in

hoe verre het my mogelyk was, naar
den opgehangen eerenprys te dingen.

Men verlangt: een kort, zaaklyk en

zekerst bericht ,
— dit is 'er ook maar

DOOdig, dewyl het lomtyds zal moeten
dienen, tot een handboekje, of rigt-

Ihoer, op de zeefchepen, voor zoda-

nige Officieren als Heelmeesters, wel-

ke door omflagtige betoogen, al ver-

der van het fpoor zouden worden af-

geleid.

Gemaks- en ordens-halven , zal ik

dit voorftel in agt deelen fcheiden.

EER-:
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EERSTE GEDEELTE:
Het kortjle, zaaklykjle en zekerfle be-

richt ^ belangende de bouwing der Sche-
pen, en H gene daar toe behoort ^ voor zo
veel zulks zyn invloed heeft^ op de gezond-
heid en V goed der zeevarenden f*

Hoe meer, ik dit eerfte gedeelte,
des voorftels overwege, hoe meer ik
my geneigd vinde, te befluiten, dat
het edele Zeeuwfche Genootfchap,
20 zeer niet bedoelt noch verlangt,
om een kort, zaaklyk en zekerst be-
richt te hebben, op welke ecne konfli-
ge wyze, de eigentlyke fcheepsbou-
wing, en 't geene daar toe behoort,
20 van deszelfs eerfte begin af, als tot
derzelver volbouwing toe, dient ver-
ligt te worden; te meer, om dat het
in Zeeland niet mangelt, aan bekwaa-
me fcheeps-bouwkundigen, blykens de
voor handen zynde bewyzen.
En wat zou het baten, alfchoon men

de kortfte, zaaklykfte, keurigfte en
duidelykftg befchryving, der fcheeps-
bouwing op het papier ftelde , (dat
met ondoenlyk was) dewyl het niet
kan ilrekken , tot nut noch handlei-

-4inga
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ding, van die genen, waar toe dit be-

richt eigentlyk volgens het Program*
ma van 1779 diende ingericht.

Dan wy geloven liever, dat, dewyl
men in Zeeland feedert eenige jaaren

,

tweederlei charters van O. 1. Schepen
gebouwd heeft, juist hier om, het
ZeeuwschGenootfchap, verlangt een
kort, zaaklyk en zekerst bericht, be-

langende de bouwing der Schepen, en
't geene daar toe behoort, dac is onzes
bedunkens, welke conftructie of fa-

menftelling, deezer tweederlei char-

ters van Schepen, wel den meesten
invloed heeft, om de dierbaare ge-

zondheid, van zo veele hoog benoo-
digde Manfchap , geduurende de reize

gezond te onderhouden; in Neder-
landsch Indien welvarende over te

brengen ; en derzelver goederen , zo
in kisten als hangmatten, droog en
gaaf, voor alle fchaden te beveiligen.

Op deezen grond dan, zullen wy
poogen het een en ander voor te dra-

gen.

Deeze tweederlei Schepen, worden
drie-deks- en kuil-fchepen genaamd.

Nu ftaat maar onzydig te overwee-

gen, weiker bouworde of famenftel-

üng,
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ling, den meesten invloed en het ver-
moogen heeft , om de gezondheid en
goederen, der zeevaarenden, vooralle
nadeelen te befchermen.
Wy vleijen ons, gegrond op de

ondervinding, dat alle kundigenj de
waarheid zullende hulde doen , bereid
zyn toe te ftemmen , dat 'er geen heil-

zaamer Schepen , voor de gezondheid
en goederen der zeevaarenden ; noch
nuttiger en voordeeliger, om alle zee-
rampen te boven te komen, kunnen
werden uitgedagtdan drie-deks-fchepen.

Dat men van deeze waarheid al

meer overtuigd wordt, blykt, door
dien de Edele Heeren Bewindhebbe-
ren der O. I. C. , ter Kamer Delft ^

werkelyk een drie-dekker, te Delfs-
haven doen bouwen.
Dat de drie-dekkers, de allerver-

moogendfte zyn , om den zeeman by
zyn gezondheid, op den duur te be-
w^aren, en zyn goederen voor alle

onheilen te befchermen, zullen wy
eerst aantonen, met de verblyfplaat?
fen of wooningen der zeevaarenden,
(waar onder ik eigenlyk Matroozen,
Soldaaten en Ambagtsgezellen verftaa;
fchoon 'er de andere fchepelingen te-

yens
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vens onder behooren,) onbevooroor-
deeld tegens elkander te vergelyken ,

zo der kuil- als drie-deks-fchepen ; —
en daar na het zelve, door proeven,
rustende op de ondervinding flaven.

Eer dat wy van de eigenlyke
fcheeps-wooningen fpreken, zullen wy
het een en ander , van de fcheeps-dek-

ken, voor af laaten gaan, benevens de
voordeden, welke in het eene meer,
dan in het andere dek gevonden wor-
den, met derzelver aangenaame ge-

volgen.

Op een drie-dekker, heeft men het
genoegen en vermoogen, om zo op een
reêde, als op zee; een vryen en onbe-
lemmerden invloed der frisfche buiten-

lucht, tusfchen de fcheeps-dekken toe

te laaten ; en gelyktydig aan de fcha-

delyke lucht, door het openzetten der

ruime gefchutpoorten, als roosterwerk,

een vryen uittogt te bezorgen; het

welk op een kuil-fchip, fomtyds op
een reêde, veel minder op zee, in ver-

re na zo goed niet, gefchieden kan.

De reedenen zyn: op een drie-dek-

ker, is het eerfte of bovenfte dek, ge-

noegzaam van de befaans-mast af, tot

^an de fokke-mas.t toe, voorzien met
roos:
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roosters, welke in de kantftukken of
dennebooms fluiten: — daarenboven
heeft men twee voortraps; één groot,
en agterterzyde vanden bezaans-mast,

één voor-kajuits-luik, met trappen ee-

venreedig aan de groote der luiken. ^
Agter den bezaans-mast, heeft men de
Capiteins kamer, en de gewoone hut-

ten voor de voornaamfle Officieren.

In het tweede dek, van een drie-

dekker, vindt men een groot kabel-
gats-luik, vlak onder de voortraps -lui-

ken; vervolgens een groot-luik, voor
den grooten-mast, dat juist zo groot is,

als de afdand der dennebooms , daar
de roosters van 't eerfte dek, in ge-

plaatst zyn , waar door men de fcheeps-

boot, op dit groot-luik nederlaat, en
daar na de fchuit in dezelve plaatst; —

-

dan heeft men agter den grooten mast,
aan fluurboord, een kleiner luik, be-
nevens een ruim agter-traps- luik, waar
mede men langs eevenredige trappen

,

op het derde- of beneden-dek, of in
de Conftabels kamer komen kan. —
Op dit tweede dek, heeft men de ge-
fchutspoorten en het kanon geplaatst.

In het derde dek van een drie-dek-
ker, heeft men de gewoone luiken,

^. HUEU X v/aar



52!r j. HARGER Antwoord

waar mede men in het ruim der Sche-
pen komt. — Op dit dek tegen het be-

Ichot van 't kabelgat , plaatst men on-

der den naam van noordfchen last, mid-
den fcheeps, een zwaar werp- en dreg-

anker benevens de ankerftokken. —
Hier vindt men gemeenlyk zo aan
ftuur- als bakboord, twee lucht- of
patryspoortjes, welke aan wederzyde
met nog wel twee konden vermeerderd
worden, even onder den onderkant van
de boven berkhouten , om reedenen dat

dezelve dan zo veel hoger, boven het

oppervlak van het zeewater (laan, en
meer vermoogen hebben, om de be-

dorve lucht , welke door proef-on-

dervinding ligter is , en zich aldus

meer naar boven verheft, des te eer-

der en beter te ontlasten; ook zou
niet vreemd zyn, deeze poortjes ag-

terwaards fchuins , en fcheppende te

maaken , het welk men , onder zeil

zynde, beter aan het oogmerk zal vol-

doende bevinden.
Vergelykt men nu hier tegen een

kuilfchip, dan zal men bevinden, een
gebrooke dek, waar van het voorftc

gedeelte begint met de plegt, en ein-

digt aan de agterfle fpannen, van het
fok-
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fbkke-wandt; en wordt de bak ge-
naamd. — Onder deezen bak vindt

men, op fommige Schepen, de ver-

blyfplaats, voor den Bootsman , Schie-
man, Zeilmaker enz., aan ftuurboord;
en voor den Timmerman of voor den
Kok, met zyn kombuis, aan bakboord
zyde

; (doch op de meeste kuil-fche^

pen, vindt men de kombuis tusfchen
deks, ter ^d^ van den grooten mast,
en 'er tegen over de bottelery , waar
door het eng Volks-verbiyf al meer
benaauwd en benadeeld wordt). Het
agterfte of half-dek, neemt zyn begin
met een cirkelboog agter den grooten
mast, loopt door, voorby de bezaans-
mast, en eindigt aan den fpiegel, van
't Schip. — Op welk half-dek , van
agter , in de breedte van 't Schip de
Capiteins kamer, en daar na, voor de
voornaamfte Officieren de hutten,
langs het boord, allengskens verfmal-
lende, worden gevonden.
De opene ruimte nu, welke men tus-

fchen den grooten mast en den bak
vindt, wordt te regt den naam van kuil

gegeeven. — In deezen kuil, plaatst

men de boot of barkas in deszelfs klam-

X 2 pen;
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pen; — de barring of waarloo^e (len-

gen, rondhout en wangen, plaatst men
hier op de barringbalk of galg, met
het eene, en met het ander eind op
het voorfte gedeelte van den bak; en
tasfchen de llengen en rondhout, als

over de boot heenliggende , fchikt

men de plaats voor de fcheeps-fchuit.

In het eerfle dek van een kuil-fchip,

.ontmoet men 5 luiken, één kabelgats,
één voor den grooten ma^t, en twee
kleine agter den grooten mast, het
Koks- en Botteliers- , en één agter het
fpil middenfcheeps , het agtertraps-

luik genaamd, door welk men tusfchen
deks, en in de Conftapels kamer ko-
men kan. — Op dit eerfle dek, 20
onder 't half-dek als in den kuil, en
deels onder den bak, wordt het kanon
te boord geplaatst.— Het tweede dek
van een kuil-fchip , heeft even 20 veel

luiken, als het derde dek van een drie-

dekker, om in het fcheepsruim te ko^.

men.
Nu 2ullen wy de eigenlyke fcheeps-

"wooning of huisvesting der zeevaren-
den , 20 op een kuil-fchip , als drie-

dekker, tegen elkander vergelyken^
en
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en de waare lengte, wydte en hoogte,
der fcheeps-verdiepingen , tegen el-

kander overftellen.

Men bouwt thans Schepen van 15^,
150 en 140 voeten, wy zuilen de mid-
delde lengte, dat is, een Schip van
150 voeten, tot een voorbeeld nemen.
Een kuil-fchip dan, van 150 voeten

lang, behoudt tusfchen deks, naar af-

trek van de Conitapels kamer, en ka-
belgat, een lengte van omtrent 100
voeten; de hoogte der verdieping, is

7 voeten en 5 duiaien, en de wydte
binnen 's werks , dewyl 'er ,voor de
houten en defetweger, 2 voeten en s
duimen afgaan, kan 'er niet meer, dan
38 voeten en 6 duimen gehouden wor-
den; op zich zelven befchouwd, is

een wooning van circa 100 voeten lang,
38 voeten en 6 duimen wyd, en 7 voe-
ten en 5 duirnen hoog, een vry groote-
verblyfplaats , maar daar moet jiien.

niet zelden 300 iVl,enfchen in huisves-
ten, zonder noch van de kombuis,
noch bottelery, noch noordfche last te
gewagen; en als men dit overweegt,
^al het maar al te naauw beperkt, van
des kundigen, geoordeeld worden.
i:
Een drie-dekker nu, van 150 voe-

t X 3 ten
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ten lang , en naar *t delfde mal ge-

maakt, heeft twee wooningen, waar
van men de bovenfle , naar aftrek van de
kajuit, en voor-kajuit enz., tot aan zyn
kluizen, op nog wel 120 voeten leng-

te , kan bepalen. De benedenfte woo-
ning, zal, na dat men de Conflapels

kamer en kabelgat 'er afrekent, nog
byna 100 voeten lengte hebben; de
wydte deezer vertrekken , zyn binnen
's werks, 38 voeten en 6 duimen, de
verdieping is hier, dewyl de luiken van

't midden-dek openllaan , 15 voeten.

Dit is een verbaazend onderfcheid,

het verfchilt meer dan de helft, dus
kan een drie-dekker, dan nog veili-

ger , 100 koppen meer dan een kuil-

fchip voeren, en gezond overbren-
gen; zelf zonder verpligt te zyn, toe-

vlugt te neemen, tot de zo gemak*
lyke en fpoedig<€ ververfching der

buitenlucht, door het openen der ge-

fchutpoorten , het geen men immers "

zeldfaam, en dan nog niet dan met ge-

vaar , op een kuil-fchip verrigten kan.

Zal nu iemand, die onbevooroor-
deeld, deeze fituatie der Schepen over-

weegt, niet belyden, dat de huisves-

ting , voor zo veel zulks zyn invloed

heeftj
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heeft, op de gezondheid, en het
droog en zuivet houden der goederen,
op een drie-dekker, de helft grooter,'

beter en luchtiger zy, dan op een kuil"

fchip , zonder nu nog van die voordee^
len te gewagen, waarvan wy fpreeken

zullen.

Laaten wy nu de nuttigheden en
groote voordeelen der drre-dekkers f

voor zo verre dezelve invloed op de
gezondheid der zeevarenden, en het
droog, zuiver en fchadeloos houden,
der goederen, boven de kuil-fchepen
hebben, overwegen, en met de na-

volgende bewyzen, proef-onderyinde*
lyk ftaaven.

I. By mooi weer, zeilt men, op
een drie-dekker, met open rooster-

werk, op het eerfte dek; op het mid-
delfte dek, zyn de luiken altyd open,
dus kan de frisfche lucht her- en der-
waards fpeelen. '_

Wel is waar, op een kuil-fchip, kan
men by mooi en droog weer, ook de
luiken open leggen, en de vrye lucht
tusfchen deks doen circuleeren, fchoon
het agter-traps-luik , aan de lucht zo
niet is bloot gefteld, door dien 'er het

X4 half-

r
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half-dek, over heen loopt, en waarin
geen roosters zyn.

Ook kan men windmouwen, of koel-

zeiJen te baat nemen, waar van hier na
zal fpreeken.

II. IVl aar mooi en droog weer isvoor-

by, het begint te reegenen, wat dan?
men dekt het roosterwerk , op een
drie-dekker, met prefcnningen, en de^

wyl men het onbetaalbaar voorregt be«
houdt, om de gefchutpoorten tusfchen

het bovenfte en middellle dek, en de
patryspoorten,' tusfchen het middelfte
en onderlle dek> open te houden, zo
kan men de lucht , in eene geduurige
beweeging, zuiver, onbefmet en veer-
kragtig in deeze verblyfplaatfen, voor
de manfchap, doen blyven.
- Maar geheel anders, is het op een
kuil-fchip gelegen, dan dient men, in

zo een geval, het kabelgats- groot-

koks- en bottehersluik toe té leggen,
• men heeft niets open, dan den over-
dekten agtertap, als mede de patrys-

poortjes tusfchen deks, als dezelve 'er

gevonden worden.
« Op de kuil- fchepen, kunnen geen

. gefchutpoorten tusfchen deks openva-
-li,-. ren.
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ren, door dien de Schepen zo diep in

zee treden , dat de poorten genoeg-
faam aanleggen, wanneer ik in dienst

der O. I. C. was, hebbe geen patrys-

poortjes tusfchen deks gehad, zo dat
nog kan gedenken, hoe heet, be-
naauwd en bedorve , de lucht tusfchen
deks wicrd bevonden, en daar gezon-
de en zieken moesten in verblyven,
doch waar van de fmerten ook heb on-
dervonden.
Wie bemerkt niet, het verbaazend

onderfcheid dat "'er is, in het eene of
andere Schip, om 'er de lucht gezond
in te houden ? Ja wie heeft niet onder-
vonden , dat de kuil-fchepen fmoorpot-
teh en broeinesten, voor kwaadaartige
'en rottige ziekten zyn ? - S--

Is de regen aanhoudend, en het
weer buiagtig, de gurhftige gelegenhe-
den, om frisfche lucht te bekomen,
blyven onverhinderd op een drie-dek-
ker; maar op een kuil-fchip niet, daar
de lucht , van dag tot dag, fchadely-
ker wordt.

• Niet zelden worden de deksdééka
van een küil-fchip, door ouderdom^
^onshitte, en zwaar werken dier Sche-
pen, gefcheurd, de- voegen en lyfna^
- -• X 5 den
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den uit elkander geweeken , waar
door *tzee of regenwater, naar binnen
dringt, de kooyen , kisten en bene-
den-dek nat maakt, 't welk men op
een drie-dekker zo niet ondervind,
om dat het bovenfte dek zo veel ron-
der legt, het overllortende zeewater,
en het geen 'er door den regen op valt,

terftond 'er weder afloopt; en zo het

boven-dek door ouderdom als ander-

fmts eens eenig water mogt doorlaten,

dan wordt het volk en derzelver goe-

deren, op het benedenfte-dek ge-

plaatst, door het tnsfchen- of middel-

fte-dek, voor alle doordringende vog-

tigheden befchermd.
. Intusfchen gaan de wagten voort,

dé kleederen der manfchap worden
nat en doortrokken; dan hebben de
fchepelingen op een drie-dekker het

genoegen., om deeze kleederen ronds-

om de boot, en op de canon (lukken

tusfchen het boven- en middel-dek
geplaatst, te hangen en te droogen;
doch op een kuil-fchip ontbreekt dee-

Zè gelegenheid, daar moeten zy de
natte kleederen aanhouden , 'er mede
niet zelden in een natte kooy kruipen,

pf20 weg pakken, waar door niet dan
fcha-
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fcliade aan de lighaamcn, en de hicht

tusfchen deks wordt aangebragt.

UI. Dan wanneer een drie-dekker;

en een kuil-fchip zeilt, met ftyve koel-

te, en marszeilen met twee reeven,

dan zal men, volgens ondervinding,

op een drie-dekker, geduurende de
wagt, het genoegen hebben, dat de
gezonde maats, op een ruim, langen
droog dek, heen en weder een gepas-

te beweeging kunnen maaken.

Ja deeze beweeging is van zo veel
aanbelang, dat 'er aan boord niets

nuttiger kan worden uitgedacht, daar
in tegendeel , hoe meer men van
deezen regel afwykt, hoe meer 'er

een verzwakking der vaste deelen, be-

lette ongevoelige doorwaafeming, be-
dorve fpysverteering , vertraagde ont-

lastingen , van 't geene fchadelyk is

,

worden voortgebragt : en hierom kun-
nen de Officieren, op dit (luk, niet ge-

noeg letten.

Maar op een kuil-fchip, heeft men
dan meestal een natte kuil, 't volk
krygt natte voeten, door dien het wa-
ter op 't vlakke dek blyft ftaan ; zo
door het gefchut, als barkas, is de kuil

%Q eng, voor een wagt volks, om heen
en
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tn weder te gaan; hebben zy 't werk
dat geboden was verrigt, zy kruipen
om de nattigheid en koude lugts-ge-

ftelcheid, onder het half- dek; zy ont-
duiken het oog der Officieren, en
fchuilen tusfcKen het geichut, of hier

of daar in een hoek; of liggen zich ne-

der op het dek; op of agter een kist,

in hunne natte kleederen als ingerold:

alwaar zy door den flaap bevangen,
de fnerpenile togten ondergaan, wel-
ke zy dikwerf, ten kosten van een
^waare ziekte moeten betalen, zo als

my de ervaaring geleerd heeft.

friV.' Laaten wy nu eens zien, wan-
neer een drie-dekker, gelyktydig met
een kuil fchip , door itbrm en hoog
fteigerende zeeën wordt beioopen,
welk Schip en Manfchappen 'er dan
het beste aan is?

Op een drie-dekker haalt men 't ge-

fchut binnen , (ook wordt het wel op
zee langs het boord verzorgt) men
maakt net v^ast en fluit de poorten,
.doch niet zelden kunnen de poorten,
aan de lyzyden van 't Schip, dan egter

open varen; het roosterwerk dekt
jinen geheel of ten deele met prefen-

:pingen, zo dat 'er evenwel een vrye^i

ivj 'in-



OVER DE SCHEPEN ENZ. 333

invloed, van verfche lucht, en ondas-
ting, voor de onzuivere lucht, door
de agterlte poorten, aan de lyzyde
overblyft.

Op een kuil-fchip, vindt men in te-
gendeel, het dek geftadig, door 't

overllortende zeewater nat; de luiken
worden digt gemaakt en gefchalmd, het
kabelgats- en agter-traps luik , wordt
met een broeking of tregter, van ge-
pekt zeildoek voorzien; daar en bo-
ven het kabelgats-luik, al ftaat het
open, kan geen dienst, tef verbete-
rmg der lucht, tusfchen-deks aanbren-
gen; door dien het door een befchot,
afgefcheiden is.

Dus, 'er kan door het getregterde
agter-traps-luik, maar een man te ge-
lyk, naar boven en beneden komen,
en genoegfaam geen verfche lucht:
verbeeld uw eens G. L., als een florm
en overftortende zeeën , wat aanhou-
den, hoe verderflyk de lucht tusfchen-
deks, voor de bewooners op een kuil*
fchip moet worden.

"^^ Laaten wy nu, den G. L., eens
een Ichildery ophangen, van al het
akehge, dat 'er plaats heeft, wanneer
een dne-dekker en een kuil-fchip, van

'

.eQQ
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een bulderenden orkaan , met hemel-

hooge zeeën, krakende donderflagen,

geweldige blixemen en overftroomen-

oe regenbuijen, worden beloopen; zo
dat alles moet digt gemaakt worden,
©m het ftroomend water naar binnen

te verhoeden.
Dan zal men fomtyds nog op een

drie-dekker, door de kombuis en het

voor-kajuits-trapsluikje , eenige fchuu-

ring van lucht kunnen maken. — Maar
eens gefield, zulks kan door den nood
des weders, al mede niet gefchieden,

dan heeft men op een drie-dekker nog
het voorrecht, dat het volks-verblyf

zo veel grooter is; als mede, dat de
luiken van het middeldek , open
ftaan, en daar door een uitgebreidheid

van lucht bekomt, ter hoogte van 15

voeten, welke ruimte van lucht, zo
fpoedig niet geïnquineerd zal zyn , als

•wel op een kuil-fchip; dan kan men
op een drie-dekker de hangmatten,

beddegoed, kisten enz., overal in de

laag of 't benedendek, nog droog hou-

den; en by de minfte bedaaring, is het

niet in 't geheel, dan voor een gedeel-

te, de prefenningen van de roosters

afneemen, waar door alles van binnen
fpOQ-
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fpoedig herfteld wordt; dit alles ont-
breekt op een kuil-fchip.

In zulk een bangen nood, heeft men
op een drie-dekker, veeltyds het ge-
noegen, dat 'er geen manfchap, door
het overftortende zeewater, buiten
boord wordt geflagen; door dien het
water zo ras niet op het dek komt, of
het ftroomt 'er terflond weder af: ook
worden de levendige varkens op een
drie-dekker, aan het over boord fpoe-
len, 20 niet bloot gefteld, door dien
2y op het bovenfle dek , agter de fok-
ke-mast, voor dergelyke rampen, in
een hok befchermd worden. En de^
wyl een drie-dekker, met de onfluimi^
ge en verbolge zeebaaren, zo gewel-
dig niet te kampen heeft, zo is de Kok
meestentyds in 't vermoogen, om naar
fcheeps gebruik op te disfchen.

Daar en tegen op een kuil-fchip,

legt alles bedolven onder de overftor-
tende zeeèn en piasregens; — de kuil
ftaat dikwerf geheel en al onder wa-
ter; 'er is geen andere gemeenfchap,
van de buiten- met de binnen-lucht,
dan door voorgemelden tregter, zo
dat men ras kan opmaken , hoe bedor-
ven en befmet de lucht tusfchen-deks

dan
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dan moet zyn , te meer als men over-

weegt, dat de verdieping van zeemans
wooning, maar ruim 7 voeten is, en
deeze 'bedomptheid, moet zo veel
fpoediger de gevaarlykfte gevolgen,
voor zo veele zielen op een kuil-fchip,

dan op een drie-dekker voortbrengen;
wie yscht niet, als men op een kuil-

fchip, in zo een nood, de verbolgene
zeeën, dé eene zyde over het boord
in, en de andere uit ziet rollen, waar
door meenig zeeman buiten boord
fpoelt, zo hy geen touw of looper gry-

pen kan; en men niet zelden het le-

vendig vee , door 't geweld der baren
ziet wegvoeren? — dan is een kuil-

fchip aan een zeebak gelyk, men heeft

geen vermoogen, om het water uit het
tusfchen-deks te houden, kisten, kooi-

jen en goederen, worden doornat, het
zeewater ftroomt fomtyds zodanig tus-

fchen-deks, dat 'er, getuige zy de on-

dervinding, verfcheide menfchen ver-

dronken zy (a), en de fcheepslading

jiat en bedorven wordt.
Dan

(a) Alhoewel nimmer het verdrinken der manfchap
tuslchen-deks hebbe bygewoond, zo als in 't jaar 1772
op de Schepen Blyswyk en Fcorberg is ondervonden.

Zie
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Dan ondervindt men^ op een kuil-
fchip nog, dat als de orkaan bedaart;
'er door de zwaare werking van *t

Schip, in eenige dagen niet kan 'ge-*

kookt worden, en de. Manfchap z:ch
met fcheeps-befchuit, kaas, genever
enz., ja foms met min<ler vergeno -

gen moet, welke levensregel, by dus-
danige 'treurige omflandighcden ge-
voegd, geen voordeel aan de gezond-
heid der manfchap, kan aanbrengen.
Dus, zo kort en zaaklyk mogelvk

was, het een en ander gefchetst heb-
bende: — zal een onzydig lezer nu
niet overreed zyn, dat de bouwing
der drie- dekkers en het geene 'er toe
behoort, voor zo veel dezelve invloed
hebben , op de gezondheid en 't bev/a-
'X DEEL. Y ren

^ie E. Lo^fBART F/Zf/. Maatfch. 7 deel bh 232 en
233; en Bylagen vnn den Ed! Heel- Mr. d. RADF.r-
MAciiER No. 3, Zo kan niet dan met aandoenirg
n-rdenken, aan de opgenoemde ranipen, welke k
weleer ondervonden heb, vooral wanneer men in 't'

prangen van den nood , de fierfle dn ftoutfte Zeelie-
den , een treurig ach een wee, en vaartwei tot in der
eeuwigheid, al foikkende, hoort uitgillen: zo dat
den 10 Juny, vooi' my altoos is geweest een gedenk-
dag , dat GOD door ontfermende goedheid , my en de
fcliepehngen uit de kaken des doods heeft uitgetogen ,
devvyl 'er met anders te wagten was, of wy waren
fliGt alle de zielen om de zuid, in 't harte der zee be-
graven gevTorden.
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ren van Zeemans en Compagnies goe-
deren,- verre te fchatten zyn , boyen
de kuil-fchepen? hetgeen juist hier te

betoogen was (b).

TWEEDE GEDEELTE.

De onderhouding der Manfchap, zo

'aan land en op de reêde ah in zee, ten

aanzien eener goede huisvestinge , klee-

ding'^tfpys en drank,

\, Wat de onderhouding of verzor-
ging der Manfchap (waar door eigen-

lyk Matroozen, Soldaten, Ambagtsge-
jaelien en mindere Dek-officieren, als

Quartiermeesters enz. verfta,) aan land
aanbelangt. — Deeze woorden zin-

fpelen, myns bedunkens, vooral op
die Manfcnap, welke gewoonlyk by

de

(b) Deeze Verhandeling was genoegfaam gereed,

toen my het 7de deel , van 't Vlhfings Genootfchap
voorkwam , daar zag ik met genoegen , dat het geen
ik , door tyd en ondervinding geleerd had , niet veel

V^rfchilde
,"
van, 't geene door de Heeren e. lombart

en w. UDEMAMS , en in de alles voldoende Bylagen
van den Heer Mr. d. raderïmacher , den G. L.
wierdt medegedeeeld : daar men tevens overtuigd kan
worden , wegens andere voortrefFelyke nuttigheden

,

welke 'er pp zee , in de beoeffening van de drie-dek-

kers boven de kuil-fchepen j^ ondervonden.
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de Volkhouders, intrek neemen, en
door hun worden aangebragt, doch
dit was eertyds geheel onnoodig en
onbekend.
By den aanvang der O. L Maatfchap-

pye, had men een overvloed van kloe-

ke en fiere Zeelieden , uit Neerlands
fchoot geboren, of van elders aange-
komen; welke als van de wieg af wier-

den opgeleid, om de hardfte en ruuw«
fle zeerampen te kunnen verduuren.
Maar, helaas! 'die tyden zyn voor-

by, die toevloed is gedaan; en wel
zo , dat men federt eenige jaaren

,

naauwlyks zo veel bevaaren Matroo^
zen bekomen kan, als men ter Equi-
peering van een Schip noodig heeft.

Dan zo ras 'er fchaarsheid van Zee-
lieden wierd ondervonden, befpeurde
men, vooral in de Kooplieden, een
zeker foort van Menfchen , welke on-
der den naam van Volkhouders, zich
toelegden, om Vreemdelingen en Zee-
varenden te herbergen. — "Zo lang als

deeze herberging met een geoorloofde
winst en eerlykheid overèCiikwam

,

was het voor een vreemdeling, en die
geen intrek had, nuttig. — Maar toen
deezeVolkhouders zich toelegden, om

Y 2 döoic.
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door list, bedrog en verleiding, Men-
fchen in hunne huizen te krygen, en
door ongeoorloofde kunstgrepen en
dwingelandyën , tot den zeedienst te

persfen , toen moest men zulks afkeu-

ren en verfoeijen.

'Er was aangaande die verleiding en
bedriegeryën der Volkhouders, veel te

neggen; dan dewyl 't zelve, meer dan
te veel bekend, en door andere reeds

met de levendigfte trekken is afgemaaid,

zal my daar mede vergenoegen (c).

Dewyl nu de droevige ervaarnis

,

maar al te veel geleerd heeft, dat de
Manfchap, welke door de Volkhou-
ders wierden aangebragt, de alleer-

eerfle zyn geweest, waar onder, zich,

de zo hevig gewoed hebbende ziekten,

binnen fcheepsboord openbaarden (d).

Zo behoeft men zich niet te verwon-
deren, waarom het menschlievend
Zeeuwsch Genootfchap , aangaande
de. onderhouding der Manfchap aan
land, een kort en zaaklyk bericht be-

• geert.

Het
(c) j. VEiRAC Flisf, Gen, 6 deel, bl. 21. b. hus-

SEM f^/isf. Gen. 6 deel , bl. 142 , 143 , 144 en 145.' \

G. G. TEN HAAF Bat. Gen. 3 deel, bl. 15 en 16.

(dj) J. VEIRAC a. h. bl. 18. D. SCHUURMAN Bat.
Qen. 3 deel, bl. 54.



OVER DE SCHEPEN ENZ. 341

Het ware beter, dat 'er, als in de
dagen van ouds, geen Volkhouders
bekend waren. — Dan, dewyl dit he-

den ten dagen, als onmogelyk wordt
gehouden , zo zullen wy de beste wy-
ze, om de Manfchap by hun gezond
te onderhouden, aan de hand geeven.

I. Om hierin wel te ilaagen, oordeel
ik nuttig, dat 'er ter goeder naam en
faam ilaande Burgers, met uitfluiting

van alle anderen, als Geoctroyeerde

Volkhouders , daar men 't dienflig keur-

de, wierden aangefleld. — En om
dezelven van anderen te onderkennen

,

de woorden, Geoctroyeerde Volkhouder

der O. L C, in derzelver uithangbor-

den plaatfte.

Deeze Volkhouders , moesten zich

laaten welgevallen, dat de Edele Hee-
ren Bewindhebberen, of derzelver ge-

qualificeerden , ten allen tyden en da-

gen, een bezoek zouden mogen afleg-

gen; om gade te flaan , hoe het met
de huisvesting , kleeding , fpys en
drank, der by zich hebbende Man-
fchap, gelegen was. / *

"^'^

Dan om de Volkhouders, tot een
-en ander gewillig te maaken, en aan te

moedigen, behoorde men, naar ge-

i-iiJi Y 3 lang
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lang der Manfchap, welke zy aanbrag-
ten, eene belooning aan dezelven te

geeven. — By voorbeeld, aan een
Volkhouder, welke ten dienrte van
een Schip, 20 gezonde, vrywiüige,
bevaarene Matroozen aanbragt, een
douceur van 200 gulden; — voor 30,
250 gulden; — voor 40, 300 gulden;
•— voor 50, 350 gulden; — voor 20
Soldaten of Ambagtsgezellen die ge-

jond en vrywillig waren, een douceur
van 100 gulden; — voor 30, 125 gul-

den; — voor 40, 150 gulden; — voor
5°^ 175 gulden; — en zo vervol-

gens. — Dus doende, zouden de
Volkhouders zich toeleggen, om der-

Zelver Manfchap wel te doen, roem te

verwerven, en boven elkander uit te

munten ; tevens zouden worden voor-
gekomen , al die ongeoorloofde han-
delwyzen en bedriegeryen, welke, tot

20 een aanmerklyk nadeel der Maat-
fchappye en Manfchap, zo dikmaal
ondervonden zyn.

Begeeren wy dan, dat de Volkhou-
ders geen ilinkfe wegen inflaan, en dat
de Manichap welke by hen herberg
moeken, wel onderhouden wordt; dan
lUQet men de Volkhouders in Haat ftel-
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len, Vooral in deeze duure tyden, door
onderftanden op bovengemelde of an-

dere wyzen , om 'er aan te kunnen be-
antwoorden.
Want wil men op dit fluk verbeete-

ring, door geen middel is het beter en
eerder te bekomen, dan door geld. —
Wat wordt 'er thans geen groot geld,

aan gagiën en premiën te kosten ge-

legd, en met dat al, voldoet het niet

aan het oogmerk, 20 als men hier be-

doelt; want van dit meerder geld, dat

de Manfchap by wyze van premiën
geniet, heeft de Volkhouder, genoeg-
faam geen voordeel, dus zoekt hy 't

zelve in eene flegte onderhouding der
Manfchap, door geringe huisvesting,

kleeding, fpys en drank, als ander-

zins, vergoed te krygen. — En dit is

het eigenlyk, dat men moet poogen
voor te komen, wil men door de
Volkhouders, gezonde en wel geklee-
de Manfchap, geleeverd hebben.

II. De wooningen der Volkhouders,
moeten ruim en lugtig, met een tuin,
ten minften met een open plaats of
werf, voorzien zyn. — Daar de Man-
fchap daaglyks, met knikkeren, kee-
gelen > hoepelen, paletten, fchonge^

Y 4 len,

<
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len , touwfpringen , en dcrgelyke ge-
oorloofde uitfpanningen , kende bezig
«yn. — Doch dewyl zulke gelegen-
heden , in de koopfteeden zeldfaam te

-vinden zyn, zou ik dergelyke woonin-
'gen, om dat zy gereeder te bekomen,
-en om de meerdere frisheid der lucht,

J30ven de andere te waardeeren zyn,
buiten de-ileden den voorrang geeven,

;. . Zegt een of ander: ja, maar buiten

de ftad kan 't volk gemaklyk wegloo-
.pen? — geen nood, als men de Man-
fchap zo behandelt, als i^ reeds hebbe
aangeduid, en nog verder zal poogen
aan te duiden, dan heeft men noch i/7,

noch buiten de ftad, 'er voor te vree-

i^en, dewyl ik de reedenen waarom
xieeze Manfchap eertyds vlugtte, zal

v/egneemen, en alle zwaami'oedige en
akelise denkbeelden, uit deeze huizen
3»;il 'j verbannen , en integendeel de
-Manfchap, befcheiden, vrolyk', ver-

genoegd en gezond, by de Volkhou-
ders wil doen vjerkeeren, en dat voor-
,heen tot benadeeling was, wil do^n
ophouden en te boven komen. ^

- IIJ. Deeze Volkhouders moesten
een iegelyk, die begeerte h.dt, om
^2ii\ den dienst der 0, 1. jVL geiioipen

t -

-'
te
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te worden, innemen, doch geen an-

deren, dan jonge en van middelbaare
jaaren, en die geen openbaare gebreo-

ken hadden , zo Matroozen, Ambagts-
lieden als Soldaten, en onderzoeken,
of zy wel van behoorlyke verfchbo-
ning voorzien waren, ?en zulks ontbre-
kende, deeze Menfchen eerst doen
wasfchen en reinigen,;- daar na, van
een fchoon hemd, hemdrok,! onder-
broek, koufen enz. voorzien. — Het
wasfchenycn reinigen moet dagelyks,
ja kan niet te veel, en de verfchoo-
ning van Unnen, ten minllen eenmaal,
en zo 'ei* reedenen van noodzaaklyk*
heid zyn , meermalen,, in de 8 dagen
géfchieden; dewyl 'er: niets nuttiger,

verfrisfchender en gezonder is, dan
:zich- rein en zindelyk te houden, en
fchoon droog linnen, en zuivere klee-

dere^raan te trekken. ->ü()7

Dewyl nu de Volkhouders , van
ouds her gewoon zyn, om deeze Man-
fchap van kleederen enz. uit te rusten,
,2ou,ik'er voor zyn, dat zy zulks ble-

ven verrigten, volgens een bepaalde
lyst,,jen:dat ftuk voor (luk, door de
gequalificeerden, op 't O. I. C. hu'S,
pf in derzeiver pakhuizen _, vpor hun

, -.;. Y 5 ver:;
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vertrek wierdt nagezien , welk onder-
zoek, zo ras de goederen aan boord
kwamen, onder opzigt van den Ge-
zaghebber, nog eens diende verrigÊ

te worden, om alle bedriegeryën voor
te komen.
IV. Deeze Volkhouders, moeten

dagelyks , geen gerookt of gepekeld
fpek of vleesch , dat zeer vet, garftig

en aan het bederven is; noch vleesch

van vee aan de befmettcnde ziekte ge-

ftorven, de Manfchap voorzetten. —
Noch de toefpyzen, als gort, grutten,

kool, erwten, boonen, knollen, peen,
aard- of boomappelen, met de losge-

maakte en afgefchepte vetdeelen be-
dropen, en klaar gemaakt, opdis-

fchen. — Noch ook bedorve zee- en
flappe riviervisch, veel minder die met
fterke en garftige boter, of in oly ge-

bakken is, toedienen. -^ Spek, ge-

rookte worst, fprot, engelfche of
noordfche bokking , met gegist of on-

gegist meel of eijeren gebakken , als

mede boterhammen met rotte kaas,

gedroogde zoute fchollen en fchairen,

voor middag- of avondmaalen, te veel

herhaald, zyn af te keuren. — Wel
is waar, men behoeft deeze Manfchap

met
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met keur van fpyzen, daaglyks niet te

|, voeden, noch op lekkernyen te ont-

halen, maar ik heb gemeend het mis-

bruik der opgemelde fpyzen, welke
anders op zich zelve , of nu en dan ge-

nuttigd, niet fchadelyk zyn, te moe-
ten aanftippen. — Nimmer moet men
van het eene uiterfte, in het andere
vallen, dewyl een matig ftuk pekel- of
gerookt-fpek of vleesch, of goede zee-

rivier- zoute- of ftokvis , met gemelde
of andere goede fpyzen genuttigd,
voor .deeze Manfchap een goed mid-
dagmaal uitmaakt. — Voor een mor-
gen ontbyt , een boterham van tarwen-
en roggenbrood, met goede boter en
kaas of radyzen, rammelasfen, uijen

of llerke kers; met een frisfchen teug
zuiver koud water, is veel beter, dan
genever, ofheet cofify- of theewater. -
Voor een avondmaal, is een goede
boterham, met een glas goed vier gul-
denbier, offaladen, na den tyd, met
komkommers of krooten, roodekooi
of uijen faladen, met goede pekelha-
ring, garnalen of gebakken visqh, of
nu en dan een pot karnemelk, met
brood en zuure appelen, of melk met
gort, ryst, grutten, of 20 genaamde

pap

/
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pap ofbry , naar gelang van tyden en
zaaken, voldoende.

De 20 heilzaame groenten en rype
ooft-vmgten, moeten ook aan deeze
Manfchap, naar tyds omflandigheden,
niet worden onthouden, onryp ooft
daar en tegen , is fchadeiyk. Niet te

vergéefsch leest men in tissots en bik-

kers raadgeeving voor de gezondheid van
den gemeenen man, bladz. 556 en 557.

5> Hetzekerfle voorbehoedmiddel, het

„ meest onder het bereik van al de

„ waereld, is alle overdaad of onma-
^y tigheid te vermyden, en voor al die

„in het eeten en drinken. — Men eet

j, doorgaans meer dan men noodig

yy heeft, om gezond te zyn en om alle

^y de kragten te hebben, waar voor

„ men gefchikt is; de gewoonte heeft

fy zich gevestigd, het is moeilyk haar

„ uit te roeijen, maar men behoorde
„zich ten minften de wet op te leg-

„ gen, van niet te eeten, dan uit hon-

5, ger, en nooit om eenige andere ree-

„ den , vermits , een klein getal van

„ gevallen uitgezonderd, de reede al-

j, toos gebiedt niet te eeten, wanneer
^y de maag geen fpyzen begeert, of 'er

>> afkeerig van is".

Het
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Het gebruik der fpyzen , dient over
een te komen, met de jaaren, krag-

ten en bedryven. Een uitgehongerd
Mensch, moet niet opgevuld, maar
met verdrag gevoed worden. De
zwaarfle voedfels, geeven geenzins de
meeste kragten ; de ondervinding
leert, dat de middelbaare voedfels,

den allerbesten chyl, aan de Jighaa-

men mededeelt. Dus die zyn gezond-
heid wil bewaaren, moet eeten en drin-

ken, om te leeven, maar niet leeven,
om te eeten ofte drinken, dewyl zulks-

den weg baant tot veele ziekten en
den dood.

V. Wat de dranken aanbelangt,
het water is de nuttigfte drank, dien
de wyze Schepper, voor den Mensch
gemaakt heeft. Dus is 'er voor den
Mensch niet béter, dan des morgens
eens glas koud, rivier-, regen- of put-
water, te drinken; is men het onge-
woon, men zal 'er ras aan gewennen,
en zich vrolyker en fterker bevinden,
dan dat men zich verflaaft, om groote
teugen heet of warm cofly- of thee-
water, door te zwelgen.

Heeft men door den dag grooten
dorst, koud water, dewyl het alle hoe-

da-



350 J. HARGER ANTWOORD
«

danigheden bezit, om den dorst te leS-

fchen, zal het voortreflykst bevonden
worden.
Het bier is een goede drank, voor

deeze Manfchap, doch het moet niet

zuur, noch fcherp, noch oud zyn; —
'er is niet beter, dan een dronk mol-
lig, belegen, welgehopt, en van garst,

mout en goed water, gebrouwen, vier

gulden bier, waarin men alles zal vin-

den, wat men kan begeeren; — goede
wyn, heeft uitmuntende nuttigheden ,

doch zelden wordt die by de Volkhou-
ders gevonden, maar door deeze Man-
fchap aldaar, nog wel eens van fleg-

te en met fchadelyke loodftoffen ver-

mengde wynen, gebruik gemaakt, 't

welk dient afgekeurd.

Een matig gebruik van genever of

brandewyn, heeft zyn nuttigheden,
maar het misbruik, als een hoofd oor-

zaak van ziekten, dient men by de
Volkhouders ten hoogilen af te raa-

den.

VI. Onder een goede huisvesting,

voor zo veel zulks zyn invloed heeft,

om de gezondheid der Manfchap by
de Volkhouders te bewaren, moet
men zorgen, dat de houte of tegel

vloe:
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vloeren der wooningen, ten dienfte
deezer gasten gefchikt, daaglyks met
geei) water gefchrobt , maar met zand
geftrooid, en met den bezem gekeerd,
of met grove bieze matten of gonje
kleederen, belegd worden.
By droog weder, moet men de raa-

men en venfters open zetten, om 'er
de frisfche lucht door te laaten waai-
jen; de bedden, matrasfen, deekens,
buffels, fchansloopers , en dergelyke
goederen, in de lucht en zonne bren-*
gen. —, Daar men veel Manfchap, by
nacht herbergt, moet vooral gezorgd
worden, dat de lucht niet onzuiver
wordt, door ftinkende lampen of fleg-

ten tabak, of door gemaakte ontlastin-
gen, daar te laaten verblyven ; waarom
ftoom-of luchtkokers, door de zolders,
naar buiten gebragt, of de bovenfte
fchuiframen wat neder gelaten, dienflig
zal bevonden worden.— In 4e beijers
der Volkhouders, moet des winters,
een goed engelsch kooien vuur, of ei-
ken blok, met turven, ter verwar-
ming aangelegd; doch geen kaggels;
voordeels halven, gebruikt worden.
Wordt 'er een of ander onverhoopt

Ziek, hier van moet terlloud aan dea
Ge-
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Geneesheer, der O. F. C, kennis wor-
den gegeven , welke den zieken het
iioodige zal toedienen, of naar het
gasthuis verzorgt, om alle befmetting
voor anderen , voor te komen.
O k keuKe fioodig, dat by de mon-

flering of anderen geïchikten tyd, eer

de Manfchap naar boord gaat, be-

hoorlyke vifitatiên, door den Genees-
heer en Heelmeester van de refpecti-

ve Kamers, gefchieden; om te zien

of het Volk at dan niet gezond en ver-

moogend zy.

Houde my verzekerd, zo de onder-
houding der Manfchap, by de Volk-
houders aan land, ten aanzien eener
goede huisvesting, kleeding, fpys en
drank, zo als hebbe voorgefteld

,

wordt in acht genomen; het geen niet

onmogelyk is, dat men dan, in het

vervolg, gezonde Manfchap, uit dè
huizen der Volkhouders zal bekomen.
Doch zo wanneer de Edele Heeren

Bewindhebberen , ter onderhouding
der Manfchap > aan land, en 't geen 'er

toe behoort, wilden verkiezen, met
goedkeuring van de Regeeringen der
ftedcn, om een pest- of leprooshuis;

,welke, door des hemels goedheid,
" ' thans
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thans geen nut altoos hebben; of een
vervalle brouwerye of ander ruim en
luchtig gebouw te koopen, hier toe in

te richten, en met alles wat 'er toe be-
hoort, volgens het voorftel van den
Heere j. veirac, te voorzien (e); hier
omtrent laaten wy hun Edelen volkoo-
men vry. — Ook is het my onverfchil-
lig, 20 de Oost-Indifche Maatfchap-
pye, in elke flad haarer Refidentie,
een openbaar gebouw ftichtte; waarin
ieder die lust had , tot den Oost-Indi-
fchen zeedienst, en gezond was, inge-
noomen, en zo lang gehuisvest wierd,
tot hy aan boord ging. — Of dat zy
voor haare fcheeps-werven , een of
meer Schepen ten anker lieten leg-
gen, om elk aangenoomen man, aan-
ftonds daar op over te brengen , en te

onderhouden, tot dat zy op de uit-

gaande Schepen wierden overgebragt;
met inzigt, om het volk intusfchen aan
het fcheeps-leven te gewennen, en in
den fcheeps-dienst geöeffend te kun-
nen worden. — De kosten hier toe
noodig, zouden van de maandgelden
en tranfporten kunnen worden afge-
i JT; DEEL. Z kort,

(e) Flhfingsch Genootfchap, 6 deel, bl. 87.
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Icort, en alles verder even zo behan*
deld kannen worden , als de Engelfchen
gewoon zyn, in de havens van PortS"

moutb of Plymouth , by het presfen

,

van het fcheeps-volk te doen, wanneer
zy die Manfchap, op hun wacrtfchip

over brengen, en dagelyks in den zee-

dienst onderwyzen, zo als de Heer
B, HUSSEM heeft voorgedragen (f).

Om alle onjlangenaamheden by de
Volkhouders voor te komen, en dat
'er goede en gezonde Manfchap ten

dienfte der O. I. C, konde verzorgd
worden : was het gevoelen van den
Heere d. schuurman; of een vaartuig

by wyze van een uitlegger, aan het Y,
in Texel, voor Rammekens en aan
de Moerdyk te leggen;, ofwel eenig,
huis, alleen tot herberging en uitrus-

ting van vreemde Soldaten en Am-
bagtsgezellen gefchikt, niet best hier

toe zoude kunnen dienen? gemelde
betoogt verder breedvoerig, de nut-

tigheid deezer inrichtir.gen, wyze van
onderhouding, en goedmaakmg der
onkosten (g),

Dm hoe l^eurig ook de gedagten
van

(f) VUsftn^sch Qenootfchap 6 d^tX , bl, jSp,

CgJ Ust^i^pch Gpimfcha^ 3 dc^l , bi, 72.-75»
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j

van deeze kundige Heeren zyn, zo
zyn derzelver denkbeelden even als

de myne , niet vry van zwaarighe-
den, welke 'er altoos zullen blyven.

Echter 'er dient verandering in de on-
derhouding der Manfchap, en tevens
verbeetering, op ééne of andere wyze
uitgedagt; om hier nu toe te komen,
zal ik vragenderwyze het volgende
voorilellen: zou het, alles gewikt en
gewogen, niet beter, min kostbaarer,

en voordeeligst zyn, voor de O. I.

Ma^tfchappye, dewyl men in deeze da-

gen, zonder behulp der Volkhouders,
geen Schepen behoorlyk kan beman-
nen, om te befluiten Geöctroieerde
Volkhouders , in voegen voorfchreveiw
aan te flellen ; onder zodanige beloo-
ningen en fpeciaal verband, om alles,

wat ter onderhouding der Manfchap,
ten aanzien eener goede huisvesting,

kleeding, fpyzen, dranken, uitfpan-

ning, befcheiden onthaal, en wat dies

meer zy dienstbaar was, dusdanig ifi

te richten , dat het de Edele Heeren
Bewindhebberen tot innig genoegen,
de Manfchap tot gezondheid, en de
Geöctroieerde Volkhouders tot eer
yerflrektei

Z 2 Doch
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Doch ik laat het een en ander, aan
het wys oordeel van des kundiger
over, om te befluiten wat men het
dienstbaarst keure.

II. Wat nu de onderhouding der
Manfchap op de reêde betreft, 't ver-

blyf aldaar is onzeker; fomtyds da-
gen, weeken, maanden, (zo als ik in

het fnerpenfte van den winter, 3 maan-
den ondervonden heb). Buiten het
Vaderland is het even zo , ais men
door tegenwind, of andere redenen,
verpligt wordt hier of elders in te loo-

ien. Aan Cabo de Goede Hoop of in

de Baay Fals , regelt men het verblyf,

naar omftandigheeden ; ik heb eens
aan deezen uithoek, van den 14 De-
cember, tot den 3 Maart van het vol^

gend jaar, op de reêde gelegen.

Eer ik tot de befchouwing, der on-
derhouding van de Manfchap, op Ne-
derlands reeden overga, keure boven
alles dienflig, dat men by voorbeeld,
als de tyd was bepaald, om op den 24
dag, eener maand, het Volk naar
boord te zenden, zulks niet op een
maal, maar in 3 verdeelingen fchikt,

ais den 8, 16 en 24. Zo van de Officie-

ren, Matroozen als Soldaaten, om re-

de-
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denen: dat men dan zal voorkomen;
al dat onzinnig vloeken, bulderen,
raazen, fchoppen en flaan, waar van
iemand geen denkbeeld is te geeven.
Hier door wordt een vreemdeling ont-
hutst, beangst, droefgeestig, en ver-
beeld zich eerder onder woeste Bar-
baaren , dan onder Christenen vervallen
te zyn. Met deeze zo ruwe icheeps-
overkomst, gaat vergezeld, dat de'

kooi en kist van fommigen, in een
hoek gefleept, opengebroken, en hem
alles ontllolen wordt; laaten wy ons
zelven eens verbeelden, gereed om
20 eene reis te doen, en ontilolen te
worden, van alles dat ons ter rust,

verfchooning , verkwikking en veraan-
genaming van ons leven, dienstbaar
was; onvermoogend te zyn, om ander
te kunnen bekomen, op de genade
van een ander te moeten leven, en
zyn nagtrust op 't harde dek of kist te
moeten doorbrengen; is zulk een bc-
dryf niet een aanleidende oorzaak, dat
Menfchen mismoedig, vervuild, vol
ongedierte, ja zo ziek door ongemak-
ken kunnen worden , dat een geheel
fcheeps-volk, 'er door wordt aange-
floken? waarom ook dergelyke dieve-

2: 3 ry-



358 *ƒ. HARGER ANTWOORD

ryen, allervoorbeeldigst dienden ge-

ftraft. Komt het Volk in verdeelin-

gen aan boord, dan is de gezag-voe-
rende Officier vermoogend, om kis-

ten en kooien te doen openen, en te

zien of de gemeene Zeevarenden, de
hoogst benoodigde kleeding , ver-

fchooning en kooïgoed heeft, ja dit is

van zo veel aanbelang , dat het om
veele redenen, niet naauwkeurig ge^

noeg kan worden uitgevoerd, dan kan
eenen onbevaarenen , zyn verblyf-

plaats worden aangeweezen, en al-

lengskens aan 't fcheeps-leven gewen-
nen. Het Volk aan boord gekomen

,

dient 'er gezorgd voor een goede huis*

vesting, en dat alle aanleidende oor-
zaaken der ziekten, worden voorge-
komen.
Deeze voorzorge zal beftaan, om

tusfchen-deks een zuivere lucht in te

brengen en te onderhouden. Dit zal

best gefchieden, met de lucht in eene
geftadige beweeging te houden , de
fchadelyke en min veerkragtige te ont-

lasten , en door frisfche lucht te ver-

vangen
• Hierom moet men, zo lang een O.
ï. C. Schip op de reêde iegt, de ruirae

ge-
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gefchut-poorten open houden , tus-

ichen-deks, alle onreinigheeden met
drooge fchrapers en beezems oprui-

men; de kisten en koo'ien zuiveten,

luchten en reinigen (h). Zal men zor-

gen, voor goede kleeding, dan dienc

'er gelet, of de«Manfchap van dezelve
voorzien zy,.zo als hebpe aangeftipt;

zo ja, dan kunnen zy na weer en
wind 'er gebruik van maken; zo neen,
moet zulks onderzogt^ en naar bevind,

van zaaken , ten kosten des Zeemans,
het noodige door de O. L G. verzorgc
worden; op dat het lighaam voor alle

guure , natte en fnerpende kouden,
niet ongewapend worde bloot gefteld*

Op de reeden, zo binnen als buiten

's lands , dient men te zorgen, voor
goede fpyzen en dranken, als 3 a 4
maal des weeks, versch rund- en fcha-

penvleesch, en zoveel mogelyk groen-
ten, overeenkomftig het jaargety, en
aaar gelang van zaaken , het zy by

Z 4 wyr,

(h) Het is my niet oilbekencl dat men foms op on-

ze reêde, vooral op kuil-lchepen , welke 22 a 23 voe-

ten diep treeden , niet vcrmoogend is , om door hot

hoogloopen der golven , de poorten open te houden

,

dat de regen gebied, de luilcen met prei'enningen te

fluiten , doch dnn dient 'er gebruik gemaakt
,

'
van dio

juiddelen , welke hier na zal opnoemen.
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wyze van foepen, met ryst of gort ge-

kookt, of met knollen, peen, aard- of
boom-appelen; of met erwten, boo-
nen, rooden- of wittenkool , en versch
brood enz. Voor drank , is op onze
reeden, het bier, door dien men dan
open biervat houdt, benevens goed
water, doch alles behoorlyk gebruikt,

voldoende.
Ook zou het uitneemend nuttig zyn,

als men door zagtheid, de fchepelin-

gen konde overtuigen, van al hetfcha-

delyke, dat 'er door het indurpen van
heete coffy- en thee-dranken, aan de
lighaamen wordt aangebragt, en hen
^o tragten over te halen, om ter dorst-

lesfching koud water te gebruiken.

By nat, koud en onftuimig weeder,
^al een zoopje genever, of voorbehoe-
dende geestryke drank, des morgens
en des avonds, dienftig zyn.

' Een goed begin maakt een goed ein-

dde. Hierom is vooral noodig, dat de
Opper- en Dek-officieren, hunne ag-

ting by het Volk, intyds, en dus al op
jde reêde bewaren; zich toeleggen,

om de gunst der Manfchap te winnen;
zich noch te gemeen , noch te fluurs

gedragen; de Manfchap in een goede
luim



OVER DE SCHEPEN ENZ. 361

luim en werkzaamebeweeginghouden,
nimmer met beuzelaryen plagen, noch
vergen het geen boven hun vermoo-
gen is ; naar gelang van tyd , weer en
wind, moet 'er al eens gehuppeld, ge-
fprongen, gedanst, geviöold en lustig

uit den borst gezongen worden, om
het Volk vergenoegd, vrolyk en ge-
zond te houden.

III. Wat nu de onderhouding der
Manfchap, op zee, aanbelangt: wan-
neer de wind begint te hoogen, maakt
men zich gereed om zee te kiezen, eiï

onder de eerfte voorzorgen is, dat de
groote poorten tusfchen-deks, vooral
op een diepgaand kuil-fchip worden
toegemaakt en toegefjord; hoe noodig
dit ook is, des niettegenftaande, worde
de goede huisvesting van tyd tot tyd,
naar maate dat men ruuw- of ilorm-

^ 'weer heeft, dooi: gemis van die ruime
frisfche lucht ontaart, befmet, onnut
en verderflyk, voor den bewooner.
Dus wordt het onze pligt, om ten aan-
zien eener goede huisvesting, op zee
te waken, dat alle opwekkende oor-
zaaken van ziekten afgewend, verbee-
terd, en de Zeelieden voor allen fcha-
delyken aanval behoed worden. — Die

' • Z 5. .(2Pg-
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oogmerk zal men bereiken, als men
de lucht zuiver en onbefmet bewaart,
en door den Zeeman tusfchen-deks

lioet inademen.
. . Dewyl nu op een kuil-fchip de aller-

eerfte, beste en gereedfte middelen,
om een gezonde lucht tusfchen-deks

te verzorgen, door het fluiten der ge-
fchut-poorten volftrekt benomen wor-
den*, zullen wy andere middelen be-

proeven, en by de hand nemen.
:'jljEn >vel> om de luiken of rooster-

werken, by goed weer, open te leg-

gen; vervolgens koel-wind- of lucht-

zeilen , zoo wel op een rcêde als op
^ee in 't werk te flellen: eertyds wier-

den zy alleen by mooi- en droog-weer,

inaar thans doof herhaalde verbeete-

,ring, in Üorm- en buiagtig-weêr gebe-

-z'igd. Men vindt tot dit einde een wind-
mouw afgebeeld en befchreven, door

B. HUSSEM (i) en twee, door j. f. eller-
3EEK (k).

niMGU kan 'er een in 't kabelgats-luik

plaatfen, doch dan moet het befchot

tusfchen-deks, van latwerk, of met
^communicatie luikjes, voorzien zyn;
•..ü^. I... .... ..:.. ...

• men
\\)l^rrsjingsch Genootfchap 6 deel , bl. soo.

'r ^^ Ferhandzling vaii de Rotkoortfen.) bl. i5o.
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jnen kan 'er een , door een gedeelte

van 't roosterwerk van het groot iuik

brengen; in beide gevallen, moeten

de ondereinden door hoepen uitge-

fpannen, en voor alle flingeringen be-

paald, en door ftyf gefpannen koor-

den vast gemaakt worden.
^^^ ^

Maar by ftorm- , nat- en buiagtig-

weêr, als alles digt en met prefennmgs

toelegt, dan zullen deeze windmour

wen wel verfche lucht inbrengen-,

maar de bedorve lucht kan men niet

ontlasten: om hier in te voorzien, is

het best, tusfchen-deks 4 of
^
Jcoo-

kers , 3 aan ftuur- en 3 aan bakboord

zyde , te maken ,
gelyk aan de Vgüt

tilators van den Heer zwyndregt,

die in het bovendek, van 'ttuslehen-

deks beginnen, en op zyde van het

boord eindigen, met alle die voorzor-

gen, welke men by B. HUSSEM vmdt

aangeteekend (1).

Houde my verzekerd, door beproet-

de ondervinding, en geftaafd door

anderen, dat wierden de wmdmouwen
meerder op deeze wyze in 't werk ge-

field, en de bedorve lucht door de
florm-

0) FUsfwgsch Genootfchap 6 deel, W. 203.
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ftormkookers naar buiten gebracht,
men op de kuil-fchepen, in het ge-
meen Volksverblyf, frisfcher en ge-
zonder lucht zou aantreÜen; waar by
men foms de Ventilators van den
Heer zwyndregt uitgedagt, konde
gebruiken (m).

"Zal men de waarheid hulde doen,
dan zyn de Vemilatores Halefii of BlaaS'

halgen van hales, fchoon keurige
werktuigen , ter vernieuwing der
lucht , op zich zelven eenig en alleen

befchouwd, om aan dit groot oog-
merk dienstbaar te zyn, door my en
anderen, van weinig vrucht bevon-
den (n).

c 'i -De Heer du hamel du monceau,
geeft ter verbeetering der lucht, tus-

Ichen-deks, een en ander aan de hand,
overwaardig geleezen te worden (o).

Om de huisvesting op zee, goed en
zuiver te houden, heeft de erv^arene

SUTTON, ten dienst der fchepelingen

,

kopere buizen uitgedagt, die men van
alle de fcheeps-vertrekken, daar men 't

noo-

(m) A. h. bl. 204.
(n) J. b. bl. 204. en d. schuurman Bat. Gen.

3 deel, bl. 80 en 81.

(o) Moyem de conferver la fanté aux Equipages
des Faisfatuc.
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noo.dig keurde, dat de lucht moest ge-
zuiverd en verbeterd worden, kon lei-

den tot in de fcheepskombuis , om
door middel van 't vuur, de lucht in

deeze buizen geftadig te verdunnen
^^

lichter te maken, op te jaagen en te

doen vervliegen, en dus de zwaardere
en bedorvene lucht, als hier na toe te

lokken , en de fcheeps-vertrekken van
het fchadelyke te zuiveren.

De Engelfchen enFranfchen, hebben
de nuttigheid deezer buizen, proefon-
dervindelyk bevestigd, en de Zweed-
fche Akademisten, hebben 'er nog
eenige verbeetering bygevoegd (p).

De Heer d. schuurman laat zich al-

dus uit, over deeze zo nuttige togtpy-

pen ; "waar toe zoude ik verder onder-

„ zoek doen, naar nieuwe middelen,

„ om de lucht te zuiveren? daar 'er,

„ onder de reeds bekende een gevon-
„ den wordt, welk zo wel om des-

„ zelfs nuttigheid als onkost^aarheid,

„ boven alle andere den voorrang ver-

„ dient, en op de O. I. C Schepen,
^, behoorde gebruikt te worden, het is

„ het

(p) suTTONis Inventum a'èrem in Navtbus reno^

vandi^ Comm. dereb. in fc. Nat. et Med. gest. torn.

w,J)ag.sS7.
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y, het werktuig van sütton, dat ik. be-

„ doele. — Is 'er eenig ander werk-

je tuig, van het welk men zulk een

I, loflyk getuigenis geven kan? Is het

,_, wel te denken, dat 'er ooit een zal

„ uitgevonden worden, dat zo veele

f, goede hoedanigheeden heeft, en zo

,> gemaklyk op onze O. I. Schepen, zal

^ kunnen geplaatst worden enz. (q)".

De Heer wargentïn zegt 'er het
volgende van. "De voortrefiykheid

y, van deezen toeflel, boven alle an-

5, deren, die tot verandering van de
lucht gebruikt worden, is onweder-
fpreeklyk enz. Op een Engelfche

„ Vloot, die in het voorleden jaar

„ kruiste, bleef het Volk op de Sche-

„ pen welke deeze togtpypen hadden

,

„ volkomen gezond, terwyl de ande-

„ re Schepen die daar mede niet voor-

„ zien waren, door ziekte en flerlte,

„ byna reddeloos gemaaktwierden (r)".

Hoe keurig ook het een en and>er,

om de huisvesting ten dienile der Zee-
lie-

(q) Bataafsch Gemotfchap 3 deel , bl. 82.

(r) Uitgezochte Kerhavdeliiigen 10 deel, bl. 19S

en 199 , en om de kombuizen evenredig als die op
jde Zweedl'che Schepen te maken, en alle gevaar te

.verhoeden, kan raeii zich bedienen >, van eeii model

'm de üitgcz. Vtrhandd. Plaat 65 , Fig.. 4.

5>
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lieden, goed en bewoonbaar te ma-
ken, is uitgedagt: — Zo kan 'er egter
niets opwegen , . tegen het voortref-
lyk alles te boven gaande vermoogen,
dat men op een drie-dekker heeft; dat
is, om op een oogenblik, de frisfche

buitenlucht onbeteugeld in te laaten,
en de min of meer bedorven lucht tus-

fchen-deks, op ftaandevoet door het
openen der gefchut-poorten te verdry-
ven. Ja dit voorregt is op een drie-
dekker van zo veel belang, (zonder
van andere uitnemend nuttige en al-
fmts voordeelige byzonderheden te
gewagen (s)); dat het te wenfchen wa-
re, dat men konde goedvinden, om
van nu voortaan, niet anders, dan
driedekkers te bouwen; en de nog
overig zynde kuil-fchepen , in drie-
dekkers te veranderen (t). Ik houde

my
(s) De nog byzondere voordeelen der drie-dekkers

en derzelver bezwaaren, vindt men opgehelderd,
dcor E. LOMBART CO w. UDEMANS , en door den Ed.
Heer Mr. d. radermacher met loBylagen geftaafd,
Flisfmgsch^ Genootfchap 7 deel.

,
Q-) My is by onderzoek gebleeken , dat zo men da

kuil-lchepen tot drie-dekkers wil vennaaken, zulks
gemaklyk te verrigten is , met in den kuil , op de
hoogte van de gilling, van 't half-dek en bak, het

JJPje (tutten , vervolgens het half-dek , tot op den
bak door te laaten gaan, waar door men dan aau^
)tonds m he-t midden het roosterwerk bekomt.
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lïiy verzekerd, dat de onkosten hier

toenoodig, niet kunnen opwegen , te-

gens de voordeelen , welke ons Va-
derland, Nederlands Indien; en den
Zeeman in het algemeen, hier door
^ou worden aangebragt.

Voor de onderhouding of zorgdra-

gifig, dat de Zeeman van de noodige
kleeding is voorzien op zee; weet ik

geen beter middel aan de hand te ge-

ven , dan het reeds gemelde onder-

zoek, zo voor het vertrek, als by het

aan boord komen, der goederen; als

mede, om den bezitter deezer goede-
ren, in 't genot daar van te laaten,

een voorbeeldige flraf oefFenen , aan
die, welke zich aan het fleelen van
kleederen, l^ooïen enz., der Soldaa-

ten of onbevarene Matroozen fchul-

dig maakten; om dat het nadeel, 't

welk hier door, aan de gezondheid
der naakte en beroofde word aange-

bragt, zo wigtig is, dat de Officieren

hier niet genoeg tegen waken kun-
nen (u). 'Er dient gezorgd, dat de
kleederen gefchikt zyn , naar het ge-

west

(u) LiND BTiddelen der Gezondheid door de wind ,

bladz. 95.
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west en de gefleldheid der lucht, waar-
in men op zee verkeert.

Vooral moeten de kleederen;
droog, fchoon en zuiver zyn, dewyl
'er geen meer nadeel aan de lighaa-

men, dan door natte, vuile en onrei-

ne kleederen, wordt aangebragt, om
dat de doffen , die door de geduurige
uitwaafeming ontlast moesten worden,
in de lighaamen terug gehouden, of
uit de vuile en onrein geworden klee-

deren opgeflurpt worden , en voedfel
tot rottige ziekten gecven.
De kleederen en het lighaam rein en

zindelyk te houden, kan niet genoeg
herinnerd worden. De verandering der
kleederen moet men niet eensklaps,'

maar trapswyze verrigten ; ook keure
dienstbaar, dat 'er door de O. I. Maat-
fchappy eenige gewaschte linnen wagt-
rokken, ten dienfte der fchepelingen
wierden medegegeeven , vooral voor.

die Manfchap, welke op de fokkeraa,
by de manshoofden en aan het roer,^

de wagt moeten houden (v).

De Manfchap op zee , met goede fpy?^

^. DEEL, Aa' zen

(v) joiiAN TRiNGLE Ferheteriiig ter hehouding van
de Gezondheid der Zeevanrenden , vertaald door ècn
Heer f. w. de MONCHY,^b.l. aS; êiI ïp.
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zen en dranken te onderhouden, is

van het grootfte aanbelang.

Wy zullen, dewyl het overbekend
is, niet gewagen van fcheeps gewoone
randfoenen en fchaffing, die 'er begee-

rig naar is , kan zyn weetlust voldaan
vinden (w).

Maar nullen de fcheeps-fpyzen en
dranken, aan het groot einde beant-

woorden, dan moet men derzelver

hoedanigheid en matigheid, niet uit

het oog verliezen.

De hoedanigheid van fpyzen en
dranken, moet goed en niet ontaart,

bedorven, garftig, muf, befchimmeld,
noch met vuurige en ftinkende deelen,

of grimelende wormen bezet zyn.

Hoe keurig de fpyzen en dranken
op zich zelve zyn , de Zeeman moet
de matigheid nimmer te buiten gaan

,

om dat, met een woord, van alles

dat men te veel gebruikt, niet dan
nadeel aan de lighaamen wordt toe-

gebragt.

'Er wordt ons bedunkens, al te veel
fpek en vleesch.en te weinig ilokvisch,

op ZQQ gegeten.

Hoe

(w) LiND , daor DE WIND Vertaald , bh 97 ^^*
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Hoeveel duizendenBurgers zyn'ef

,

die in geen maanden, zoo veel vleesch

en fpek fmaaken, als den Zeeman,
week aan week, wordt toegediend?

Is men hier te lande, niet overtuigd^

van de fchadelykheid van het onmaatig
vleesch en fpek eeten, voorSl wan-
neer men noestig bezig is, om de op*
gevulde Ipek- en vleesch-kuipen te le-

digen? moet men dan niet dubbel
overtuigd worden, van de fchadelyk"
heid , als men de onmaatige fpek- en
vleesch-fchaffing, binnen boord over-
weegt, en dat wel in de verzengde
luchtftreeken , daar men dan met de
losgemaakte vetdeelen, de toefpyzen
nog bedruipt , oliën en andere vettig*

heden nuttigt; en nu en dan ook nog
foepen van versch gekookt fpek,
fchoon 'er al wat kool, knollen, uijen

€nz., wordt bygevoegd, onder den
naam van poespas , greetig wordt naar
binnen gezonden ?

Dewyi nu dergelyke voedfels, ee-'

nen vry fpoedigen graad, van bederf
en vergarlQng aanneemen ; de zo noo-
dige Ipysbereiding bederven, meC
bloed en vogten rond gevoerd en ver-

è'enigd, zodanig eene rottige ontbin-

A a 2 din^
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ding of verfmelting, in dezelve voort-

brengen, als in 'tfcorbut en rot-ziek-

ten duidelyk te zien is. — Zie hier

van de keurige Verhandeling, van den
Hoog Gel. Heer s. de monchy (x) en
den Heere g. g. ten haaf (y). Was
het dan niet beter, dat 'er als in de da-

gen van ouds, maar tweemaal 's weeks
vleesch en fpek, en viermaalen 's weeks
ftoftvisch, met boter en mosterd enz..,

wierde toegediend?

,: Het vermoogen, getuige zy de on-
dervinding, dat 'er in de ftokvisch ge-
legd is , om het fcorbut en andere rot-

tige ziekten tegen te gaan, is zo groot,

dat ik my vleije, dat 'er met eenparig-

heid, door de Vergadering van Ze-
ventienen zal befloten worden, om
van nu voortaan meerder ftokvisch,

en minder dierlyke voedfels, op de
Oost-Indifche Schepen, aan de Maii>-

fchap toe te dienen.

Het ontbreekt aan geen voorbeel-

den, om dit gezegde te flaven, en aan
te toonen, dat onmatig gebruik van
dierlyke vpedfeis en zoute fpyzen,

zeer

(x) Haarl. Maatfchnppy 6 deel i ftiric.

(y) Bataafsch Gunootfchap 3 deel, bl. 3.1 fea^
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zeer nadeelige gevolgeïi, vooral op
lange togten heeft, lind getuigt 'er

van: "in den laatften Oorlog, verzogc

5, het Volk van. de Scheernejs, dat naar

„ Oost-Jndièn gefchikt was , vreezen-

5^ de voor ziekten op zo een lange

9, reis, den Capitein; dat hy hen niet

5j) geliefde te noodzaaken van de zoute
5, kost te nemen , maar dat zy moch-
„ ten vryheid hebben, van hun ander
„ randfoen te leven. Capkein palli-
,^ SER gebood, dat zy maar eens ter

„ week zoute kost zouden hebben,
„ namelyk eens vleesch de eene, en
„eens fpek de andere week, het ge-
„ volg was, dat de Scheernefs, na een
5, reis van 5 maanden, aan de Caap
5, kwam, zonder éénen zieken aan
„ boord te hebben".
Maar integendeel op de terug reis,

hoopende op een fpoedige komst aan
de Caap de Goede Hoop, en overvloed
van ververfching aldaar te krygen,
aten zy haar vol randfoen van gezou-
ten kost, op een reis van maar 10 wec-
ken op. "D'uitkomst hier van was, '

„ dat wanneer zy aan de Caap kwa-
„ men, twintig, van hun, op eene
y ellendigüe wys, met het blaauw-

Aa 3 „ fchuit.
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yy fchuit, en andere ongemakken bc-

„ zet waren".
Dan van de Caap naar het Fader

'

land, "onthielden zy zich wederom,
„ vant 't groot randfoen, van gezouten

,, vleesch, en kwamen te Spitheady

jf, met haar vol getal van 160 Man,
„ in volmaakte gezondheid aan (z)".

Den Heer p. de wind , laat zich

Jiier omtrent dus uit: "over honderd

5, jaaren, was de fchaffing op de Oost-

^y Indifche Schepen, tweemaal 's weeks
„ vleesch of fpek, en de overige da-

„ gen ftokvisch, daar men nu 3 maal

^y 's weeks vleesch of fpek geeft, en in

„ 't geheel geenen ftoïcvisch; (ten min-

j, ften in myn tyd gebeurde het zeer

„ weinig ,) 't vleesch en fpek in zee-

j, water geweekt en gekookt worden»

,, de, zo krygt het Volk, geduurende

„ de reis, te veel gezouten kost, naar

„ mate van hunnen drank; daar inte*

„ gendeel deflokvisch geen zout inheb-

„ bende, en in versch water moeten-

,, de gekookt worden, kan men meê
„ reden denken, dat deeze verande^»

„ ring in 't fchaffen gemaakt, niet tQïi

1^ goede geweest zy".

De
(^) fcjNp, door pe wïnp vemld, bl, y; en i6.
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De Heer mead getuigt dat, "wan-

„ neer de Engelfche Admiraal wager
„ het bevel had, over de Vloot, in

„ de Middelandfche zee, zyn Matroo-

„ zen ellendig van de fcorbut waren
„ aangetast, terwyl men bevond, dat

„ de Hollandfche Oorlogfchepen , die

,j mede in de Vloot waren, daar min-

„ der van geplaagd werden; dat men
5, dit onderfcheid nergens anders aan

yy kan toefchryven , dan aan het ver-

„ fchillende voedfel , dat by de Hol-

„ landers was ftokvisch en gort, by
5, de Engelfche zoutevisch en haver-

„ meel (a).

De zwarigheden nu, welke men
inbrengt, om dat de ftokvisch, in

versch water dient geweekt en ge-

kookt te worden , zyn door den Heer
p. DE WIND wederlegd (b).

Maar kan het verlies , eens zo geno-

men, van eenige leggers met versch

water, wel opwegen, tegen het ver-

lies, van zo veel Manfchap, en daar

het algemeen belang zo veel aan gele-

gen legt?

Onder verbeetering, wil ik deeze
Aa 4 vol-

(a) p. DE WIND Aanmerhifigcn op LIND , bl. 99*
(b) p. D£ WIND 1, c, bl. 99.
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volgende wyze van fcheepsfchafEng

,

onder den aandagt van des kundigcn
brengen.

Zondags vleesch, met zuurkool; —
ryst met pruimen; — of graauwe erw-
ten, voor een middagmaal; — des
morgens en des avonds gort; eerst

met boter, daar na met wat tamarin-
dewater en fuiker; — of met het ge-
woon wyn randfoen , dat op de 3 hag-
jesdagen wordt gegeeven, verdund; en
onder den naam van coes coes gegeeten.
Maandags ftokvisch, met ryst of

aardappelen, goede boter en mostert-
faus; des morgens bier en brood (c),

des avonds ryst of gort.

Dh7gsdags witte boonen, met boter,
azyn en mostert; des morgens en des
avonds ryst of gort,

Woens-

(c) Het Misbruik van het bier, was oorzaak, dat

jnen het op zeekere reis bewaarde , en hier van wierd
op deeze wj's bier en brood toebereid : een genoeg-
zaame hoeveelheid gedampte fcheeps-befchuit , met
bier geliookt , daar wierd voor 200 iVlan , een Ideine

kit gemeene iyroop , en twee kitten brandewyn , op
\ laatst by geybegd , wel door geroerd , en volle bak
aan 't Vulk toegediend, 2 ïl 3 maal 's weeks. ~ Het
ivicrd agter op zo wel , als tusfchen deks met genoe-
gen ontiangen en gegeeten , en niet minder nuttig by
.een iegelyk bevonden; Avaarom ik my verpligt vindt

,

het X^ moeten aanpryzQn,
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Woensdags Itokvisch als voren ; des

morgens en des avonds bier en brood.

Donderdags fpek, met zuurkool of
groen erwten, onder den naam van
Cement oï Snert , met uijen, gedroog-
de falie

,
geftooten peper, (2 oneen is

voldoende voor 100 mannen) of azyn;
des morgens en des avonds gort.

Vrydags witte boonen als boven;
des morgens bier en brood; des
avonds ryst of gort.

Saturdags ftokvisch als boven ; des
morgens en des avonds gort of ryst.

De ryst wordt, als een eigenaartig

vermoogen tegen het fchciirbuik bezit-

tende, door den Heer bisset bladz.

81—84 opgegeeven.
Oordeele onder verbéetering, dat

dergelyke wyze van fchaffing, meer
aan de gezondheid der fchepelingen

zal voldoen; men zal dus ook het
onmaatig gort eten voorkomen, wyl
deeze in Üghaamen, daar de Ipysver-

teering reeds gebrekkig is, eene ver-

dere verflapping, winderige opfpan-

ning en overvloedig flym voortbrengt,
waar door de vergarfling bevorderd
wordt, dewyl het vast ftaat, dat de
yergariting welke in de dierlyk en an-

Aa 5 de^,
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derc voedfels zich opdoet, en zich
diaar toe bepaalt, byzonder aan het
lymige gedeelte, dat daar in gevonden
wordt, toe tcfchryven is (d).

De boter, zal dezelve dienstbaar
blyven, dient voorzien van goed vaat-

werk; — by gebrek aan boter, dan
's weeks | pint olyven oly, voor ieder
Man; maar nog | pint olyven oly,
voor een bak volks ; daar en boven

,

zou ik niet verkiezen; — doch liever

met I ^ fuiker, of genieene fyroop,
voor ieder Man, en meti |g daar en
boven , voor ieder bak Volks verwis-

felencn nuttiger keuren, uit hoofde van
de gistbaare eigenfchap, der fuiker en
gemeene fyroop (e);.

De fcheeps kaas, dient zuiver, gaaf
en niet rottig te zyn; — de erwten zo
graauwe als groene, moeten niet over-
jarig noch aangeftoken zyn; —^ de
gore en ryst moen droog en zuiver,
zonder duf- en myterigheid zyn; ^
de pruimen niet te oud noch half bedor-
ven; het fcheeps-brood wel doorbak-

ken,

(d) G. G.. TSN HAAF' if^^. Genl 3" deel, bl. 23.

(e) Voorreden van den Heer f. w., dë monchy,
op de Ferbetering der Zeevaarenden door j. PiUNGLE>
bladz, 16.



OVER OE SCHEPEN En:S. 37^

ken, droog, maar niet muf en van
binnen befchimmeld , en vol calan-

der; dus dient 'er op alles gelet, zal

den Zeeman goede fpys op zyne reis

worden toegediend.

Nu en dan heeft men de gewoonte,
om fchaapen of varkens te dooden,
vervolgens in kleindere Hukken te

hakken, en met byvoeging van gore
of ryst en een of ander, tot foepen of
poespas te kooken. Deeze opdis»

fching kan men verbeteren, als men
'er ingelegde zuurkool, endivie, fcor-

fonnera, knollen, uijen, gepelde la-

moenen, fap van oranje- of citroen-

appelen, room van wynfteen, ja zelfs

goeden azyn, byvoegde; want alhoe-

wel dezuuren, niet vermoogend zyn,
om de vergarfting, door dierlyke

voedfels, vleeschnatten, fterke boter,
oliën enz., in de lighaamen verwekt,
geheel en al te overwinnen, zo doen
zy egter het bederf aanmerklyk op zee
vertragen, doch kortheidshalve, wy-.
ze den G. lezer, naar de keurige Ver-'
handeling van g. g. ten haaf (f).

Zou men niet wel mogen vraagen

:

is

. <f) Bataafsch Csnootfchap 3 deel , bl. 24.
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is 'er op de O. I. G. Schepen, geen
mogelykheid , om nu en dan versch
brood te bakken? geheel en al, is het
niet onmogelyk, want men kan tar-

wenmeel, in droog en welbezorgd
vaatwerk, vast gepakt, maanden goed-
nouden; ontbreekt 'er gist, men kan
zuurdeeg van tarwenmeel bereiden,
of zuurdeeg, door gist gemaakt me-
deneemen , en telkens wat overhou-
den; — of men kan 'er wat fpaanfche

zeep in water gefmolten , brandewyn

,

zout enz., toe gebruiken. De O. I.

Maatfchappye, laat op ieder Schip een
koperen broodpan en dekfel medege-
ven; is de Kok onbekwaam, zeldfaam

is het, of 'er wordt wel een heele of
halve Bakker op een, Schip gevonden;
is het niet mogelyk voor 't geheele
fcheeps-volk, al was het dan maar by
beurten, voor een gedeelte, of ajs het

de nood vorderde, ten dienfle der zie-

ken.

Ook vraage ik, zou het wel ondoen-
lyk zyn, om op de O. I. C. Sche-
pen, even als op 's Lands Oorlogfche-
pen, een oventje te maaken? doch
laate het, ter beöordeeling over, aan
de ^heeps-bouwkundigen.

In
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In vertrouwe dan, van alles wat op
zee, tot medewerking van goede fpy-

zen ftrekken kan, ten nutte van den
Zeeman voorgedraagen te hebbén,
ftappe van dit fluk af, fchoon ik wel
voorzie, dat 'er tegen het een en an-

der, wat zal te zeggen zyn, doch tyd
en beftek , te kort zynde , ter weder-
legging, zullen wy het ons getroos-

ten: als vertrouwende, dat de voor-
geftelde verandering en verbetering,

juist zodanig is ingerigt, als meest
aan het groote oogmerk, dat is ter be-
vordering der gezondheid der Zeeiie?
den, konde beantwoorden. '^b

Niet minder is 'er op zee, aan goe^
de dranken gelegen. Het water is de
natuurlykfte, eenvoudigfte en aller ge^
zondile drank ; het groncfbeginfel van
meest alle de vogten, kanby het g@-
reedmaaken,^ van onze vaste voedfels
niet ontbeerd worden. .1,

Goed water is van het uiterfte ; be-
lang, in onze geheele levenswyze,
doch zeldfaam vindt men ,het aldus op
zee.

Het water heeft verfcheide eigen-
fchappen, waar van nu niet zal fpree-
ken: als alleen, dat het beste watet

i

is.

/
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is, dat het zuiverde, en 't minst met
cenige vreemde of fchadelyke ftofFen

vermengd is,

, 'Er zyn verfcheidene wyzen, om
het water op zee te zuiveren, door
deeze en die uitgedagt; dan de ge-

woone wyze, om water, door door-
«yging van zand, boekenhoute krullen

enz. : helder en klaar , of door het aan
de zon of lucht bloot te (lellen, zuiver

te maaken, zyn zo bekend, dat on-

noodig keure 'er iets van te zeggen.

Om bedorven water drinkbaar te

jnaaken, wil de Heer bisset, dat men
de vaaten .eenige dagen voor het ge^

bruik zal openlaaten, en omroeren,
dat men in ieder legger, 2 of 3 dagen
tevooren, een half pond ongebluschté

kalk, in een zak van graauw papier

zal ophangen, (voor my, kieze hier

toe liever, een gewoon geldzakje,)

met inzicht, om de wormen te doo-

den, met verzeekering, dat hier door

geen fchadelyke noch onaangenaam e

(maak, zal ondervonden worden (g).

Om

(g) BissETs Treatife on the Scurvy^ London 1775
r^ Pag. 87 en 88. De Heer maillart maakte onlangs

'

floor V Journal de Fans één middel bekend , om
zoet

-A..
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Om het bederf van zoet water te
voorkomen, fielt de Heer des landes
voor , om het vaatwerk wel gehui-

verd, met heet water uitgebroeid^

daar na omgefpoeld, met zwavel te

belugten ; en wanneer het met water
gevuld is, dan 'er een weinig fpiritus

vitrioli by te doen, en dat men dus de
gisting, verrotting en wormen, kan

vQor*

zoet water op een langduurige reis goed en zuiver te

houden ; dit middel beftaat , in vooraf de vaten te

zuiveren , vervolgens dezelve met zoet water te vul-

len , en dan in elk vat of oxhoofd zo veel ongebluschte

kalk te doen, als men in beide handen vatten kan;
men moet de vaten 5 a 6 dagen in dcezen ftaat laa-

ten , daarna het water weggicten , dezelve tweemaal
omfpoelen , eindclyk 'er het water voor de reis in-

doen, Capitein jeauffrets deed in 't jaar 1772 ee-

ne reis na Is'le de France van -6 maanden , en hadt al

zyn water als gezegd is , zo bezorgd , waar door 't

aityd helder en goed blcpf , op zyn terugreize , Com-
mandeerde hy 't Schip ie Fortiuie ^ aan welks boord
hy zyn water op gelyke Av\^ze behandelde , met evea
gewenscht gevolg; hy maakt verder nog meerder ge»-

wag, van aangename bevindingen, en welke wierden
toegefchreven , door dien men had ondervonden , dat
de ongebluschte kalk met het water vennengd gewordeii
zynde , 't watervat als met een zeer dunne korst bc-^

kleed was geworden. Zie Gefjees-Natuiir- en Huis-
houdkundige-Jaarboeken No. XXV. bl. 9 ; dit mid-
del nu heeft zeer \^el overeenkomst met dat van den
Heer bisset, ja is genoegfaam het zelfde, waarout-
het voor geen nieuwe uitvinding , maar als ter beves-
tiging om het water te verbeteren , voordraa^e.



584 J. HARGER ANTWOORD'

voorkomen, en wel 6 maanden goed-

honden (h).

Wel is waar, dit zuur hoe weinig

ook, is vermoogend, om de kopere

fpysketels aan te doen, en min of
' meer af te knagen , en dus de fpyüen

te befchadigen: doch hier in kan men
voorzien, wanneer men, alvorens dit

water gebruikt wierde, 'er een weinig

kryt, of 't geen nog beter is, tnagnejia

alba onder roerde, en liet bezinken (i).

Het meest vermoogend middel, om
onzuiver en ondrinkbaar water bruik-

baar te maaken, kan men bekomen,
door het overhalen-^ op deeze wyze is

men ook in ftaat, om van zeewater,

2oet, zuiver en drinkbaar water, te

bekomen; wy zullen ons, met het

geen hier voor en tegen kan worden
ingebragt, niet ophouden: ik verwys

dien aangaande den weetgierigen

,

naar de uitmuntende Verhandelingen,

van den Hooggeleerden Heer s. de
MONCHY (k). Zie ook de Verhande-

ling en gedane proeven, van den
Heer

(h) Hifi. de fJcrJ.Royal des Sciences 1722, p^g.

11 en 13.

(i) Bataafsch Genootfchap 3 deel, bl. 41.

^k) Haarlemfche Maatfch. 6 deel i Huk, bl. 171 •
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Heer CHAPMAN, om uit zeewater;
zoet en drinkbaar water te maaken (1);
als mede de Verhandeling van de
Heeren applebey en clark (m). Men
leeze ook de proeve van den Heer
chervain, aan de Geleerde weereld,
in 't jaar 1766 medegedeeld (n).

Volgens het voorftel van den Com-'
mandeur van woensel, kan het zee-
water, zonder byvoeging van iets,*

door enkele overhaaling , tot zoet wa-
ter gemaakt worden, en wel telkens
zo veel , als voor 't Scheeps-volk in el-'

ken dag noodig is (o).

Voege hier nog by, dat de Heer
JAMES LiND, in zyn (in deezen jaare

178 1 vertaald) werkje, genaamd: Proc
<ve over de Ziekten der Europeërs enz.'

gewag gemaakt, (bladz. 312 tot 334)
van een eenvoudig en gemaklyk middel

^

om het Zeewater Zoet te maaken , dan
-r. £>EEL, B b het-

(0 The Geml. Mag, for July 17^9, pag. 31a*

.(m) Uitgezochte Verhandelingen i deel, bl. 219,
£22; en 4 deel, bi: 6^1-638, alwaar chapmans
gevoelen nog verder bevestigd wordt, met eenberigt,
üoor den Heer r. hawkins.
<n) A. LENTFRiNK Gemesk. TWchrift. i deel, bl.

53 en 54. — - - j j j :> ..
.

(o) ^liifmgsch Genootfchap 6 deel, bl. 218.
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hetzelve beftaat eenig en alleen, in

een wyze, om door behulp, der ge-

woone fcheeps-fpyskeetels ,in derzelver

dekfels eène metaalen pyp te plaatfen

,

daar door, den ftoom van 't zeewater
te ontfangen, de pyp, door een vat

iriet koud zeewater te leiden , om dus-

doende den ftoom te koelen, en tot

versch water te doen verdikken; die

begeerig is 'er iets meer van te wee-
ten, raade ik het gemelde werkje te

leezen , benevens het geen door de zo
evengemelde Heeren, belangende het
overhalen van het zeewater gezegd ;s.

' Onder de fcheéps-dranken , kan
men ook het fcheeps-bier ftellen , ais

een voornaam behoedmiddel , tegen
het fcorbut, door de in zich bevatten-
de vaste lucht, doch voor my zou 'er

op zee niet voor z^yn , van wegens het
misbruik, om open biervat te houden;
maat liever randfoen 'er van uifdeelen,

"wyl dan een gefchikte bak-volks , het
bier, met byvoeging van wat fuiker,

over de gort kan eten; of dat 'er bier

en brood, ten dienfte der Schepelin-

gen, zo als hebbe voorgefteld, van
gekookt word.
De wyn, welke ten (d^enfle det

Maa<
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Manfchap , driemaal des weeks op zee
wordt verflrekt, is van een uitmuntend
voordeel, voormy, kenne voor den
Zeeman geen voortreflyker wapenen,
dan het Edele druivenfap , door dien
het de geesten vervrolykt, de inge-
wanden verfterkt, de fpysbereiding
bevordert, de verrotting tegenftaat.
De wynen zyn verfcheide, de eene

dienstbaarer dan de andere, de ver-
moogendfle is de Madera-wyn; zy
kunnen door bygevoegde kruiden,
aanmerkelyk voorbehoedende wor-
den. Zie hier , ten voorbeeld , een
middel, door den Heer w. may, al-
lereerst ten dienfle der Zeevarenden;
op de West-Indifche reizen, met on-
gemeen veel nut, op 'sLands Oorlpg-
fchepen in 't werk gefield.

^t Rad, gentianae |giij.— contrajer^me $iii].

Qort* peruviani fgxij.

aurantior. ggi.

Herb^ ruthae.

abfinth. ana |x:
Flor. rofar. rubr. ^i.
Gum. m^rrh, iiüj.

M.

Bb 2 Dis
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Dit alles kleen gefneden en gekneust,
doet men in een vat, giet daar op 4
ankers Madera-wyn , of genever; ge-

trokken zynde, tapt men een anker
hier van af, en vermengt het, met 2

ankers van denzelfden drank, men
geeft den Zeeman, als een voortref-

lyk behoedmiddel zynde, des mor-
gens ten 7 uuren en ten 11 uuren , hier

van 2 oneen te gebruiken , dat na ge-

lang der omflandigheeden , kan her-

haald worden (p).

De flerke dranken, door de O. I.

C, aan den Zeeman verftrekt, is ee-

ne genoegfaame hoeveelheid genever
of arak, doch beeter was het, dat de-

zelve wierden getrokken, op bittere

inaag verflerkende kruiden, welke ons
Vaderland genoeg opgeeft, en on-

kostbaar zyn; of dat men zyn toevlugt

tot bovengemelde kruiden nam. En
hier mede, zal ik het tweede deel des

yoorftels beüuiten.

DERDE GEDEELTE.
De beste wyze , <ym de Mondkost, in te

legden, te bewaren en ie bereiden ^ aan

iand en op izee, . .

Als

, <J>) B. HussfiM FHsfiiigich Gen, 6 deel, bl. 210.
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Als men dit gedeelte des voorftels

overweegt, en vcrgelykt met de lyst.

der fcheeps-victualie , volgens welke
de Edele Heeren Bewindhebberen ge-
woon zyn , derzelver Schepen te ver-
zorgen , dan vinde naauwlyks eene
Mondkost, ten dienfte der Manfchap

,

welke dient ingelegd, ja zelfs niet

voor de cajuit. Wel is waar, dit

woord heeft veelerlei beteekenis, egter
zal het, zo ik my niet bedrieg, hier
met dat van inzulten overeënkoomen.
Het inleggen of inzulten der groen-

ten, is geen ongewoone zaak, dewyl
de Scheeps-ofi^cieren, voor hunlieder
byzondere en foms al vry kostbaare
tafel, onderfcheiden groenten, door
zich daar op toeleggende Menfchen,
laaten inleggen ; dat myns bedunkens

,

nimmer het voorneemen der Edele
Heeren Bewindhebberen zal zyn

,

noch -worden, om voor 't geheele
Scheeps-volk, ondcrfcheidene groen-
ten te doen inleggen; doch zo zulks
de bedoeling mogt zyn, 20 verwys ik
den G. L. kortheids halven, naar de
Hollandfche Keuketneid of andere Schry-
vers, daar men zyn weetlust zal vol-
daan vmden, — Ook wordt 'er wel,

Bb 3 op
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Op order der Officieren, visch inge-

legd, deeze gewoonte om visch in te

Jeggen , is vry algemeener in Neer-
landsch-Indien, dan hier in *t Vader-
land; maar my is geen mondkost be-
kend, eene buitengewoone visch-

vangst uitgezonderd, waar van het in-

leggen op zee te pas komt. Echter
^o het eens op zee voorviel , dan
moet de visch fchoon gemaakt, in

mooten gefneeden, met klapper- of
olyven-oly gebakken worden; koud
geworden, legt men dezelve in een
pot, waar by een klein chalotje of ui-

jentje, fpaaanfche- of andere-peper,
een klauwtje foelie, wat atjar bam-
boes enz., en vervolgens azyn ge-

daan , en tot het gebruik bewaard
wordt. — Dan zo men door inleg-

gen, ook inzouten van vleesch of fpek
aan land mogt bedoelen, en deeze
onder den eerften rang der Mondkost,
binnen boord geteld mogen worden,
zslI my geerne verledigen, om de bes-

te wyze aan de hand te geeven.
De Noorhollanders behandelen het

peekelvleesch aldus: "het vleesch in

,, Hukken gehakt, wordt in een tobbe

j^ of kuip, 5 a 6 dagen, lugtig met
y, ZOttt
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,y ^out befprengd, daar na een half

„ uur gekookt, in een kopere keetel;

„ en 24 uuren, op een tafel uitgelegd;

y, dan in een kuip gedaan, en 'er pee-
„ kei van gewoone zoutigheid op ge-

„ gooten, welke peekei, deels van
„ water, en deels van 't geenè daar
,, het vleesch in gekookt is, wordt gd?

„ maakt, na dat alvorens het vet 'er

„ af genomen is; uit deeze peekei
„ fpruiten drie voordeden : voor
5, eerst, dat de peekei beftendig goed
„ blyft, en men geen verfche dient

te maaken; ten tweede, dat het
vleesch fappiger is; ten derde, dsit

„ h®t weinig zout is, en het laatftc

„ Huk, 20 mals als het eerfte fmaakt;
„ deeze hoedanigheden zyn de heü*
„ zaamfte , welke men in vleesch, op
„ zee , voor de Manfchap , t^r voor^
„ koming van ziekten, kan uitdenk
„ken"; ook kan men, door een wei-
nig falpeter onder het zout te mengen,
en tusfchen de laagen, laurier blaaden
6e leggen, het vleesch vry beeter,
dan met enkel zout, voor bederf, en
Jiardigheid bewaaren (q).

Bb 4 Dö
, (q) .T- J. VAN DEN BOïCH Haar/. Maatfch. 18
deel, bl. S8€._

*

»
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De Heerr. w. DE monchy, raadt "de

„ Scheepsbevelhebberen aan, om ten

„ nutte der gezondheid, hunner Sche-

„ pelingen, het vleesch gebraden of

„ gekookt, met gefchikte laagen, in

„ tonnen te leggen, vooral tusfchen

9) de laagen zout te ftrooijen, daar na
5, de vaaten met gefmolten vet vol te

yy gieten, op dat alle de tusfchenruim-

yy ten opgevuld, en dus de buiten-

„ lucht van 't vleesch, worde afge-

„ weerd (r)".

; Heeft men geen reden, om wan-
neer het fpek , op gelyke foortige wy-
ze behandeld en ingelegd wierdt, de-
zelve gunftige uitkomst te verwagten?
; En was het wel aftekeuren , dewyl
men in alle tyden des jaars, voldoen-
de en goed vee kan bekoomen , en
niet zo zeer, naar de flagtmaand be-
hoeft te wagten, om de vereischte

hoeveelheid, telkens voor ieder Schip
gereed te maaken ? — Dewyl gezoute
vleesch, naar eenigen tyd, inderdaad
rottig wordt, fchoon het uit hoofde
van het zout, nog lang fmakelyk
blyft, ja dat zelfs 't gemeene zout,
dbor ondervinding geSaafd, de rot-

V.

^
ting^

(r) Disfertatio Medica , pag, 49.
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ting eerder bevordert, dan belet, en
dus hoe verfcher het vleesch is, hoe
nuttiger voor den Zeeman (s).

LINNEUS zegt, het gezouten vleesch,
is één der voornaamfte oorzaaken, van
het fcheurbuik (r).

Nog voeg ik hier uit myne aantee-
keningen dit by: ''Paryi den 10 De-
„ cembcr. Een zeker particulier per-

5, foon alhier, heeft het by de ouden
,, bekende middel uitgevonden, om
j;j het vleesch , geduurende eenige jaa-

„ ren, voor bederf, en in deszelfs na-

„ tuurlyken ftaat te bewaaren, zonder
„ eenig verlies en zonder verande-
'„ ring, in den fmaak of voldoende
„ kragt, en zodanig, dat het zelf,

„ zonder eenig bederf, naar andere
„ Wéereld-deelen kan verzonden
% worden ; de herhaalde proefneemin-

^, gen, welke de uitvinder, omtrent
"„ de zekerheid en beflendigheid van
,, zyne ondekking, zo gewigtig voor
„ den zee- en land-dienst genomen
„ heeft, laaten niet de minfte twyf-
„ fel >de^. aangaande, over. Indien ie-

'^ ^- Bb 5 „ mand

(S) J..PR1NGLE 1. C. bl. 18.

(O Amoenit. Acadm, vel. V, pag. 6 en 42. •
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^.mand van dit geheim gebruik wil
^^'maaken, of 'er bezitter van begeert

,> te worden, biedt de uitvinder aan,

„ om zodanige proeven, daar omtrent

^, te laaten neemcn, als men van hem
„ vorderen zal (u)".

, Wy zullen echter met een woord
gewagen, van eenige onkostbaare en
ten hoogfle nuttige groenten, welke
ten dienile der gemeene Zeelieden,
Jconden worden ingelegd: onder dee-

ze heeft den eerften rang, de witte

winterkool, welke ontdaan van de
grpotfle ribben, fyn wordt gehakt,
vervolgens in tonnen, van binnen met
zuurdeeg beftreeken, wordt gelegd,
en tusfchen beide een laage zout, en
'dan weder een laage kool , tot dat het

yat of de ton vol is, men legt 'er een
doek over heen, waar op een plank

en gewigt, men laat het zo 14 daagen
{laan, wanneer de kool zuur is, en uit-

geborrelt heeft, dan verfchoont men
3e doeken , en bewaart het tot ge-

bruik: "^ als men nu vleesch of fpek

'Icookt, kan men eerst wat gort, daar

nsL zoo veel zuurkool 'er by doen,
als

^u) M-Oiferdapif<;he Courant vani\Deceu^^ 1775.
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^Is genoeg: is, om 'er eene aangenaa-^

jne koolfoep van te hebben, welke te-

vens duurzaam en onwaardeerbaar'
voor den Zeeman is (v).

Even 20 eenvoudig en min kost-

baar, kondp men 3 a 4000 bosfen of
ftoelen endivy, ten dienfte van een
Schip, als het in den tyd was, doen
inleggen, en voor de Schepen bewaa-
ren; 100 bosfen kan men bekoomen,
voor 30 duivers , dus 4000 voor 60 gul-

den; voor loo bosfen heeft men noo*-

dig ééne maat zout, welke op 6 Hui-
vers te ftaan komt, 40 maaten zout,
beloopen dus 12 gulden , en alles te faa-

jnen, zal dan op 72 gulden uitkoomen.
Deeze onkosten koomen my voor,

in teegenftelling van het nut voor de
Schepelingen, geenfmts noemens-
waardig. Van deeze ingelegde endï*
vy, zou men s'weeks. of wanneer 'er

versch fchapen- of varkens-vleesch-
foepen, of poespas, aan boord wierdt
gekookt, 20 veel byvoegen, als men
goeddacht 5 of men «Oy fens vooral

,

. '. V kun-

(v) Aangaande het maken van Zuurkool. Zie p. de
WIND op LIND, bl. 104-105. -

J. PRINGLE Verbc-
teringe enz. voor de Z&evaarendt.^ 4oor f. w. de
IJONCHY vertaald , bl. 75.
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kunnen afw'eegen, hoe veel loo bos-
fen, wel uit de peekei gekneepe endi-

'vy, aan gewigt bedraagen, en zulks

dan maar voor de hoeveelheid, in het
vervolg houden. Dikwerf hebbe des
winters, by gebrek van verfche groen-
ten, hier te lande, van ingelegde en-

divy, in de vleesch-foepen doen ge-

bruik maaken.
'Er kan ook zuuring worden inge-

legd, dat beeter dan gedroogd is; ook
zouden 'er eenige duizende fnyboo-
lien, ten diende der Schepelingen,,
'kunnen worden ingezult ; insgelyks

kan men geele wortelen of peen, knol-

len , vooral fcorfonnera , een gerui-

'inen tyd, in droog zand, tot het zelf-

de oogmerk inleggen; ook kunnen 'er

eenige risfen droóge Zeeuwfche uijen

worden medegenomen, of in zand in-

gelegd; — de Zeeuwfche aardappe-

len, als de Schepen, in de ryplle tyd
derzelven", op 't vertrek leggen, kun-
nen in drooge tonnen of kisten, met
de aarde 'er aan , zo als dezelve ge-
dolven zyn, als nuttige ingelegde aard-

vrugten, mede gevoerd worden (w).

Ook
(w) De Pattattcrs of Aardappelen, Z)'n onlangs

aart
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Ook ZOU men eenige citroenen, om
lange goed te blyven, in peekei inleg-

gen, en aan fchyven gefneden, in de
loepen of poespas doen kunnen, en
om het bederven van uijen of look
voor te komen, kan men dezelve in

vaatwerk, met azyn inleggen, en met
gelyk, ja zelfs meer nut, op zee ge-;

bruiken; ook zou men naar gelang der
Schepen, eene zekere hoeveelheid
kleine comcommers of agurkjes, in
azyn ingelegd, op de vleeschdaagen

,

aan de Manfchap kunnen toedienen.
Was het wel af te keuren, dat 'er

op ieder Schip, eene bekwaame hoe-
veelheid zoete appelen, behoorlyk ge-
droogt , nu en dan aan het Scheeps-
volk, met versch fchapenvleesch
wierdt toegediend; ten minfte dat 'er

voor de zieken, gedroogde appelen
wierden medegegeeven?

Dit keure genoeg , belangende het
inleggen der Mondkost, voor den
Zeeman.

Wa&
aan de Koninglyke Maarfclwppy te London , als een
middel re^2;en liet Scurbut vouigerteld, en wel als
men dagelyks 'er 2 of 3 rauw van eet , men voegt 'er
by, dat men het met een goede uitllag, op 2 En-
geliche Schepen beproefd heeft. Genees- Natmr- sn
JhJst/oudhiudi^-Kabinef Nq. IV, bh 13b',
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Wat nu het bewaaren der Mond-
kost betreft, het zy dan dat het
vleesch, fpek, booter, ryst, gort,
gierst , pruimen , rofynen , erwten ,

böonen, ftokvisch, of eenige andere
voedfelszyn, dient men te onthouden,
dat het vaatwerk digt en goed zy, en
dat de Mondkost, in geen muffe, laa-

ge, vogtige kelders, noch pakhuizen

,

maar in luchtige drooge plaatfen of
zolderingen, aan land opgeflooten en
bewaard moet worden.
Het bewaaren der Mondkost op

zee, kan vooral op de uitreize, niet

dan in 't ruim gefchieden. Het is over-
bekend, wat hitte, benaauwde floom
en ftank, by het openen der luiken

ondervonden wordt; — kisten, kas-
fen, manden, tonnen, met een woord,
alles befchimmelt, wordt muf en duf,

in de fcheeps-ruimen , zo door de uit-

waafemingen der Schepen zelfs, nat

rondhout, dat medegevoerd wordt,
vogtige kisten, kasfen en vaatwerk,
Cn ook door de opftygende dampen,
van 't bedorve en flmkende kielwa-

ter ; — ja de lucht wordt zelfs in de
fcheeps-ruimen zo geinquineerd bevon-
den^ dat het kaarslicht 'er niet in bran-

.

dei>
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den wil, maar uit gaac, en de Men-
fchen als voor dood 'er uit gehaald
worden; de gort en erwten, zyn niet
zelden, als met een korst rondoïn,
door bederf, aan het vaatwerk vast
gehegt, waar door geen voordeel aan
de Schepelingen wprdt aangebragt.
Om dit voor te konien, is het best^
dat het vaatwerk, voor gort, ryst,
gierst, erwten, boonen enz.; vooral
droog, fchoon, digt, belugt, of met
blik beflaagen worde ; verder dat"
men de lucht der fcheeps-ruimen ver-
beetert, door 't openleggen der lui-
ken, of windmouwen , metdieftoom*
kokers vergezeld, waar van ik ge-
fprooken hebbe; — de Suttoniaanfche
buizen, zyn tot dergelyke inzichten,
met vrugt in 't werk gefield, door
den Heer du hamel de monceau (x).
Om het bedarve en ftinkende kiel-

water, en de daar uit opftygenjie fcha-
delyke dampen voor te komen, heb
ik het volgende uitgedagt: men heeft
thans de gewoonte , om voor op de
plegt, om fchoon fchip en dek te hou-
den, éénlóode pomp te plaatfen, voor

(x> 1*. DE WIND /Aanmerk, ep iïnd, bl, ii4~iip»
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in den hoek van de fteeven , welke
door de blaasbalg en knien van 't gal-

joen doorgaat; dan, deeze pomp zou
nog tot een ander en nuttig einde kun-
nen dienen, als men voor in de hel
van het Schip , op deeze loode pyp
een fpruit met een wel voorziene ko--

pere kraan maakte, welke kraan, in

een hokje met een goed grendelflot ,.

waar van de lleutel by den Capitein

berustte, kon bezorgd worden.>— Met
inzigt, om wanneer men het bedorve
en ftinkende kielwater, wilde verbee-
teren, versch zeewater, door een be-

kwame buis, door de voilmg-gaten,

van het hoogfle gedeelte des Schips

,

dewyl het altoos ftuurlastig legt, naar
de agterpompen te laaten ftroomen;
het welk dienfliger keure dan een
kraan, tot dit oogmerk naast de agter-

fleven van 't Schip te plaatfen , dewyl
het water daar altoos tegen de hoogie
moet opklimmen, en 'er een grooter

hoeveelheid waters dient ingelaaten,

zal het eenige zuivering, in li^t voor-

fte gedeelte des Schips, aanbrengen.

Nu met een woord iets , om op de
beste wyze, de Mondkost aan land te

bereiden: geerne belyde, hier eenige
duis-
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duisterheid te ontmoeten; zo men
door het woord bereiden ^ vooraf ge-
reed maaken^ of iets dergelyks be-
doelt, alzo dan, rnyns oordeels, on-
der de woorden van inleggen en bewaa*
ren der Mondkost aan land, genoeg
daar van gezegd is»

Dan wil men door de woorden:
Mondkost/^ ^^m^^/ï, verftaanr klaar

^

of door het kooken, gereed- of eetbaar
maaken, dan befeffe het niet, hoe zulks
aan land, ten dienst der Schepelin-
gen op zee , zal verrigt worden*
Maar geheel anders is het aan boord

en op zee gelegen; dan verllaat men
door het woord bereiden y het kooken,
gaar-bruik- en eetbaar-maaken , der
fcheeps-voedfels : dan wilden wy die

Auk naar den eisch behandelen, waar
begonnen, waar geëindigd! 'ook is dit
bereiden der Mondkost, beeter door
mondelyk onderwys te leeren , en
door dien hier toe, byzondere lieden
worden aangefteld, zal my hier me-
de vergenoegen.
Dewyl hier hebbe gehandeld, over

de Mondkost of Eetwaaren binnen
fcheeps boord , zo ZQggQ met een
woord, dat de kundige james lind,X jDEEL, Cc in
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in zyn zo even gemeld werkje, aan

de hand geeft, een hulpmiddel, teegen

gebrek aan eetv)aaren op zee, bladz.

335

—

341. ' Dit middel nu beftaat, vol-

gens ^ne opgaaf, in het poeder , van
éefalep, Gtió.^foup-tabletten , welke in-

derdaad, in kookend water ontbon-
den , eene , voedfaame dikke pap of

bty uitlevert, bekwaam om de Sche-
pelingen , als men *er genoegfaam van
voorzien is , eenen aanmerkelyken
tyd, het leeven te doen onderhou-
den, dan dewyl onze O. I. C. Sche-
pen vooral, voor een zeer geruimen
tyd , van een overvloed van fcheeps-

victualy worden voorzien ; zo twyfe-

le, of 'er in den middelyken weg, (on-

voorziene rampen uitgeflooten) geduu-
rende de reis, wel eenig gebrek aan

voedfel kan heerfchen , doch geve het

over aan des kundigen, om 'er al of

niet, gebruik van te maaken, naar

hunlieder goeddunken.

VIERDE GEDEELTE.

De heiJzaamfte Dranken, voor daage^

iykscb gebruik, tot voorkoming van bet

Jcorbut, en andere op de Schepen heer*

fibfn-:

il
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fchende Ziekten ^ met de morfchr'ftej%

daar van f en derzelver maaten.

De Ziekten, welke het meest Op dö
Schepen heerfchen ^ ^yn volgens be-

proefde ondervinding, van een rottigea

of tot eene ontfteeking hellenden a^t,

(wy zouden te veel van ons beftek af-

wyken , wilden wy hier over uitwei-»

^den ,) dewyl nu de ervaaring heeft ge-

leerd, dat het water op zich zelve, of

door inmenging van lymige deelen en
zuuren , zo uit het plant- als minera-

len-ryk, of gegiste dranken, hier liet;

grootfte vernioogen hebben; zo zul-»

len wy eenige faamgeflelde dranken,

begaafd met de vereisphte vermoo-^

gens, zo ter voorbehoeding van 'C

ftorbut, als van andere heerfchende

Ziekten, op de Schepen, in de^zer

voegen voorllellen.

Wy geeven, om het voortreflyk

vermoogen , het welk de Schepper
van het geheele al, in het water ge*

legd heeS:, aan het zelve den eerflej^i

rang.

Het water is de hoofdzaak, van alle

dranken, is vermoogend in eene be-

hoorlyke ruimte gegeeven, om alle

Cc 2 zou-
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20ute, fcherpe, rottige en alcalifche

ontaarting, der vogten, te verzwak-
ken, onder te brengen, of te verbee-

teren, 20 dat men zuiver water, op
zich zelven als een voorbehoedenden
drank, in de gemelde ziekten , kan aan-

merken. — Maar veeltyds wordt het

water, al te fpaarzaam binnen boord
uitgedeeld (y). Waarom liever raa-

de, meer leggers water ^ en minder
vaaten zout fpek en vleesch te gee-

ven, en open watervat, ten minftcn

ruimer randzoen , aan den Zeeman ,

daagelyks uit te deelen , om dat 'er

voor hun niets nuttiger kan zyn.

Wanneer men nu het water verrykt,

H^et lymige of meelagtige deelen, het

(y) Wel is waar, men kan door onvoorziene ram-

pen Ibms genoodzaakt worden, dat men Caboos uit-

hoek niet "kan aandoen ; maar van de 25 Schepen ,

naaüwlyks één , die zulks te beurt valt ; egter het is

my ovcrkoomen , toen wierden de Schepelingen , op

4 muddetjes water gerandzocneerd , dat in 24 uuren

fcln-aal omkomt : dan het gevolg was , dat het Volk

,

van dag tot dag , door het Scorbut wierdt aangetast

;

zo dat" men in 4 weeken, 80 koppen in de kooy

liadt , daar waren' 'er nog wel 80 onyermoogend , om
met de gewoone' vlugheid, naar de'marsfen te klim-

men ; ik behoorde onder de gezonden , maar als ik

van het tuslcl^en-deks , boven op 't half-dek kwam

,

clan moest ik naar myn adem hygen , en zo was het

rcct alle de overigen gelleld.
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zy van brood, gort, ryst, haver- of
garften-meel enz., dan is het wel zo
vermoogend, om de fchadelyke dee-

len met bloed en vogten vermengd,
te verzagten, te verftompen, te om-
winden en mede te voeren. — Het
kooken of gereedmaaken van brood-
gort- ryst- haver- of gerflenmeel wa-
ter is zo bekend, dat het onnoodig
zyn zou, 'er iets van te zeggen. -^

Veeltyds kan men gort- of ryst-water,

daaglyks by den kok bekoomen.
VVy zullen nu eenige dranken, tot

voorkooming van het fcorbut, en an-
dere op de Schepen heerfchende ziek-

ten, benevens de voorfchriften , en
derzelver maate of giften, opgeeven.
Doch de G. L. gedenke , ,dat ik my

verbeelde, op zee te zyn, daar van
het geen 'er is, moet gebruik gemaakt
worden.

Als Gortwater, vyffloopen.
Sap van oranje- of citroen-appelen^
één pint.

Suiker y één pond.
Of Broodwater, vyj Jloopen,

Zuivere Jalpeier, vyf oneen,

Gemeene Jyroop , ééa pond-, geloof
Cc 3 yry.
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vry, dat had ik de ruimte van
braam- moer- of aalbefien , of met
het fap van citroenen bereide fy-

roop, ik 'er een goed gebiüik van
zou maken.

Of Ryst' oï haver-gerstwater f vyfjloo^

pen ; rooden- of anderen wyn , één

Jloopi fap '^^^ citroenen y één pint;

fuikerf één pond.

Of Goed water, vyfJlotrpen,
Zoete geest vanfalpeter, twee oneen.

Honig, één pond.

Of Tamarinde, één pond; gekookt met
vyfjioopen water , wel geklenst en
doorgezygt, in een aarden- of
houtenvat; daarna koud gewor-
den 'er bygevoed, zoete geest van
vitriool, twee oneen; Juiker , fyroop
oï honing, één pond.

Of Room van wynfteenf één pond; daar
op gegooten vyf Jloopen koxrkend

water, (of 'er mede gekookt,) nu
en dan eens omgeroerd, in een
houten- of fteenen*vat bezonken
2ynde, giet men 'er het heldere

water af, en doet 'ef by, één pint

citroen- óforanje-appelen-Jap en één

pond fuiker, '•
""^"^ ""**

^

Of duiver water f vier flovpen.
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Goeden azyn en brandewyn, vzxï ie-

der mee pinten-, één en één half

pond Jiiiker,

Dusdanige vooral geestryke drart-\

ken, welverdund en zuur gemaakt,

zyn heilzaam voor de Schepelingen,

in heete gewesten.

Of wil men het Scheeps-volk eens

vergasten, op eene aangenaame limo-

nade, men zal het in deezer voegen
kunnen verrigten; by gebrek van fap

van oranje- of citroen-appelen, neemt
men, 2 ponden room van wynjleen of 5
pond tamarinde y kookt die in een kee-

tel I uur, giet het door, in een fchoo-

ne houte baaly, doet 'er vervolgens

40 a ^ojfioopen water , 3 floopen brande-

wyn, rum of araky en 10 a 15 ponden

fuiker by, roert het wel door een, eri

men zal een aangenaamen, verkoelen-

den, verfrisfchenden en verfterkenden

drank hebben, daar zy dan eens har-

tig van kunnen drinken; by voor-

beeld, een Engelsch Heer, uit Oost-

Indien naar huis keerende, hadt zulk

een ruinjien voorraad van arak, fuiker

en oranje-appelen, medegevoerd, dat

hy op eiken fatmrdag avond, de groot-

Ce 4 fte
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fl:e wastobbe die *er op 't Schip was,
niet vry flerke punch, aan het Scheeps-
volk liet uitdeelen, zo dat hetzelve,

niet tcegenflaande een lange en ver-

drietige reis, tot de Caap de Goede
Hoopy egter van *t fcheurbuik was vry
gebleeven, terwyl die ziekte, op alle

andere Schepen, van dezelve vloot,
op eene allerhevigfle wyze woedde (z).

'Er waren meer en ook andere dran-

ken voor te ftellen, doch oordeele
deeze genoegfaam, en zo ingericht,

dat men het water, de zuuren en het

20et, naar genoegen, verminderen of
yermeerderen kan.

Wanneer men nu de Manfchap op
^ee, met eenige de minfte teekenen
van fcorbut, of andere gewoone
fcheeps-ziekten behebt vindt, zal het
dienftigzyn, een of ander der voor-
geftelde dranken te bereiden, en daar
van daaglyks \, I of |

pint, of meer,
jn giften, van i of 2 oneen tevens,

toe te dienen; de juiste gifte is niet

wel te bepaalen , vertrouwe dat een
kundige zyn oordeel , en een min
kundige, wat Zeemanfchap zal ge-

bruiken.

Ten
(z) The London Bfag. för Blay i?S9i p^g- 245,
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Ten nutte van deeze en die , zegge
maar alleen: — dat de zuuren^ by
voorbeeld azyn of citroenfap , met
brandewyn, rum of arak vermengd,
het vermoogen hebben, om de kragt
der geestryke dranken te beteugelen,
door dien de hitte van de eene, ver-

kragt wordt, door het verkoelend ver-

moogen, van de andere.

De room van wynfteen, of het we-
zentlyk zout der wyn, is fmaakelyk,
onkostbaar en juist overeenkoomen-
de, met de gefteldheid der Zeevaa-
renden ; waarom het als een heilzaam
zuur, ten dienflen deezer, van den
grooten boerhaven wordt aangeraa-
den, en door de bevinding geftaafd;

hierom keure dienftig , om weeklyks
2 loot room van wynfteen uit te dee-
len, aan ieder Man, om 'er daaglyks
een vierendeel loots van, op zich zel-

ven , of met het randfoen van water

,

te laaten nuttigen.

De azyn, is een voortreflyk bederf--

weerend zuur, dat men op zee niet

ontbeeren kan, en geen wonder, het
is immers in der daad, niet anders,
dan zuur geworden gylbier van mout?
Het fap van citroenen of orangeap-

Cc 5 pe:



410 J, HARGE;R ANTWOORjD

pelen, zo op zich zelven, als met
wyn, water en fuiker, tot limonade
gemaakt; is zo voortrefiyk en voorbe-
hoedend, om het fcorbut en ziekte

van een ontfleckenden aart, af te wee-
ren, dat *er niets by vergeleeken kgn
worden (a).

Het was voornaamelyk aan de oran-
geappelen toe te fchryven , dat het
Volk van den Heer ansons Esquader,
zo fpoedig herftelde van 't fcorbut.

De Cbirurgyn murray, berigtte den
Heer lind , dat op het Eiland 5/. Tho-

tnas f lao Mannen, in alle trappen,
van het fcorbut aangedaan , in 14 daa-

gen, door limoenen alleen, waaren
geneezen. De Admiraal lancaster ,

gaf met ongemeen veel voordeel, aan
^yn Volk, 's morgens nugteren, drie

leepels limoenfap (b). De kundigfte

Oosterfche Geneesheeren , getuigde

BONTiüS in zyn tyd, hadden meer
vertrouwen in limoenen , teegen
kwaadaartige koortfen en befmettely-

ke ziekten enz., op Batavia voorkoo-
mende, dan in kostbaare Bezoar of

The-'

(jC) LIND 1. c. bladz. 18, 19 en 20. p. de avind

1, c. hladz. 172.

Q>) p. DE WIND 1. c. bl. 172 en 173.
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Theriaca (c). Op de flaaven haalders,

draagt men zorg, van altoos een mee- .

nigte zuure limoenen te hebben, waar

van men 'er één alle middag , aan ie-

der flaaf geeft, die daags één pint wa-

ter genieten, men fpaart 'er geen li-

moenfap, waar mede tweemaal des

weeks, tusfchen-deks , na dat men
het droog gefchrapt heeft, gefprengd

,^
wordt, en men brengt dus de flaaven i

gezond over (d). 1

Dus worden wy verpligt , om ten - 1

dienfl;e van den Zeeman, de orange-

cn citroenappelen, weegens derzelver

uitneemend en eigenaartig bederfweer-

ftand biedend vermoogen, boven al-

les aan te raaden; wel is waar, men
kan deeze appelen, gaaf en wel gepa-

pierd, al vry lang goedhouden.

Doch om het bederven voor te koo-

men, kan men de appelen uitpersfen,

laaten doorzinken, en daar na tot de

dikte van fyroop doen uitdampen, en

in bekigte, drooge en wel geflooten

vlesfen, ten gebruike bewaaren.

Anderen en daar ik het mede hou-

de, iaatenhetweluitgeperflefap, be-

hoor-

(c) In Lihro de Medicina Indorum.
(A) p. DE WIND 1, c. bl. 80. >
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hoorlyk doorzinken en filtreeren,

door baaije lappen, waar na men het
in drooge en wel belugte vlesfen doet,
en 'er wat zoete amandel- of boomoly
opgiet, en daar na wel fluit, en dan
kan men het fap maanden goedhou-
den, en voor noodlydenden, of op
zich zelve, of onder dranken ge-
mengd, op zee aanwenden. — De
Hooggeleerde Heer s. de monchy
zegt^ het is ook dubbel zyne opmer-
king waardig, dat die vrugten door
eene wonder wyze fchikking, van den
Albeftuurder , overal onder de ver-

zengde iuchtftreek, weelig groeijen

en altoos in overvloed te bekoomen
zyn (e). Moogelyk, zegt de Heer
F. w DE MONCHY (f), ZOU het uitge-

perfte fap van aalbefiên, even nuttig,

en veel minder kostbaar zyn, hetzel-

ve te bewaaren, in gemeene rozyn-
potten, die alvorens gezwaveld, daar
na gevuld, met een kurk toegeflopt en
met kalk digt gemaakt zyn, mag men
voor beeter dan in vaaten houden.
Voor my keure beeter, dat het aal-

befiën i^p, met byvoeging van fui-

ker,

(e) Haarkmfche Maatfch. 6 deel i ftuk , bl. 134.

(ï) Foorrede op j. piu-ngle 1. c. bl. 15.
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ker j wordt gekookt, tot de dikte van
een gewoone fyroop, daar na in wel
belugte en wel gekurkte bottels ge^

daan , en dus ten gebruike bewaard
wordt; zo als ik jaarlyks doe, en daar

ik my wel by bevinde, maar in boe
verre het nu zal evenaren , aan het
fap van orange- of citroenappelen, zal

de tyd en bevinding moeten leeren. ,

In de Calendrier Interesfant 1780,
vindt men het volgend middel, teegen
het fcorbut voorgefteld; "de Zeevaa-
,j renden en alle die langduurende zee-

„ togten onderneemen, ftaan bloot
'„ voor eenen aanval, van het fcheur-

„ buik, en men befchouwt in het al-

„ gemeen de zuuren, als de beste be-

5, hoedmiddelen, teegen dit ongemak.
„ Men kan dus niets dan het goede
5, hoopen, van het middel dat wy
53 thans aan de hand geeven. Het ver-

5, fchaft een aangenaam, wel te ver-

5, draagen zuur, en dat zich langen tyd

„ goedhoud. — Men neemt | lood
,, zout van zuuring , en een pond fuir

„ ker: maakt deeze twee zelfflandig-

5, heeden, tot een zeer fyn poeder,
„ en mengt dezelve met alle naauw-
yj keurigheid. Men voegt 'er by , 7 a 8

» drops
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yy droppels citroenolie, om aan het*

„ zelve den fmaak en reuk van limo-

,, nade, te geeven. Eindelyk doet

„ men dit poeder invlesfen, om het

„ van alle vogtigheid te bevryden»

„ Wanneer men 'er gebruik van ma-
,, ken wil, mengt men één once, in

„ een half pint water, en roert het

„ mengfel; de zoute deelen ontbin-

„ den zich, en het water zal veel ge-

„ lykheid met limonade hebben (g)".

Men leest, by den Heer louis de
BOURGAiNViLLE : "men gaf aan het

„ Volk, dagelyks een pint limoen-

„ drank, met het zogenaamde poeder

„ van FACIOT, waar aan wy, in dee-

„ ze reis, groote verpligting gehad

„ hebben (h)".

De ondervinding , js de lecrmeeste-

resfe der zaaken: zulks blykt, door
dien den Heere macbride, na her-

haalde proeven, gebleeken was, dat

de lucht, door gistmg, van onze voed-

felen voortgebragt , een vermoogen
hadde, om de rotdng te verbeeteren.

Dees kundige Man ontdekte, dat dit

gis-

Cg) Gsn. Nat. en Huhh. Jaarboek No. ii , bl. 9^,
(h) Reize Rondom de JVeereid i Hooljdeel , hhdz.

5.72.
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gistende vogt vaste lucht was, waar
door hy wierd opgeleid, om te beflui-

ten , dat alles , wat tot voeding dien-

ftig, daar van ryklyk voorzien was,
en op zee gevoeglyk konde medege-
voerd worden, een van de allergepas-

te middelen teegen het fcorbut oplee-

verde. Dewyl nu het bier altoos ge-
houden is, voor een der beste din-

gen, die het fcheurbuik we^erftaan,
en dit vermoö'gen in het bier ontkend
is, van het mout, waar van het bier

gemaakt wordt , zo befloot men , de-
wyl mout zelfs op lange reizen kon
goed blyven, en minder plaats benam,
aan hetzelve den voorrang te geeven.
Van dit mout nu, maakt of trekt

men een zoet gylbier, het welk, vol-

gens gedaane proeven, van den Capi'
tein JAMES cooK, in zyn reis rondom
de Weereld, geduurende drie jaaren,
de Schepelingen, en inzonderheid tee*
gen het fcorbut beveiligd heeft. — Dit
gylbier zegt Capitein cook, "werdc
>, niet alleen gegeeven, aan hun, die

„ kennelyke teekens van het fcheur-

„ buik hadden , maar ook aan zulken,
„ welken men oordeelde, dat 'er het
j, meest vatbaar voor waren".

C4-
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Capitein cooK, zegt bladz. 29, "in

geenen deele van gevoelen te zyn

,

als of het gylbier in flaat zoude zyn,
om het fcheurbuik, in een vergevor-

derden ftaat, op zee te geneezen,
maar houdt zich nogtans verzeev

kerd, dat het voldoende is, om
voor te koomen, dat de ziekte, ge-

duurende langen tyd, flerk de over-

hand neeme, waarom hy gt^n
zwaarigheid maakt, te zeggen, dat

het een van de beste middelen is,

welke men, tot nog toe, tcegen het

fcheurbuik uitgevonden heeft". Dit

iftemt over een, met het dagverhaal,

van den Chirurgyn patten, op het

Schip the Rejolution; "ik heb het gyl-

„ bier, op de gantfche reis, in alle

„ fcheurbuikige gevallen , van het

^y meeste nut bevonden (i)".

Daar nu de getuigenisfen , weegens
de nuttigheeden, van het gylbier van
mout, ter voorkooming van het fcor-

but, die geweldige zeepest, zo over-

vloedig zyn, zullen wy ons hier me-
de vergenoegen, en een voorfchrift

der

(i) j. PRiNGLE door F. w. DE MONCHY Vertaald,

bladz. 27-30.
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der bereiding, beneevens der maaten
van het gebruik opgeeven.

'Er wordt van gerst, tarwe, rogge,
fhaver, fpeltenz., mout gemaakt; dan
alle mout is hier niet even dienstbaar,

het beste, om voldoende aan dit oog-
merk te beantwoorden, zal zyn, vier

deelen gerften- en één deel tarwen-
mout.
Het mout moet wit , zuiver en zo

droog zyn, dat als men een korrel
doorbreekt, men 'er, even als met
een ftukje kryt, mede fchryven kan.
Het mout gemaakt zynde, moet men
het 3 a 4 weeken, laten rusten en be-
fterven. Het mout moet niet te fyn,
noch te grof gemaalen zyn. — Het
moet in digt en droog vaatwerk, en in

fcheeps-broodkaamers bewaard wor-*

den. — Om pu hief van, gylbier te
maaken, zo neemt meti, by voorbeeld;
veertig ponden gerflenmout, tien pon-
den tarwenmout, roert hetzelve wel
door een, daar na bellaat men het, in
een fchoone kuip of baalie, met even
warm water, tot een bekwaame bry-
agtige pap , vervolgens giet men 'er

veertig ftoapen kookend water by;
roert het terdegen om, en laat hec
^. ^EEL, . Dd zo
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ZO toegedekt (laan trekken , en koud
worden; den volgenden dag, giet of
trekt men het van den bostel af, of
zygt het door baaije lekzakken, even
als men ipokraswyn lekt; — de bostel
kan men het leevendig vee toedienen.
Naar gelang der hitte, kan dit gyl-

bier, 2,334 daagen. goed blyven. —
Men geeft, ter voorbehoeding, aan
die Manfchap, welke maar de minfle

teekenen, van 't fcorbut toonen

,

daaglyksch een halve, een heele of
meer pinten, van dat bier te drin-

ken. — Men kan naar maate der om-
ftandigheeden , dit gylbier maaken,
verminderen en vermeerderen , waar-
om deeze gefchikte maat, ten dien-

de der Zeevarenden hebbe opgegee-
yen.
De Engelfchen , noemen deezen

drank: wort, Dewyl nu de grootfle

nuttigheid afhangt, van het gasJyhesire
oï a'érfixatus ,

(vaste lucht) welke zich,

' in deezen drank bevindt, en in onze
lighaamen werkzaam wordende, in

groote hoeveelheid ontwikkelt, en
dus voor een der grootfte, rotting

teegenflaande middelen , gehouden
.wordt, kan het hierom, tieegen het

fcor^
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fcorbut en andere rottige ziekten;

worden aangeprezen (k).

Nu was ook nog op zee te beproe-

ven, in hoe verre men konde flaagen,

met het 20 bekende, en in de genees-

kunde lof verworven hebbende amië'i

meticum r'mrii; 't welk ioor zyne ge-

weldige opbruisfching, veel vaste lucht,'

vertoont in zich te nebben ; om door

dit middel, de rottige ftofFen der in-

gewanden, en de beginfelen van het

fcorbut te verbeeteren en voor te koo-

men, zou men des morgens nügte-

ren, een half vierendeel loots zouC

van alfem, met een leepel citroenfap,

aan een volwasfen Zeeman kunnen
toedienen, daar men 't noodig keur-

de. — Men moet in agt neemen, dat

het fpoedig en in de opbruisfching

doorgezwolgen worde, zal het wee-
zeniyk nut doen.

Dan dewyl het zuivere zout van al-

fem, fchaars en kostbaar is, zou men
wynfteen-zout , met fap van citroen of

azyn, hier toe kunnen gebruiken.

Dd 2 Hier

(k) J. PRlESTLÈY Éxper. and ohferv. on different

Kinds of air ; w. heyen; tu. percival; I. D. ; in

j^ppendice. V. Obfervations fiir la Phyjique eu?. ^^
fAbbé ROZIKR , /OW. VI. Aoust 1-775. ^
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Hier zou ik dit gedeelte , des voor-
flels, kunnen jQyiten, wierd ik niet

min of meer verpligt, om nog volgens
bevinding van den Heer eller-
BEEK (1) , van een nuttigen drank , en
van het gramen marinum gewag te

inaaken, doch verfchoon deezen uit-

ftap. -r- In den beginne van het fcor-

but, heeft gemelde, van niets meer
vrugt gehad, dan van het fyn gemaa-.
l^n mostertzaad en acetum fquiUitkumf
t^r voorkooming van verlloppingen
enz., onder 't volgende decoctum ge-
mengd.

^ ^ Herb» aïtheae man, ij.

«n.n, .A—n falviae,— abfynthii ana man, i.

FoLfennaef.f.
Cort, citr, recent ana me» ii

Flor, cbamom,— fambuci ana man, i.

J^runow minor gg iij.

Jncifa, mixta coquantur inf, q, aq,
- phiviae ad coïat, g xij. cui adde,

Seminisfinapi cum acetofquilUtico

contuft et Jubacti unc, vi.

Tamarind, crud i^ aq,folul. g ij.

Yjis/ïngsch Gsnootfchap , W» S^-—27Ö,
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f

Cremon tart» uni^ v.

Ptih» rhei ekct, unc, §.

SuccL limonum g ij.

Spirit, cochlear. unc, v.

Tr» croci, unc» i.

Saccbari q»f. adfapOfiem»

M F> Fotio,

Van dit middel, hadt gemelde 8 2.\e^

ken, tweemaal daags, des morgens

om 8 en na den middag om 4 uuren,

vier oneen met goed gevolg laaten ge-

bruiken , zo dat na 5 dagen merkly-

ke beeterfchap befpeurde, en fommi-

gen in 2 a 3 weeken, genoegfaam herr

Held werden.
Doch de Heer ellerbeek vondt

noodig, om gelyktydig den mond der

lyders, te doen fpoelen en te gorge-,

len, met het volgende middel.

1^ Acet commun. ^

-^ fquillitici aha ttfic rS.

Succ, limon, unc, iiij.

Sp, cochleariae uncA.
Sang, draconis dr', if.' '

' " '

Pulv, terrae caiêcbu tific, (3. J
Camphor, rafinat hfpir, mn;Jolut,dc* u

01: pillatit. menth,gutt. vi.

M,F, Gargariima, ^
-'

- Dd 3 Bs-
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Belangende het gramen mannum^
dient. In het voorleedene jaar , be-
richte my een myner vrienden , uit

Neederlands Indien t'huis gekoomen;
aan het huis, van den Heer brand,
Med, DocL, aan Caöo de Goede Hoop^
te hebben hooren fpreeken, dat men
thans op de Schepen het gebruik
hadt, van de groene aangroeijing der
Schepen, voor het fcheurbuik, als

een nuttig middel, de Zeevarenden toe
te dienen. — Doch wist my verder,
niets hier van mede te deelen : dit

jaar las ik, in het zevende deel der

Vlisfingfche Maatjehappy , dat de Heer
XLLERBEEK, dewyl 'er niets zonder
reeden, en tevens tot zekere einden,
ter volmaaking van het geheel al,

door het alwyze Opperweezen was
/ voortgebragt , bepaald wierd, om zy-^

ne aandagt, op de groene aan het
Schip aangewasfqn vuiligheden , te

vestigen, en of 'qr ook niet eenig heil,

voor den fcorbutiken lyder, in te vin-

den was; na proeven met dit gramen
tnarinum, eerst aan zich zelven genoo-
jnen te hebben, gaf hy het de fcor-

butike lyderen, met een gewenscht
gevolg, in gedaante van één gekapt

moeSj
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moes, met azyn gemengd; daar na in

water gekookt, met byvoeging, van
wat meel, booter en azyn, als een
fmaaklyk en nuttig iets , toegediend.

Van dit kookfel gaf hy aan 1.2 lyders

,

tweemaal daags vier opgehoopte lee-

pels vol , en één goede dronk wyn

,

en na 10 dagen die groente gebruikt

te hebben, waaren zy allen, de zwak-
heid uitgezonderd, herfteld.

De heilzaame uitwerking van dit gra-

men marinum, is door de Scheepsraad,
van het Compagnies Schip Mars y in

dato 25 Jugustus 1776 bevestigd, ge-

tuigende dat deeze groente, op de bo-
vengemelde wyze bereid en gebruikt,
van een gewenscht effoct bevonden is.

De Heer brand , heeft op last der
Regeeringe vafn Ca5o de Goede Hoopy
hier omtrent een fcheikundig onder-
zoek gedaan, en bevonden, dat het
even als zeekoraal is van kragten, dat
het ttnfalfosjile in zich behelst, en
een fterk antiscorbuficum is.

Nog voeg ik hier by, een berigt
van G. REYTENBACH, Opper-Cbirurgytj,
op 't Ed, Compagnies Schip, de Jonge
Hellingman y zeilende van Batavia naar
Cak de Goede Boop, in het jaar 1778.

Dd 4 Aan
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Aan een Matroos , met fcorbut aange-

tast ,
gaf ik het gramen marimim , in

deezer voege: een zeeker deel van dit

zeegras , liet ik in zoet water wel ver-

v.erichen,.zo dat bet weinig naar zout
fmaakte, liet daar over een faus van
boter en azyn doen, en aan den lyder

toedienen, vier daagen agter elkan-

der; edoch gaf hem des morgens één
oncG fticc, limonum , et vini hifpanici q,f*y

en hier van hebbe ik een zeer goede
uitwerking ondervonden.
Hebbe zo om de nieuw- als nuttig-

heid, van dit, voor veelen nog onbe-
kend, gramen marinum, en om dat

het van den Heer ellerbeek, als on-
afgebrooken agter zyn decocium att^

tijcorbuticum volgde, hetzelve hier

plaats- gegeeven. •— Hoope dat de tyd-

en ondervinding, ten nutte der Zee-
lieden, het vermoogen van dit zee-"

oras , meer en meer-, zullen bevesti-

gen. ^^ -i ï^ -'-

De Rusfen maaken een gezonden

-

drank, ten dienfte der Manfchap,
welke zich op de Schepen en in de
Leegers bevinden, op de volgende
wyze. — Zy mengen getnaalen mout"
yan gerst en rogge, onder één, kneed-

den
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den en bakken het tot kleine brooden^
wanneer zy dezelve noodig hebben^
laaten zy die aftrekken, in een ge-
noegfaame hoeveelheid warm wat?r^
't welk kort daar na begint te gisten,'

zo dat in 24 uuren , het bereid en'

gereed is. Het voortbrengfel nu is^'

een dunne, luchtige en zuuragtige

drank, dien zy ^«^j noemen, en wel-,,

ke , in 't byzonder teeg^i 't fcheur-^

buik , dienftig by de Kusfen gevctfiden:

wordt (m). -k-o'' 1

Wylen de Heer de mounsey, wel-
ke lang in Rusland heeft gewoond, be-
richte aan Capitein eooK , dat hy fee

Moskouw zynde, gelegenheid gekre-
gen had, om onderrigt te worden,
dat onder de menigvuldige boosdoe-'
ners, welke aldaar in onderfcheidene
gevangenhuizen waaren opgeflooten,
geen heete- noch gevangenhuis-ziek^
ten, ooit bekend waaren geweest, en
dat men 'er geen andere reeden van^

geeven konde, dan het foort van ees-

ten, 't welk meestUl was, het zuurfte
roggenbrood, en dat zy quas dronkend

Dtl 5 Te

(m) Om het fpoedig Zuuren., is het Roggemeel,
fchoon- gaed , niet dreirflig , ivth^vx. gcwesteili
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Te Sf, Petersburg, had hy 't even zo
gevonden (n).

Onder de heilzaame en rotting tee-

genftaande dranken, waren ook wyn
en bier te tellen, om dat dezelve met
eene groote hoeveelheid vaste lucht

voorzien zyn, dan dewyl ik van deeze
dranken en ook van de genever, te

voren gewag heb gemaakt , zal ik my

;

kortheids halven, hier mede verge-

noegen , en zien , wat 'er , omtrent
het feheeps-brood , dient in acht ge-

noomen te worden.

VYFDE GEDEELTE.
De noodige verbeeteringt van het, by

ons, in gebruik mynde, Scheeps-brood.

Het bakken van goed, en aan het

oogmerk voldoende fcheeps-brood, is

van zeer veel aanbelang. Wy hebben
goedgedagt, om ons, noch met de
flegte vermenging der grondfpeciën

,

van het fcheeps-brood; noch met de
knibbelagtige betaalingen, voor het-

zelve, op te houden: als verönder-
ftel-

(n) JOHN PRiNCLE 1. c. bladz, 32 , 33 en 34..
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{lellende, dat wierd het laatfle nage-

laaten, het eerfte niet zou gefchieden.

. Het fcheeps-brood of biscuit,

wordt op tweederlei wys, hier te land

gebakken, dat is met zuurdeeg of
gist; het fcheeps-brood met gist ge-

bakken, is aangenaam en fmaaklyk,

maar heeft geen vermoogen , om lang

te duuren , wordt fpoedig muf en duf,

waarom het maar alleen voor haring-

of vischbuizen , en kleine koopvaardy-

togten dienstbaar is.

Wil men goed, nuttig en heil aan-

brengend fcheeps-brood, voor lang-

duurige zeetogten bakken ; het hoofd-

^aaklyke moet zyn: beste tarwe, wel
gemaalen , zo als die van de moolen
komt, genaartid uit de krop van de
zak , onvervalscht ; en dan verder met
fterk zuurdeeg, aangezet.

Om goed en gezond fcheeps-brood,

aan de Manfchap, in dienst der O, I.

Maatfchappy te verzorgen, verftrek-

ken de Edele Heeren Bewindhebbers,
twee deelen beste rogge en één deel
beste Zeeuwfche tarwe, het welk wel
gemaalen, gebakken en gezuurd, kos-
telyke fcheeps-biscuit uitleevert.

Dq deugd en duurzaamheid van het
fcheeps-
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fch©eps-brood', hangt grootendeels af,

van het zuurdeeg.

Het zuurdeeg, kan men als de moer
aanmerken, waar op het brood moet
teeren, hier van kan een iegelyk de
proef neemen, als men maar eens on-
gedroogd roggenbrood, met gist of
2:uurdeeg gebakken, teegen elkander

over ftelt , om te duuren.

Maar zal nu het zuurdeeg goed zyn,
zo dient 'er gezorgd, dat men alle

avonden, als mei^, den volgenden mor-
gen 'er mede bakken wil, het zuur-

deeg, met wat versch meel aanzet

en verfterkt; — op dat het zuurdeeg
kragtig en vermoogend zy, om zo
Veel deeg , als 'er verbakken zal wor-
den, tot lugtig en voldoend fcheeps-

brood te brengen.

'Er dient gezorgd, dat de oven, zyn
juiste en gepast graad van hitte heeft,

dit is van zeer veel belang : want zo
het brood, de eerftc reis niet volkoo-

men gaar en doorbakken is , dan zal

tnen fcheeps-brood, van een ileenag-

tigen en ongezonden aart bekoo-
men. -^ Als het fcheeps-brood, voor
de tweedemaal, in den oven gaat, dan
moet de oven niet te heet zyn; door

dieg
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dien anders de bifcuit , een zwarten
verbranden en voor de Schepelingen
nadeeligen korst aanneemt.

Vervolgens moet de fcheeps-bis-

cuit, op den oven, ter verdere en
volkome drooging gelegd, en behoor-
lyk gekeerd worden; — dat dezelve
wel is gedroogd, ondekt men door
een gerammel van losfe deelen, bin-
nen de biscuit, als men dezelve
fchudt; ook door een helderen klank,
als men dezelve klopt, dat beter te
leeren, dan met woorden uit te druk-
ken is. De bewaarplaats, als het
fcheeps-brood aan boord komt, moet
droog , zuiver en fchoon zyn , dient
ten minften tweemaal *s jaars, behoor-
lyk gezwaveld, ter voorkoming yan
wormpjes en ongedierten.

Binnen fcheeps boord, moeten de
broodkamers, met blik beflaagen zyn,
en voor dat men het brood 'er in
brengt, wel deeglyk belugt worden,
om alle • fchadelyke kakkerlakken ,
mieren en andere ongedierten, te
dooden en af te weeren. — Sommi-
gen raaden : dat men , op die Sche-
pen, welke naar de West-Indiën vaa-
ren, iiet fcheeps-broQd, in zuiver,

digt.
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digt, droog vaatwerk, daar brande-
wyn te vooren in geweest was, moet
doen kuipen, om het doordringende
vermoogen, der aldaar heerfchende
fchadelyke lucht, en het talloos heir
van ongedierten af te weeren, zo dat
men verpligt is, om de hoepen ofyze-
re banden der broodvaaten, nu en
dan, door den Kuiper, aan te laaten

dryven. Als men dit voorfchrift, en
wyze 20 van 't fcheeps-brood te bak-
ken, als te bewaaren, in agt neemt ^

houde my verzeekerd , dat men altyd

gezond en onverbeeterlyk fcheeps-

brood, zal hebben, zelfs op de lang-

duurigfle zeetogten.

Om fcheeps-biscuit en meel, op
zee, voor bederf te bewaaren, heeft

de Heer franklin, in het Esprit des

Jounmux Fevrier et Mars 1780, me-
degedeeld; de vaaten en tonnen, waar-

in men bisfcuit en meel pakt, van
binnen met dun tinblad, door middel
vanftyffel, zodanig te beplakken, dat

alle indringing, van de buitenlucht,

hier door wierde afgeweerd; tot deeze
gedagten , was hy gekoomen , door
dien men de thee , volmaakt goed

,

zelfs na langdurige reizen, uit China,

tot
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tot ons overbrengt, in kistjes, met
dun tinblad bekleed.
De berugte Capitein COOK heeft,

voor dat hy zyn laatfte reis ondernam,
hier van de proef genoomen, met ver-

fcheide vaaten , naauwkeurig met dee-
ze tin-bladen te bekleeden, en daar
na met bisfcuit en meel te vullen , de
gevolgen hadden volmaakt beant-
woord, aan de verwagting, 20 dat
men van Capitein king, die de Sche-
pen, welke de reis gedaan hebben, in

Engeland te rug bragt, vernoomen
heeft, dat hy die vaaten, open ge-
maakt zynde, na een langduurigen
zeetogt, de bisfcuit en meel, vry van
infecten en fchimmel, en volmaakt
wel bewaard gevonden heeft); dit mid-
del kan teevens dienen, om andere
verfche zelfftandigheeden, zo te water
als te land, goed te houden. — Dan
een ander, maakt in het Esprit des

Journaux Mars 1781, hier teegen eeni-
ge aanmerkingen, met het aangehaal-
de middel , door den Heer franklin
uitgedagt, af te keuren, en zegt: dat
hetzelve die eetwaren niet zal behou-
den , voor de vogtigheid , welke het
hout, op den bodem van het Schip

/
ge-
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gqplaatst 5:ynde, naar zich kan trek-

ken , dat het te duur voor 's Konings
Schepen en Koopvaarders zal uitkoo-

jnen, en men 'er die nuttigheid niet

uit zal trekken , welk men zich voor-
ilelt. — Hierom geeft hy het volgen-

de aan de hand, dat eenvoudiger, on-

kostbaarer, gemaklyker en beeter,

aan het oogmerk door hem wordt ge-

keurd, zeggende: feedert 30 jaaren/,

ben ik een Zeeman geweest, en heb
veele en lange reizen gedaan , en on-

derzogt, naar de beste wyze, om
meel en bisfcuit, op zee te bewaaren;
voor de bisfcuit, hebbe niet beeter,

dan wel geplaatfle en bepikte brood-
kamers gevonden. — Wat het meel
belangt, ik wierp myn vaten in zee,

en liet dezelve, door de floepen naar

boord boegfeeren, en dat één halfuur
ver; men moet opmerken, dat het

meel, in zodanige vaten is ingedampt,
waar van de duigen , zo nauwkeurig
niet fluiten als van de wynvaten, hier

door dringt het zeewater naar binnen,
dat eerst een deeg, daar na, een korst

maakt, wanneer de vaten op het dek
te droogen worden gezet; deeze korst

bewaart het meel voor bederf, en
kan
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kan, het meel gebruikt ^ynde, toe
voedfel van 't levendige vee dienen

^

het brood van meel gebakken, dat
dus bewaard is, is zeer goed. Ik heb
meel in Vrankryk wederom gebragt,
na een reis van 20 maanden, dat vol-

maakt goed bevonden wierd; al moest
ik naar de Indi'ên vaaren , zoude ik my
van geen andere behandeling bedie-
nen (o)".

ZESDE GEDEELTE,
De beste manier^ om de Schepen en

bet Kooygoeid, zuiver te houden,

Deeze voorzorg is van aanbelang;
dan door dien de woorden. Schepen
en 't Kooigoed, onafgebroken vol-
gen, vermoede ik, dat men hier, die
plaats der Schepen eigenlyk bedoelt,
daar het Kooigoed meest gevonden
en gebruikt wordt, dat is het tusfchen-
deks.

Daar ik nu , onder de goede huis-
vesting, in het tweede gedeelte, en
X DEEL. E e on-:

(o) Zie Genees-Natuur- en Huishoul^undig-Kahi-
mt 2 deel, No. 5. bL 136, 137 en 138.
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onder de beste vyze , om de mond-
iost te bewaaren, in het derde gedeel-

te , des voorftels , over het zuiver- en
fchoon-houden der Schepen, in het
algemeen gefprooken heb, zal ik thans

bepaald, de beste \^yze voorlleilen,

om het tosfchen-deks, of de wooning
der Zeevarenden, benevens hun
kooigoed, kisten enz., fchoon en

zuiver te houden.
'Er zyn geen plaatfen, daar de zin

delyk- en zuiverheid, meer dient

in agt genomen, dan in de "vroonin-

gcn, der Schepelingen: want zo daar
befinettelyke ziekten ontftaan, is 'er

niemand veilig. — De onrein- en
onzniverheid , zyn aldaar de eerue
bronnen, van rottige kwaadaartige
ziekten en ongedierten. De ervaaring

heeft my bmnen fch e risboord ge-

leerd, dat die 'er zich meest aan
Schuldig maakten, het eeiiie door dee-

ze onheilen wierden a^-r ::?'',

'Er dient gezorgd, c^: cï or.rein- en
morfi^ieid, binnen boord verbannen
werdt, vooral wanneer de Manfchsp
gezond en in fbaat is , om zich , door
vasfchen, verfchoonen aJs anderCn^,
rein en zindelyk te houden. \^'el is

vaar.
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waar, men kan op zee zo niet was-

fchen en droogen, als aan de wal,
ook heeft de Zeeman , over het alge-

meen, zo veel verfchot van kleeding

iiiet, als wel anderen; doch als men
wel willend is, kan 'er op zee, veel

ter zuivering der huisvesting, kieeding

en ilaapplaats , verrigt worden, waar-

om den Officieren, deeze zorg nret

genoeg kan wbrden aanbevoolen.

'Om dan het tusfchen-deks , zuivel*

te houden, moet dagelyks de aan-

kleevende vuiligheid, der onder-dek-

ken, gefchrapt, bygeveegd, opge-
fchept, en buiten boord geworpen
worden; ook zou niet vreemd zyn,
om vooral de onder-dekken , met
droog zand te ftrooijen, om het aan*

kleeven der vuilnis te verhoeden; en
het zand als een opflurpend iets , zo
voor bet fpeekfei als gellorte vogten,
kan aangemerkt worden.
Zo het de nood niet vordert, moet

men nimmer de dekken, met zeewa-
ter fpoelen, noch nat maaken, om
dat 'er geen genoegfaame tyd ter

drooging is, en om dat een nat dek,
de aankleeving der vuiligheeden zeer

feeguniligt.

Ee2 Tea
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Ten minflen om de 8 daagen, (en

niet om de 4, 6 of 8 weeken, zo als

meer dan te veel gefchiedt, alfchoon

weer en wind gunllig zyn,) moeten
kisten en kooien op het dek gebragt;
de vuile kisten, zo van binnen als van
buiten , met fchrapers , oud zeildoek

of uitgeplukt touw, gezuiverd wor-
den. — De veelheid der kisten , kan
men op de reis verminderen, met de
goederen van twee of vier Zeelieden,
in één kist te plaatfen, het welk geene
geringe zindelykheid , tusfchen-deks

zal aanbrengen. De kooien moeten
losgemaakt, het beddegoed gelugt,

en naar gelang der zaaken , met den
rook van azyn, zwavel of buskruid,

belugt worden (p).

(p) Door zodanig een naauwkeurig onderzoek, zal

men ontdekken , of het Volk nog wel van kleederen ,

linnen, maar vooral, van een goed bed voorzien isj

de ondervinding heeft geleerd, dat die Schepelingen,

welke , door g'emis van een bed ,
genoodzaakt_ zyn

,

om in hunne vuile kleederen , op het dek of kisten

,

te flaapen , het eerfte overvallen worden , van ver-

wisfelende huiveringen , hoofdpynen ,
grooten dorst

,

brandende hitte enz. , als voorteekenen van de be-

fmettelyke koortfen, welke dikwerf de overhand

neemen , op Schepen , die met veel Manfchap zyn

voorzien. Waarom nogmaals by herhaaling 'er op

aandrince, dat 'er in dit ftuk, zonder oogluiking.
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In deezen tusfchentyd, wordt het

tusfchen-dek gefchrapt, geveegd en

fchoon gemaakt, daar men vogtige

doorzypeling befpeurc, van zeewa-

ter, zulks met dotten werk gedroogd,
en zo veel moogeiyk 'er in voorzien;

vervolgens wordt het volks-verblyf

belugt, door pek, teer, geneverbee-

liën, mastik, wierook, gommen, har-

ften of fpecerijen, op klein vuur te

doen fmeulen , of branden ; of men
Iaat azyn met campher, uitdampen,
en de wanden der Schepen en boven-
dek, hier mede befproeijen; of men
plaatst , hier en daar azyn , in putzen

of tobben, waarin men gloeijende ko-

gels uitbluscht; of fielt eenig nat ge-

maakt buskruid, als een fuikerbroodje

'tfaamgevoegd, op een koper plaatje,

en fteekt het aan, om aldus de kruid-

lucht, door de geheele fcheeps-woo-
ning te verfpreiden; — of men kan
eenig hout, op een vuurdraager of
rooster gelegd aanfteeken, en tus-

fchen-deks doen ronddraagen; — om
dat de zuure rook van het brandende

Ee 3 hout,

dient voorzien te worden, dewyl goede en fchoonc
kleederen en bedden, als voornan.me behoedniiddclen,
voor de Zeelieden , kunnen aangemerkt worden.
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hout, als een bederf weerflaand mid^
del, op de bedorve lucht werkt (q).
Wien is het onbekend, welk een

groot vermoogen, het brandende vuur
heeft, om een bedorve lucht te zuive-

ren? waarom men met alle gepaste
voorzigtigheid , eenige fpaanders van
dennen- of ander hout, in een groote
panne, of het dekfel van den Koks ke-

tel, aan geftooken, en zo brandende,
door het tusfchen-deks kan doen rond
draagen, tot dat de vlam zich helder,

als een teeken, dat de lucht genoeg
gezuiverd is, vertoont (r). Als op
deeze wyze, het nazien en zuiveren
der Schepen en Kooigoed, onder be-

hoorlyk toeverzicht der Officieren,

verrigt wordt, dan zullen 'er door dq
onreinigheid , geen aanleidende oor-

^aaken van ziekten, worden voortge-

bragt.

.
Wy hebben op^etlyk , van het zui-

veren der fcheeps-wooningen , en
^Jcooi-goederen der Officieren, in hut-

ten, Conitapels kamer, onder den
bak

(^) J' PRINGLE 1. C. door F, W, DE MONCIIY VCr-^

taald, bl. 5S en 56.

(O J. F. ELLERBiiJ^K Fefk. over de Rotko(yrffc>i >
thdz, 152,
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bak enz., geen gewag gemaakt, als

verönderftellende , daar alles fchoon

en rein zal bevonden worden ; zo an-

ders , dat dan een Wyze , tyd en ge-

leegenheid , zal in acht neemen.

ZEVENDE GEDEELTE.

Het afzonderen der Gezonden van ds

Zieken y zo op kuil- als drie-deh-fcbepen»

Zo 'er iets van aanbelang is, dan is

het vooral , het afzonderen der zieken

van de gezonden, binnen fcheeps-

boord. En hier omtrent dient niet

gedraald , wyi uit het vertoeven

,

fchoon 'er flegts maar één of ander

Zeeman ziek wordt, niet zelden ge-

vaarlyke gevolgen , voor alle de Sche-

pelingen kunnen fpruiten; welke rnen

in het midlyke, door de befmetting

te verwyderen, hadt kunn«en voorko-
men. Wierdt 'er op dit (luk, binnen
fcheepsboord , meer aandagt geves-

tigd, vertrouwe, dat men zo veele

gal- en rotkoortfen, met derzelver ge-

volgen, op de O. ï. C. Schepen, niet

zoude zien woeden. — Niemand ech-

ter verbeelde zich, .dat rnen aan

E e 4
' boorde
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boord, door het afzonderen der kie-

ken bedoele, om deeze Menfchen,
als verfchovelingen, maar in een hoek
te floppen, en van hun vrienden en
fcheeps-makkers , ongenaakbaar te

verwyderen; inteegendeel, deeze af-

zondering heeft alleen ten doel, het

beeter en gemaklyker behandelen, en
toeverzicht neemen, omtrent de zie-

ken, en de gezonden, voor alle be-

Imetting, te behoeden — Dit afzon-

deren dan, zal voornaamlyk beflaan,

in het beraamen, van de gefchikfte

plaats, tot dit heilzaam oogmerk, zo
op kuil- als drie-deks-fchepen. — Nu
zullen wy de gefchikfte plaatfen, op
deeze tweederlei Schepen, teegen el-

kander vergelyken; en zien, op welk
Schip, de beste plaats, te vinden is.

Dewyl een Schip met zieken gelyk
ftaat met een ziekenhuis; zo leert de
ondervinding, dat een ziekenhuis, de
befmetting kan voorkomen, maar ook
verfpreiden • wanneer men , in kleine

of ongefchikte plaatfen, eene meenig-
te van zieken faamenpakt , den vryen
toegang gedoogt; en verzuimt, het
geen, in dergelyke gevallen, hoog
noodzaaklyk is,

Wal
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Wat TxU aanbelangt de plaats, hoe
ruimer en lugtiger dezelve is , zo nog-

tans, dat 'er de zieken geen hinder,

en de gezonden geen fchade van heh-
ben kan, hoe beeter ; op een kuil-

fchip, verkiest men gemeenlyk deeze
plaats tusfchen-deks , aan ftuurboord'

zyde, tusfchen de bottelery en het be-

fchot van 't kabelgat, alwaar de zieken

in hangmatten, of op een daar toe ge-

maakte houte brits, worden geplaatst.

Wie bemerkt niet ras , de ongefchikt-

heid deezer plaats? vlak teegen over
de zieken, is het gewoon verblyf der
Ambagtslieden en Soldaaten, en in

den geheelen omtrek der zieken, waa-
ken en ilaapen, de overige gezonde
Schepelingen. — Voegt hier by, dat
zo wanneer de roosters van 't groot
luik , om het bui- of regenagtig weder
moeten geflooten zyn , en 'er op dee-
ze plaats , genoegfaam geen de minfte
verfche buitenlucht kan komen, dus
de lucht aldaar en in dien omtrek, zo
befmet moet worden, dat 'er geen on-
gefchikter, en ter voortplanting van
ziekten, bekwaamer plaats, dan dee-
^e , kan worden uitgedagt.

Men mag billyk vraagen: is*er dan
Ée 5 op
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Op ccn kuil-fchip , geenc beetcre
plaats, dan de gemelde? Uier zullen

wy met eenige bepaaling op antwoor-
den : als de zieken weinig zyn , en
men in een gemaatigde warme lucht-

Itreek verkeert, zou men de zieken
onder het half-dek kunnen plaatfen,

daar zal men de lucht, in een geiladi-

gc beweeging, en zuiverer dan tus»

fchen-deks , kunnen houden , door
het meerder daglicht, kunnen de zie-

ken beeter gereinigd, de gezonden
meer voor befmetting behoed, en
tusfchen-deks , grooter ruimte ver-

zorgd worden.
Maar zo het getal der zieken, tot

40, 50 en 60 klimt, dat niet zelden is,

dan wordt deeze plaats te klein, dan
moet men, hoe ongaarne ook, wee-
der zyn toevlugt, tot het tusfchen-

deks neemen. Daar en boven, onder
het half-dek, vindt men dikwerf veele

hinderpaalen. Ais verbeelden wy ons
eens, te leggen op de reêde, in een
koud, nat en onftuimig jaargety, men
krygt een aantal van zieken, zo 'er

geen mogelykheid is, om dezelve in

een Hospitaal of Gasthuis te brengen,
pf op een Hospitaal-fchip te doen

over-
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overgaan, (zo als een pryswaardig be^
iluit genomen is, door de O. I. Maat'
fchappy , zodanig een Schip in Texel

te plaatfen (s)), dan moet men dezel-

ve aan boord houden (t). Door de
indringende natte en koude luchtsge-

fteldheid, en fnerpende zeewinden,
worden de zieken aldaar, ten hoog*
Hen benadeeld; de ongevoelige door-
waafeming gehinderd, de edele inge-

wanden aangedaan , en niet zelden in

gevaar gebragt, om omtekoomen. —
Wordt de wind gunflig, men fpo©d
zich, om in zee te komen, haalt de
ankers t'huis, maar dit kan niet gefchie-

den, zonder hulp van 'tfpil; maar nu,
dit fpil kan men niet gebruiken , of de
zieken moeten van onder 't half-dek,

naar 't tusfchen-deks gebragt worden

,

het

(s) B. HUSSEiM 1. c. 17 deel, bl. 180.

(t) Op de rêede van Batavia , heeft men de lofly"

ke gewoonte , dat 'er tweemaal des weeks , een Vifi-

tator met een floep , op de reêde komt , en alle de
O. I. C. Schepen aandoet, en door den Quaitier-
meester laat roepen, hebt gy geen zieketi aan boord

^

zo neen , hy vaart voorby ; zo jn , hy legt aan , komt
over, neemt de naamen der zulken op, vervolgens
laat men een fjouw ofzeeker teeken waaijen, ten
tlienfte der ziekenfchuit , welke nog dien zelfden dag
buitenkomt, de zieken van deeze fyndoende Sche-
pen afhaalt j en naar het Hospitaal vervoert.
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het welk niet zelden, de treurifrfle

gevolgen heeft , zo als wy door een
voorbeeld, van het O. I. C. Schip, de

Vrouw Elifabeth zullen ftaaven. Dit
Schip was , den 6 April 1 7Ó7 , in Straat

^««ö^ö geankerd, twaalf zieken, doch
niet gevaarlyk, werden van onder het
half-dek, tusfchen-deks gebragt, om
dat men telkens met het fpii, het an-

ker moest opwinden. Een opkoo-
mend onweeder, deed des nagts alle

de luiken geflooten houden , en alle

gemeenfchap, van de binnen- met de
buitenlucht affnyden, het gevolg was,
dat niet alleen alle de zieken, des an-

derendaags verèYgerd waren, en het
getal van 12 tot 30 was aangegroeid,
maar zelfs twee Matroozen en een Sol-

daat, welke reeds aan het beeteren
waaren, ao verergerden, datzy des an-

derdaags ftierven. Deeze gevaarlyke
verandering van zaaken , was niet an-

ders toe te fchryven, dan aan de ver-

plaatfmg van een koeler en luchtiger

plaats, naar eene beflootener, warmer
en bedorven lucht (u). De Heer e. lom-
]5ART zegt bevonden te hebben, wan-

neer

(iQ D. SCHUUR>L\N Bat. Gen. 3 deel, bl. 29*
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neer by onweeder, reegen of ftorm-

biiijen, de zieken, op de kuil-fchepen,
,

tusfchen-deks moesten worden ver-

plaatst, zy door dezelfde oorzaaken,
geweldig toenaamen, en fommige fu-

biet ftierven (v).

Heeft men het geluk , om in zee te

koomen, de minfte verandering van
wind, verpligt den Bevelhebber, hoe
ongaarne, om in de noordzee, of op
eene bekwaame reêde te ankeren,
men wordt intusfchen dagen lang, bui-

ten flaat gefield, om de zieken wee-
der onder het half-dek te plaatfen,

waar door geen geringe oorzaak, tot

verdere befmetting wordt voortge-
bragt.

Is men op zee zeilende, met flyve

koelte, by- of halver-wind, dan is 't

onder het half-dek, voor een zieken,
door de fnerpende wind, koude en
vogtige lucht, gantsch niet aange-
naam noch voordeelig, alfchoon men
de looze poorten, te loefwaard doet
inzetten , het welk door weederin-
llorting en fleepende ziekten, onder
den Zeeman, meer dan te veel, on-
dervonden is.

Wordt
(v) Vlvftngsch G&noQtfchap 7 deel, b^ '2.^1,
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Wordt men door heevigen florm^
winden en overftortende zeeën , op
een kuil-Ichip beloopen, zo dat men
de zieken, van onder het half-dek,
tusfchen-deks moet brengen , dart

koomen zy in een plaats, daar gezon-
den en zieken, van een frisfche lucht,

door het fluiten der luiken, worden
berooft. Zo door hunlieder eigefi

uitwaafemingen , Hinkende lampen ,

van fpek, vet en traan, als bedorvé
ontlastingen, wordt de lucht uitermaa-

te befmet, en door dien men dan de
kieken, uit mangel van daglicht, noch
gepaste geneesmiddelen, noch voed-

fels, noch verkwikkingen enz., kan
toedienen , alles zodanig verergerd

,

dat die aan de beeterende hand zyn,
van ftonden aan erger, en die nog
gezond zyn, als dagelyks van de ziek-

ten worden aangetast, zo dat men in

den tyd van 3 dagen, een getal van

30, tot 80 zieken, zag aangegroeid,

gelyk het kuil-fchip Bleiswyk en dé

Paauw , in het jaar 1772 hebben on-

dervonden (w).

Als men de waarheid zal hulde
doen,

i\\y FlJsfiiJ^sch Cenootfchap 7 deel, bl. 283 m 2^4.
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doen, dan is zodanig afzonderen van
zieken, op een kuil- fchip, eerder een
byeenzaameling van fmetllofFen te

noemen, waar door de lucht in de zie-

kengrens, zo moet inquineeren, dat
de Manfchap, welke in deezen be-
fmetten omtrek moet huisvesten, des
te eerder wordt blootgefleld , om 'er

van aangedaan te worden. Dan wordt
men op een kuil-fchip, nog verpligt,

om die Menfchen, welke pas uit hun-
ne ziekten opkoomen, te doen verbly-
ven, by de zieken en gezonden, in

een benaauwd en met fchadelyke
lucht vervuld tusfchen-dek, waar door
deeze niet zelden, fpoedig weder in-

.ftorten, of langduurig kwynen, eer
zy herfteld zyn.

Nu zullen wy de gelegenheid, daar
men de zieken op een drie-dekker kan
afzonderen, gadeflaan. Men kan op
een drie-dekker, de zieken, tusfchen
het eerfte en tweede dek, door een
gefpannen regtilandig zeil, of ander-
fmts, zodanig afzonderen, dat 'er ge-
noegfaam geene gemeenfchap, meC
de gezonde Manfchap is. Men kan,
alfchoon men door bui- en regenagtig
Weeder verpligt is , de roosters met

pre-
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prefenningen te dekken, dan nog de
ruime geïchutpoorten , geheel of ten
deele, open houden, en de frisiche

en zuivere lucht, onverhinderd inlaa-

ten, en de bedorve, zo door de uit-

waafemingen der zieken, als derzel-

ver ontlastingen , eenen vryen uittogt

geeven. Men kan de zieken, zonder
dezelven te moeten verplaatfen, vry
en ongeftoord leggen, bevryd van
guuren reegen, koude luchten of in-

flortende zeeën ; men behoeft 'er veel-

tyds, geen kaars- noch lamplicht te

branden , weegens het overvloedig

daglicht. Men kan 'er de zieken zui-

veren, wasfchen, verfchoonen, ge-

neesmiddelen, voedfels en verkwik-
kingen toedienen, naar gelang. Men
kan 'er de zieken, in eene effenbaare

warmte houden, dat geen gering voor-
deel aanbrengt, en de onzichtbaare

doorwaasfeming reegelmaatig doet
voortgaan, het welk degeneezing be-

vordert, en de weederinllorting der

zieken grootlyks verhoed ; die aan de
beeterende hand zyn, kan men al-

lengskens , in het verblyf der gezon-
den, dat men de laag noemt, gewen-
nen, om weederinftortingen voor te

ko:
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komen, 20 dat 'er geen beeter plaats,

dan dceze op een drie-dekker kan
zyn» — Men heeft het vermoogen

,

ai neemcn de zieken onverhoopt toe,
gepaste bergplaats te verzorgen, al is

hst in 't fnerpendfte en onguurfle van
den winter, zelfs als men op de reêde
ligt, met een meenigte zieken, (zo
dezelve niet aan de wal of elders, kun-
nen geborgen worden,) men fluit de
poorten , naar dat men met het Schip
gezwaaid ligt, en daar de natte koude
aanpers der lucht van daan komt, en
zo verhoedt men, dat de zieken, 'er

f
een de minfte hinder van bekoomen
unnen. Men heeft het vermoogen,

of men fpoedig, dan met fukkelingen,
in zee komt; of de wind gunflig dari

ongunflig w^ordt, dan of men door
verleiding der ftroomen, op een laa-

ger vervalt; dan of men hier of daar
eene reêde, of de pas verlaatene wee-
der.jmoet opzoeken, den haspel in
den grond te laaten loopen, kort daar
na, denzelven weederom t'huis te win-
den, met een woord, de zieken heb-
ben , noch van het fpil , noch andere
werkfaamhceden

, genoegfaam geen
hinder. Men heeft het vermoogen,

'

' jr, DEEL, Ff of
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of men met een drie-dekker voor, of
met een fcherpe bakftaage-wind zeilt;

ofmen door ftorm en ftortzeeën wordt
beloopen, naargelang des noods, de
poorten geheel of maar ten deelen

,

toe te fluiten; men behoudt zo lang
mooglyk, de frisfche gemeenfchap,
met de buitenlucht; dan, moet alles

toe, zo genieten de zieken, nog het
voorrecht, van ruimer uitgebreidheid
van lucht, om in te leeven, ais op
een kuil-fchip te hebben, en niet in

gevaar te zyn, om op de britfen te

verdrinken, door het water, dat tus-

fchen-deks gekoomen was , zo als ik

heb aangetoond.
Men kan op een drie-dekker, al-

fchoon het weeder nat- en buiagtig is,

om veel gemaklyker fchoon Schip te

maaken; de ^aag, daar het voornaam-
fte deel des Volks verblyf houdt, zui-

veren, met de kisten en kooijen, tus-

fchen het eerfte- en tweede-dek te

plaatfen, de luiken toe te leggen, en
dan in de laag, alles zodanig te zuive-
ren, als naar bevindt van zaaken,
dienftig wordt gekeurd; en dat wel,
zonder eenigen hinder, of verplaatfing

der zieken. Maar geheel anders is het
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Op een kuil-fchip: zal men daar een
behoorlyk fchoon Schip maaken , dan
dient men de zieken onder, of op het
half-dek, en in den kuil, zo lang te

plaatfen, beneevens kisten en kooien,

waar mede, zo alies wel verrigt wordt,
ten minften 3 uuren tyds verloopt;

door deeze vermoeijing fterven de zie-

ken, welke gevaarlyk zyn, vry fpoe-

dig (x); en de anderen worden, door
deeze folteringen, in het geheel niet

verbeeterd. VVaarom de Heer eller-
BEEK, zonder de zieken te verplaat-

Ff2 fen.

(%) Zou dit rterven, tiiet wel het meest kunnen
worden toegefchreeven , aan dezelfde oorzaak, welke
Doctor iNiicHAiiLis , als iets byzonders heeft opge-
merkt , dat de kranken die ter zee , in d£n hooglten
p-raad aan de fcheurbuik onderworpen zyn , de ver-

fchc lucht niet verdfaagen kunnen ? veele fcorbutici

,

zegt liy , vai> onze Schepen , op 't dek zynde , ver-

zogten hem allefernftigst , om gebragt tè mogen wor-
den, na die vertrekken van 't Schip, waar zy desi

nagts fliepen. Schoon de lucht daar zeer bedorven
was, door de uitwaafeming , van veelen daar, by
dag en by nagt , zich altoos bevindende Menfchen

,

naauwlyks was dit verrigt, of zy konden beneden
beeter .adem haaien, dan op 't dek, en fcheencn
veel beeter te zyn. By het ontfchepen, ftierven 'er

ook eenige , zo dra zy aan land kwamen. ~ Het
fchynt dus , dat de vrye lucht al te veerkragtig is

,

voor de werktuigen der ademhaling , van deeze zwak-
ke Menfchen. Gen. Nat. en Huhhoudk. Jaarboek
No. 20, bl. 1.04^ ic>5.

^
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fcn, en de lucht der Schepen te zui-

veren, aanraad, het'branden en rond-
draagen, van dennenhoute fpaande-

ren, en daar na een gloeijenden ko-
gel, in een bak azyn te werpen, en
geduurende deeze uitdamping rond te

draagen (y).
Dus oordeel ik betoogd te hebben,

dat 'er geen beetere, en ter herftel-

ling fpoedigere, afzondering der zie-

ken, welke teevens minder beleedi-

gende, voor de gezonde Manfchap is,

kan worden uitgedagt, dan tusfchen

het eerde en tweede dek, op de drie-

deks-fchepen.

,^ Nu zullen wy nog aanftippen, wat
'er wel voornaamlyk dient in acht ge-

noomen, zo men de waare vruchten,
van het afzonderen der zieken, zo op
kuil- als drie-deks-fchepen, begeert te

plukken.

Heeft men zieken, zy moeten be-
diend, geholpen en opgepast worden,
doch niet door een onvermoogend en
onbekwaam Zeeman, maar door een
fterk befcheiden en oordeelkundig
Mensch, dewyl tot het oppasfen van
eea zieken, een iegelyk niet bekwaam

is,

(y) j. F. ELLERBEEK 1. c. bl. ig& en 153.
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is. De zieken-plaats, 'moet zuiv^er en
zindelyk zyn, alle dagen moet 'er de
grond droog, gezuiverd, de ontlastin-

gen, zo in gearpuiste putfen als onder-

fleeken, terilond naar buiten gebragt

worden ; door den dag moet 'er azyn
uitdampen, of iet weiriekends fmeu-
len, zo om de lucht te verbeeteren,'

als om de zieken te verkwikken , en
de oppasfers gezond te houden

,

fchoon de zuivere lucht, de keurigile

wierook en kruiden, te booven gaat.

Om de zieken niet te ontrusten, noch
gemoeds-beweegingen te veroorzaa-
ken , moeten alle nutteloozc bezoe-
kers worden geweerd ; die zyn vadery
jbroeder of fcheeps-makker, begeerig
was te zien, zou men zulks toelaaten,

onder verpligting, voor af alle wolle
kleederen iiit te trekken, en koomen-
de uit den ziekengrens, zyn aange-
zicht en handen te wasfchên , en den
mond met water en a^yrite fpoelen/
om de overbrenging der befmetting,
,^0 veel mooglyk, voor te koomen.
De Genees- ofHeelmeesrers, Scheeps-
Ziekentroosters en Ziekenvaders

,

welke amptshalven verpligt zyn, de
zieken daaglyks te bezoeken, moe-

''" * - Ffs- -'••>'
ten

-
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ten niet alleen voor zich zelven, maar
ook voor anderen, zorg draagen, de-

wyl zy lieden , voor aJle de befmet-
ting bloot leggen. ., Zy dienen, als 'er

befmettelyke ziekten heerfchen, maa*
tig te eeten en te drinken, en die

voedfels te vermyden, welke fpoedig

tot verrotting hellen; zy moeten de
eerlle weegen zuiver houden, naar ge-

lang der omflandigheeden , van een
vocrbehoedenden geestryken drank,
of middel gebruik maaken. By den
kieken, moet men zo min mooglyk
fpreeken, noch het hoofd, over den
adem der zieken houden ; de hand
der lyderen, niet langer vasthouden,
als ter onderzoek van de pols, noodig
is ; men moet in deezen tyd , geen
Ipeekfel doorilikken , maar uitfpou-

wen; ook keure nuttig, een flukje cal-

mus, kina, myrrha of wat tabak, in

den mond te houden, om de affchei-

ding der kwyl te bevorderen ; als 't niet

hindert , is 't rooken , van goeden ta-

bak, niet ondienflig; zy moeten, uit

den ziekengrens komende, hunne bo-
venkleederen uittrekken, en in de
open lucht hangen; zich wasfchen,

en den mond niet azyn en water of
ei-
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citroenfap fpoelen : zou het voor dee-

ze niet zeer nuttig zyn, om m aiie

plaatfen daar, veel zieken Dy elkan-

der liggen, een kapot van gewascht

linnenTover hunne kleederen aan te

trekken, en dezelve daar toe, op ee-

ne bepaalde plaats , in gereedheid te

houden?
^ ^^, .

Wierdt 'er, op deeze voorzorgen,

meerder acht gegeeven, houde my
verzekerd, dat de befmettmg, op de

O I G. Schepen, van gal- rotkoort-

fen- en fcheurbuikige-ziekten , met

derzelver gevolgen, zo geweldig, ais

wel eer, niet zullen woeden.

AGTSTE GEDEELTE.

En 't gene hier toe kan en moet, be-

trekkelyk gemaakt worden.

Alles wat hier nog toe , betrek-

^yk gemaakt is, zal eenig en alleen

beftaan, om ten nutte der Zeelieden,

eenige voorbehoedende raadgeevin-

gen, mede te deelen. Wy hebben,

wel is waar , met een woord , bladz.

331, van de nuttigheid der bewee-

ging, voor den Zeeman, gewag ge-

Ff4 maakt;
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maakt; dan door dien dit ftuk, van zo
veel belang is, zo zullen wy 'er nog,
dit volgenae van aanilippen.

I. Een onmaatige arbeid, of al te

traage lighaams beweeging, kan zeer
veel, ter voortbrencrincr van 'tfcorbut,

of kwaadaartige rotkoortfen, mede-
werken. Een arbeid ol beweeging

,

overeenkomflig met de vermoogens

,

der lighaamen, is boven alles dienftig.

Is de arbeid of beweeging onmaatig,
y.o wordt 'er een meerdere drift of fnel-

heid in bloed en vogten, een e meer-
dere wryving in de vaaten, en dus ee-

ne grootere warmte, ja niet zelden,

eene meer dan natuurlyke hitte, in de
lighaamen gebooren; door dusdaanige
beweeging, leert de ondervinding,
"worden de teedere bloedvaaten ver-

brooken, en de bloedbollen geperst,

in vaaten, waarin zy anders niet ge-

woon waaren te vlieten , en de voe-
ten, neemen een fpoedige geneigd-

heid, tot bederf en verrotting aan;
by voorbeeld: een Mensch door hee-
vige koortfen afgemat en geflorven,
-^al eer tot bederf en verrotting over-

gaan, dan wanner hy, door eene uit-

teerende ziekte is afgefneeden; een
af
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afgerende haas, gedood zynde, 2:al

veel rpoediger tot verrotting overgaan,
dan een die in ilille rust, op zyn lee-

ger geveld is.

Maar is inteegendeel , de bewee-
ging der lighaamen te traag, 'er ont-
riaat een vertraagde omloop , van
bloed en vogten, een genoegfaame
ftilfland derzelve, in de vaaten, kwaad-
fappigheid, ongedaantheid, en geneigd-
heid tot bederving; de fpysbereiding
wordt belet, de ongevoelige door-
waafeming gehinderd, en de gewoone
affcheidingen en ontlastingen , der on-
nutte deelen, gaan ongereegeld, ja

alle de deelen des lighaams, worden
'er van aangedaan; verbeeldt uw een
mensch, die uit een langduurige ge-
vangenis is gekoomen, hy heeft im-
mers zyne voorige fiere, leevendige
en gezonde gedaante verlooren; hy is

loom, traag, lust- en geesteloos, ja
ziet 'er uit, als leevend-dood; wien is

't onbekend, dat deeze verfchynfelen,
maar al te veel in die Schepelingen,
worden aan den dag gelegd, welke
door naar- of droefgeestigheid, alle
vermaak, ommegang en beweeging,
poogen te ontvlieden, en aan een

F f 5 loom
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Joom en vadzig leeven, zich overgee-
ven? De grootc hippocrates zegt
hierom, dat hy die eet en niet en
werkt, nimmer gezond kan blyven.

GALENüs noemt den arbeid en matig-

heid, de getroüwfte befchermers der
gezondheid, sanctorius getuigt, dat

als de Menfchen zich, ter bekwaamer
tyd, vari den arbeid en beweeginge
bedienden, men alle Artfen en Artle-

nyen, konde ontbeeren. Niets im-

mers , bevordert meer den omloop
van bloed en vogten , niets houdt
ïTieer ons bloed, in eene gepaste en
gezonde hoedaanigheid ; niets doet

beeter, onze ingenoome voedfels ver-

teeren, en in onze lighaamen over-

gaan; niets verilerkt meer, onze
fpierveezelen en vaaten ; niets doet

rneer, de natuurlyke warmte der lig-

haamen gevoelen ; niets bevorderd
beeter, de affcheiding der nutte en
ontlasting der onnutte deelen ; niets

doet zagter en voldoender, de onge-

voelige doorwaafeming bevorderen

;

niets, met een woord, is vermoo-
gender, om op den den duur, onze
.lighaamen , in een gezonden ftand

ie bewaaren, dan eene ixiaatige be-

wee-
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weeging, overeenkomftig onze krag-

ten.

II. Zo nuttig dan, een gepaste ar-

beid en beweeging is, voor de lighaa-

men, 20 noodig is ook de rust. Door
de rust, verfla hier eigenlyk den flaap:

waar door de lighaamen verkwikt zyn-
de, weeder met vernieuwde kragten
begaafd, hun werk verrigten kunnen.
Deeze rust nu, kan te veel ofte wei-

nig zyn. Is dezelve te veel, zo is zy
de moeder, van lui- traag- en vadzig-

heid, de fpysbereiding wordt verhin-

derd, de vloeibaarheid van bloed en
vogten vertraagd, veele flymige vog-
ten, geduurige hoofdpyn, en andere
ongemakken, werden hier door voort-

gebragt. Veele Schepelingen, hebben
dit, maar te laat ondervonden, door
dien zy, by goed weer, naauwlyks
uit de kooi gekoomen zynde, zich

fchikken, om aanftonds, onder het
half-dek, op den bak, in den kuil, of
elders in een hoek, in de open lucht

>

onbekommerd te gaan zitten, of lig-

gen flaapen.

Doch is de rust te min, dat by ruw-
en ftorm-weeder, den Zeeman, niet

gelden overkomt, dan worden onze
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inwendige vermoogens , niet alleen

verzwakt en verllompt, maar ook de
l-ighaamskragten verminderd ; het

bloed en vogten worden fcherp, de
gewoone en heilzaame afklcinfingcn

ongereegeld; met een woord, alles

fchikt zich, tot bevordering en voort-

brenging, van veeie en kwaadaartige

ziekten. Zullen nu de lighaamen der

Schepelingen, verkwikt worden, door
den llaap, Z)T dient evenreedig, met
den arbeid te zyn; den arbeider is de

.Jlaap zoet (z). Ja, de rust is den Zee-
man zo noodig, als de Visfchen het

water, om te leeven,

III. Onder de voorbehoedende
middelen, kan ook met regt, het be-

teugelen der driften gebragt worden,
de ondervinding leert maar al te veel,

hoe ras de Zeelieden, in 't gemeen,
-zich hier omtrent te buiten gaan. Och!
raogt een iegelyk, doch inzonderheid

de Zeeman gelooven , hoe door
gramfchap en toornigheid, het ge^

moed ontfteld, de huishouding der lig-

haamen verbrooken, de omloop des

bloeds, en alle de dierlyke leevensbe-

"weegingen, in wanorden gebragt

w-oi;-

.; ;(z) Prediker V, vcrs^ ii.
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worden, en zy niet zelden, heevige

koortfen, zwaare ziekten, ja fomtyds
een fchielyken dood, veroo.rzaaken.

Wel is waar, men heeft altoos gGcn
vermoogen, om den opbruifchenden
toorn, te dempen, doch egter moet
men waaken, om de wraakzucht, niet

in den boezem te doen? vernagten.

Die zyn gezondheid waardeert, moeC
de gramfchap als een doodelyk vergift

myden, en de wraakzugt verbannen;
en liever poogen, een M en bedaard
gemoed te bezitten, dewyl niets meer
de gezondheid der lighaamen bewaart,
dan eene ftille kalmte des gemoeds.
De vrees alleen, kan den Zeeman

ziek en doodlyk zyn: door angst en
vrees, worden zy neerflagtig, land-

ziekig (a) , en in fleepende en uittee-

rende ziekten gedompeld; de aanhou-
dende vrees, (getuige zy de ondervin-
ding ,) voor eenig naakend kwaad-,
heeft meenig Schepeling , vaak 'het ge-

vreesde noodlot doen ondervinden;
Het

(a) Lr.ndziektcn, noemen wyeen zeckeren trap
van droet2;L;cstiglieid , welke men voöriü by de on-
.bêvaai-cn Schepelingen, door het verlaatcn van hun-
ne gcliefkobsde vooru'crpen , vaderland en verahde"-
Jing van kevensvvys , aan boord , waarneemt.
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Het ontbreekt aan geen voorbeelden,
dat 'er Schepelingen zyn gellorven

,

aan die ziekten , welke zy lang ge-

vreest hadden; of die, het zy door
eenig toeval of dwaaze inbeelding, ee-

nen te fierken indruk, op hun ge-

moed gemaakt hadden. Zo dat de
vrees fomtyds meer vermoogen heeft,

om den geest derMenfchen, zodanig

neder te drukken, en hunne lighaa-

men, van den gezonden fland, te

doen afwyken, dat de keurigfte hart-^

fterkende geneesmiddelen , gepaard
met bondigfte mannentaal, niet ver-

moogend zyn, om hen óp te beuren,

en hier van af te leiden.

Hartzeer, verdriet, of droefgeestig-

heid, zyn geen ongewoone ontmoe-
tingen, binnen fcheepsboord, als dee-

ze en die, aan het herdenken wordt
gebragt, op welke eene verkwistende

wyze, hy veele goederen doorgebragt,

g.etrouwe raadslieden verworpen

,

vrouwen en kinderen, in armoede en

fchande gedompeld , ouders veele

fmaadheeden aangedaan hebbende

,

nu als een balling moet rondzwerven

;

dan wordt , helaas ! de rust des ge-

moeds gefloord, en de fterkte des lig-

haams
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haams verteerd, door dien de wer-
king , van maag en ingewanden ver-

hinderd , de eetenslust vertraagd

,

fpierveezelen en vaaten verflapt, de
affcheidingen en uitwaafemingen be-
let, en de vogten, door gemis van
verfchen toevoer van fappen, bedor-
ven worden.
Deeze driften moet men, 20 het

mooglyk is, in het begin, teegen
gaan, en deeze Menfchen, op eene
zagte en befcheidene wyze, tot ver-

andering van denkbeelden poogen te

brengen; opwekken, om het geen
voorby is, daar te laaten, hen onder
het gezelfchap, van gefchikte en vro-
iyke Zeelieden brengen, en eene en
andere uitfpanningen en beezigheid
geeven. Doch 20 deeze hartstogten
te veel veld gewonnen hebben, zyn
veeltyds alle middelen, om de2elve
te verdryven, vrugteloos; door dien
deeze lieden, maar al te vaak, hun
toevlugt neemen, tot den drank; welk
middel nog erger is, dan de kwaal
zelve, door dat het zeldzaam eindigt,
dan na verlies van eer, goederen en
gezondheid.

De v-^yn en de liefde, zyn by vec-
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len de fterkfte aller driften: op deeze
twee klippen , fcrandt meenig Zee-
man, en wordt 'er niet zelden, dan
ten kosten van zyne dierbaare gezond-
heid en leeven , ter naauwer nood
nog van gered. Daar de geneigdhee-
den, van Bacchus en Venus, de over-

hand genoomen hebben, heerscht,

noch reeden, noch verftand; zy wor-
den flaaven hunner lusten, en dus
fchandvlekken der Maatfchappy, de
daaglykfche ondervinding, leert maar
al te veel, hoe meenig Zeeman, zich

hier omtrent jammerlyk te buiten gaat,

hunne fiere geflalte wordt verdord en
verkragt, de edele lighaams-werktui-

gen, worden onbekwaam gemaakt,
zy moeten een kwyncnd leeven lei-

den , het welk als voorgefchikt* is,

(vooral wen men, ter ontheffing, van
bekoomen onheilen , kwikmiddelen
heeft moeten gebruiken,) om door
.piekten overvallen te worden. Men
zegt: hy fpiegelt zich zacht, die zich

aan een ander fpiegelt, dan hoe waar
dit ook is, en hoe overtuigd meenig
Zeeman, voor zich zelven, hier van is,

' zo heeft my en anderen , de ondervin-

ding geleerd, dat zo ras, zodanige
Zee-
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Zeelieden , maar in de geleegenheid

koomen, alle getrouwe raad en ver-^

maan wordt vergeeten; zy beyveren
zich, ev^n als of ziekte en dood^ huri

niet fpoedig genoeg zoude kunnen
overvallen, hierom poogen'zy, dooi?

onmaatigheid, losbandigheid en gede-

baucheerde leevenswyze, dezelve, tö

verhaasten. ,
ro fio ; :

. IVi Van de driften, genoeg > ört-=

zes bedunkens gezegd hebbende > zul-»

len wy nog met een woord ^ iets vart

de navolgende ontlastingen gewaageni
Eene belette of vertraagde buiks-ont-s

lasting> brengt veel te weeg, om hetj

bederfin de ingewanden, kragtdaadig

te vermeerderen > vooral wanneer dö
veezelen en vaaten verflapt z^n^ ,erl

eene aanvanklyke geneigdheid, tot

verrotting en bederving , in de warmö
buiks-ingewanden > plaats heeft; dö
fpysverteering en natuurlyke werking
der ingewanden, houden öp, de in^

genoome voedfels> worden niet be-»

hoorlyk ondergebragt , en alles khikt
zich, tot hervoortbrenging, v^an ziek*

ten. Daar anders, dooj: voldoeiiiÉè

<laaglykfche ontlastingen, veele fcha^

deiyke drek-iloffen ontlast! -wordendcrjs

- ^* DEEL» " Gg ' dq
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de lighaamen in een goeden en gezon-

den ftand bewaard blyven.

De Zeelieden redden zich dikwerf,

fhiggen afgang hebbende, door een
ruimen teug zeewater, te drinken;
twee loot Engelsch zout of room van
wynfteen, zal men insgelyks dienst-

b.aar vinden ; of drie vierdedeel loots

fennebladeren en room van wynfteen,
in€t wat corenten, rozynen ot vygen,
in een trekpot of keeteltje, en *er een
halve pint kookend water op gedaan,
daar mede zagt gekookt 5 uurs , ver-

volgens om de 2 of 3 uuren , 'er een
theekop vol van gedronken, zal aan

het oogmerk des Zeemans beantwoor-

den, doch verder, treede hier in geen
Geneeskundige Verhandeling.

Wanneer de ongevoelige uitwaafe-

ming, door eene of ander oorzaak
belet wordt, waar aan de Zeeman al

vry fpoedig onderheevig is, als hy uit

een heet beflooten , en broeijend tus-

fchen-deks komt, en oogenbliklyk
aan nat, ruuw en onfhiimig weder, en
koude nacht-luchten wordt blootge-

fteld, op 4^ fcheeps-wagten ; waar
*^oor deezezo noodige ontlastingen

.worden belet, en de lighaamen ais

t>n • ^"? J0€;ij:>-'
, ,

*.
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toefluiten, dan heeft dit tnaar al te

veel ten gevolge, dat 'er een mede-
werkende oorzaak van kwaadaartige
rotkoortfen, door gebooren wordt.
En geen wonder, dewyl anders

door deeze zo heilzaatne ontlastingen,

en gunlHge medewerking der natuur
j^

veele fchadelyke en onnutte deeltjes,

van het bloed, onverhinderd dooF
deezen weg , buiten het lighaam wor-*

den gevoerd. Maar deeze weg nu ge-
flooten zynde, worden deeze ftofferi

opgehouden en ontaart, het bloed
minder gezuiverd, de wryving in de
vaaten vermeerderd; de hitte derhal*

ven grooter, en alles werkt mede, om
de geneigdheid, tot bederf, te hel*

pen, of als eene opwekkende oorzaak|
hier toe dienstbaar te zyn. -

^'

"

Het overboodig zweeten, geeft niet

minder aanleiding, tot ziekten; dewyl
bloed en vogten, ongeregeld en ver-

fneld rondvlieten, moet het gemis der
dunne water en weiagtige deelen , het
overige bloed aanmerklyk verdik^

ken, deszdfs omloop vertraagen, en
in de kkine vaaten doen ftilftaan, en
Öus va|if tyd tot tyd, ontUarting en be-

Gg 2 der-
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derving voortbrengen, ook worden
de lighaamen, door het overboodig
zweeten, geopend, ontflooten, en al-

leraandoenlykst voor de natte, koude
en ruuwe luchtsgefteldheid , en meer
dan wel andere lighaamen , hier door
getroffen en aangedaan, zo als de er-

vaaring, maar al te veel geleerd heeft,

waarom hetzelve zo veel mooglyk,
dient vermyd te worden.
• ^y. Het verdient inderdaad, eenige
aahdagt, wat of de reeden zy, dat

thans , op de Engelfche , Franfche

,

Spaanfche , Deenfche en Zweedfche

,

O. I. C. of Oorlog-fchepen , en ook op
onze Lands-fchepen van Oorlog, de
kombuis in het ruim , of onder den
bak, maar geenfmts tusfchen-deks , zo
als op de meeste onzer O. I. C. Sche-
pen, gevonden wordt.

Ivik ftem geerne toe, dat men onze
Ö- J. C. Schepen, al$ kostbaare Koop-
vaardy-fchepen kan aanmerken, en
Mérom deeze plaats > als 't minfte

hinderend, van oudsher, heeft goed-
gedagt, — egter geloof ik, dat het
nadeel, het welk, hier door, by
vreemde Natiën; onder de Schepelin?

-15'

b

t: gen,
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gen, is ondervonden, de voornaame
oorzaak is geweest, waarom de kom-
buis , op hunlieder Schepen , niet

meer tusfchen-deks, wordt geplaatst.

Edoch de Heer N. N. is van een
ander gevoelen, zeggende: "veelen

5, hebben gemeend, dat deeze plaat-

„ fing van de kombuis tusfchen-deks,

„ nadeelig aan de gezondheid van het

M Volk was, om dat zy 'er veel plaats

5, inneemt, en door de waafem der

„ fpyzen , de lucht aldaar warmer en

5, vogtiger maakt, doch als men daar

>, teegen overilelt, dat door de deuir

„ van de kombuis, even als door een

yy futtom togtpyp, veele vuile lucht,

„ van tusfchen-deks, door den fchoor*

„ fteen, naar buiten getrokken wordt;
„ zal men deszelfs plaatfing aldaar ^

5> eer nuttig dan fchadelyk vinden. Ik
» heb zelfs menigmaalen ondervön-
« den, dat 's morgens, na dat het

„ vuur, eenigen tyd, in de kombuis,
1^, fterk gebrand hadt, de lucht tus-

>, fchen-deks, in het agterfchip, (van

iy de Konftapels kamer, tot aan de
^, kombuis,), geheel zuiver was; al^

„ hpewel 'er een groot gedeelte

^ luchts, die door de ilormluikjes in-

•t-^ •• Gg 3
.

',, valt 5
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„ valt, terftond in de deur, van de

„ kombuis trekt (b)".

Nimmer is het myne gewoonte , om
nieuwe ontdekkingen te bedillen, en
betuige zeer veele agting, voor den
Heer N. N, te hebben. Hy is een
myner vrienden, en ik hoop dat dee-

ze reflectie , geen reeden van verwy-
dering, zal geeven, egter kan niet

' voorby, om eenige vriendelyke aan-

merkingen, op dit gevoelen te maa-
ken, en hetzelve terbeöordeeling, aan
des kundigen over te laaten; veelen
is het bekend, dat de fcheeps-kombuis
en de ventilators of blaasbalgen , om.
de lucht tusfchen-deks te verbeete-

ren , op de O. I. C. Schepen , tusfchen

de Konftapels kamer en de groote
jnast, gevonden worden ; nu zegt d^
Heer N. N* in zyn keurige Verhande-
ling bl. 80, Ipreekende over de venti-

lators^ "Doch deeze werktuigen

,

„ fchoon daar toe ingerigt, zyn egter

„ van weinig nuts, en brengen byna
y) geene verplaatfing der lucht, tus-

„ fchen-deks te weeg. Wanneer men
„ de plaatfing deezer werktuigen , en

i> de

Ct) Bfit^ Genootfchap 3 deel , bl, 84,
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„ de gefteldheid vati het Schip over-

„ weegt, zal het ten allerklaarften bly-

„ ken; dat het onmooglyk zy, door
,j dezelve, de lucht overal tusfchen-

y, deks te vernieuwen, en wel byzon-
„ der op die plaats , (tusfchen de groo-

„ temast en het kabelgat,) daar de
5, ververfching het meest gevorderd
„ wordt". En bl. 83. *'Het is dan ge-

„ maklyk te begrypen, dat tusfchen-

y, deks, tusfchen de grootemast en
„ het kabelgat, daar de Soldaaten,

„ Ambagtsgezellen , en veeltyds de
^, zieken huishouden , en alwaar de
„ ververfching der lucht, ailernood-

„ zaaklykst is, de lucht door de venti-

„ htors niet veranderd wordt".
Maar nu vraag ik: brengen de

fcheeps-kombuizen , fchoon daar niet

toe ingerigt, thans meerder nut aan,
dan de ventilators? zullen dezelve,
onzydig befchouwd, wel eenige noe-
menswaardige verplaatfing en vernieu-
wing van lucht, tusfchen-deks aan-
brengen?, als men de plaatfing der
kombuis overweegt, blykt het dan
ook nietallerklaarst, dat het onmoog-
lyk zy, dat *er eenige vernieuwing
yan lucht, en wel vooral op die plaats,

Gg 4 daar.
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daar de ververfching Het irieest gevor*

-derd wordt, dat is tusfchen de groote*

'Itiast en het kabelgat, daar zo veel

Soldaaten enz. huisvesten, aan dezel^

ve kan worden toegefchreeven? en
}ioe veel uuren , brandt toch het vuur
llerk in de kombuis? immers geen zes

uuren in een etmaal , en dan nog niet

^Ue daagen; oordeelt nu G. L., of het

nut, dat 'er in deezen opzichte, aan
de werking der kombuizen wordt toe-

gefchreeven, wel zo groot is, en kan
gelyk gefteld worden, aan de, ge-r

ïioegfaam altoos werkende vermoor
gens, der Suttoniaanfche buizen. Het
-15 my niet onbekend, dat 'er trekking

en zuiging, door middel van de komi*

i)uis en fchoorfteen , wordt aange-

bragti, maar nimmer is het my gebleet

Jcen, op de O. I. G. Schepen, op wel^.

jee ik gediend heb, dat deeze trekking

•$L0 fterk was, dat 'er het geheel e ag^

t:erfchip , zuiver door was geworden

,

?;o als zyn Edele aanhaalt, ook weet ik

*3iiet, dat iemand anders , van zodaani-

ge voorbeelden, door de kombuis aan-

gebragt, eenig gewag heeft gerr(aakt>

ynaar wel van het teegendeel, ^o aJs

}net Ipewyzen wfts te ftaaven. Doch
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hebbe wel menigmaal ondervonden,
vooral wanneer de luiken door prefen-

nings gedekt waaren , dat 'er 20 door
het vuur der kombuis , als natte heete
ftoom, der gekookte fpyzen, een be-
iiaauwde walm en damp, even als een
mist , door het tusfchen-dek verfpreid

wierdt, en dat 'er ftank en onreine
uitwaafemingen , door het bedorven,
ftilllaand en opgeftopt vuil water, in

den omtrek der kombuis , wierden
voortgebragt. Om deeze en andere
reedenen, oordeel ik, dat de plaatfmg
der kombuis, tusfchen-deks , meer
fchadelyk , dan nuttig is. Zonder nog
van de meerdere ruimte, als noodlot-
tige doorbranding van 't dek te gewaa-
gen, welke, helaas! maar te laat, ont-

dekt zyn geworden. Waarom vol-

koomen in ftem, met den Wel Edelen
Heer c. rooseboom, eertyds Comman-
deur van de reêde van Batavia, om de
kombuis, uit het tusfchen-deks, on-
der den bak te plaatfen, het geene
zyne Edele breedvoerig betoogd
heeft (c).

Gg 5 By

(c) Aanmerking op lind dsor p. de wind', W.
I5-86.
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By deeze geleegenheid herinner ik

,

dat 'er inzonderheid gelet worde, dat

c}e Kok, de koopere keetels en baa-

Jien, zuiver en rein houde, en breng
dit. onder de aandagt, der Officieren.

VI. Onder geene der minile voor-
borgen, kan men brengen, deplaat-

fing of hgging der Schepen , 20 op
pnze Vader- als Buitenlandfche reeden.

^len kan voor een algemeenen reegel

houden, dat hoe veranderlyker de
lucht en h'èt weer is, of wanneer men
«ieh in zoele en heete gewesten be-

vindt; als het aanhoudend reegent, en
men zich omringd vindt door landen,

met bosfchen en ftruiken , of met moe-
ra^fen, fchorren, flikken en ftranden

bezet, men als dan ervaart, dat de
Schepelingen, daar door vry fpoedig

ziek, en de aanleidende oorzaaken,
daar toe deelagtig worden; de onbe-
ftendigheid van lucht en weeder, is

op onze Vaderlandfche reeden en
ftroomen, zo bekend, dat het geen
bewys behoeft, doch wel meest in

het voorjaar, wanneer men ook de
meeste zieken, door de befmetting of
aandoening der lucht, zal ondervin-

den.
Zal
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Zal de lucbt gezond en nuttig zyn^,

voor de Schepelingen , op een reêde

liggende, dan moet dezelve geen na-

deelige eigenfchappen hebben, noch

met befmettende uitwaafemingen, ver-

vuld zyn. Hoe meer de lucht, niet

dusdaanige deeltjes bezwangerd is^

fpruitende uit de onderfcheidene foor^

ten van bedorven visfchen, krengen

en onreinigheeden , welke op de

droog geioopen fchorren, flikken,

ftranden, als anderfints, blyven lig-

gen , hoe ongezonder en fchadelyker

de lucht , voor den Mensch moet
worden.
Het is den kundigen bekend, hoe

door 'tvermoogen dersjson, de fcha-

delyke en vogtige deelen losge-

maakt, opgetrokken, door den damp-
kring verfpreid, door al wat leeft in-

geademd, en als op een onzigtbaare

wyze, met de voedfels doorgezwol-

gen worden, alhoewel de vlugge alca-

lifche of rottige deelen, de reukzeenü-

wen% als een bewys van derzelver

aanweezigheid , onweederfpreeklyk
aandoen. De vogtige deelen, bezwan-
gerd met de rottige uitwaafemingen,

:worden zigtbaar by een verzaameld>
en
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endaalen verdikt, en gevoelig nee-
der , zo ras de zon , onzen zichtein-

der, verlaaten heeft.

Worden nu op onze of op buiten-

Jandfche reeden, deeze fchadelyke of
yogtige neiederdaalende deeltjes, ag-

^ervolgd en vergezeld, met koude en
fnerpende zeewinden , dan worden de
Jighaamen der Schepelingen , vooral

"wyl dezelve op, hunne wagten, ftil

^aan zitten , of zich ten flaap needer-

liggen, om dat 'er dan eene algemee-
ne ontfpanning, der fpieren en vaa-

ten plaats heeft, allergevoeligst aan-

gedaan. En, zyn deeze neederdaa-
lende deeltjes, gepaard met zoele en
broeijende warmte, dan worden fpie-

ren en vaaten verflapt, en 't bloed en
vogten, hellen vry fpoedig tot verrot-

ting en bederving. Vraagt iemand

:

hoe verre moet men dan welmec een
Schip, van fchadelyke bosfchadien

^

flranden, flikken en fchorren, verwy-
derd liggen, om een zuivere en ge-

zonde lucht te hebben? het is niet wel
te bepaalen, hoe verre een befmette

lucht zich uitbreid ; by voorbeeld, in

*t 'jaar 1747, heerschte'er een befmet-

^lelyke kiekte, onder de Biitfche troe.-

u.
' "

pen.
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pen, in Zeeland, doch het Esquader
van Commandeur mitchell, terzelven

tyd, tusfchen Zuid Beveland en het
Eiland Walcheren leggende , in welke
Plaatfen de ziekten woedden, bleef de
'Manfchap volmaakt gezond (d).

. 'Er zyn ook voorbeelden welke be^
vestigen , dat naar maate men met de
Schepen, van 't Land verwyderd lagy
de ziekten op de Schepen wierden on-
dervonden: zo als in 't Esquader, vaa
den Commandeur longs, in 't jaar 1 774,-

leggende in den mond van den T^ber^
is gebleekeri, dat de Schepen, die het
naast aan de wal waren , van dert

fehadelyken landdamp , begonnen
gevoel te krygen, terwyl de andere
verder in zee leggende, geen Mensch
ziek hadden (e).

Het is niet wel mooglyk te bepaa-
len, tot hoe verre zich de kring, der
fchadelyke en . onfchadelyke deeltjes,
van boschagtige en vogtige gronden
en landen, en van vlugge aromatique
luchten, of overgevoérde befmetly-
ke ziekten-ftofFen uitftrekt, dewyl
zulks aftiangt, van 't waaijen des winds,

uit

(d) LiND Middelen ter Gezondheid, bl. 34.
(c) LIND 1. c, bl. 34.
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uit ZO cenen oord: by voorbeeld, men
kan verfcheiden mylen verre, van de
Spaanfche kusten, op zee, duidelyk

ruiken, de aangenaame lucht, der ros-

maryn, die aldaar in menigte groeit)

de reuk der caneel-bosfchadien op
Ceylon, kan men eenige uuren verre,

van den oever gewaar worden; de
verkwikkende reuk derkruidnaagelen,
kan men op Amboina, op een ruimen
afftand oncfervinden. Maar wie ftaat

niet verwonderd, als hy dit volgende
met aandagt overweegt; in *t jaar 1775,
was het O. I. C. Schip V Huis Manpad

^

het Riff van Angulus gepasfeerd, cours>

houdende, naar Cabo de Goede Hoop;
den 30 November, wierdt de Scheeps-
Geneesheer geroepen, by eenen ly-

der, klaagende van heevige pyn in 't

hoofd, rug, lenden, armen en beenen,
heevige koortfen, grooten dorst, ge-

duurige braaking enz.; hem wierdt ter-

ftond een ader geopend, een braak-

middel, clyfteeren, purgeeren, lesch-

dranken toegediend, naar gelang; den
fi December, zsLg men , met verwonde-
ring, in het aangezicht en op de ove-

tige lighaamsdeelen, de kinderpokken

.uitbreeken , en wel van het famenloo-
peiv
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pend foort, den lyder wierden naar
omftandigheid , vereischte middelen
toegediend; ten tyde dat de pokken
etterden , wierden 'er noch 233, door
dezelfde ziekte aangedaaan ; de oudfte
Zeelieden waaren verwonderd, over
deeze vreemde ziekte binnen fcheeps-

boort , getuigden het nimmer gehoord
noch gezien te hebben, doen deeze
verwondering , wierdt na verloop van
eenig daagen opgeklaard; men kwani^
den 14 December y des nagts, by hel-
der maanlicht, op Caboos reêde ten an-
ker; met het aanbreeken van den dag^
kwaamen de Burgers en Compagnies
bediendens aan boord, door welke
men hoorde , dat de kinderziekte al-

daar , 3 a 4 maanden hadt gewoed, en
^nog was duurende, en 'er byna 3000
zielen, door deeze wreede ziekte,
reeds waaren ten graave gedaald; zou
men hier uit niet veilig moogen beflui-

ten, dat deeze fmetftoffen, van de
Caapfche wal, fchoon de afftand ruim
en groot was, echter op dit Schip was
overgebracht ?

De beste voorzorge dan, zal be-'

flaan, om op onze Vaderlandfche ree-
den, de Schepen, 20 verre uit de wal,

en
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en van de moerasfeh en flikken verwy^
derd, ten anker te leggen, als 't moog-
lyk is. De zelfde voorzorg, dient

men in acht te neemen, by het aan-

doen van vreemde landen, reeden en
zeehaavens. Zyn de landen by ons
bekend, voor gezonde plaatfen, dan
moest het anker, zo verxe uit de wal^

als doenlyk is, geworpen; zelfs is de
opene zee, als men 'er goeden anker-

grond heeft, verkieslyker , dan het

loopen in rivieren of baaijen , welke
door de wal of hooge bergen befloo-

ten zyn, en waar door de frislche zee-

wind, verhinderd wordt.

Ten dienfte der Schepelingen, zul-

len wy eenige kenteekenen, van een
ongezond land, overgenoomen van
den Heer lind, Proeven der Ziekten

der Europeers hla.dz. 131 > mededeelen.
Het eerfte kenteeken: van een on-

gezond land , of luchtftreek , is een
fchielyke en groote verandering, in

de lucht, by het ondergaan der zon,
yan ondragelyke hitte, tot kille kou-

de, en gaat dan meest al vergezeld,

mét een zwaaren daauw.
. Het tweede is , een dikke ftinkende

^eevel of mist, voornaamlyk opkoo-
men-
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mende, nahet ondergaan der zon; de
reuk van dergelyken neevel, is niet on-

gelyk, aan dien, van een nieuws op-

gemaakte floot of gracht.

Het derde is: menigvuldige zwarm-
men, van vliegen, muggen en andere
diertjes, welke zich op ongezonde
plaatfen, en daar veel bosfchen zyn,
pleegen te onthouden.
Het vierde: wanneer al het gedachte

vleesch, fpoedig bederft, zo dat 'er in

weinig uuren, wormen uitkruipen;
wanneer de metaalen, by voorbeeld
blanke fleutels, aan de open lucht

bloot gefteld, in korten tyd roesten

;

en wanneer een lyk , in minder dan 6
uuren, een ondraagelyken flank be-

gint te geeven.
Het vyfde kenteeken is: een foort

van zandige grond, gemeenlyk uit fyn
geel of wit zand beffaande; zo als te

Pentacola , J^hydah en op het eiland

Bonamstüf door ondervinding geblee-
ken is , voor de gezondheid ichadelyk
te zyn. q.j ^:i.;,;i(;;

De befmettelyke damp, die o^ het
heetfle van den dag,. uit zulk een zan-
digen grond opryst, wordt best onder-
kend, aan deszelf^ uitwerkfels, inde
^. DEEL, Hh WOe»:
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woestynen van JJta en Jfrika, aldaar
veroorzaakt hy den zogenaamden Sa-

tniëi'f een wind, welke in de branden-
de woestynen , terftond doodlyk is ,

voor Mensch en Beest; maar wanneer
hy over een grond heen waaid, met
gras en kruiden bewasfen, worden
deszelfs uitwerkfels ,

grootlyks ver-

zagt, hoewel hy dan ook nog ziekten
voortbrengt.

Wanneer nu eeft Schip , by moeras-
fige gronden of ongezonde plaatfen

,

ten anker legt, vooral by heet wee-
der, en de wind daar regt flreeks van
daan komt, zal men veiligst doen, het
Schip aan dien kant geflooten te hou-
den ; legt het Schip, met den kop in

den wind, dan kan 'er een zeil, voor
de fokkemast worden gefpannen, om
-de overgevoerde, fchadelyke uitwaa-

femingen van de wal, als anderünts af-

teleiden. Het zal nuttig zyn , om den
gantfchen nacht , als de kombuis

,

voor onder den bak geplaatst is; of
anders op den bak, in een gefchikt

fornuis, een vuur te branden, welks
rook- en vuurdeelen, als teegen het

zeil opgaan, en deszelfs vermoogen,
ter afweering , van eene - befmette
'

' lucht

j
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lucht, ^ich over het gantfche Schip,
verfpreiden kan.

Wordt men op zee, genoodzaakt,
om een of ander land aan te doen, in
hoop van het gebrek, dat men heeft,
'Vergoed te krygen, dan dienen alle

voorzorgen gebruikt, om andere on^
heilen voor te koomen : dan dient 'er

vooral gelet, op het Schuits- en Boots- .

volk , om dat zy in de eerlle gelee-
genjieid zyn , om voet aan land te zet-
ten, en door onmaatig gedrag, zich
op veelerle-i wyze te buiten te gaan; 'er
dient naauwkeurig gezorgd, dat zy
noch op het ftrand, noch in vogtige
hooien en krceken , noch in boschag-
tige ftreeken, zich te lang ophou-
den; noch by dag, veel min by den
avond of nacht, zich in dezelve, om
te flaapen^ neederliggen, om dat 'er
de ondervinding, de droevigfte jam-
meren van heeft naagelaaten, 20 als
het geval van den Mmiraal haddoch,
in 't jaar 1739, te Port Mahon beves-
tigd (f).

. In den jaare 1738, lag de Admiraal
BRODERiCK., in de baai van Oristigani
ten anker, 27 Man gingen aan land,

Hh 2 om
(f) LiND 1. c. bladz. 39.
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om eenig'werk te doen, wierden door
de heerfchende ziekte, van het Ei-

land, aangetast; twaalf waaren reeds

5^Jhioofdig, toen zy aan boord gebragt

wierden, zy hadden alle eene ligte

koorts, drukking op de borst, walging,

braaking van gal, fomtyds vergezeld

met ylhoofdigheid ; deeze koortfen

veranderden, in dubbelde anderen-

daagfe, en hardnekkige derdendaag-
fe , opxnerklyk is het , dat op dit

Schip, twee mylen van de wal leggen-

de, niemand ziek wierdt, dan de gee-

31en, die aan de wal geweest waren,
en waar van 'er 7 ftierven (g).

'Er zyn een aantal voorbeelden

,

welke bevestigen, dat het inneemen,
yan ververfching en versch water, op
Sf, Jago , de gevolgen van heevige
ziekten , op de O. I. C. Schepen

,

maar allereerst onder het Schuits- en
Bootsvolk, hebben doen ondervinden.
'Er zyn ook voorbeelden, van het

teegendeeJ. Voor my, keure het aan-

doen van Sf, Jago (h), en het haaien
van

(g) j. LiMD Proeven enz. , bladz. ::.J.

. (h)/Dit Eiland, is een der lo Cabo Verdfche ^\-^

l(inden: Alle Schryvers bevestigen, dat de lucht,

Van-deeze Eilanden, uittermaate heet en ongezond
'

-

is.
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van water en ververfching aldaar, in

het geheel niet af, doch, als 'er geen

dringende reedenen zyn , zou 'er ook

niet voor weezen; wel is waar, men
heeft 'er verfcheidenheid van vrugten,

veelerlei vee en gevoogelte, het wa-

ter is 'er moeilyk te haaien, fchoon

het op zich zelve befchouwd, niet van

het beste zy, zo kan het echter, tot

het kooken der fpyzen, of ten dienfte

van het leevendig vee gebruikt, en

zoo veel ruimer randfoen aan hetVolk

uitgedeeld worden, mits dat water

haaien , onder een behoorlyk toever-

zicht en met deeze voorzorg , verge-

zeld gaat: dat het Volk aan de wal ge-

koomen, zich niet te buiten gaat, met
het drinken van dit water of fterke

dranken; dat het *er vooral niet ver-

nachte, dewyl zulks meenigEuropeeër

heeft dpen fneeven; dat het noch te

Hh 3 veel.

Is. St, fj^agó is het hoofd , het Vmchtbaarfte , en 't

best bewoond, doch bergagtig en zandrig, ook iS

dit Eiland, in den reegentyd, ongezonder dan de an-

dere, en gevaai-lyk aan den vreeemdeling. Weinig-

i'laatfen (uitgezonderd Cnchaö in Guinee) zyn be-

imettelyker, dan .S'^. Jago^ en wel zo, dat het ei-

.genlyk vergeleelcen mag worden, met een Land,
daar de belmetlyke ziekte woedt, rop.erts Reyze ,

bl. 338 en 340. Staat van alk Folkeren 3 deel, bl.

186 enz. I
]
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veel , inoch onryp ooft gebruike

,

zich zorgvuldig myde , voor alle los-

bandigheid; dat het water van de wal,
niet voor zonnen opgang worde ge-
haald; dat men 'er niet te lang ver-

toeft, en zorgt, om met fchuit of
boot, voor den middag, weeder aan
boord te zyn; dat men deeze maats,
een genoegfaame hoeveelheid genever
op knoflook, of andere bittere krui-

den medegeeve, om 'er een taam^-
lyk gebruik van te maaken (i).

Als men dusdaanige voorbehoeding
in agt neemt, zal de ondervinding ftaa-

ven , dat juist niet het water noch de
ververfching , op St» Jago ingenoo-
men, maar wel de daar heerfchende
befmette lucht, gepaard met de onge^-

bondene en ruuwe leevenswys, der
gemelde Boots- en Sehuits-gezellen

,

de voornaamfte bronnen der ziekten

zyn geweest, op die Schepen, welke
met gezond Volk, aldaar gekoomen, en
met zieken van daar vertrokken zyn.

Vn. Het is genoegfaam een lege-

lyk bekend, dat men, op de O. I.

Compagnies, en andere groote Zee-
fchepen, zo by dag als by nacht, de

wache
(i) FUsJingsch Genootfcha^ 6 deel, bl. 217»
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wacht houdt, vooral in zee. De Sche-

pelingen verdeelt men , in twee quarr

tieren, het een noemt men, het Prin-

cen, en het ander Graaf Maurits quar-

tier. En in deezer voegen, wordt 'er

gewaakt. Als des avonds, ten 8 uu-

uuren , de wacht , voor het Princen

quartier wordt opgezet, dan waakt hed

tot 12 uuren. Dan begint het Volk,

van 't Graaf Maurits quartier, en

waakt tot 4 uuren, welke wacht, zee-

ker om deszelfs ongefchikte invalling,

de Hondewagt genaamd wordt. Dan
worden deeze wederom , door het

Princen quartier vervangen, en die

waaken, tot 8 uuren des morgens.

Dan begint weder het Graaf Maurits

quartier, en waakt voor den middag,

tot 12 uuren. Als dan het Volk van 'C

Princen quartier, gefchaft heeft, koo-

men zy op de wacht, en blyven, de^

Platvoet 'er onder gereekend, tot des

avonds ten 8 uuren, eer zy eigenlyk

worden afgelost. Dus heeft den twee-

den avond , het Graaf Maurits quar-

tier, de eerfte wacht, en alles heeft zyn
beloop , zo als reeds gezegd is. Die
derhalven des avonds de eerile wachc
beeft, moet in dat etmaal, ló uuren

Hh 4 waa-
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waaleen. Wie ^iet niet, het mocilyke
en onaangenaame, hier in opgefloo-
ten , en de gevolgen van dien , want
het Volk van het eene quartier, is

naauwlyks, in het aangenaamfte en
verkwiklykfte van den flaap gekoo-
men , of zy moeten uit de kooi, en
zich wederom aan de ruuwe en guure
luchtsgefteldheid blootftellen ; ^y heb-
ben geen vermoogen, als hun kleede-
ren nat geworden zyn, dezelve te droo-
gen, of andere aan te trekken; heb-
ben de lighaamen, door eene of ander
oorzaak, veel geleeden, zyn dezelve
vermoeid en afgeflooft, 'er is byna
geene gelegenheid, om door den zo
•noodigen flaap, verkwikt, uitgerust

en herfl:eld te worden. Hierom oor-

deele , dat 'er geen nuttiger en voor-
behoedender wyze, voor den Zee-
man, kan worden uitgedacht, dan de-

zelve in 3 wachten te verdeelen, als in

een Princen- , Graaf Maurits- en Ad-
miraals quartier; als dan het Princen
quarder,de eerfte wacht heeft, die zal

dan , volgens myn plan , duuren tot 4
uuren, in den aanfl;aanden morgen-
ftond; dan begint het Graaf Maurits

quartier, en waakt tot de 8 glaazen, in

de
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de voormiddags wacht; dan waakt het
Admiraals quartier, gefchaft hebben-
de, tot des avonds, als de wacht voor
het Graaf Maurits quartier, wordt op-
gezet , en zo vervolgens.

In deezer voegen, zullen de Sche-
pelingen, voldoende kunnen flaapen,
men zal de min of meer belette door-
waafeming , ongemeen behulpfaam
zyn, de vermoeide lighaamen aange-
naam verkwikken; 'er zal een gefchik-

te tyd overblyven, om hun natte klee-
deren te droogen , die aan ftuk zyn te
herlVellen, die vuil zyn te wasfchen,
en dus maar 8, en anders 16 uuren,
tot de wacht, in één etmaal, verpligt

zyn. Vraagt iemand: maar is dan het
Wachtvolk niet te zwak, om zo een
Schip te beftuuren? oordeele, onder
verbeetering , van neen, dewyl ik
goed weer, het ruime fop, vreedens-
tyd, en geen verhinderende omftan-
digheeden, veronderftel. Verbeelden
wy ons dan eens, een O. I. C. Schip,
bemand met 200 Koppen, trekt 'er af,

voor de Officieren en derzelver Jon-
gens, die niet waaken 20, en voor
zieken, als anderfmts buiten ftaat zyn-
de 15, dat is te faamen 35 Koppen;

H h 5 dm
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dan houdt men nog over, 165 Kop-
pen, welke in drie deelen verdeeld,
voor iedere wacht, nog 55 Koppen zal

bedraagen; — Hoe meer Volk, nu
op een Schip gemonfterd wordt, hoe
grooter de Scheeps-wachten , zul-

len bevonden worden. Vergelyk nu
hier teegen , een O. I. G. t'huisvaarend

Schip, dat maar met 80 of 90 Kop-
pen, in het gemeen wordt aangelegd,
trekt 'er maar alleen af 10 Koppen,
die niet waaken, zonder zieken of ge-

kwetften te reekenen, dan blyven 'er

voor ieder waclbt, maar 40 Koppen
overig. Zegt men: op een t'huisvaar-

der, is het Volk geöeffender, dus kan
men het met minder doen, ten min-
ften, het behoorde 20 te zyn? een,

kundige, zal geerne toellemmen, als

'er op iedere wacht, 20 a 25 ervaarne
Matroozen zyn, om in het wand te

klimmen, en den roergang waar te

neemen, dat zulks voldoende is; moet
men ree'üen, daar is dan immers Volk
genoeg op de wacht, het behoeft ook
alles, niet op een oogenbhk te ge-

fchieden, men kan eerst het groot,
en daar na het voormarszeil, en kruis-

.^eil, een rif uit- of inneemen,'en zo
jnec
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met de andere zeilen, naar men goed

denkt, het andere Volk is genoeg-

'faam, als men moet gy^ en örasfen,

en zulks komt immers altyd niet te

pas; de ondervinding leert, dat'erda-

.gen omgaan, dat 'er geen verande-

ring, aan de zeilagie noodig is: dat 'er

in het algemeen , te veel Volk op de

wachten is, en zy elkander maar in den

weg loopen; dat een kundig Officier,

vooral in of teegen den nacht, wanneer

hy een of andere bui vermoedt , by
tyds zyn zeilen zal doen digt maaken

,

en zo veel by houden, als 'er met vei-

ligheid gevoerd kan worden ; hoe vee-

Ie groote Koopvaardy-fchepen, doen

niet de reis, laaden enloslen, verge-

zeld met voor- en teegenfpoed, met

een geheel van Scheeps-volk, in verre

na zo groot niet, als iedere Sclieeps-

wacht, op één O. I. C. Schip, Koppen
heeft; vordert een of ander Scheeps-

werk, of opkoomend zwaar ftorm-

weêr, meer Manfchap op de wacht,

dan heeft men maar, een volgend

quartier op te roepen ; zyn deeze niet

genoegfaam, dan doet men maar, als

men nu gewoon is, men roept overal

,

en men poogt met het geheel Scheeps-
volk;
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volk, het dreigend gevaar , te booven
te koomen.

VIII. Het was niet af te keuren,
dat men , ter beveiliging , der Man-
fchap, welke jaarlyks naar O. Indien
gezonden wordt , in die Schepen

,

welke men hier toe aanlegt, eer dezel-

ve wierden uitgerust, geduurende 2 a

3 weeken, daagelyks 6 of 8 uuren, be-

flendig vuur flookte, van droog hout,
ook in een gefchikt fournuis of vuur-
draager, in het ruim; dan zal men,
als men 'er de proef van neemt, er-

vaaren , dat als de luiken worden toe-

gelegd, de rook, welke door de ree-

ten heenkomt, een ondraagelyken
ftank heeft, 't geen alleen ontftaat,

van de ongezonde dampen, v/aar me-
de het hout van 't Schip bezwangerd
is, en hier over, behoeft men zich

niet te verwonderen, dewyl de Sche-
pen, tot deeze reizen gebruikt wor-
dende , doorgaans nieuw gebouwd
,2yn, of eenige maanden, als onbe-
woond , zonder Volk en vuur geleegen
hebben, en hier door, fchadelyk en
.ongezond geworden zyn (k).

IX. Dewyl dit keurig en zaakryk
voor:

(k) j, LiND Proeven eiiz. , bl. 223.
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voordel , niets anders in zich bevat, dan

het geen ter voorbehoeding en wel-

vaart des Zeemans ftrekken kan , zo be-

merk ik nog ten flot deezer Verhande-
ling, dewyi het van geen gering belang

is: dat 'er van nu voortaan, goed toe-

verzigt werde gehouden, omtrent die

geenen, welke als Genees- en Heel-
meesters, op de Schepen, zullen wor-
den aangefteld (1); als mede, dat de
gewoone Scheeps-medicynkisten, ee-

ne fpoedige en hoognoodige verbeete-

ring, moogen ondergaan, dan door
dien zulks door anderen, reeds opzet-

telyk is behandeld, zal my hier mede
vergenoegen, en een einde maaken,
aan den zwaaren taak, welken ik op
my genoomen heb.

Zie daar dan, gocdgunftige Leezer!
deeze Verhandeling, na veel arbeids,

zo kort en zaaklyk my eenigfmts moo-
gelyk was , afgedaan. Is dezelve tee-

gen verwagting uitgebreid, zo vlye my
echter, dat zulks by een befcheiden
Leezer, verfchooning zal verwerven,
vooral wyl hy overweegt, welk een aan-
tal, onderfcheidene zaaken, in dit, 20
wel uitgedacht voorflel, begreepenzyn.

Eet
(1) Bataafsch GeKootfchap 3 deel, bl. 4j.
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r Het voorflel, hebben wy in 8 dee-

len gefcheiden , waar van verfcheide
gedeelten , wilde men dezelve wat
uitrekken, een kleine Verhandeling,
zouden hebben kunnen uitmaaken;
men lette maar by voorbeeld, op de
zaakrykheid van het 2de gedeelte,

des voorftels, daar begeert men een
berigt, belangende de beste en zee-

kerfte wyze , om de Manfchap te on-
derhouden , en dat wel in driederlei

onderfcheidene {landen, ais aan land,
op de reéde en op zee ; en dat wel

,

ten aanzien eener goede huisvesting,

kleeding, fpys en drank; zo dat, wil-

de men van alles , wat 'er in deezen
text voorkv/am, iets dat men oordeei-

'de, aan 't zelve te beantwoorden,
aanroeren , het niet moogelyk was

,

zulks bekrompei"ker te verrigten , en
even zo is het, met de andere gedeel-

ten, naar gelang van derzelver inhoud,

geleegen.

Verkiest deeze of die, zwaarighee-

den, op het een of ander te maaken,
dit zal ik my getroosten, doch wen-
fche, dat hy nimmer uit het oog ver-

iieze , dal bet eer berispt , dan verbee*

Urd is»

VVieti
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Wien is het onbekend, dat men
genoegfaam op alle nieuwigheeden

,

omtrent de uitvoering, zwaarigheeden
kan voortbrengen? hoe veelvuldige
zwaarigheeden wierden 'er voortge-

bragt, wanneer de Edele Heeren Be-
,

windhebberen, der O. I. M., konden
goedvinden , om het vry medebren-
gen der goederen, te verbieden, en
de premiën in de plaats te ftellen ; als

mede toen die der kamer Zeeland, de
drie-dek-fchepen, ten diende der O. I.

C. , begonnen aan te leggen ? Het
"wierd immers als onuitvoerlyk gehou-
den, wanneer 'sLands Vaderen kon-
den goedvinden, om de nieuwe Pfalm-
beryming, in ons Gemeenebest in te

voeren? maar alle zwaarigheeden en
opgevatte vrees, zyn als rook ver-

dweenen, alles gaat rustig voort, de
zo heilzaame ondervinding zeegen-
praalt, door den tyd, en even zo ver-

trouwe op goede gronden, zal het
ook in deezen gaan , wanneer een en
ander, de goedkeuring, van des kun^
digen wegdraagt, en de uitvoering,
maar eendragtig aangevangen wordt.
Dan dewyl dit voorftel, om aan het

yerzoek, der Edele Heeren Beftuur-

-

de:
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deren , van het onlangs opgerichte
.Genootfchap te Batavia, te voldoen,
voornaamenlyk fchynt ingericht, zo
hebbe ook in het behandelen deezer
flof, my meestal bepaald, by die Sche-
pen en Zeemanfchap, welke op Nee-
aerlandsch Indien handel dryven;
echter kan alles wat ik heb voorge-
fleid, met nut op alle andere Zeedien-
ften en Schepelingen, toepaslyk ge-
maakt worden.

Volgens verleende vryheid, in het
Programma, des jaars 1779, heb ik

gebruik gemaakt, van de uit- en in-

landfche Schryvers en Schriften, ge-

.
grond op de ondervinding; en alles zo-

r danig ingericht, dat deeze Verhande-
ling, llrekken kan, tot een handboekje,
2.0 voor Officieren, als Heelmeesters.
Zo deeze myne popgingen , het

"waare doel getroffen hebben, zal ik

my verheugen, den Zeeman in het al-

gemeen, en myn Vaderland, en des-

zelfs Colonien , in het byzonder, ee-

^ iiig nut te hebben moogen aanbrengen.

Tot heil van V VaHerlani, het Zuid, West, Noord en Oostin,

Foog' ik óe Zeevaart, en Coloniii» tt troosten.

VER-



VERHANDELING
OVER DEN

POLYPÜS OP SLYMPROP;

FÜNGÜS OF UITWAS;

BENEVENS EEN BERIGT ÉN AFBEEL-,

DING, VAN EEN ZEER NUTTIG WERK-

TUIG, TER AFBINDING DIENENDE.

DOOR

SAMUEL DE WIND.

^ ^

^/y anneer in den Jaare i77t ,' na'

het overlyden van myn Vader p. de
WIND, (in leeven Med. Doctor ^ Anat.
Cbir, et Artis Obftetricai^di Lector te

Middelburg in Zeeland,) zyne Chirur-
gicale inftrumenten in handen kree-g;

trof ik zeker werktuig aan, waar van
het gebruik my ten eenemaale onbe-
kend was, en waar van zyn Ed. nim-
nier had hooren fpreeken; dan terwyl
.ji; DEEL^ lx ïiiy
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my van agteren gebleeken is, dat hy
by gebrek van voorkoomende gele-

genheid, buiten ftaat gefield was, om
'er gebruik van te koiinen maaken

;

begreep ik, waarom zulks metftilzwy-

gen was voorbygegaan. — Hier mee
niet te vreede, en naader onderrich-

ting by myne konstgenooten , mee-
nende te erlangen, fcheen zulks hun
meede onbekend, ook gelukte dit

even min , ten opzicht van Autheuren

,

welke verhoopte, dat my hier omtrend
meer Hcht zouden byzetten.

Het leedt egter niet lang, of den
Catalogus , der Chirurgicale inftrumen-

ten, van den wyd beroemden Hoog-
leeraar PETRUS CAMPER, (te Amfter-
dam 176 1 gedrukt) inziende, vond ik,

fag, 14 No. 153, het zelve aangeftipt,

als afkomflig, van den vermaarden
HOFMANN, Cbinirgienmajor van het

Hospitaal te Maflricht, van wien myn
Vader het zelve , (gelyk my nader-

hand, uit eenen eigenhandigen brief,

agter deeze Verhandeling geplaatst,

gebleeken is,) ontfangen hadt.

Dan alzo 'er tot heeden , zo ver my
voorftaat , geene befchryving van
yoor handen, en 'er my meer dan ee-



ne gunflige gekegenheld voor gekoo*
men is, om de nuttigheid van die

werktuig te beproeven; heb ik het
niet ondienfljg geacht, den gelukki-

gen uitflag van myne onderneeming,
te gelyk met de befchryving van die

werktuig , den beoeffenaaren der
Heelkunde, aan te bieden; te meer,
alzo de manier van behandeling, zo
niet zekerer ten minden gemaklyker
voorkomt, dan het geen, totnogtoe,
door den beroemden Heer levret te

Parys (a), en anderen is opgegeeven*
Voor en aleer hier toe overgaa,

^ acht ik het noodig. L Eene korte be-
fchryving te geeven , wat men in \ al-

gemeen door een polypus en fungut
verftaat; hoe dezelve best onderfcheiden

worden, en waar zy geplaatst zyn,
van de oorzaak van hunne verfcbyning ,

op wat wyze zy voongebragt , en einde-
lyk, welke gevaarlyke gevolgen door
dezelve te weeg gcbragt worden; ter-

wyl wy dat foort van Fungeufe uitwas^
fen , welke fomtyds in verouderde
wonden, -en in verfche, door onagt-

li 2 zaam-

(2i) LEVRET Obfervattons fur la Cure Radicak déi

fhifieitrs Fo/ypes , %de editien. Paris 1759»
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zaamheid, worden te weeg gebragt,
onaangeroerd zullen laaten, als tot dit

oogmerk niet dienende , en geheel en
al buiten ons beftek zynde.

II. Eene naauwkeurige befchryving

van het werktuig, ter Afbinding die-

nende.
III. De manier van deszelfs wer-

king, zo voor de polypus als funguSy
door vier waarneemingen, welke alle

van gewenscht gevolg zyn geweest,
opgehelderd; waar uit ligtlyk blyken
zal, hoe ver dit werktuig kan gezegd
worden, het uitgedagte van de Hee-
ren levret, palucci en anderen, te

overtreffen , in die hoop , dat myne
geringe pooging, in deeze, myne
Kunstgenooten, tot nut mag ftrekken;

het geen al is, wat hier in bedoel.

I. Door den polypus, (afkomftig

van 't Grieks woord 7to>.vg , veelf en 7:üc
,

voet of veelvoet,) verftaa ik, cenige
fpongieufe vleeschagtige uitwasfen

,

van een peerschgewyze gedaante (b),

al-

(b) LEVRET Obfervntions fur Ia Care Radicale
dts phifieurs Polypes ^ planche l., fig' 3, 5, 7 et 8.

LEVRET Ut fiipra fur la Cure Raaicale ^c, pag,

4. — F. RUiscH Obferv. An. VI.
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alle aan eenen voet hangende (c), wel-

ke in de onderfcheide hoUigheeden,
van ons lighaam, als neus, keel,

fcheede, lyfmoeder, kunnen geboo^
ren worden (d), gelyk 'er mede een,
met onderfcheidene takken, in den in-

gang, van den gehoorweg, heb waar-
genoomen, (welke wegens de be-
krompenheid van plaats, niet dan met
de uiterfle moeite, en meest met by-
tende, of corrodeerende middelen, te

verdryven was). Wanneer men dan,
dit foort van uitwaslen , in een van bo-
vengemelde plaatfen ontdekt, geeft
men het de naam van pofypus, om
dat het ten naastenby de figuur heeft,

van een zeeinfekt (e), het welk dien
naam voert, en verfcheidene pooten
digt aan het hoofd heeft , terwyl het
lighaam langwerpig rond zynde, aan
gemelde pooten verknogt is.

Defungus of uitwas, is een gezwel,
't geen zonder aanhangfelen op zich
zelven bellaat, en mede aan een halsje

li 3 of

(c) NATALis JOSEPH PALUCGI Ratio facilis nart'
iim curandi Pofypos ^ Hennae 1763.

(d) Celeberr. ruischii Obferv. Anat. 77.
(e) RONDOLETus ^e P/^c/i-wy

, pars. \^png, 371»
373 ^t 374. TULPii Obfervat. Medicae, lib. I,
tap. 1t6,
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of voet vast is, doorgaans zyn zy ron-

der van gedaante , en men vindtze

van eene merkwaardige grootte , zy
worden van de polypi nog onderfchei-

den, door dien zy veel vaster van fub-

llantie , of zelfftandigheid zyn ; — zy
koomen het meest in de vagina en os

uteri te voorfchyn, en zyn ten opzigt

van hun faamenweeffel van dezelve

natuur, als de polypi, en voor waare
^olypi te houden. Dewyi nu de aan-

"weezenheid derzelve, even fchadely-

ke uitwerkfelen, als de polypi , kan te

weeg brengen, zullen wy ze in 't ver-

volg, als één foort behandelen.

Beide deezer foorten onderfcheidt

men, in die, welke i. de beide fexe

gemeen zyn, en 2, in zodanige, welke
alleenlyk tot de Vrouwelyke behoo-
ren.

Onder de eerfte, behooren de /)o-

ïypi nafales y neus- gutturales , keel-

en meaiüi auditorit of gehoorwegs- po-

lypi.

De laatfte, welke de Vrouwen al-

leen eigen zyn , onderfcheidt men
tweeledig in, i. zo^^anige als in den
binnenften omtrek van de uterus of

lyfmoeder, geboofen worden; en 2,

w?l-
\-
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welke in de vagina of fcheede voorkoo-
men, en aldaar hun begin genoomeu
hebben.
Die welke men naar den dood, in het

hart en grootere vaaten vindt , zyn
doorgaans, wanneer zy een aanmer-
kelyke groote en vaste zelfftandigheid

verkreegen hebben, alwaren zy hf
het leeven van den lyder bekend ge^

weest, ongeneeslyk ; waarom wy de-

zelve niet, dan by vergelyking en ge-

volgtrekking, zullen aanroeren.

De polypi der baarmoeder, kan
men wederom in drie byzondcre foor-

ten onderfcheiden : als i. hunne in-

planting, of begin neemende, in den
binnenften omtrek der baarmoeder;
2^ of in derzelver hals ; 3. of die op
den rand van den mond der baarmoe-
der, gevonden worden.
Dat foort, het welke in de vagina

hunnen oorfprong neemt, wordt op 't

gevoel genoegfaam onderkend, dewyl
zy eenige meerdere groote erlangd
hebbende, de vagina genoegfaam ver»

wyderen , om de plaats hunner inplan-

ting fpoedig te doen bepaalen.
Kortelyk opgegeeven hebbende

,

de verfchilleude foorten, van polypi en
li 4 Jitn^
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fungi, 20 ten opzigt van hunne bepaa-
ling, onderfcheiding, als waar te vin-

den; zullen wy thans, tot de oorzaak
van hunne verfchyning, en op wat
wyze dezelve voortgebragt worden,
overgaan.
Den oorfprong, van beide gemelde

foorten van uitwasfen , zo uit het geen
de ontleeding derzelve leert (f), als

uit de vergelyking van diergelyke
voortbrengfels , welke by de ope-
ning van doode lyken, in het hart en
groote flagaders, fomtyds aanmerklyk
te vinden (g), en voor waare polypi te

hou-

(f) PALUCCi ftipra metnfir. , pag. 12.

(g) Meermaalen heb ik polypi van een aanmerkely-

ke groote , in de a'órta , en vooral in deszelfs curva-

tuur by het hart, en in de regter en linker hoUigheid

gevonden; dan in den jaare 1770, hadt ik het ge-

noegen , eene uit het hart en de aorta van een cada-

yer te neemen , welke zyn beginfel nam , uit het lin-

ker hart , tusfchen de cohimnae carneae , vervolgens

opklom in de a'órta ^ en zig door alle de takken ver-

fpreidende , zig in de Jieederdaalenden troncq van de

aorta verloor, en volftrektlyk het beloop van deezè

vaaten aanwees ; dit cadaver , was van een uitgeteer-

de vrouw , van circa 50 jaaren , welke zeer langen

tyd met r-amborftigheid was bezet geweest, de Po-
lypiis ^ welke nog in moutbrandewyn bewaar^ hadt
(loor den tyd eene vastigheid verkreegen , waar door
^e einden zelve , zig niet dan met zeeker geweld laa-r

,

ien van een fcheiden , en teijkenen gaf, dat hy reeds

OV£X
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houden zyn , nagaande; komt het my
voor , dat het bloed of liever deszelfs

fibra^ (veezeldraad) (h), als voorbe-
reidende oorzaak, (onder de veelvul-

dige oorzaaken, behoort mede eene
venerifche dispofitie of gefchiktheid ,)
een al te groote trap van verdikking,
en lymachtigheid verkreegen hebben-
de (i) ; waar van de oorzaaken te me-
nigvuldig, en al te wel bekend zyn, om
in dit kort beftek opgenoemd te wor-
den; nog bovendien, zyne eigen-
fchap , (by de ouden onder den naam
van vis plastica bekend) welke het van
de natuur verkreegen heeft, om tot

een vleeschachtigen klomp, te faamen
te ftollen, behoud; en hier door, by
guitige geleegenheid zyne kragt oef-
ïent, in het voortbrengen van polypi

cnfungi (k).

Dit in het algemeen laatende vooraf
li 5 gaan.

over hng, in deeze holtens hadt plaats genoomen

;

waaruit befliiite , dat hunne lubftantle, uit hoofd-
ftoflelylce beginlelen beftaande , genoegfaam in keven
is,, om d'attritus of wryving van het bloed te weder-
ftaan , wyl anders zekerlyk door den tyd , zoude
moeten verminderen en verdwynen.

(h) Clarisr. GAUBil PathoL IJ5S , § 34Q.
(i) Ibidem, § 355.
(10 PALUCCi fupra mernor. , j[>ag, 23.
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gaan, gaa ik thans over, tot de wyze,
Qp welke zy voortgebragt worden.
Het is eene bekende zaak, dat men

hen zelden ziet verfchynen, dan na
heevige haemorrhagien , bloedftortin-

gen, 't zy uit neus, keel of lyfmoe-
der; in deeze bloedftortingen, wor-
den een of meerdere, ftagaderlykc

vaatjes verbrooken , doch doorgaans
in diervoegen, dat het grootfte van
de verbrookene, de meeste hoeveel-

heid bloeds ontfangende, allengskens,

volgens zynen aart van buigfaamheid,
meer en meer uitzet; en dus de zyde-
lingfche verbrookene flagadertjes, (al-

zo 'er zelden eene, afzonderlyk ver-

brooken wordt, zonder meerdere te

doen van een ryten,) door zyne op-
zetting , yernaauwende ; eindelyk in

diervoegen toedrukt, dat dceze door
den tyd geheel vertraagen, terwyl het

grootere vat nog aanhoudt, bloed af

te geeven, 't gQ^n dan ook niet ondui-

delyk, uit de figuur of gedaante der
polypi, van neus en keel, is op te maa-
ken, als doorgaans eene grootere tak,

of bel hebbende, met veele kleinere

omringd (1); de ftwgi in teegendeel,
zon-

(1) PALUCCij pag. 37.
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zonder aanhaiigfels zynde , fchynen

hunnen oorfprong, van het veroree-

ken, of liever verwyderen, van eenen
enkelen flagader, te erlangen.

Doch het is niet in den beginne der

bJoeddorting, dat deeze polypi en ƒ««-

gi gebooren worden (m); — maar
doorgaans , wanneer 'er reeds eene
verbaazende menigte bloeds verlooren

is , de lyders zwak en flaauw worden

,

en de natuur, van een der edelile fap*

pen van ons lighaam , aanmerkelyk
ontbloot, begint te wankelen, als dan
gebruikt zy haare laatfte fpringveer,

om gemelde flagadertjes te vernaau-

wen, met op de uiteinden derzelve,

^ene fpastice of krampagtige bewee-
ging te oeffenen , waar door het bloed
aanmerklyk belet wordt, zig buiten

deszelfs paaien te begeeven, en niet

dan langzaamerhand by droppelen te

voorfchyn koomt, in welk geval, de
neus , keel of lyfmoeder , nog mee
geronnen bloed bezet zynde, de con-
tinueele of aanhoudende afdrupping,
fchynt teegen te gaan ; terwyl intus-

fchen,

(m) PALUcci
, jpag. 38 , 39 (t 40,
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fchen, naar de vernaauwing der vaat-

jes, door de natuur een gelatineus of
kieevend vogt, rondsom de randen
van de verbrookene flagadertjes wordt
afgefcheiden ; en dit vogt zig met de
Jibra van het bloed, door eene leeven-

de kragt (n), welke nog in 't zelve

overblyft, (en waar van de heeling

der verfche wonden, tot een bewys
kan ftrekken ,) vereenigende, een of
meer keegels of bellen formeert, die

wegens de nabyheid der verbrooke-
ne vaaten, maar één voet, door
hunne fpecifique zwaarte te weeg
brengen , en naderhand door de by-
koomende lucht, allengskens die vas-

tigheid verkrygen, welke men in de
polypi gewa^ar wordt.
Het bh/kt derhalven ten klaarften,

dat het gevoelen, van de vermaarde
RUISCH, HEYSTER, LEVRET (o), GRAS-
HUIS (p) en anderen , welke de oor-

zaak

(n) POüPART Journal des Scavans anno 1709; en
SCHARSiviii' de Fungo. in u-ictis Berol. Method. ütud.

Med. ah hai-Lero Edit. 4to, pag. 325.

(üj LEViiET Obfervations fiir la ciire radic. des

Polypes ^ pag. 200, ^5^/6.
(p) j. GRASHUIS Genees en Heelkundige Verhan-

deling van de Scirrhus en Cancer, anno 1744»
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zaak van de poïypiy aan de uitzetting

van de membrana piiuitaria (fnotvlies),

of aan verftopping, welke in de ductiis

excretorii ,
(afklenfende vaatjes, der flym-

klieren,) gefchiedt toefchryven, niet

alleen in deezen geheel van grond ont-

bloot is , maar zelf ten eenemaale ver-

valt; vooral, wanneer men nagaat, dat

in de polypus enfangus , by naauwkeurige

ontleeding, geen voetftap ofeenigbe-

wys, van eene inwendige organifatie,

of werktuigelykheid van deeltjes, wel-

ke vooraf beftaan hebben , of thans be-

ftaan , te vinden zy ; ten waare men dat

ibort, het welk onder de hydatides be-

hoort, 'er onder wilde reekenen. —
ïn die gevallen, vindt men fomtyds

onder de bekende hydatides, (welke

uit eene menigte van bloedvaatjes be-

flaan> als met aderen doorweeven,

2;oo ook zeeker foort van gezwellen

,

die uit verilopte klieren gebooren wor-

den, van meerdere en mindere groote

en zelfftandigheid , en waar van het

kenmerk is, dat zy langzaamerhand,

en zonder bloedftorting geformeerd

worden, en dus, fchoon mede aan

een voet hangende, geheel en al van
dé
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de polypiy 20 in oorzaak als vorming,
verfchillen.

De naaste oorzaak, van de vorming
der polypi en jungi , afgehandeld heb-
bende, gaa ik thans over, tot de be-
fchouwing der fchadelyke effecten of
uitwerkfelen, welke de opgenoemde,
in het menschlyk lighaam, doorgaans
te weeg brengen.
Dat onder de gevaarlyke toevallen,

waar door het leeven van den mensch,
van langzaamerhand uitgebluscht

wordt , de polypus en fungus te houden
«yn, leert de ondervinding maar al te

dikwils; deszelfs fchadelyke uitwerk-
felen , in 't algemeen hangen af, van
de onderfcheidene deelen, waarin zy
gebooren worden.

Polypi na/aks die in de neus hun zit-

plaats neemen, ontfieren het aange-
zicht, beletten den doortogt der lucht

en reuk, maaken door den tyd, eene
zekere grootte verkreegen hebbende,
eene gevoelige drukking in 't hoofd,
verhinderen de uitloozing van pituita

of fnot, geeven mede belemmering in

de inademing, fpraak en doorzwel-
ging, vooral wanneer zy door hunne
- groot-
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grootte, het agterfle gedeelte van de
fieus vervullen , en het velum pendulum
of neederhangend verhemelte druk-
ken, (q) en (r).

Polypi gutturaïes. De keel wordt
door hun zeer gevoelig aangedaan, al-

zo zy dikwils door hunne grootte, uic

de neus in den oefopbagus of flokdarm
nederzakken, of ook hunnen oor-
forong, uit het bovenfte gedeelte vaii

oen flokdarm neemende, de inzwel-
ging beletten, en door den lyder, als

met geweld worden naar beneden
gedreeven, 't geen niet dan zonder de
uiterfle fmert gefchieden kan, dewyl
de polypus, door zyne beginneeming
wordt tegen gehouden.
Nog kan men hier byvoegen, dat

zy de ademhaling, in diervoegen dik-
wils in een oogenblik des tyds belet-
ten , dat de lyder in gevaar is , van te
verftikken , en zodra dit wederom op-
houdt, brengen zy door geduurige
aanbotfing op het epiglouis en larynxy
een foort van hoest te weeg, welke

voor

(q) T^t hier van een fr^ye afbeelding by nicoi».
TULP , Obferv, Medic. lib. I , Obferv, 36 , pag. 48.

(rj De Vermaarde ruysch , heeft dezelve mede 'm
ht'iAntrumHigmqn gevonden, zie vol, I, Obferv. -ji.
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voor den lyder allerlastigst valt, en
met aaneenfchakeling van toevallen,
naar ontaarting zyner vogten, hem in

de cacQcbymia of kwaadfappigheid doet
vervallen , die hem (wanneer zyne
kwaal door verzuim als anderfints, on*
geneeslyk wordt,) naar veele folterin-

gen , in 't graf fleept.

Polypi en fungi, vaginaks en uterinK

Doch eene andere plaats, welke meer
duisterheid by zig heeft, en waarin
men zoo fpoedig, de exiftentie of aan-
weezenheid, niet kan' ontdekken, is

de uterus of baarmoeder. Dat dit

deel oneindig meer, met foortgelyke
ongemakken bezet zy , dan doorgaans
bekend is, en dikwils niet dan door
den dood , en by het openen der ly-

ken ontdekt worden, is my zelve in

zeker geval gebleeken, 't welk ter

zyner plaats , zal aanhaalen.

Polypi vaginales. De vagina of fchee-
de , wordt of door fungeufe of poly-

peufe concreties , of faamgroejingen
aangedaan, welke over het algemeen,
minder fchadelyk zyn, dan wel, dat

zy dit canaal verengende , de coïtus aan
de zyde der vrouw, ongemeen pyne-
lyk maaken, zynde buiten dien, door

hun:
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hunne toeneeming in grootte, in ftaat,

om eenefemi proiapfus vaginae^ of hal-

ve uitzakking der fclieede , te weeg te

brengen (s), zy worden door het on-

derflaan erkend, en zyn fomtyds van
buiten, zonder eenige verwydering
der fchaamdeelen, zigtbaar (t).

De uterus i de gevaarlykfte zitplaats

der polypi en fungi, wordt gelyk te

vooren gezegd heb , of in zyne holte

of in den hals , of op den rand der
mond, door gemelde gezwellen aan^,

gedaan.
Over het algemeen, noemt men het

eerfte foort gevaarlyk, om dat zy i.

de uitvloeifelen vertraagende , gele-

genheid geeven tot obflructien of ver-

ftoppingen , moeilyk te ontdekken,
2. door hunne grootte, dit deel belem-
meren, en voor de bevrugting onvat-'
baar maaken; 3. en eindlyk, door
verbastering aanleiding geeven, tot

ontvellingen of excoriatien en carcino*

X, DEEL, Kk mu',

(s) jOBi A MEERREN Óbferv. Bied. Chirt4rg. Amft,
i6Si,pag. 250-25S'

(t) üe Schaamte der Sexe , hier weinig op verdagt

,

doet hun dikwils jaaren agter-een •, dit ongemak voot
een foort van uitzakking aanzien , waar door de Ge-
nees- of Heelmeester verfteekeu blyft , ovn de noodi-

ge hulp toe te brengen.
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tnatetife affecties , of kankeragtige aan-
doeningen, welke terwyl zy, in de
holte der baarmoeder beÜooten zyn

,

niet gemerkt worden, voor en aleer
zy reeds dit deel, op eene allergevaar-

lykfte wyze hebben aangedaan.
Buiten de naadeelige gevolgen,

brengen dezulke , die in den hals der
baarmoeder gevonden worden, de ly-

deres dikwils in een groot gevaar, want
eenmaal een zekere groote verkree-
gcn hebbende, worden zy even als

omtrend de abortus , van aas maan-,
den plaats heeft, door de faamtrek-
kende kragt der lyfmoeder, die dezel-
ve van alle kanten omringt, uitge-

dreeven , en blyven terwyl zy genoeg-
faame vastigheid hebben , aan hunnen
voet hangen; waar door de lyfmoe-
ders mond zig niet kunnende fluiten

,

aanleiding geeft, tot aanmerklyke
bloedflortingen, welke, in het eerst,

maandlyks vermeerderen, doch na-
derhand daaglyks ftand grypende,
door geenerhande middelen konnen
gedempt, of voorgckoomen worden,
en dus de lyderesfen in 't kort, in dier-

voegen hunne leevenskragten doen
verliezen , dat eindlyk de waterzugt

,

eeu
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J

een einde van alle haare fmerten-

maakt.
r ^

L^it alle deeze kennheWéfi , de ge-

vaarlykheid der polypi en ftin^i , 4n op-
genoemde deelen aangetoond hebben-
de, gaa ik over, tot de befchryving/
van een hulpmiddel, het welk ik als^

nog het beste oordeel , der gene die tot

heden , voor dergelyke gevallen zyn^

uitgedacht, en waar van hoop, dat

myn Leezers , welke zig op het be-
handelen , van foortgelyke ongemak-
ken, hebben toegelegd, het zelfde

voordeel moogen trekken, 't geen my^
in deezeh is te beurt gevallen. ^

II. Dit werktuig afgebeeld {plaat i.)

agter deeze Verhandeling geplaatst,

(figuur I.) is faamgefteld, uit een foort

van een vrouwe catether (a) (a) van
zilver, maar een weinig langer en aan
zyn uiteinde, ('t geen men den conduC'^.

tor anfaCj of geleider van den ftrik

noemt,) wat omgeboogen, heeft ver-,

der een ftilet van het zelfde metaal (b),

't welk tot aan het einde van de catether
kan ingefchooven worden, en door
de beide zydélingfche openingen (cc) j

even 'als- in de vrouwe catether, zig

Kk 2 aan
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aan het oog vertoont; door middel
van' dit ftilet , omvat men het oog (d)

van een zyde koordtje, dubbel ge-
vouwen, het welk ruim een el lang
^ynde, de helft korter wordt, zo draa
het om het fliletje gepasfeerd is, en
dus het oog van de catether vult, ter-

wyl de koordt hier door, als aan ge-
melde catether verbonden blyft.

Het zyde koordtje is dubbel (e)

(e) (e) (e) (e), gelyk gezegd heb, en
moet in lengte, naar evenreedigheid,
van den affland van het gezwel, 't geen
men zal afbinden, bepaald worden,
koomende het anderfints, op een duim
of twee niet op aan, en aan deeze
verdubbelde koordt, worden verfchei-

dene ronde coraalen (f), van een zeer
hard hout, (waarvan de bekende pa-

ternosters gemaakt worden,) ten ge-
tale van 33 a 34 geregen; het mag de
lengte van i§ voet of een halve el heb-
ben, en heeft veel overeenkomst,
met de zogenaamde paternosters; de
beide einden van het koordtje, gaan
vervolgens in een cubus (fig. i.) (g),
(oftaariingswyze werktuig) van yvoir,

(welke aan twee zyden geheel open
is,)
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is,) (fig. 2.) (h) (h) door eene kleine

ronde opening of gat (fig. i-) 0)> J^

den cubus.

Deeze cubus, heeft in 't midden een
as of fpil (fig. 2.) (k) van ftaal, die

voorzien is van een kleine opening
(fig. 2.) (1), om de beide einden (fig. i.)

(m) van de koordt, door te laaten,

welke van daar, directlyk uit den cu-

bus gaan, door eene opening (fig. i.)

(n) in eene diametrale linie, van de
twee voorige gefield; wordende, met
een of twee knoopjes, voor het terug
gaan teegen gehouden. Aan den as
van de cubus is gevoegd, een klein

tandrat (fig. 1.) (o), 't welk men, door
middel van een fleutelsgewys handvat
(fig. 2. (p), naar begeerte kan om-
draaijen , en het geen voor het te rug
gaan teegen gehouden wordt , door
een fnik of veer (fig. 2.) (q), wanneer
men ophoudt met om te draaijen; zo
dat deeze machine, in het klein, by
een axïs in peritrochio of windaas , kan
vergeleeken worden. Nog dient by
dit werktuig een tang, om de polypi te
omvatten, gevoegd te worden, terwyl
my met veel vrugt bediend hebbc,
yan een inftrument, in de manier van

Kk 3 de
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de p'mce afeauxgerme vg.n den fleer

LEVRET (ii)? dog kleiner en fubtiler

vervaardigd, (zie verder plaat i. fig. 3.)

hier agter.

III. Het gebruik van dit werktuig,
is zeer eenvouwdig, en juist niet moei-
lyk om te volbrengen, de afbinding

vry zeker; verdienende, daarom, den
voorrang, booven het geene, reeds

ter afbinding is opgegeeven (v).

Men neemt de catether, (die wy
voortaan conductor anfae, ofgeleider van
den ftrik zullen noemen,) in de linker-

hand, en met de regter, de fungus of

folypus, het zy met de vingers of tang,
gevat hebbende, laat men (na alvo-

rens de coraalen (fig. i .) (f) (f) , langs

de dubbele koordt, een weinig naar
beneeden gehaald te hebben,) de tang
(fig. 3.) en het uitwas, of den polypus,

welken men wil afbinden , pasfeeren

,

door

(u) LEVRET Acouchemens laborieux fevonde plan-
che de la fu'ite ^ fig. lo.

(vj) Een voordeel, 't welk men in deeze methode
booven alle anderen heeft, is, dat men geene mede-
helpers noodig heeft ,^ dewyl een handig Chirurg\n

,

jn dit geval genoegfaam in ftaat is , do,or middel van
de veer of fnik , ecu hand ruimte te hebben , waarom
ook zyne bewerking, ten opzigt van de Lyderes, te

minder teegenftand zal vinden , dan wanneer 'er nog

een twecdt, tot gemelde operatie vereisclit wierdt.
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door den verdubbelden draad (fig. i.)

(e) (e), even onder het oog (fig. i.) (c)

(c), van den geleider van den ftnk;

den conductor of geleider als dan op-

waards brengende, en koomende by
den hals van het gezwel, doet men de

coraalen , door middel van de vinge-

ren opfchuiven , tot dat zy den hals

van het gezwel beknypende , met de

vingeren, geen verdere voortftuwing

toelaaten, vervolgens brengt men de

cubus (fig. I.) (g), (reeds aan het dub-

bele koordt vastgemaakt) tot teegens

de coraalen; men doet dezelve op-

waards ryzen , door middel V9.n het

tandrat, 't welk wel haast den hals van
't gezwel beknypende , 't zelve toe-

ftropt, en te gelyk alle leeven, in dat

deel doet ophouden.
Om hier van overtuigd te zyn, be-

hoeft men i a 2 vingeren in te bren-

gen, wanneer men duidelyk, eene op-

zetting van 't gezwel zelve , zal gewaar
worden, en by aldien het zig laat

zien; eene blaauw en paarfche cou-
leur aanneemt.
Hier van wel overtuigd zynde, neemt

inen den conductor aujae terug, 't geen
Kk 4 een-
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eenvouwdig door het terug trekken

,

van het zilver ftilet (b) gefchiedt, als

wanneer gemelde conductor loslaat;

en men fchuift nogmaals de coraalen

(door de vingeren geholpen) naar boo-
ven, men windt het tandrat één a twee
Hagen om , waar door dat gedeelte

van het koordtje , het geen om het

Metje gezeeten heeft , ingewanden
wordt, terwyl het gezwel, hier door,
te vaster beklemd raakt.

Dit verrigt hebbende, kan men het

tandrat, met een lint of draad aan het •

lyf of hemd vast maaken , dan wyl
dit aan eenige moeilykheid of hinder*

paaien, onderheevig is, vinde ik be-

ter, de dubbele koordt, tusfchen de
laatfte 2 a 3 coraalen, met een touwtje

of draad af te binden, of naar het ont-

winden van het tandrat, (op welken
tyd men de handen ruim heeft) de bei-

de einden koordt, (van het tandrat ont-

ilaagen) op een llukje hout nader toe
te binden, (zie plaat i. fig. 4.) (r), om
dus het ftaale tandrat voor roest te

bewaaren, het geen buiten twyffel |

zoude plaats hebben, indien men 'er

bet zelve aan liet, het welk dan ook
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tot myn leedweezen, fchoon het al-

voorens met linne omwonden hadt,
heb ondervonden.

Hier teegen valt natuurlyk in te

brengen, dat indien men de einden
van beide de draaden, op een ftokje

kan faambinden , en zulks op het laatst

wanneer het gezwel toegekneepen is,

ter bewaaring van het tandrat nood-
zaaklyk wordt, waarom men dan het
tandrat noodig heeft, terwyl als een
generaale ftelreegel in de heelkonst,^
de eenvouwdige , wanneer zy voldoen

,

booven de faamgellelde, welke meer
omflag hebben, verkiest.

Dan hier op antwoorden wy, de
nuttigheid van dit tandrat ondervon-
den te hebben, alzo dit werktuig van
een fnik of veer voorzien zynde, on-
der deszelfs behandeling , geleegen-
heid geeft, om de vingeren ruim te

hebben, die men intusfchen, naar
maate men het tandrat omdraait, ge-
bruiken kan, om den polypus cnfungüs
te obferveeren, en de coraalen naar
booven te fchuiven.
Het teegengeftelde heeft dikwils

plaats, in de manier van afbinding van
Kk 5 den
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iien Heer levret, waarin men de bei-

de ,handen noodig hebbende, gevaar

loopt, dat door 't affchieten van den
zilveren draad, of door 't ontglippen

xier vingeren, de polypus voor een ge-

xieelte wordt afgerukt, waarop dik-

wils bloedflorting kan volgen, of ten

minde de operatie ten deele mislukken

kan.
Voeg hier nog by, dat men door

middel van dit tandrat, veel beeter in

ftaat zy , by trappen , de toeknyping

ter uitvoer te brengen, dan wanneer
zulks in het donkere, of in eene' plaats

welke ver van de hand geleegen is,

.(Qp eenmaal) gefchiedt.

Dit wydloopiger voor af hebbende
laatengaan, ais juist een der voorreg-

ten , van bovengemeld werktuig zyn-

de, gaa ik thans over, tot het opgee-

ven van vier gevallen, waarvan naa-

melyk drie, in de baarmoeders mond,

en een in de neus, plaats hadden, zyn-

de het eerde foort, in deeze landen,

(in kwaadfappige geftellen ,) - waar by
de menfes buiten tyds ontbreéken,)

.menigvuldiger, dan men wel zou den-

rken, terwylhetlaatde, niet in verg e-»

ly-
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lyking met de andere te trekken is, als

meest in drooge en bergagtige landen,
voorkoomende.
Het eerfte van deeze vier, in het

jaar 1772 voorgevallen zynde, hadt ik

reeds lang deelagtig konnen maaken,
dan liever van den gewenschten uit-

flag van deeze methode, ten vollen
willende overtuigd zyn, heb ik met
reeden zulks uitgefteld; thans gaa ik

over, om dezelve fuccesfivelyk op te

^eeven.

EERSTE GEVAL.
Het was den 4 Aa^iustus 1 772 , wan-

neer geroepen zynde, by de vrouw
van Hendrik van Zaasjen , Mr. Metfe-
laar binnen deeze ilad, (welke vrouw
toen ter tyd 26 jaaren oud zynde, op
den 9 April van het zelfde jaar, ver-
lost was, van een leevendig kind,) by
myne komst vernam, dat zy feedert
dien tyd geklaagd had, over heevige
pyn in den onderbuik, verzeld met
de gewaarwording van een bal of dik-
te, (verfchuifbaar zynde) en in de regio
hypogastrica, eeven boven het fchaam-
been, zig nu en dan uitwendig, zo hefi

fcheen^
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fcheen , laatende gevoelen. Zy was fee-

dert haare verlosfing, op verfchillen-

de tyden, veel bloeds kwytgeraakt, en
hier door buiten kragt , en in een ilaat

van confumptie of uitteering ; en wan-
neer de bloedvloeijing, (welke om de
14 daagen zig het fterkst vertoonde,)
een weinig verminderde, volgde 'er

fpoedig, eene witte vloed Jluor albus;

die met eenen zeer kwaaden reuk ver-

gezeld ging.

In deezen toeftand, haar van tyd tot

tyd examineerende , fclireef ik diverfe

middelen voor, doch alle zonder mer-
kelyke vrucht.

Den 4 Augustus y (de dag, waarop
by haar op het onverwagtst geroepen
wierdt,) was gemelde bal oï fungtis

,

uit de uterus in de vagina gekoomen,
en wyl de patiënte, niet anders dagt,
dan een abortus of misval te zullen on-
dergaan, hadt zy alvoorens een vroed-
vrouw laaten haaien, die in dezelve
ineening, na 'er lang aan getrokken
te hebben , (terwyl de vrouw erbarme-
lyk fchreeuwde) zig verbeelde, dat

het de lyfmoeder zelve was, welke
omgekeerd naar beneeden zakte; zy
tragte derhalven, deeze wederom in

haa-
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haare plaats te brengen, doch zulks

mede weegens heevige pyn niet luk-

kende, liet zy myne hulp verzoeken;
wanneer, hand aanflaande, wel haast
gewaar wierdt, dat dit gezwel van ee-

ne niet natuurlyke geftalte was, en
geenfints tot de lyfmoeder behoorde;
en wyl de vrouw door voorafgaande
bloedvloeijingen, ongemeen verzwakt
en vermaagerd was, kon ik de eene
hand inbrengende, terwyl de andere
op de regio hypogastrica geplaatst was,
de lyfmoeder zelve duidelyk, en als

natuurlyk van groote, gewaar worden:
Het was eerst den 7 Augustus ^ dat

ik geleegenheid hadt, dit gezwel, het
geen een waare fungus uterinus was

,

aftebinden.

By het onderflaan bleek het my,
dat deeze zyn begin nemende, op den
afftand van \ duim, in den hals van de
baarmoeder, iets grooter was dan een
ganzen-ey, (zie plaat i. figuur 5.) en
wanneer de hand te rug getrokken
hadt, de vagina geheel vervulde.

Ik verrigte de afbinding zonder me-
dehelpers, met weinig moeite, en
verliet haar, ten vollen bewust, myn
oogmerk te zullen bereikt hebben; de

vol-
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voTgerude dagen was 2y ongemeen
weivaarende, en wierdt geen droppel
bloeds gewaar , het welk aan de ver-

plaatfing van den jungus, welke thans
geleegenheid gaf, dat de lyfmoeders
mond zig floot, toefchreef.

Den 14 Augustus f viel de draad,
die tot de afbinding gediend hadt, met
het daar by zynde tandrat en eoraa-

len af, en den volgenden dag, hadt
ik het genoegen, de fungm (zie plaat-

I. fig. 5.) te zien volgen, met dien ge-
wenschten nitflag , dat de pyn en on-
gemeene vloed, van het oogenblik
der afbin3ing, geheel verminderd, op-
hielden, en de patiënte, met het ge-

bruik van het extract coftic, peruv. , on-
der de gedaante van pillen , in 't kort,

tot haare voorige kragten terug kwam

,

terwyl zy feederd , van alle haare toe-

vallen, volkoomen herfteld is, en tot

heeden, eene gewenschte gezondheid
geniet.

TWEEDE GEVAL.
Het tweede geval, veel gevaarlyker

en langduuriger , hadt plaats, by de
cgtgenoote van den Heer Keyzeri

Konst-
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Konstfchilder binnen deeze ftad. Dee-
ze Juffrouw, van een bloedryk er*

phlegmaticq temperament , circa j^f
jaaren oud zynde , wierdt in Januarf
ny4) door koorts, en eene catbarrale

Jïuxie, op het hoofd en tanden aange-
tast, waar by zig vervolgens eene
heevige bloedvloeijing vertoonde, zy
was te vooren van 334 kinderen v«r-«-

lost, en doorgaans na haar kraambed,
vry gereguleerd geweest. b
De vloed, niet teegenftaande zy yi#

tyd tot tyd geneesmiddelen gebruikte'^
telkens vermeerderende , bragt te-

weeg, dat gemelde, op het laatst vartr

Augustus bedleegerig wierdt, en gé^
duurende neegen weeken, met kleineï
ftortingen, het bed moest houden, tep-*^

wyl zig nu en "dan ftukken en klonters^'

geronne bloed lieten zien, (waar na-

de vloed egter allenskens, een weinig
begon te verminderen,) dan deeze ly-

deres, in denkbeeld zynde, dat haafe'.

jaaren, en de te verwagtene vermin-
dering van maandelykfchen vloed, de^
oorzaak van haare kwaal uitmaakten,^
bleef onbekommerd , in het gebruik
van huis^middelen voortgaan, een ie4,

ders raad zónder vrugt opvolgende ^i

'^
, ter-
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terwyl de aanhoudendheid der vloed ,

haare kragten in diervoegen uitputte >

dat zy geheel buiten flaat geraakte,
haare huishouding waar te neemen,
en de eerfle beginfelen van de water-

zugt, anafarca (tusfchen vel en vleesch)

onderging, zynde kort daar aan, over
het geheele lighaam dik en opgezwol-
len.

In deezen Haat was het, dat ik op
den 6 November 1775 , voor de eerfte

reis by haar geroepen wierdt, wan-
neer zo veel mooglyk, door abfor-

beerende en ligt adflringeerende mid-
delen , uit de testae ovorum pp, en pul-

vis terrae catechu &*c,y den vloed te-

genging, terwyl, door voorgaande
verhaalen, mede in denkbeeld ge-

bragt was, dat haare maandelykfche
vloed, langs deezen weg, een einde

flond te neemen.
Doch naauwlyks haar 4 a 5 dagen

geviüteerd hebbende, kwam haar toe-

ftand, my nog veel gevaarlyker voor,

dan in den beginne gedacht hadt; en
begrypende , hoe noodzaaklyk het

was, my vooraf te verzeekeren, of 'er

geene plaatslyke oorzaak, hetzy in de
lyfmoeder of 'j;ö£i/ïfl, ilandgreep; ver-

zocht>
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20<:ht ik haar te moogen onderflaan
^

(my op dien tyd vlyende, de waare
oorzaak te zullen ontdekken,) wJl

lang zoekens egter, kon ik. niets ge-

waar worden; waarom verpligtwierdt,

my aan eene indicatie of handelwys te

houden, overeenkomftig met de blo-ed-

vloeijing en waterzugt, 't welk ook
niet geheel, voor een tyd zonder
vrugt was.

Dewyl haar Ed. , op aanraaden van
anderen, meermaalen gebruik gemaakc
hadt, van rooden wyn op caneel ge-

trokken, nuttigde zy hier van, daag-

lyks een once of vier, dog mede zon-
der vrugt, het geen dan ook (zo draa

het tot myne kennis was gekoomen,)
volftrekt verbood, laatende in plaats

van deeze middelen , by aanhoudend-
heid het extract» cort, peruv,, conferva

rofar, ruhr,^ puh, terr, catecbu, hec
pulv. test. omrism &c, gebruiken,
waar door het my gelukte, haaren
toeiland niet alleen draaglyker te

maaken, maar zelfs de anafarca merk-
iyk te doen verminderen, vermyden-
de in d,eezen, alle verhittende midde-
len , waar door zy geduurende den
winter, wederom in ilaat geraakte,
„r, DEEL. Li om
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om het opzigt over haai'e huishouding
te konnen waarneemen.

Al vroeg in het voorjaar, kwam de
bloedvloeijing wederom te voorfchyn,
en wel in diervoegen, dat wanneer zy
een aanmerklyk verlies hadt onder-
gaan , deszélfs couleur allengSkens
verminderde, en uit gebrek van krag-

ten, in lympha of wei overging, 't

welk altyd eenig rood behield, Qoiure

du chair,) blyvende dit aanhouden, tot

dat haare kragten in diervoegen ver-

meerderd waren, dat het roode ge-

deelte van het bloed, merklyk her-

fteld was , wanneer zy van nieuws
langzaamerhand, tot haar voorig ver-

val van kragten verviel, en op het
punct Hond, van geheel door de wa-
terzucht te zullen overlftelpt worden.
Den I Maart 1776, wanneer dit ge-

val, tot eenen zeer grooten trap van
gevaarlykheid geklommen was, nog-
inaals my willende verzeekeren, of'er

'eenig vreemd lighaam, zig aan den
mond der baarmoeder onthield; hadt
ik by het onderflaan , eindelyk het ge-
luk, Qen fungus van de grootte als op
<(plaat I. fig. 6.) is afgebeeld, te ont-

dekken; zytide gQvnQÏdQ Jungus , even
jnet
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tntt de toppen der vingeren te berei*

ken^ en als in den hals der baarmoe-
der bekneepen^ waarop haar, niet

zonder veel vergenoeging, eene fpoe-

dige verlosfing , van alle haare toeval-

len beloofde, en het werktuig ten dien
einde , in order bragt ^

Den 3 Maart) myné lyderes> op
een rustbank, overdwars, met beide
de voeten op een Hoof, en eenige kus-

fens agtcr den rug geplaatst hebbende,
verzocht ik den Hgqv Keyzer ^ haarEgt-
genoot , my alleen in de afbinding te

adfifteeren; bragt vervolgens de vin-*

geren in de vagina , waarop éc fungusj
met een lange en fmalle tang, (plaat f.

fig. 3.) naar my haaiende, van langzaa*
merhand geleegenheid kreeg, om 'er

tn€t de linker vinger agter te koomen,
-en zyne waare grootte te bepaalen.

Naar het my voorkwam, hadt het
op dien tyd , volmaaktlyk de gedaante
vAn een middelmaatigen appel, (zie

E
laat 1. fig, 6.) hangende aan een klein

alsje, zyn begin in h€t midden der
baarmoeders mond neemende, het
was boven dien van een vry vaste zelf*

ftandigheid^ dit zelve veroorzaakte
my veel moeite, eer, naar genoegen,

Li 3 het
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tiet fnoer kon ombrengen, alzoo dee-

ze fungüs , door bezetting van den
mond van het os ut^i, wa'ar uit hy
even gepasfeerd was, dikwils ontglip-

te, en dus verpligt was, van nieuws te

beginnen (w).

Na eenig toevens, en na het los-

gaan van een fnoer, gelukte het my
eindlyk, het gewenschte oogmerk te

bereiken , waarop haar Ed. te bed ge-

bragt, flilte en rust liet genieten.

, Byzonder hadt ik reeden om vol-

daan te zyn, wanneer des avonds te

rug koomende vernam , dat de vloed
(welke tot dien morgen hadt aange-
houden,) feederd de afbinding, oo-
.genbliklyk was opgehouden, en de
lyderes, na het nuttigen van vleesch-

nat, eenige uuren rust hadde genoo-
ten, en hier door merklyk verkwikt
was.

Ik had den draad met de coraalen,

ten getaale van ii, (om het tandrat

voor roest te bewaaren, gelyk te voo-
Ten gemeld heb,) aan een klein ftukje

houts

(w) Ongelooflyk is het, hoe weinig aandoening,
de lydcrcslen , van deeze bewerking hebben , alle be-

tuigen zy eenpaarig, buiten zecker iboit van lastig

gevoel, geen de rainile pyn gewaar te worden.
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houts verknogt, even buiten de vagina

gelaaten, doch door de terugwyking
der lyfmoeder, die eenigfints met het

gezwel , in de afbinding , needer-

waards was gehaald, was zulks met
het daar aan zynde fnoer, in de vagina

terug getrokken , waarom het met een
ftukje linnen, om alle fmet voor te

koomen, omwond, en dus egter myn
oogmerk bereikte.

Den volgende avond, by haar 'ge-

roepen zynde, hadt zy eenige flinken-

de ftof geloosd, welke aan zyne pap-

agtigen aart wel draa erkende, de fub-

'llantie der fungus te zyn, die door
voorafgegaane ontglipping teer gewor-
den zynde, gebarften was , en zyne in-

wendige pulpeufe of papagtige zelf-

ftandigheid, hadt afgegeeven, wan-
neer met het appliceeren, van doeken
in azyn natgemaakt , de ftank wel
haast wegnam, en de patiënte, tee-

vens van haare ongerustheid onthief.

Den derden dag, na de afbinding,

kwam de dubbele draad met de coraa-

len , en een gedeelte van de vleesch-

agtige zak, di^ meerendeels gerot was^.
^

te voorfchyn, feederd heeft zy nim-
mermeer, eenige ftorting of onmaati-

Ll 3 g^
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gen vloed vernoomen; haare maande-»
lykfche ontlasting , verfdieen booven
Verwagting, naar verloop van weinige
weeken; waar door haar Ed. feederd,
met het gebruik van kragtgeevende
middelen, van haaren waterzugtigen
ftaat, in diervoegen terug gekoomen
js; dat zy in de maand Augustus ^ van
het zelfde jaar, in ftnat was, om haare
daaglykfche beezigheeden , met ge-*

noegen waar te neemen , zynde fee^

derd, van dit zo gevaarlyk toeval, ten
yoUen herfteld.

DERDE GEVAL,
Het derde en laatfle van dit foort,

heeft plaats gehad, by de vrouw van
Daniël Hazebroek, Postknegt, woo^
nende by de Syspoort,

Gemelde vrouw, oud zynde by do
40 jaaren, en naar gisfmg 6 a 7 maan-s
den zwanger, kwam den 7 Augustus

ijlóf aan myn-huis, klaagende van
geduurige pyn in den onderbuik , ver-*

veldvan bloedvloeijing, welke fchoon
niet heevig, door de aanhoudendheid,
haare kragten in diervoegen afmatte,
dat zy naavwlyks in ftaat was , haare
— huis:
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huishouding meer waar te neemen. In
het midden van September y gemelde
onderflaande, wierdt ik onmiddelyk
twee po/j/pi (hunne inplanting, aan de
ingang der baarmoeders mond nee-
mende,) gewaar, zy waaren beide aan
éénen voet gehegt, en wierden den
volgenden avond ^ wanneer eerstge-

melde wilde afbinden , nog door twee
andere gevolgd , alle aan denzelven
voet verknogt (x) ; de afbinding , ge-

fchiedde zonder eenigen teegenlland,
de vloed hieldt van het oogenblik af
aan op, en bragt boovendien te weeg,
dat gemelde vrouw, in de maand Oj-

tober van een leevendig kind verloste.,

en naaderhand vry fpoedig, uit dit

kraambed herftelde.

Het kind, door berooving van voed-
fel, geduurende de eerfte maanden
der dragt verminderd, en geen zog
kunnende genieten, overleed eenige
daagen na de verlosfing.

Deeze drie obfervatien, wat breed-
voeriger opgegeeven hebbende, gaa
ik thans over tot den poiypus nafi, en
of fchoon tptnog toe, maar een geval

LI 4 van

(x) Zie plaat i , fig, 7,
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v^an die natuur behandeld heb , kan ik

niet voorbygaan, hetzelve hier by te

voegen.

VIERDE GEVAL.
Mriaan de Priester uit het land van

Cadzand, kwam den ly October, van
het jaar 1772, myne hulp verzoeken,
weegens een gezwel in het regter neus-

gat, het geen by examinatie, grooter

icheen dan een paardeboon (y) , en
hem de ademhaaling, merklyk belem-
merde.
Het was op den 9 van boovengemel-

de maand, eerst naar buiten gefchoo-
ten, en vervulde hetzelve geheel.

Het tangetje (plaat 2. fig. i.) in de
linkerhand genoomen hebbende, haal-

de ik het een weinig naar my toe

,

bragt 'er de ligatuur, door middel van
een dundere draad, en de kleinfte co-

raalen (plaat 2. fig. 2.) om, en naar
het afgebonden te hebben, (als voo-
ren gemeld is) liet ik 'er omtrend 7 a 8
coraalen aanhangen , met dat gc-

,wenscht effect, dat deeze polypus of

flym-

(y) Zie plaat,! 5 fig» 8.

/-
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flymprop, den 20 afviel, en hem van
een lastig ongemak bevrydde.

In d^eze vier gevallen, heb ik on-
dervonden, dat de afbinding, gGcn
de minfte pyn te weeg brengt, Éhy-
nenden de polypi en Jungi geheel on-
gevoelig te zyn. Onder de verfchei-

dene geneesmiddelen, welke men tot

het wegneemen van de neus polypen

beezigt , is de turunde met enkel
kaarsvet of fmeer omwonden, niet de
jTiinfte (z). In fommige gevallen, daar
'er maar een of twee takken , in de
neusgaaten te vinden zyn, doet dit

middel , een verwondering waardige
uitwerking, dan egter is het voor de
keel polypen , zo min als het gebruik
van dQïï fpiritus falif marini, in plaatfen

ver van de hand geleegen, van geen
de minfte nut, desgelyks zyn alle zo-
genaamde cauteria potentiaHa , te ver-
werpen, alzo zy niet, dan voor een
zeer geringen tyd , den aanwas belet
heeft, en in afgeleegene holten, nieC
konnen gebeezigd worden.
Het blykt derhalven ten kljaarften

,

LI 5 20

(z) jFoumal de Medkine^ tome 19 Novembre,
f^S' 453. ;
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ZO lïit het geen wy vooraf hebben ka-
len gaan, als uit de drie eerstgemeldc
gevailen, hoe gevaarlyk het vqor de
lexe zy, wanneer 'er polypi o{ fungi,

ïn de urerus ftand grypen , en hoe noo»
dig het zy , door 't geduurig onder-
{laan, van een daarin ervaaren vroed-
of heehneester, zig van hunne tee-

genwoordigheid te verzeekeren , alzo

py hunne uitzakking uit de )yfmoeder

>

in deszelfs hais , (waar van het tydftip

onzeekef is,) de niet natuurlyke ver-

wydering van deelen, welke dienden
geflooten te blyven , de lyderesfen (zo
niet by tyds ondekt worden,) in een
uitfteekend gevaar brengen.

Gelukkig egter, zoude het, zo voor
de lyderes, als voor den heelmeester
zyn ; indien men ten allen tyde , d^
aanweezenheid van foortgelyke vreem-»

de lighaamen, kon ontdekken, en
aan den onmaatigen vloed, op het oo»-

genbhk, door eene onpynelyke konst-

bewerking ,^ paaien flellen. Dan eeni-r

ge gevallen, wanneer de polypi enfurif*

si , hunne inplanting in den grond des

fyimoeders neemende, door bykoo-
mende inwendige gezwellen, belet

.worden , door deszelfs m^nd heen te

.\ dria*
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dringen, of eindlyk, daar waare cav'

cinomata ^
(kankeragtige gezwellen)

plaats hebben; zyn van dien aart,

dat fchoon men al van hunne aanwee-
^enheid overtuigd was , (gelvk my
zelven , ten opzigt van differente

carcinomata uterina , is voorgekoo-
men) (a), men egter, met alle moo-
gelyke hulp, geen de minfle verlig-

ting, kan te weeg brengen, tot dat de
dood alleen , een einde aan haare
kwaaien maakt (b).

Een merkwaardig exempel hier van,
zal ik thans bybrengen , te meer alzo
geleegenheid kreeg, dit lighaam te

jnoogen openen.
JVillemina Ente, jongedogter, in de

30 jaaren oud, en woonagtig binnen
deeze ftad, wierdt in de herfst van het
jaar 1774, door eene onmaatige bloed-
vloejing, welke telkens wederkeerde,
aangetast; zy gebruikte verfcheidene

ge-

(a) In deeze , vond ik den mond der baarmoeder

,

doorknaagd en uitgeteerd, geevende op het aanraa-
ken , eene ftinkende bloedende ftof van zig , welke de
lyderesle tot op het laatst haares leevens bybleef,
gn uitmergelde.

(b) Celeb'err. morgagne o^erci Anatwika Cl»

;3MJYSSCiiiij, volum. 1 obferv\ 6.
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geneesmiddelen , ter verbeetering van
haare kwaal, doch zonder vrugt.

Den 4 February 1775 , verzocht zy
mync hulp, wanneer het my voor een
tyd gelukte, den onmaatigen vloed
paaien te Hellen , en haare kwaal draa-

gelyker te maaken; dan egter met het

voorjaar, tot de voorige bloedvloe-

jing vervallende, floeg ik (naar de bes-

te middelen vergeefs beproeid te heb-
ben,) hand aan, met geen andere ge-

dagten, dan wel haast een polypus of
fungus, te zullen ontdekken; dan hoe
zeer my hier in beyverende, bleef het
onderzoek altoos vrugteloos, en nood-
zaakte my, by de inwendige middelen
te moeten berusten. Op 't laatst van
het jaar , wierdt zy waterzugtig , en
overleed convulfif of ftuipagtig, om-
flreeks den 8 December,
Ikhadt het genoegen, haar te moo-

gen op-enen; waar by het volgende
ondekte.

1. De holte van den buik, met een
hydrops ascites (befloote waater) ge-
vuld , gelyk het geheele lighaam

,

met een anafarca overtoogen.
2. De imestina tenuia of (dunne d^sx-

mQn)fpastice, (krampsgewyze) hier en
daar.
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daar faamgetrokken, er^inhet ilcum,

een volmaakte vohulus (c) of kronkel.

3. De lyfmoeder buiten maaten op-
gezwollen, paarsch van couleur, met
gangreneuiè plekken bezet, en om-
trend van dikte en grootte , als by een
zwangere vrouw, van 435 maanden
dragts, plaats heeft.

Deeze geopend zynde, vond ik van
binnen bezet, met een foort van
knoestgezwei , waar by veel icbor of
fcherp water, en een weinig gebon-
den etter, voorts in zyne binnenfle
wanden, meerendeels van zynen na-
tuurlyken ftaat verbasterd, en met een
uitwas na cgxifungus gelykende bezet,
geevende de hals der lyfmoeder bly-
ken, van een e opene kanker; waar
uit dan vry zeeker konde opmaaken,
dat deeze dogter in eene toeiland ge-
weest was, welke geheel en al, hop-
peloos kon genaamd worden; voor-
naamlyk, uit de onmoogelykheid

,

van dit gezwel te ontdekken, en eeni-
ge plaatfelyke hulp toe te brengen.

Al:i

(c) De Heer Profesfor sandifort, in zyne 01^-
feyat. Anat. pathol. liher II, Leiden 1778; Jjecft
hier van tah. 8 tig. 5 ^ een fraaie afbeelding gegee-
ven.
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Alvoorens deezê myne -vvaarnee-

jningen befluit , kan ik nogmaals niet

voorby gaan, de nuttigheid en over-

groote noodzaaklykheid, van het dik-

wils onderdaan, in deezen, onder het

oog te brengen, eene omflandigheid,

welke maar al te dikwils, het zy uit

fchaamte, het zy uit nalaatigheid ver-

zuimd wordt, en waar van men de
gevolgen, maar al te laat ondervind.

Uit de verhaalen van ter zyden , en
gevolgtrekkingen, uit gelykluidende

omftandigheeden , zoude ik wel dur-

ven bepaalen , dat de teegenwoordig-

heid van polypi en fungi , in deeze lan-

den zoo zeldfaam niet zy, dan men
doorgaans wel denke, en daarom een

legelyk, welke zig in opgemelden
ftaat moogen bevinden , op het ern-

ftigfle aanraaden, hoe eerder hoe lie-

ver in deezen, gepaste maatreegelen

te neemen, om van dergelyke drei-

gende gevaaren, te moogen ontheft

worden, tot aanmoediging hier van,

durf ik volmondig, de gehoudene me-
thode, beneevens het opgegeeven^
werktuig, aanpryzen; en in allen dée-

le hooger fchatten, dan het geen tot

nog toe, in foortgelyke gevallen is uit-
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fèdagtj dit katfte blykt mede ten vol*

len ', voof eferst, uit de onmoogelyk-
heid der afglip^ing, waar van (zodra
dé koord ter beftemder plaats gekoo-
men is,) geen voorbeeld weet (d)^

en 't welk men langzaamerhand kaïi

toetrekken, of naar believen loslaa-

ten.

Ten tweeden, dat men zonder 'ge-

vaar van afbreeking van den hals der
Polypus , denzelven kan toehaalen,
naar maate 'er verdunning of verwel-
king, plaats heeft.

Boovendien heeft men nog dit voor-
deel, dat met een dunneren draadt,
kleenere coraalen, (plaat 2. fig. 2.)

(waar toe de zwarte kunnen gebruikt
worden,) en een zeer dunnen canduC'

tor anjae^ (plaat 2. fig. 3.) met het op-
gemelde tandrat, (in gevallen daar de
ruimte merklyk verminderdis, of by-
na ontbreekt,) men in ftaat zy, deeze
operatie naar wensch te verrigten, (zie

plaat 2. fig. I. 2. en 3.)

De gewenschte uitilag van myne
vier,

(d) In het Werk van den beroemden £evret,
fur ht Cure Radicale des Polypes , zyn hier \-an iil'

teegendeel , verfcheidene v&oxbeelden voor handen.
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vier eerfte onderneemingen, hebben
my aangefpoord, om boovengemelde
obfervatien aan den dag te leggen; de
hoop dat myne geringe en zwakke
pooging , tot voordeel van mynen
evenmensch mag ftrekken , is al het
geen in deezen bedoel.

# * *

Mxz
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Èxtrdit ^un Lettre de Monfr. rioF-

MANN , Chirurgien Major de PHo'

pital a Maftricht ^ du lo Avril

1755, a Monfr. P. DE WIND, Doc^

teur en Medicine ^c. ^c. a Mid'

delbourg^

j, 'CJe vous envoie) un chapelet avec
fon cabestan et porte fil , dont je me fcrs depuis 6
ans avec fatisfaction , pour faire la ligature des
polypes iiterins et vaginaux. La maniere de s'ea

fervir , est d'allonger Ie fond de l'aiife hors du cha^

pekt, pour paster une pincette aiix travers dè
l'anfe pour fixer Ie polype ; on donne cette derniefè

a tenir a un ai^e (a) , et on pousfe la fonde

„ avec Ie fil au pedicule de la tumeur, ou au liea

j, qu'on a choifi , pour placer la ligature. Ayant
„ remis la fonde au meme aide, on arrange Ie fil

„ d'un coté avec Ie doigt, et de Tautre avec la

5, fonde , pour pouvoir glisfer les grains du chapelet

j, vers la tumeur , alors en retirant Ie noeud derriere

i,, Ie cabestan , on pasfe celui contre les grains , on en
„ tourne la pouHe jusqu'd ce que la fonde commen-
„ ce a fe mouvoir , ce qui marque qu'il faut en reti-

„ rer Ie ftilet d'aïgent^ pour degager Ie cordonnet,

5, quclques autres tours de la poulie fuffifent de fai-

j, re la ligaturi^.

„ Un linge au tour du chapelet et de cabestan^

5, foutenu d'un T. font l'appareiL

„ Cet Inllrument , a l'avantage fuperieur d toutes

„ les Machines compofées de Monfr. levret , qu2

„ par fon moyen on peut ferrer la ligature, a mefu-

„ re que Ie polype fe fletrit; ou la relacher, en cas

„ des raifons. Il femble, que depuis les premières

„ cures , que j'ai faites ici , de cette maladie , elle fe

X, DEEL. Mm „ foiC93

(a) Te vooren heb ik aangetoond, dat men geen raedehelpers
noodlg heeft, alzo deeze, van het geen inwendig ompaat, niets

weetende j doorgaaas meer belsmmeren , dan voordeel doen.
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„ foit en qlieltiue fa9on multiplièe, puisqiie j'cn ai

„ deja eu 8 occafions. fe foiihaite de tont mon
„ coeur , que vous Monrteur , ou ceux aux quels

„ vous jugeriz a propos de Ie communiquer , en ny^

„ ent {e meme fuccès ^c (b)".

(Signé)

H O F F M A N N.

Ch. M.

(b) Blykende hier uit, dat de Heer hofmann, van dit werktuig
jeen geheim rtiaakte, terwyl het my aan de andere zyde, dUiwils
verwonderd heeft, nergens eenige melding 'er van gevonden te heb»
ken.

UITLEGGING
Van

PLAAT I.

Infirumenten gefchikt voor de Polypi en Fungi Uterini.

Figuur I. verbeeldt de conductor anfae ^ met zyn zy-

d'ene koordt , coraalen , en cuhiis of tandrat , (Hg,

I. en fig. I. * en fig. i.*)

(aa) De conductor anfae ^ (b) het zilver ftilet, 't

geen dient , om het oag van de zydene koordt (d)

in (cc) vast te houden , (eee) de zydene koordt
van een vei-wyderd, om 'er de tang, waar mede
men den poljpus of fungus gegr^epen heeft , door
te laaten. -

1





il
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(ff) Fig. I. * De coraalen, ter nombre van 34, en
(e) , de koordt in den cubus gaande ; in (e) , uit

dezelve terug koomende ; (g) de cubus.

(h) Fig. 2. De cubus , aan twee zyden open ;
(i) fig.

I. * opening, of klein rond gat in der\ cubus ^ waar
door de zydene koordt pasfeert, naar den as (k).

(1) De opening in den as, tot dóorlaating van de

koordt, (zie fig. a.)

(m) Fig. I. Eind van de koordt, waarop een knoop
gelegd wordt , voor het terug gaan , door de ope-

ning (n) fig. I.

(o) Verbeeldt het tandrat, voorzien van een veer of
fnik , om het terug gaan te belletten.

(p) Fig. 2. Flet ftaale oog, waarmede men het tand-

rat opwindt of loslaat ; (q) de fnik , welke dpo?
een veer tegengehouden wordt.

(r) Fig. 4. Verbeeldt een houtje , of ftokje van eb-
benhout, waarop de einden van de zydene koordt,
na de operatie vastgehegt , of geknoopt worden.

Fig. 3. De tang, in de manier van tm pince a feauv
germe van den Heer levret , dienende om de f^w
gus QÏpolypus te vatten.

Fig. 5. Notabile fungus uterinus , bladz. 523 vermeld.
Fig. 6. Afbeelding van een </;;o 9 doch kleiiler , bladz.

526 vermeld.

Fig. 7. Afbeelding van een polypt,is uterinus , bladz,

534 vermeld.

Fig. 8. Afbeelding van een poïypus nafi, bladz. 53*5

vermeld.
Fig. 9. De conductor anfae ^ in een anderen ftand,
om zyn oog, Itilet, en omvatting der koordt te

konnen zien.

Fig. 10. Een blad van dp tang fig. 3, op zyde, om
deszelfs breedte te konnen nagaan.

Fig. II. Een van de coraalen, mede op zyde ge-
plaatst.

Mma UIT-
»
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UITLEGGING
VAN

PLAAT IL

Inftrumenten gefchikt voor de Polypi Nafales

en Gutturales.

Fig. I. Tang, gefchikt voor de pohpi nafales en
gutturales.

Fig. 2. Een dunnere conductor anfae , met zyn fnoer
en zwarte coraalen, doch merklyk ideiner, om in

engere plaatfen de afbinding te koniien verrigten

,

; moet in 't gebruik, mede aan den cubus of het
tandrat (plaat. i. fig, i. *) gehegt worden.

Fig. 3. De dunnere^ conductor anfae in zyn geheel,
' met het ftilet.

Fig. 4. Een zogenaamd fpecuïum nafi ^ waarmede
men langzaam voortgaande , de nèusgaaten aan-

merklyk verwyderen kan.

Fig. 5. Een ftukje hout van hetzelfde foort (als op
plaat 1. fig. 4.) (r)doch kleiner, om na de opera-

tie , de einden van het zydene koordtje op t'faam te

binden.

Fig. 6. Een zilver plaatje, met eene kleine opening,
gefchikt om voor den cubm te plaatfen ; ten einde

men in ftaat zy , om met het kleinfte foort van co-

raalen , de afbinding te verngten , en de coraalen

te beletten , in den cuhus. te fluipen.

AAN-
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AANMERKINGEN
OVER EENE

BEDEKTE O N T S T E E

K

I N

G

EN

VERZ WEERING
INDEN

IONDERBUIK,
VERZELD VAN EEN

I S C H U R I A,

EERST NA DEN DOOD KENNELYK.

DOOR

j^. J. VOLTELEN.
^ ^ O^JiF ^mf" ^wr

Luhentius aegros fervatos enarramus , quam mor'
tuos. yuvaret tarnen legere librum vastuin et fptS'

[urn , de lis quae non fucccdunt , qualem confcriptum »

alicubi inter dtfiderata medica habuit boerha,\vius«
Huic cafus UU , qui filentio fupprimmitur , deberent
inferi.

B. L. TRALLES de Meth. Med. vartol.

hact, cognlt. faepe infuff^. etc.p. 88.

zjeker Jongeling i6 jaaren oud, lee-

vendig en vlug van geest, gezond,
Mm 3 van
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van eèn dfoog, heet en gala^tig ge-
flel, zwartagtig van kouleur, had zig

in deezen winter, meermaal aan de
koude lugt bloötgefteld , dikwils en
fterk het vermaak van fchaatzen ryden
nemende. — Op den laatllen Decem-
ber 1779, ^'g weder in 't zweet geree-
den, en eene groote hoeveelheid warm
gekruid bier, gedronken hebbende,
ondervond hy, niet lang daarna, ee-

ne ongewoone moeilykheid in 't wate-
ren, gevolgd door eene geheele op-
Hopping der pis: dit deed hem beflui-

ten, terflond zyn toevli gt te nemen,
tot den zo beruchten als nadeeligen,
Haariemlchen oiie^ waar van hy meer-
maal in foortgelyke toevallen, met
roem had hooren fpreeken, en hier

van by herhaaling, eenige druppelen
gebruiken, met dat gevolg, dat de
pisloozing inderdaad herfteld wierdt,
en als te voören gemaklyk gefchiedde.

Dan, flegts twee dagen verhepen 'er,

of hy verviel andermaal in eene vol-

Jtoome Ischuridy verzeld van walging,
br^akirig, ligtè coiicp^men, en min-
dere qf meerdere benaauwdheid, zon-

der dat in de pols , eenige merklyke
Vi?randtrir».g %-c belp^uren was.

Een
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Een onzer beroemdfte Geneeshee-s

ren toen, zynde den ^ January 1780,

ontboden zynde , diende den lyder, de

meest gepaste, openende, verzagten-

de, olieagtige, ligt pisdryvende mid-

delen toe ,
geholpen door clyfteeren

,

ftovingen en wryvingen. Hier door

wierdt van tyd tot tyd , eenig water

geloosd, doch met moeite, en in gee-

ne genoegfaame hoeveelheid. De vol-

gende dagen egter, fcheen de ontlas^

ting gemaklyker, dan eens in meerde-

re, dan mindere maate; terwyl hem
alleen eenige walging, en eene gevoe-

ligheid van den geheelen buik over^

bleeven; zonder immer over pyn,

zwaarte of drukking, in de lendenen,

geklaagd te hebben. Dus draalde het

tot den 9 January , wanneer het wa-

ter, op nieuws, geheel en al geftremd

wierdt. Twee oneen manna des mor-

gens genooraen, gaven eenige floel-

gangen , doch geene verligting. Nu
klaagde hy over zwaare pynen, voor-

al in^de regterzyde van den buik, en

naar de fchaam-beenderen , welke op

de minde aanraaking vermeerderden,

terwyl de buik zeer opgefpannen en

hard was. tïy walgde aanhoudend

,

M m 4 en
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en braakte alles, naauwlyks ingenoo-
mer», weder uir, metgrootebenaauwd-'
heid. De dorst was fterk, de pols in-

getrokken, klein en fnel; het lighaam
geheel koud. Men bragt een catether

in, doch wierdr geen water in de blaas

gewaar; men deed een aderlating op
den arm; men liet den buik zagtjes

wryven, met den fp, vin, camph, , en
gaf den lyder, van tyd tot tyd, eeni-

ge droppelen liq, anod, m. H, in, maar
alles vrugtloos. De benaauwdhee-
éen verheften zig teegens den nagt^
de braaking hield aan, de dorst was
onleschbaar, en deed hem onophoude-
lyk om drinken kermen , fchoon
naauwlyks het vogt over de tong ge-

gaan ware; een koud zweet bedekte
het geheele hghaam, de pynen wier-

den lydlyker, de oogen waren hol en
wild, de neus ingetrokken, de pols

niet meer op zyn plaats te vinden , egr

tér bleef de kennis en fpraak volkoo-
rnen.

In deeze droevige gefteldheid,

wierdt ik des nagts by den lyder ge-
roepen; maar wat hulp was 'er van de
kunst te wagten ! alles kondigde het
^reigendsE gevaar;, een gewisfen dood



BEDEKTE VERZM^EERING. 553

aan. Het bloed, Voor meer dan twaalf

uuren afgelaaten, was geheel ontbon^

den, vloeibaar, en van een groenag-

tig-bruine kouleur, niet teegenflaande

de felle koude. 'i^^^^ :<•

Ondertusfchen vorderde de mensch^
lykheid, den lyder, in dit akelig tyd-!-

ftip, de hoop ten minflen, dien zoe-

ten , fchoon zwakken troost , nog
over te laater. ; daar ik ten eenemaal,
aan zyne opkomst wanhoopte.

Ik liet ten dien einde, een ruim vejt'

catorium, o^ 't regter gedeelte van den
buik leggen, ter plaatfe, daar hy te

vooren fterk over pyn geklaagd had;
gaf hem rykelyk riiynfchen wyn met
water, voor zynen dorst, te drinken;

en fchreef een mixtura cardiaca /limU"

lans voor, uit aq. cort, citt\^ cinnam,,

extr, c, peruv., camp/jor» enfal, vohJuC'
Cini.

Maar hoe groot was myne verwon-
dering ! toen ik des anderendaags

,

(den 10 January) in plaats van cenen
ftervenden , of reeds afgeflorven ly-

der, alles in eene andere en beetere
gedaante veranderd vondt, dermaate,
dat de benaauwdheeden oneindig ver-

minderd waren , de pols wederge-
Mm 5 keerd.
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keerd, meer ontfpannen, en minder
fnel was; de pis in groote hoeveel-

heid, rood en troebel geloosd wierdt,

cene zagte uitwaafeming gefchiedde

,

en de dorst maatig was; zynde de
buik zagter, en flegts eenigermaate
gevoelig.

Seedert vorderde des lyders toe^

ftand daaglyks, alles ging naar

wensch: eenige windrige opfpannin-

gen, veroorzaakten nu en dan, flegts

een pynlyk gevoel, in den buik, wel-

ke egter, door een windbreekend cly?

lieer > de aanhoudende wryving met
yp. vm,campb,f en 't gebruik eener /;?-

fuf, fl, chamom, rom., ras ophielden.

Op den 14 en ló, nam hy, wegens
hardlyvigheid , wat pulv* rhei, welk
hem eenige leelyke, zeer flinkende,

ftoelgangen maakte. Den 18 ging al-

les nog wel, de pis vloeide nu naar be-

iiooren , de afgang was natuurlyk , de
ilaap rustig, de eetlust goed, de krag-

ten veel toegenoomen, zo dat hy nu
verfcheide maaien, zyn vertrek konde
doorwandelen : alleen bleef hem nog
een pynlyk gevoel, en eene meer
dan gewoone hardheid , op 't aanraa-

ken, in de regio Ijypogastrka over^
ver-
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verzeld van geduurige borborygmi , en
fomtyds tusfchen beide komende ligte

benaauwdheeden , al 't welk egter tel-

kens verligt wierdt, naar maate zig

winden loosden. De buik wierdtliier-

om bedekt, met 't empL de labdan^ c*

ther, andr.; ook was tot hier toe ge-

bruik gemaakt, van 't bovengemelde
verfterkend middel. Deezen avond,
at hy met grooten fmaak watergruêl,

daar wat caneel en rhynfchen wyn by
gedaan was , en fchikte zig vrolyk ter

ruste.

Eoch naauwlyks een weinig in flaap

geweest zynde, wierdt hy door een
kleine kittelende hoest gelloord, wel-

ke dan eens een wyl ophield, wan-
neer hy weder in rust geraakte , dan
weder op nieuw aanviel , en zo beurt-

lings, doch telkens met grooter ge-

weld, en kortere tusfchenpoozingen

voortging, na geene middelen, ter

ftilling aangewend, luisterende; waar
door dé lyder zeer ontrustig, woelig

en dorftig wierdt.

Hy loosde eerst een weinig dun,
fchuimagtig vogt, naderhand taaije,

Hinkende fluimen, met moeite: ook
had de adem

,
geduurende den gehee-

len
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len nacht, eeneft onaangenaamen reuk
van zig gegeven. Tegen den och-
tendftond, vermeerderde het geweld
van hoesten , met meerdere uitwer-

ping, zwaare benaauwdheid, en only-

Jelyken dorst; men riep my haastig:

en ik kwam even tyds genoeg, om
den lyder, in zyne laatfte oogenbiik-
ken te zien. De ademhaahng wierdt
inoeilyk^ korten reutelende; de borst

fcheen opgevuld met flof; 't hart jaag-

de geweldig ; en de pols was zeer
klein, maar allerfnelst; de hoest onaf-

gebrooke; de kennis, tot hier toe vol-

koome , verging fchielyk ; de pols

hield eensklaps op te flaan; en de ly-

<ier Itierf, in een catarrbus fuffocativus f

omtrent ten 7 uuren.

Onbegryplyk groot was myne be-

geerte, om Dy de ontleeding, waare
het mooglyk, de oorzaaken van zo
veel e zonderlinge verfchynfelen, te

ontdekken; nog dien zelfden avond,
omtrend 14 uuren na des lyders dood,
(eenige omftandigheeden , vorderden
deezen fpoed,) opende ik, met den
Heer Chirurgyn greeve, het lyk.

Met verwondering, wierden wy nog
een meer dan gewoone warmte, aan

de
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de uitwendige declen des lighaams ge-
waar, daar te deezer tyd, de koude
ftreng, en de vorst zelfs, tot in 't ver-

trek was doorgedrongen. Misfchien
befchuldigt men ons van onvoorzigtig-

heid, en twyfFelt, of deeze Jongeling,
niet flegts fchynbaar geftorven waare.
Dan de voorafgegaane omftandighee-
den, de rotte cadavereufe flank, wel-
ken *t lyk toen reeds van zig gaf; de
andere vereischten, door de haen
{Rat, Med, part. XIV, pag, 14.) ge-
boekt; en 't verfchynfel zelfs hier op-
gegeeven, lieten geene de minfte be-
denking, aangaande den waaren dood
des lyders, gelyk ook de inwendige
gefteldheid des lighaams, zulks nader-
hand bevestigde.

De mond was met een dik , vuil
fchuim bezet; de buik aanmerklyk ge-
zwollen. Deeze volgens gewoonte

,

geopend zynde, vonden wy 't omen-
turn, geheel aan het peritonaeum vast-
gegroeid, zo dat het van elkander niet
zonder fcheuren, kon gefcheiden wor-
den. Zo ras 'er opening, in de hol-
ligheid van den buik gemaakt was

,

drong het intestinum colon, met geweld
'er door, zynde zeer uitgefpannen.

Te
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Te gelyk rees 'er een fcherpe waa-
fem, uit de nog warme ingewanden
naar booven, welke onze neuzen, op
een zeer onaangenaame wyze aandeed.
De darmen laagen op hun p'aats, en
fcheenen uiterlyk, natuurlyk gefteid

te zyn: maar dezelve een weinig op-
waards gefciiooven hebbende, ver-

toonde zig het onderfle gedeelte, als

gedompeld enbegraaven, ineene aller-

ftinkendfle, rottige , bloedige etterflof-

fe, welke op de minfte drukking, in

zo groote menigte toevloeide, dat al-

les *er door als bedekt wierdt. Na de
bron van dit vogt zoekende, open-
baarde zig aan ons, eene uitgeflrekte

verzweering in 't mefenterium , aan
deszelfs beneden einde, (trekkende tot

aan 't intestinum ileum zelf, wiens bul-

tende oppervlakte , mede verëtterd

fcheen. Voorts was ook de geheele
lobus kepntis major , in een verrotte

zweer ontaart, waar uit cene verbaa-

zende menigte dunne, ichoreufe etter

vloeide, van een ondraaglyken ftank

,

welke ons niet alleen walging, maar
zelfs braaking veroorzaakte. De ove-
rige deelen ventriculusy pancreas, Hen,

en dat my verwonderde, ^llfi welke
ter
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ter affcheiding en bewaaring der pis

gefchikt zyn, renes ^ ureteres 9 vejica^

vertoonden niets onnatuurlyks, maar
waaren alle gezond, en zonder 't min-
fte letfel. In de borst had niets zon-
derlings plaats : de pulmones en aspera
arteria f waaren geheel zuiver; 't hart

bevatte zeer veel dik, polypeus bloed;
htt diaphragma y was zonder eenig ge-
brek.

E P I C R I S IS.

Zie daar een geval , 't welk der Ge-
neeskundigen aandagt, dubbel waar*
iig is; en ruime ftof tot leering en be-
fchouwing opleevert ! de volgende
aanmerkingen zal ik 'er over maaken.

I. Die de omftandigheden , en het
beloop der ziekte naauwkeurig verge-
lykt, met het geen 'er na de dood in
het lighaam ontdekt is, fchynt met
recht te kunnen twyfFelen, welke de
eigenlyke ziekte des lyders geweest
zy ? dat 'er van den beginne tot den 10
Jafiuary^ een ifiburia fpuria hebbe
plaats gehad, was kennelyk; maar
was deeze voor de morbus primarius
te houden, wiens naaste oorzaak weg-

ge^
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genoomen zynde, de volkoom e her-»

ftelling te weeg gebragt ware? of moet
men veel eer onderftellen , dat 'er ee-

ne andere ziekte aanweezig ware,
waar van deeze ifclmriaj, flegts als een
gevolg, of als een fymptoma caufae (a)^

moest aangemerkt worden? het laat"

fte komt my allerwaarfchynlykst voori

voor eerst, om dat de ifehuria, r\z

den 9 January geheel herfteid zynde,
de lyder nogtans niet gered was : ten

anderen i om dat in 't lyk geene hoe-
genaamde oorzaaken gevonden zyn

,

in de organa uropoietica , 't was dus

een ijchuria fympatbica: eindelyk, om
dat ter zelver tyd , in 't lighaam andere
oorzaaken waren, welke niet alleen

dit toeval hebben kunnen verwekken,
maar zelfs als directe oorzaaken van

des lyders dood, niet tegenftaande de
herftelling der ifchuriay moeten aange?

merkt worden, 't Een en ander, zal

ftraks nader bevestigd en opgehelderd

worden.
2. De uitwerkfels, na den dood in

't lighaam ontdekt, te weten, de rot-

ti-

• (a) F. Cel. GAUBii PathoL $. 93 en 94. Eclrt.

Posthum. cum Praef. Cl. hahnii.
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(

tige etterzakken in de bepar en mefen-

terium , mooglyk ook de fterke aan-

groejing van het omentum aan het peri'

tonaeum, zyn 20 veele bewyzen, dat
'er waarlyk al vroeg eene ontfleeking

deezer deelen hebbe plaats gehad. Ik

zal my hier niet inlaaten in het ver^

fchil, of 'er tot de bereiding van etter,

waarlyk ontfleeking voorafgaan moet;
die lust heeft, kan dit tluk treflyk be-

handeld, leezen by de haen (b), p. g.

SCHROEDER (c) , P. A. BOEHMER (d)

:

genoeg is 't, dat de voorgegaane oor-

zaaken, als de fterke beweeging op
hetys, het drinken van veel fcherp bier,

't nemen der verhittende, prikkelen-

de, dryvende, Haarlemmer druppe-
len

; ja eenige der toevallen , welke
fchoon duister, egter van agteren be-

fchouwd, zodanige inflimmatie meer-
maaien verzeilen, (gelyk wy aanftonds

zien zullen,) zulks meer dan waar-
fchynlyk maaken. De hoofdziekts
des lyders was dus geen ifcburia, maar
eene bedekte ontfteeking in de onder-

X, D&EL, N n buiks-

\

(b) Rat. Med. part. 2.

(c ) Disf. de Puris absque praegr. inflnm. orig,

'in Ópusc, Eiir 'i^f^i. vol, 2, ^-•y. j.'^t-

(dj De Gtmfi mat, purul. fine praevia inflamm.
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buiks- ingewanden, waar van deeze pis-

opftopping, llegts als een fymfioma
inoest aangemerkt worden.

3. En deeze ontftecking was wel
een zogenaamde ir^fiammatio piitrida

,

teegen de hflammatio phlep.monr des Jive

phlogistica overgefteld, welker beftaan

,

Ichoon van fommigen ontkend, nog-
thans op de rede, ondervinding en 't

getuigenis, van eenen boehmer (e),

SELLE(f), SARCONE (g), WIENHOLT (h),

en anderen, rust. Hier toe bragt in

ons geval zeer veel toe, de zitplaats

van 't kwaad, de leever voornaamlyk,
tot rotting byzonder gefchikt, en waar
in, zo als bekend is, de veretteringen

doorgaans van een flegten, rottigen

aart, voorvallen; gelyk mede de terug

gehoudene j fcherpe olieagtige deeltjes

der pis, welke van het bloed niet af-

gefcheiden , de vogten tot rotting

neigden ; terwyl 't zo zeer ontbonde ,

groenagtig bloed, niet tegenftaande

eene zwaare koude, de buitengewoo-
ne , meer dan natuurlyke warmte , in

' de

Ce) Disf. de inflamm. d'olorh experte, %, 12.

(f) Pyrethol. Meth.\pag. 181 en 182.

(g) Gelchichte der Krankheiten enz. Th. 2., bl. I,p3.

(n) De Inflamm, occ-ulta , pag, a.
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de uit- en inwendige deelen des lig-

haams, zo lang na den dood overbly-

vende; de ondraaglyke ftank, reeds *s

nachts uit mond en keel ryzende, maar
vooral zo weinige uuren na het over^

lyden, aan het lyk befpeurd; aan gee-
ne andere oorzaak, dan aan de rottige

gisting der vogten , kunnen worden
toegefchreeven. En van hier is 't, dat

waarfchynlyk zulke geringe toevallen

van ontfteeking, welke altoos in de
inflammatio putrida min heevig zyn

,

aanweezig waren.

4. Dat nu eene ifcburla, gelyk de-
zelve dikwerf enkel fympatbice voor-
komt, d fpasmis hypocbondriacis, by/is"

ricis f colïcis, ook van bovengemelde
ontfteekingen, verëttering hebbe kun-
nen veroorzaakt worden , lydt g^tn
bedenking. Dus zag ik voor weinige
jaaren een man, welke geduurende de
formeering, van een ettergezwel in de
leever, meest met moeite, en dikwerf
in 't geheel geen water loosde , daar 't

^elve, zo ras de abscesfus geopend
was, terflond overvloedig en gemak-
lyk gemaakt wierdt. Insgelyks wierdc

dit toeval , in een apostema bepatis pU'

N n 3 (r^*
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tridum, door plenciz (i) waargeno-
men. En MORGAGNE (k) zcgt: gravi'

ter cffectis vicinis partibus^ adeo non in-

'
Jolitum est vejicam in confenfum trahit lo»

'tiumque non expeilere , ut sennertus in-

ter figna irjiammatorum imestinorum hoc

rencenfuerit,

5. Dit geval leert ons dus , zo
ooit, ten uiterften voorzigtig te zyn,
in de behandeling der onderbuiks-
^iekten ; en d^QZQ aanmerking, is

«van 't hoogde gewigt. Hier vertoon-

de zig eene ijclmria , met deszelfs

gev/oone verfchynfelen , zonder dat

zelfs een der kundigfle en ervaarendfte

"Geneesheeren, den minften argwaan,
eener verhoole ontfteeking voedde:
en geen wonder, daar de gewoone
kenmerken van ontfteeking , immers
tot den 9 January , geheel afweezig

waren , en de geringe Jymptomata wel-

ke zig opdeeden, gemaklyk aan de
ijchuria, hoedaanige anders ook des-

zelfs oorzaak mogte geweest zyn

,

konden toegekend worden; het is zo:
on-

Ci) Obf. Bied. decad. i, pag. 18.

(k) De' Sedib. ti Cauf. niorb. etc. ep. XXXIV j
•§.'8. ^
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ondertusfchen is 't niet te min zeeker,

dat de Jigna irjiammationis pathognomi'

ca, fchoon meerendeels van de ont-

fteeking onaffcheidbaar , fomtyds eg-

ter, of geheel of ten deele, kunnen
afweezig zyn, fchoon 'er waarlyk ont-

fteeking plaats hebbe, en wel byzon-

der in de infiammatie der onderbuiks-

ingewanden; dit hebben de voor-

naam fte fchryvers erkend. Quandoque

in cadaveribus, zegt van swieten (1),

abscesjum hepatis inveutum fuisje novi,

Ucet aegri de niiUo dolore partis affectae

conqueiti fuisfent toto morbi decurfu, —
En op een andere plaats (m) , faluber'

rimum in praxi medica motiitum pofuit

SimJonuSy ne decipiantur Medici , ereden-

teSf nullam injiammationem adeje, ji fe-

bris abfit; Cumfaepejixos dolores intest i-

norum wjiammatio producat, Ucet nulla

febris objervetur etc, — morgagne (n)

vermaant duidelyk: quanüo ctim aliis

infiammatorum imeitinorurn Jlgnis vehe-

mentem dolorem , et acutam febrem in ae*

grotantibus deprehendes ; jure quidem

Nn 3 tne'i

(I) Comment. torn. 3 , p^g' 93.
(m) Tnm. -.

,
/;-7 0-. ölK.

(u) De.Sed. et Cauf. morh. ep. XXXV, §. ü-



566 J. F. VOLTELEN OVER EEN

tneritoque credere$\ haec duo infer prae-

eipuas tiotas magnae intestimrum inflam-

fnationi ponenda, Nee tarnen ft quando
cilterum vel utrumcjue horum aut abesfe^

óut vix esfey invenies; continuo putabis

,

mt riullam esje inflammationem , aut Ie-

vem, neque gnn^raenatn et fphacelum in

eorum esfe intestmis non pOife^ in quibus

duo ilia praecesjtsfè non viderit, — qua-
BiN (o): foH puijtii in coiica inflammato-

ria non jïdcndum , cum non raro parvus
et debilis tangatur , Itcet vires exorbi-

tem» — En HüLME (p) byzonder, daar

hy fchryft: ''the intestines, tbough actu-

yy ally inflatned, are not always attended

„ with ibat degree of pain , fever , and

y, other violent /ymptoms, whicb are com-

5, fnonly expected» 1 have known a pu-

9, erperai patiënt Jit up in bed f eat bear*

„ tïiy f and complain of very Itttle pain

,j in tbe abdomen ^ unlefs upon presfing

fy it, yet tbe difeafe in a few days batb

3, proved mortal , and i have Jound tbe

f)
intestines greütlfinflamed'\

En of dit niet genoeg ware , kan
jnen 't welfde door rivehius (q) , de

JIAEH

(0) Bfeth, Med, tnftamm, , pag. 103.

(p) Treatife on the Puerp. Fever ^ pag. 17a.

\o^ Qbf, 'Mzd. cenu IV, cthf. 26, />, m. 337,
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HAEN (r), RICHTER (s) , PLENCIZ (t),

ROSA (u) , BOEHMER (v) en WIEN-
HOLT (w), ten overvloede bevestigd

vinden.

6. Daar dan de zaaken zo duister

zyn , de teekenen , die ons als zo vee-

Ie baaken moesten flrekken , zo be-

drieglyk, dat de grootfle Mannen
zulks openlyk hebben moeten bely-

den, hoe omzigtig moet dan niet elk

Geneesheer , in zulk geval te werk
gaan! hoe naauwkeurig moet zyne op-

lettendheid niet zyn ! hoe doorziende

en wel wikkend zyn oordeel! om wa-
re het mooglyk, de fchynziekte het

momaangezigt af te ligten, en ao den
verhoolen vyand, in zyn binnenften

fchuilhoek aan te tasten. Hier toe be-

hoort hy immer agterdogtig te zyn

;

alle, zelfs de geringde omfïandighee-
den, wel te overweegen ; de waarnee-
mingen, door de fchryvers geboekt,
lleeds voor oogen te hebben, met

Nn 4 zyn

(r) Rat. Med. part. IX , c. 2. §. 6. et d 4. conf.

fart. XIV, c. i. et 3.

(s) Ohf. Chir. fasfic, i , pag. T09.
(tj ObJ'. Msd. , ^/ig. 144.
(u) In ^ct. ac. Nat. cur. rol. 8, oh^. 47.
(v) Dlsf. de infiamm. doloris expcrte,

(w_) Ds i:ijïa:n:n. Occulta , png. 6.
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zyn geval te vergelyken, en byzonder
in aclit te nemen, den raad door al-
BERTiNUS aan morgagne gegeeven,
wanneer deeze hem vragende<$ uit

welke teckenen, dan zulke gevaarlyke
toertand des lyders, moest opgemaakt
worden, ten antwoord kreeg: ex pul-

Ju , abdom'me , jacie, Pulfus enim humt'

lis et debilis pothts , et qui,Jibene atteri'

das, jibi fubobfcure dijimilis Jit : abdO'

men autem tenfum et durum et cum dolore

quodam: facies dmique inJoUti aliquidy

Jed in aliis aliud oftcndens, ut interdum

ocidos quaji exterrefactos, alias livorem

qnendam circum labra animadverte-

r'im (x). Voeg hier by een gevoel van
koude, over het geheel lighaam, maar
voornaamlyk aan debeenen, en ligte,

doch allengs klimmende, benaauwd-
heden ; beide teekenen , door my
jneermaalen waar-genoomen.
Maar ook moet dit onderzoek, met

dien fpoed gefchieden,- welken het ge-

vaar zeker vereischt; de oogenblikken

(x) MORGAGXE de Scd. et Cauf. morh. ep.

XXXV, §. 21. Schoon ook fomtyds een deezer drie

^tekenen afvvcezig zy geweest, de haen Rat.
JVIcd. part. XIV, c. i. S* 3j ^n vooriü c. 3. fub
pimn.
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zyn kostbaar; en, 20 in eenige ziekte,

is hier de fpreuk van hippocrAtes oc^

Cüfio pracceps , maar al te waar.

Hujus morbi curfus , zegt morga-
GNE (y) , laepenumero opimone celeriot

est y ut fi horai fpectes, incipere turn eti»

am cenfeasi cum, fumma jam illata mxa,
aa Jinem prorerat exitialem.

Dan ten laatften, indien ondanks al-

le alle aangewende poogingen, de dia*

gnojis deezer ziekte, zelfs niet tot eeni-

ge waarfchynlykheid te brengen ware,
zal men nogtans met de grootfte zorg-
vuldigheid, in het toedienen der ge-
neesmiddelen te werk gaan, vooral niet

te veel doen, ten einde aan eene duis-

tere en bedrieglyke oorzaak, welke zig

aan, onze nafpeuring, fchoon aanwee-
zig, konde onttrekken, geen nadeel
toe te brengen. JS/iJt probabilis faltem
agendiratio fit ^ quiescerefatius est; nam
non profuisje, quam nocuisfe, minus est

mdum; is de wyze les eens grooten
Geneesheers (z).

7. Eene andere leering, welke wy
uit deeze gefchiedenis kunnen trèk-

N n 5 ken.

Cy") Thïd. ep, XXXV, §. 3.

(z) De Gel, kloekhof Opmc. Bled.^ pag. 43,
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ken, is: dat men nimmer, hoe groot
ook h^t gevaar 'Zy, een lyder wan-
hoopig aan zyn lot, moet overlaaten,

neen, maar ftandvastig en manmoe-
dig, de aller kragtdaadigfte middelen
aangrypen, en niets onbeproefd laa-

ten, om het dreigend gevaar, ware
liet mooglyk, nog af te keeren of te

verminderen, en het leeven, fchoon
ilegts een wyl tyds, te verlengen. Dit

eischt de menschlievendheid , dit vor-

dert het belang en de goede naam
eens Geneesheers.

, Öngetwyfïeld was de ontfteeking-,

i)y myne komst, in den nacht van den

^ January y reeds op het punt, om tot

verflerving over te gaan, zo dezelve

hiet werklyk een begin genoomen
badt: terwyl nogthans, door de aan-

gewende hartflerkende, prikkelende,

bederfweerende hulpmiddelen, des ly-

ders anderfmts gewisfe dood, op dit

oogenblik, teegen alle verwagting

wierdt voorgekoomen. Hier vermogt
•de kunst veel.

. Ik herinnere my by deeze gelegen-

Jïeid, het geval eener Vrouwe, wel-

ke na het ophouden haarer maand-
ftonden, omtrend haar 46 Jaar, aan

een
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een phyfconta lang gefukkéld hebben-
de, aangetast wierdt door een heevig
coliq, welke alle aangebragte midde-
len, ten eenemaal weerflaande, den
derden dag, de blykbaarfte teekenen,
van eene aannaderende gangiraena ver-

toonde; doch ook door het aanleg-

gen , van een groot 'uejicatorium op
den buik , en het naarftig gebruik , van
gepaste inwendige middelen, behou-
den wierdt, fchoon daar op in eene
langduurige febris nervofa vervallende,

waar van myne lyderesfe egter geheel
herfteld , en daar en boven van haare
pbyfconia ontheeve, thans nog in goe-
den welfland is leevende.

8, Nogtans behoort men nimmer^
maar vooral niet in ziekten van dee-
zen aart, voorbaarig te zyn, in het
maaken eener gunilige prognojts; hier

Van kan ons dit geval ter waarfchou-
wing ftrekken. Wie zoude niet ge-
dagt hebben, dat de lyder, nu dat
noodlottig oogenblik.zo gelukkig voorw
by was , nu alle toevarllen genoegzaam
ophielden, nu de kragten toenaamen,
reeds buiten alle vrees ware, en wel
ras tot voorige gezondheid zoude ge-
raaken? en egter fchuilde een adder in

't gras.
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't gras, welke hem op 't onverwagtst,
na een bcdrieglyke kalmte van negen
dagen, deed fneeven. Misfchien wa-
ren de etterzakken , welke de goede
natuur hadt geformeerd, federt dat

het koud vuur gefluit was, juist op dit

tydftip gebrooken; en dit als de dade-
lyke oorzaak van des lyders dood,
aan te merken.
MORGAGNE, had ons reeds deeze

vermaaning, waar van hy de nood-
zaaklykheid, uit zoo verfcheide voor-
beelden geleerd hadt , nagelaaten ,

daar hy zegt (a) : Etji propofitae hacte-

nus historiae docent ^ quam cito interdum

cfferre ex'itium poslint ddores intestinO'

rum Jive inflammationis vi , Jtve etiam

convul/ïonis , et quam cautum medicum es»

Je deceat et Juspiciofum faeviente hoc mor'
bo ; tarnen muito magis fuspicart et cavere

debet, ne mvrbo fe remittente , et quaji

abeurte, inanïfpe nonnunquam faUatur.

Zonderling is het, dat geduurende
deezQ fuppuratie ^ g?ene öorrores, hor-

ripilationes , noch pu'fationes , zj^
waargenoomen.

p. Eindelyk verdient nog onze op-

mer-

en) Ep. XXXV, §. 13. — Aciitorwn Morborum
tion omnino tuiae fuut Fraedictioues. hipp. f. 2 , 19.
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mcrking , de wyze , waarop deezc
ziekte, in den dood is overgegaan-.

De lyder had in 't geheele beloop zy-

ner ziekte , over geen het minst on-
gemak aan de borst geklaagd; maar
vervalt weinige uuren voor zyn afiler-

ven, zonder eenige kenlyke oorzaak,
in een geweldigen hoest, met bezwaar-
de ademhaaling, en uitwerping van
leelyke, Hinkende fluimen; en dit toe-

val, doet hem ten laatflen ftikkeni

Dat 'er een groote confenfus heerschr>
tusfchen de borst en onderbuiks-inge^
wanden, vooral de leever, is genoeg
bekend; van hier immers de tus/is en
raucedo verminofa , de tusjts in bepatiti'

de, de haemopto'é en pleuritis biUofa etc ;

maar of deeze catarrhus Jnffocans , al-

leen per Jympathiam voortgebragt,
dan of niet veel eer, hier een meta:ta-

fis materiae purulentae , naar de longen
gefchied zy , is twyffelagtig. Ik zoude
voor 't laatfte zyn , fchoon 'er ook by
de ontleeding, geene blyken van ge-
vonden wierden.
Zeker is het, dat men niet zelden,

in verzweeringen der leever, etteragti-

ge fluimen ziet uithoesten; dit heb ik

«elfs, npg voor eenigen tyd, in een
my.
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myner lyderen waargenoomen. Dit
getuigt mede quarin (b), fomtyds
gezien te hebben; en voegt 'er by,
dat hy nog een vriend betreurde, wel-

ke door eene ontfteeking der leever

aangetast, in een menigte leelyke,
flymerige fluimen fmoorde, alhoewel
twaalf uuren voor zyn dood, geen het

minde ongemak aan de borst ken^
]yk ware. Ja vogel (c) maakt gewag
van eenen lyder, welke na een veret-

tering in de leever, reeds het bed we-
der verlaaten hadt, wel at en fliep; en
na verloop van eenige weeken, op
nieuw door huivering en koorts wiercft

aangevallen, waar door hy in twee da-

gen, onder een geweldige uitrache^-

ling van etterfluimen, en de heevigfte

benaauwdheid, omkwam. Men ont-

dekte by de onleeding, in 'tbovenllc

gedeelte der leever, een zeer groot

ettergezwel.

UTRECHT
15-

17 82.

VIII.

(b) Bfef. Med. inflamm. , pag. 142 en 143.

. CO Acadsm. Fraekct. §.220 in ngt.

' 4**

^ VROED-
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V R O E D K y N D I G B

WAARNEEMING^,
DOOR.

ADRIAAN VAN SOLINGEN-

JlJ/e Verloskunde, zo voortreflyk in

haar eigen natuur, om dat zy, op de
eeuwige wetten der werktuigkunde ge-
grond, vraagftukken voorftelt, welker
beantwoording minder twyffelachtig

en onzeeker, door de onveranderlyke
beginfels der wiskunst worden opge-
lost; zo bekoorlyk voor hen, wier
teedere plicht het is dezelve te beoeffe-
nen, dewyl zy hen de troost en toe-
verlaat maakt van het beminlykst en
zachtaartigst gedeelte van 't Mensch-
dom, 't geen voor ieder gevoelig hart
de (Ireelendfte zelfvoldoening oplee-
vert; dit voortreflyk en bekoorlyk ge-

deei-
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deelte der Geneeskunst, heeft niet al-

leen, gelyk alle andere weetenfchap-

pen, verbazende vorderingen gemaakt,
waar door het op de voorfchriften van
fchrandere en werkfaame Mannen,
tot een onbegryplyken trap van vol-

maaktheid gebragt is : maar zelfs

heeft men aan deszelfs gedaante

,

voornam-elyk fints vier jaren, in de
fchoolen van het kunstkweekend Pa"
rys , veel veranderingen gegeeven,
die gefchikt zyn om de fmarten der
lyderesfen nierklyk te verminderen,
't geen onder het vooruitzicht van een
gemaklyker arbeid, niet weinig ter op-

beuring dier teergevoelige Moeders
verflrekt, welke met fchnk de oogen-
blikken te gemoed zien, waarin zy ge-

reed zullen zyn de haar toevertrouw-

de vrucht ter waereld te brengen.
. Deeze verbeeteringen worden niet

alleen, by teegennatuurlyke verlos-

fmgen in het bewerkend gedeelte der

Vroedkunde aangewend (a) , maar zyn
ook

(a) Deeze verbeeteringen zyn in de teegennatuur-

lyke verlosfingen , op de zogenaamde en alom ondcr-

Weezene voorbereidingen , in de keeringên van het

Kind 5 betreklyk : 't is te bewonderen , dat zich nog
nie-
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ook betreklyk op de natuurlyke ver-

X, DEEL, ' O O loS-

niemand , in ons Vaderland , de moeite hêeff gegee-

ven , 't zy by gefclinite , 't zy by openbaar onder-
wys, een bewerking, die alleen de vrucht van het

vernuft is teegen te fpreeken : de Beroemde levret
heieft deeze voorbereidingen openlyk geleeraard , en
zyne leeringen op de phantóme doen in 't werk (lel-

len; het gezag van zulk een groot hervormer der

Vroedkunde was genoegfaam , om deeze oeffening al-

gemeen te maken ; intusfchen kan men niet genoeg
verbaasd zyn , dat een man , aan wien de kunst zo
veel verlchuldigd is , in weerwil 20 wel van 't geen
hem zj'n eigene ondervinding heeft moeten doen ge-

Avaar worden , als 't geen hem zyn vrinden en ambt-
genooten dik^^'yls onder 't oog bragten , zyn vernuf-
tige beginfels, betreklyk op de voorbereiding, niet

wilde vaarwel zeggen : zyn beroemde fchoonzoon

,

myn Gëecrde Leermeester, de Heer destremau,
lloogleeraar in de Vroedkunde te Parys ^ en Vroed-
neester van Haar Koninglyke Hoogheid , de Gra-
vin van ART ois, wiens lesfen en practyk ik my
r.ltyd verheugen zal gevolgd te hebben , verhaalde
my dat leviiet, in zyn laatfte jaren, toen men hem
de Ichadelykheid van de voorbereiding begon onder
het oog te brengen , op zyn collegie , altyd met een
ibort van geemelykheid geboodt, dat men op ie
phantóme in alle zodanige pofitien , daar het kind

,

met een zyuGr voorfle , agterile of zydelykfche dee-
len, dwars voor het ostium titeri lag, eerst het hoofd
in de palm van de hand vatte , en hier by »opfchoof

,

met byvoeging , "dit is de gezonde theorie , die ik

,, voltoekt wil dat op myne fchoolen zal gevolgd
„ worden": 't is onmooglyk, in een van opgemelde
pofitien het hoofd van het kind te omvatten , veel
min na boven te fchuiven : ten zy 'er weinig water
afgeloopen is ; maar in dit geval is de voorbereiding
onnut , dewyl zich als dan de vrucht gemaklvk laat * >

omwenden , daar in teegendeel wanneer het water af-

ge-
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losfingcn (b) , door zodanige hulpmid-
* de-

geloopen is , en de lyfinoeder zich rondsom op het lig-

haara van de vrucht heelt faamgetrokken , het omvat-
ten van het hoofd niet alleen meestal onmooglyk is

,

maar deeze poogingen zelve den uterus veel geweld
aan doen , en de gevaarlykfte ontfteekingen veroor-

zaaken ; — al wat men uitvoeren kan , is , na de ver-

fchillende ligging, den fchouwder , de borst of de bil-

len , een weinig opwaards te ftuwen : hierin beroep ik

my niet alleen op de grondbeginiels , die thans , finds

vier jaren , op de fcholen der voornaamfte Mannen te

Parys geleerd worden , maar zelfs op de ondervin-
ding van alle kundige veflosfers, die zich altyd ge-

noodzaakt vinden , terflond de voeten te zoeken : ik

heb my zelven van deeze onmooglykheid overtuigd,
by geleegenbeid dat ik een kind by de voeten ter

waereld bracht , dat dwars voor de lyfmoeders mond
geleeden, het opperfte gedeelte der lendenen, een
weinig fchuins na voren gekanteld, vertoonde; de
hulpmiddelen, die de kunst ons aanbiedt, wanneer
men de voeten niet kan doen daalen , beftaan hoofd-

• zaaldyk in een opwaardfche drukking op den buik der
moeder , teegens het hoofd van 't kind , in die rich-

ting, waarin jiien het hoofd wil doen rj^zen, terA\'yI-

men de voeten tracht te doen daalen ; en dit nog
vruchtloos zynde , een flrik om de voeten , binrfen ia

den uterus te leggen , en , tenvyl men aan dezelve trekt

,

het lighaam , met de andere hand , zo veel mooglyk
is , na boven te ftuwen , om door deeze bewerking

,

het kind te doen kantelen : 't ware intusfchen te wen-
fchen , dat een kimdige hand zig de moeite gaf, om
ten behoeve der Vroedmeesteren ten platten land£ , en
der Vroedvrouwen , de \TUchten hunner ondei-vindin-

gen , betreklyk op deeze voorbereidingen , in 't licht

te geeven , ten einde de lydende moeders , door geen
wreede engevaarlyke bewerkingen, ten onnutte ge-

marteld werden.
(b) Ik bedoei hier ciet alleen in de Natuurlyke ge-

mak'
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delen toe te reiken, wier gebyuik zo

wel eenige dagen voor den arbeid

,

Oo 2 als

maldyke verlosfirigen , behalven de daaglykfche rei-

ningen in de laatfte maanden., de vapores en halma ^

te veel in ons vaderland verzuimd , waar men zich

meest al alleen van Hovingen bedient, terwyl nog-

tbans opgemelde middelen dikwyls van een wonder-

baarlyke uitwerking zyn , om het ostium utéri te doen

verwyderen, en door zyn verflapping minder weer-

ftand te doen bieden , aan de famentrekking van den

bodem der lyffnoeder: ik heb een Vrouw verlost,

daar de uitdryvendfte ween zo min als de ftoovingen

iets vènnogten om den weerftand van het ostium

Uien', naauwlyk iets meer dan ter grootte van een

dubbeltic verwyderd, te overwinnen; na het gebruik

van de balnea en vapores , door middel van een bidet ,

vorderde de ontfluiting zo fpoedig , dat ik , zelv tot

myn verbazing, in minder dan een uur, de vereischte

vcvH'ydering kreeg.

Maar ook bedoel ik ten anderen , in de natuurlyke

moeilyke vci'losfingen , wanneer het hoofd zich in zyrt

volmaakfte pofitie aanbiedt , het aanleggen van de bla-

den der tang, boven den ingang van het kleine bek-

ken , een bewerking , die te pas koomt , wanneer de

uitdiyvenfte ween niet in Haat zyn geweest om het

hoofd in den bovenften doortocht te doen zaldcen , bo-
ven welken het hoofd nog geheel beweegbaar, en de
vroiiw in tusfchen uitgeput ligt: de. doorzakking
wordt dan gemeenlyk belet door het gebrek van ge-
n(iegrame wydte van dea bovenden doortocht, betrek-

lyk op de grootheid van het hooid: men heeft vart

decze bewerking becter uitflag te wagten dan van de
kecring ,. dewyl als dan de kin zig aan denzelfden
doortocht aanbiedende , de beenderen van het hoofd
zich niet fchikken kunnen ; derhalven zal de doorzak-
king dan nog oneindig moeilyker weezen , en men zal

gevaar loopeuden tronk van het hoofd af te trdilien :
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als onder denzelven, de deelen ter uit-

voering van hunnen post , op eene ge-
fchikte en gemaklyke wys voorbereidt:
thans is het de groote man niet, die
het handigst met vernuftig uitgedachte
Vroedkundige werktuigen omgaat, of
die de verlosfmg fpoedig ten einde
brengt, waarmede gemeenlyk eenon-
vermydlyk en prangend gevaar voor
moeder en kind vergezeld gaan;
maar hy is het, die door vroeg een

waak-

het gezond oordeel pleit voor deeze bewerking met de
tang , boven den bovenden doortocht aangelegd , die
door de ondervinding ook bevestigd en op de open-
bare fcholen te Parys thans geleerd wordt: zy is niet

alleen betreklyk op de iiatuurlyke pofitie van het

hoofd , maar. ook dan wordt zy met vrucht geoeffend

,

wanneer het hoofd zydelyk , of met het aangezicht
teegens den rand van het os puhis geplaatst is.

SMELME hadt deeze bewerking reeds aan de handge-
geeven , die door de meeste Vroedkundigen voor on-
mooglyk gehouden wordt ; deeze onmooglykheid
Werdt door levret openlyk ftaande gehouden; en
myn Geëerde Leermeester zyn Schoonzoon , was de
eerrte, die hem overtuigde, toen hy, na menigmaalen
over dit onderwerp gefprooken te hebben, levret
eindelyk by deeze bewerking ontboodt , die , hoe on-

geneegen om van zyn beginfels af te gaan , hier , door
de fpreekende \\aarheid genoodzaakt werdt , de moog-
lykheid en nuttigheid van het aanleggen der tang bo-

ven den bovenfien doortocht te erkennen; waar na

de Vroedkundigen de bladen van hunne tang in even-

reedigheid langer gemaakt en dikwyls met een geluk-

kigen uitflag aangelegd hebben.
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waakfaam oog te houden , en door een»

gefchikte, zagte en geduldige bewer-

king de fmarten derlyderes vermindert,

en zich derhalven niet. genoodzaakt

vindt, de vrouwen tot het uitpersfen en

voortftuwen harer ween aan te manen
of te noodzaaken , waar door niet al-

leen de arbeid vertraagd en pynlyker

gemaakt wordt, maar die de allerge-

vaarlykfte toevallen en niet zelden den
dood zelve der moeder ten gevolge

heeft.

Zodanig is het lot der weetenfchap-

pen , dat de gelukkigfte vorderingen

,

niet zelden met de deerlyklle gevol-

gen gepaard gaan: *t was onmooglyk,
dat zulke verbeeteringen, die, nu
vooral fmds vier jaaren op de openba-
re amphitheaters in gebruik zyn ge-

raakt, de bewerkingen der Vroéd-
meesteren niet oneindig deeden Hellen

boven die der Vrouwen, die gemeen-
lyk haar werk maakten om Hechts de
verlosfing fchielyk ten einde te bren-
gen: de Vroedmeesters, wier crediet

gevestigd is, zyn 'er zodanig van
bcezigheeden oyerkropt, dat zy ge-
noodzaakt zyn zich van bedienden,
onder den naam va.n Prevots , te voor-

Oo 3 zien.
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^en , die voor hen , zonder wettige
aanftelling, by gemeener lieden de
Vroedkunde beoeffenen, en dikwyls
verdoken van de kundigheeden , die

tot hun gewichtig ampt vereischt wor-
den , zich aan de deerlykfte misilagen

fchuldig maken, waar van de vrouw,
wier verlosfmg het voorwerp deezer
waarneeming is , geduurende meenig-
vuldige uuren, het ongelukkig llachtof-

fer was.

In het eind van Juny van het
jaar 1783, had ik, te ParySy «gelegen-

heid, een vrouw in den arbeid by
te flaan, waar ik my 's middags ten

drie uuren na toe begaf; ik vond 'er

zulk een Prevot, die zeer vergenoegd
met myn komst fcheen : deeze ver-

haalde my dat hy, den voorigen
avond, ten 6 uuren gekome^ was; .dat

het water reeds twee uuren te vooren
was afgeloopen; dat de ween tot

*s nachts ten 4 uuren fterk geweest, dat

zy vervolgens verminderd en omtrent
ten 10 uuren geheel opgehouden wa-
ren; dathyonzeeker was van de po/ine,

doch zich verbeeldde dat het kind de
billen vertoonde en reeds zodanig in

de holte van het kleine bekken dub-
bel
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bel gezakt was; deeze ƒo^^i^ ver-

klaarde hy my hier uit af te leiden

,

dit hy een \olronde oppervlakte

voelde; zonder een der beide fonta

nellen te kunnen gewaar worden, ter-

wyl de uitzakking en h^^^^^^t^''^^,!
uitwendige deelen de dubbele voor-

kooming van de vrucht, volgens zyn

zesden ook fcheenen aan te duiden.

Het voorwerp onzer zorg aanbevo-

len , was eenvrouw van 23 jaren; ait

was het tweede kraam , en men ver-

haalde my dat zy de eerfte keer met

behulp van injlrumenten verlost was.

zy fcheen van een vry fterk vezelge-

ftel, doch was nu geheel uitgeput van

den arbeid ; voorts was de pols uit-

termaten klein, ras en onregelmatig.

By de aanraakingr was ik in t eerltc

^oogenblik verbaasd, niets van de uit-

wendige deelen te kunnen onderfchei-

den: weshalven ik een klem wasch-

licht deedt aanfteeken, die by de Fran-

fchen in gebruik zyn, wanneer men

genoodzaakt is den uitwendipn Itaat

door het gezicht te onderzoeken: tcr-

ftond zag ik, dat de uit- en inwendige

refter laöium verfchriklyk gezwol en

was en een omtrek vertoonde, welke

Oo 4
^le
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die van twee hoendereiers overrdiree-

de, 't geen oorzaak was dat de ingang
van de vagina , na de linker liesch

fcheen geweeken te zyn r terflond by
den ingang wierdt ik den rand van een
uitpuiling gewaar , die zich byna langs

den geheelen inwendigen omtrek van
de vagina deed gevoelen, en welke

, ik eerst voor het ostium uteri hield

,

doch nog gQQW pojitie onderfcheiden-
de, vermoede ik dezelve niets an»

ders dan plooyen van de vagina te zyn,
•waar van ik wel haast overtuigd werd

,

dewyl ik dezelve, fchoon met moei-
te, met den vinger voorbygaande

,

vry duidelyk het voorhoofd, een ge-

deelte der voorfle fontanel en van de
neus gewaar wierd: het hoofd was
onbeweeglyk in den doortocht: ik er-

kende gemelde pojitie tQV^ondi voor de
oorlzaak , welke belet hadt dat het

hoofd niet door den doortocht van het
kleine bekken was voortgedreeven

,

üdewyl in zulk een pofitie, dat de kin

^ich, op het oogenblik dat het hoofd
door de hovende engte in de excavatie

^akt, van de borst verwyderende en
Jiier door het achterhoofd na den rug

gewend WPi'dt, het de yoox^Q fontanel
QÏ
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of hetbovenfte gedeelte van het voor-
hoofd is, dat aan het middelpunt van
den onderflen doortocht beantwoordt,
waar door het hoofd belet was door
deezen doortocht te worden heenge-
dreeven , dewyl het hem , in deezc
pofitiey zyn grootflen diameter, in des-

zelfs volkomene uitgeftrektheid aan-

biedt.

Voorts erkende ik duidelyk de ree-

de, die deeze verkeeerde doorzakking
veroorzaakt hadt : ik werd gewaar
dat de buik van boven plat was, en de
opzetting voor over, over het os pubis

heen helde, 't geen door de Franfchen
porter Ie ventre en beface genoemd
wordt; wanneer men de werktuiglyke
doorzakking van het hoofd door de
bovenfte engte wel overweegt, en
deeze vergelykt met de hinderpaal,
die uit zulk een voorÖverzakking van
den uterus geboren wordt, zo was dee-
ze vooröverheliing de natuurlyk oor-
zaak der verkeerde pojitie van het
hoofd der vrucht: wanneer immers
het hoofd in de allervoordeeligfte po-
jitie gereed ftaat om door de bovenfte
engte in de excavatie van het kleine

bekken te zakken, zodanig dathetach-
Óo 5 ter-:
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terhoofd aan de regter uitranding van
het os pubisy en het voorhoofd aan de
fympbyfis JacrO'iliaca beantwoordt, dan
zal in zulk een vooröverhelling van
den uterus y deszelfs vezelgeftel eerst

als een kluwen uitgezet, en nu door
famentrekking tot elkander komende
om het osfium uteri te, overwinnen

,

zyn werking van den bodem, langs de
voorlle oppervlakte alleen op het os

pubis uitoefFenen , wiens öpitaande

rand zich als 'tware tusfchen het hoofd
€n de voorde wand van den uterus

verheft: 't zyn derhaLven alleen de
veezeis, die van den bodem, langs de
agterfte wand van den uterus loopen

,

welke aan het os facrum beantwoordt,
die haar kracht op het hoofd uitoefFe-

nen, waar door de kin natuurlyk van
de borst wordt opgeheeven, en zoda-

nig in de holte van het kleine bekkeu
doorzakkende, het voorhoofd en de
voorlle fontanel aan deszelfs middel-

punt beantwoorden, en het hoofd zyn
grootften dUimeter- aan den onderllen

door-ocht moet aanbieden.

't Was ook deeze vooröverhelling

die ik voornamelyk voor de reede

erkende van de heevige zwelling der

uit-
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uitwendige deelen , die ik eerder van
deeze oorzaak afleide, dan van de
drukking van het onbeweegbaar
hoofd: wel is waar dat deeze drukking
dikv/yls zodanige opzwellingen ver-

oorzaakt , gelyk zy gemeenlyk met de
beklemming van het hoofd gepaard
gaat, en zich ook menigmalen vertoont

by eerfle verlosfingen, wanneer de
deelen, minder uitrekbaar, hier door
meer aan drukking der aderen onder-
heevig zyn : dan , wanneer de zwel-
ling uit de drukking der aderen ont-

ftaat, zo worden ook teevens de wei-
en water-aders, en die van minderen
rang, belet, zich in de bloedvoerende
aders te ontlasten, en hier om ziet

men gemeenlyk dat zodanige zwellin-

gen oedemateus , voor den indruk der
vingeren wykende en jrateus zyn: hier
in teegendeel waren de deelen heevig
gefpannen, uittermaten pynlyk en
duidlyk geweldig . ontdoken : 't was
derhalven byna zeeker dat zo wel de
flagaders als de aders van de ronde
lyfmoeders band van die zyde, daar
de opzwelling was, door deeze voor-
överhelling gedeeltlyk gedrukt, de
regter laèia zo geweldig hadt doen op-

' zet-
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zetten: deszelfs inplanting aan de lyf-

moeder, zyn loop door den annulus,

en zyn famenftel, als voornamelyk,
niet zo zeer uit vezels, -dan wel uit een
celluleus weeffel beftaande, dat een

groot aantal vaten uit de arteria pu-

denda communis anterior ontvangt, ver-

geleeken met de volflagene overhel-

jing van den uterus y deeden my dit

beiïuit trekken.

Eindlyk meende ik op het gevoel

gewaar te worden, dat de lyn, die

den afftand der zitbeenderen bepaalt,

iets korter was dan die van een vol-

maakt welgefleld bekken: 'er waren
derhalven v-erfcheide beletfels, die de

geboorte verhinderden : de grootfte
• diameter van het hoofd, welke zich

aan den doortocht aanboodt; de zwel-

ling der uitwendige deelen en de min
of meer verminderde wydte van het

kleine bekken.
Na my eenigen tyd met deeze over-

denkingen beezig gehouden , en dus

alle de omftandigheeden volkomen ei-

gen gemaakt te hebben, overdacht ik

wat in dit moeilyk en famengefteld ge-

val eerst te doen ftondt: de heevige

en pynlyke zwelling van de deelen,
de
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de overhelling van den uterus te ver-

beeteren ; en de kwade plaatfing van
het hoofd" te veranderen waren de-

oogmerken, die myn aandacht vestig-

den.

Ik verzocht den Prevot terflond , in

weerwil van de uitgeputte krachten
der lyderes, een ruime V. S. te doen,
om den aandrang van het bloed .na de
gedrukte plaats te verminderen, met
oogmerk om terwyl een verzagtende
ftooving te doen bereiden, en 20 de
tumefactie door deeze hulpmiddelen
niet fchielyk overwonnen wierdt, de
deelen te fcarificeeren: hy hadt gQQXi

lancetten by zich, maar gong dezelve
terflond haaien.

De vooröverhelling van den uterus ^

die men zo wel als deszelfs zydelyk-
fche afwykingen, thans misfchien ee-

ven onrechtmatig (c) geheel afleidt

van
(c) Het lighaam van de zwangere* lyfmoeder k?n

onmooglyk, de\vyl het bolrond is, volkomen aan de
uitfteekende kolom der wervelen beantwoorden : waar-
fchynlyk zou het altyd vooroverhellen , zo de merk-
lyke weerftand der uitwendige deelen dit niet belette;

het wykt dan derwaards , waar het den minften weer-
ftand vindt , en hier om wordt men altyd denvaards
waar de moederkoek de h'fmoeder trekt , min of meer
cenige zydelykfche afwyking gewaar.
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van de inplanting der placenta, als te

vooren van een verflapping van de
banden der lyfmoeder, trachtte ik mid-
lerwyl te verbeeteren, door een tot

elkander gefrommelde fervet onder de
vooröverhelling te doen aanleggen,

en die aan de twee einden door twee
helpers in zulk een richting te doen
vasthouden, dat de uterus 9 ware het
mooglyk achter over gekanteld wordt,
't^een menigmalen eenigen tyd daar

na gelukt, dewyl men hier door de
fpil van de lyfmoeder herfteld, en de-

zelve in dezelfde richting als die van
het bekken terug kan brengen, waar
door dan teevens de directie van de uit-

dryvende ween veranderd wordt.

Intusfchen dacht ik met ernst op de
verbeetering der kwade pGJuie van het

hoofd, fchoon de zwelling, fpanning

en ontlleeking der uitwendige deelen

,

my weinig goeden uitflag voorfpelden:

ik befloot evenwel geen tyd te verzui-

men , te meer om dat men wel eens

ziet, dat de zwelling voor de geboorte
der vrucht niet verdwynt, die in weer-
wil van dezelve, wanneer de krachten

.der natuur uitdryvende zyn, en de
plaat-;

y
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plaatfing van het hoofd goed is , fotn-

wylen wordt uitgedreeven (d).

Vooral was ik beducht, dat my de
verplaatfing van het hoofd mislukken

zou, om dat de ween geheel ophiel-

den: ftaande de oogenblikken dat dee-

ze aanwakkeren is het eigenlyk de
tyd , waar op men eenige gewenschte
uitwerking van zulk een verplaatfing

verwachten mag, om dat als dan de
vinv

(d) Eene hier meê overeenkomende waaraeeming
werdt my onlangs door den Heer j. de puyt , kun-
dig en beroemd Vroedm'eester alb'er medegedeeld : een
hootd dat een groot aantal uuren , maar in een goede
pofttie , in het kleine bekken beldemd gezceten hadt

,

nadt de uit^vendige deelen zodanig met hardheid en
gefpannenheid doen opzetten, dat zyn Ed. bezwaar-
lyk een vinger inbrengen en het hoofd beflaan, veel
min zig van de forceps bedienen kon : doch na dat de
uitgeputte lyderes op het gebruik van een paregoricum
wat uitgerust was , wakkerden de ween weer aan ,' en
dreeven de vrucht , fchoon dood , zonder eenige ver-

fchenring, na buiten, in weerwil van de zwelling, 't

geen te voren onmooglyk fcheen : deeze verdween niet

dan zeer langfaam naderhand, en na veeitien dagen
was aUes na wensch ; indien de natuur hier zich zel-

ven , gelyk in onze waarneeming terftond blyken zal

,

gered hadt , door de zwelling te doen openbarftcn , of
wel gelyk de Heer de puyt, my na het leezen van
onze waamoeming vriendelyk raade aan te merken;
zo zy hier in door de kunst was te gemoet gekomen

,

zou misfchien het kind leevendig ter waerdd zyn ge-
komen, om dal: het hoofd dat nu door de zwelling
verfeheide uuren beklemd gezeeten hadt, dan fchiely-

ker zou zyn uitgedreeven.
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vingers of het werktuig van den
Vroedkundigen beletten, dat de ween
haar kracht op dat gedeelte uitoefFe-

nen , 't welk met den onderllen door-

tocht niet overeen koomt, daar zy
dan alleen op dat gedeelte werken, 't

geen, in de natuurlyke voorkoming
van het hoofd, zich het eerst aan de
gebporte vertoont.

't Geen ik gevreesd hadt gebeurde,
welk een moeite ik aanwende , om
met twee vingers het voorhoofd te on-

derfleunen en achterwaards na boven,
te ftuwen , om het voorhoofd te

doen daalen; hoe zeer ik trachte een
of twee vingers tusfchen het achter-

hoofd en het os pubis te doen ingly-

den , om by wyze van crocbet het aan-

gezicht te doen ryzen, welke bewer-
king ik zelfs met een blad van de tang,

bywyze van hefboom zocht na te boot-

fen, alles was vrugteloos, dewyl de
krachten der natuur ophoudende, het

hoofd onbeweeglyk gekneld bleef.

In allen opzichte derhalven , kwamen
door een verzuimde behandeling, my-
ne poogingen te laat, wèshalven myn
eenigfte toeverlaat in de vermindering

der verbazende zwelling gelegen was

,

om
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om na dit oogmerk bereikt en de

vrouw tot rust gebragt te hebben te

onderftaan, om onder het weer op-

wakkeren der ween de richting van het

hoofd te verb eeteren.

Terwyl ik den Prevot met zyn lan-

cetten, met ongeduld wagtte, nam
de zwelling toe, en de fpanning en

roodheid vermeerderden oogfchyn-

lyk.

Eindlvk was hy gekoomen en ge-

reed de V. S. te doen, toen de natuur,

op een wys, waar van ik, zo min by
vroeger als laater fchryvers en waar-

necmers eenig voorbeeld weet, het

hulpmiddel by de hand nam, dat haar

lang moest zyn toegediend, en zich

zelve, tot myn verbaazing door een

plaatslyke aderlaating redde.

Op één oogenblik barfle de zwel-

ling byna in t^ar gantfche uitgeflrekt-

heid, ter lengte van ruim twee dui-

men open, en (lorte eerst met een

vloed, en vervolgens druppefsgewys,

een annmerklyke hoeveelheid van
rood bloed: deeze ontlasting wierdc

gevolgd door een uitfypeling vari

druppels, die allengskens flaauwer ge^

kleurd waren, en eindlyk zuivere

^. DEEL, Pp ' wei-
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weiftofftn geleeken: zy duurde om-
trend drie kwartier uurs, tot de hoe-
veelheid van ruim zes oneen, die zich

dfLS anderdaags natuurlyk gefchei-

den vertoonden: de wei dreef in een
gefchikte evenreedigheid rondsom en
over de roode cruor heen.

In weerwil van deeze wonderbaare
ontlasting, onder en na welke ik nog-
maals vergeeffche poogingen aanwend-
de, om de plaatfmg van het hoofd te

verbeeteren, bleef dit onbeweeglyk
tusfchen de zitbeenderen ; op dit oo-
genblik deeden 'er zich twee weegen
op, tusfchen welke ik eenigen tyd on-
bepaald bleef: de eerfle was een fa-

mengeftelde bewerking, onder het

aanleggen van den Jorceps, en inzon-

derheid van den nieuw verbeeterden
van den Heer coutouly (e): de

vrucht

(c) Met genoegen; neem ik deeze gelegenheid v/aar

,

om myn hndgenooten de tang van den Heer cou-
touly aan te kondigen , die by hen nog yoUiomen
Onbekend is.

Reeds- lang hebben de Vroedkundigcn geklaagd,
over de moeilykheid van de verecniging der tang van
£evPn.et , zo dikmaal zich het hooty niet in de na-

tüurlyke richting aanboodt , zo dat men haar fomwy-
len , vooral in lavalylv gertelde bekkens , niet dan met
een band kan verecnigen , in weilc geval dcrzelver ge-
''- '^ bruik
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vrucht rechtftreeks, in deeze pojïtie^

waar in zich de grootfle diameter

Pp 2 van

bmik zeeker zeer gebrekkig is ; de moeilykheid , die

dikwyls in deeze vereeniging plaats heeft, komt hier

uit voort , dat noch de forceps van smellie , noch die

van LKVRET kunnen aangelegd en vereenigd worden

,

zonder een volmaakt parahlUsmus van de bladen

:

dan hoe mcenigmalen hebben de gevallen plaats , dat

het altyd moeilyk en meestal onmooglyk is dciXj>ara-

leUhmtis te bekomen; i. zo dikmaaïs het hoold deii

bovenften dooltocht niet kan inzakken, om dat zyn

gevaarte te groot is na evenredigheid van de \vydte

van het bekken , om 'er door de vermogens der natuure

in gcilüwd te kunnen worden en dit kwalyk gevormd

is, geïyk meestal gebeurt in bekkens, die door de ra~

chiiis misvormd zyn; 2. wanneer het hoofd zich boven

in liet kleine bekken , dwars , met de vertex na agter ge-

kanteld vertoond , 't geen ook plaats kan hebben , in

ailc de faamgeftelde j5o/;//V«, van derechte, totdevol-

ir.aakt dwaiiche v(5orkoming van het hoofd
; 3. vvanneer

het hoofd met de vemx voorkomende , deeze even-

wel aan een kant van de osfa ifckia mcrklylc overhelt

;

4. wanneer het hoofd in de excavatie geraakt is , en.

het os facnim na voren uitfpringt , of het uitwas van

con der zitbeenderen na binnen wykt: in een woord,
Alle misvonningen van het bekken leeveren aanhou-

dende hinderpalen op , welke lamenfpaanen om te be-

letten dat de bladen volmaakt tot dezelfde hoogte

,

zonder veel geweld AVorden opgefchoven.

De vernuftige Heer coutouly, beroemd Heel- en

Vroedmeester te Parys^ de meenigvuldi^^'e gevallen

cvervveegende , waar in het moeilyk \i de bladen met
een volmaakt paralellismus in te brengen , waar uit

dan ook, de moeilykheid der vereeniging gebcii-eu

wordt , bedacht een verbeeterirg der"^ tang , waar
door dezelve kan vereenigd worden , zonder dat de

bladen van boven evenwj'dig zyn : eene verbeetering

,

zo
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van het hoofd aan den doortocht aan-

boodt, af te halen, was onmooglyk,
zon-

zo grootsch als vernuftig, welke terftond met de

goedkeuring van de Academie der Heelknnst te Parys
bekroond is , en onder de uitgave van dcrzelver aan-

ftaande verhandelingen geplaatst zal worden.
Deeze tang beftaat uit drie (lukken; twee bladen

en een handvat : de bladen hebben de kromte van de

tang van levret , en van een behoorlyke lengte om
het hoofd boven den bovenden dooltocht te omvat-
ten : één blad ingebracht zynde , wordt dit door een

lielpcr vastgehouden, daar na brengt men het andere

blad in ; beide zyn zy van onder voor/ien met een

fcharnier, waar meê men het handvat vcrecnigt; tot

nog toe zyn de bladen los : de eene is voorzien met
een gat ; en de andere met een venPter ; door dit ven-

ftcr brengt mep een fchroef in , die aan het gat be-

antwoordt ; dan dit venfter van een geichikte lengte

zynde, zo kan de fchroef langs zyn gehccle uitge-

Jlrektheid aan het gat van het andere blad beantwoor-

den, en dus de bladen vereenigd worden, zonder

dat zy van boven paralel zyn.

, Dceze tang heeft behalven dat, andere, fchoon ge-

ringere voorrechten : 't is onverfchillig welk een blad

meii 't eerst inbrengt
:

' men heeft geen band noodig om
de bladen te vereenigen, eneindelykis hetgebriuk iets

gemaklyker, dewyl de Vroedmeestcr alleen de trek-

kende beweeging behoeft te doen, zonder genood-
zaakt te zyn ," de bladen te omvatten , om die faam te

drukken.
Ik heb éénmaal deeze tang in een beklemd hoofd,

fchoon het zich in een voordeelige richting aanboodt,
met gelukkigen uitflag aangelegd : dcrzelver uitvinding

zal der meerdere volmaking der Vroedkunde zeeker

luister byzetten , en indien jil de Vroedmeesters , aan

Jiunne tangen van smellie of levret gewoon, de-

zelve blyven behouden , om dat men altyd handiger met
zulk
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zonder een volflagene verfcheuring

der uitwendige, en misfchien, der in-

wendige deelen, hoe zeer smellie.
Tab. XXV, deeze onmooglyke en ra-

delooze bewerking aanraadt: ik zou
dan door behulp van dtn forceps , het
hoofd in de heiiig-zitbeens uiiranding

hebben moeten fchuiven , dan het
hoofd hebben moeten trachten te ver-

plaatfen, en dan weer, na dat dit ge-
lukt was , waarfchynlyk ten tweede-
maal de tang hebben moeten aanleg-
gen, ter uithaaling der vrucht: dan
de vrees dat de Moeder door deeze
famengellelde bewerking , geweldig
veel zou moeten lyden ; dat het
hoofd, wiens beenderen zich niet na
den doortocht konden fchikken, Haan-
de deeze bewerking heevig zouden fa-

mengedrukt worden , en de uitvlucht
teevens die de andere weg nog fcheen
aan te bieden, deeden my Befluiten
om dezelve op de volgende wys in te
flaan.

Pp 3 De
zulk een werktuig omgaat, dat men zich eii^en ge-
maakt heeft, zuilen zy nogthans zeeker, zo Jra hen
het gebruik van deeze tang Ijekend is , tot dezelve hun
toevlucht nemen , zo dikwyis zv zich in het geval be-
vmdea van een beklemd hoom, uit een bekken d«t
kwalyk i;,i;vormd is, te moeten redden.
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De uitwendige deelen, nog niet vol-

komen gedonken zynde, liet ik nog
zes oneen bloed aftrekken , diende de
lyderes een paregoricum toe, en liet

haar eenigen tyd in rust, in hoop, dat

zo dra zy bekomen zou zyn, de ween
weer mogten aanwakkeren.
De uitkomst eindlyk beantwoordde

aan myn wensch, naauwlyks hadt de
lyderes ruim drie uuren ilil geleegen,
ot de uterus begon zich weer op nieuw
faam te trekken ; ik werd gewaar dat
de ween uitdryvend waren en dat het
hoofd niet volltrekt onbeweeglyk was

;

in weerwil van dit alies, waren nog
het fchuiven van de vingers langs het
aangezicht, om het zelve te doen ry-

zen, nóg het inglyden vaM dezelve na
de kant van het achterhoofd, in de ge-

daante van een crocbeff vermoogend
om het achterhoofd te doen zakken

;

jk was tog genoodzaakt een blad van
de tang, een weinig zydelyksch inge-

bragt hebbende, tusfchen het achter-

hoofd en het os pubïs in te glyden, 't

geen my gelukte, waar door ik by wy-
2e van hefboom, met behuip van twee
vry heevige w^ên, eindelyk het hoofd
verplaatile, ^vaar op de natuur altyd

00-
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oogenbliklyk werkfaam, 2md lang zy
genoegl'aam is, wanneer alle hinder-

palen zyn weggenomen, in eene daar

kort opgevolgde persfing, het hoofd
in eenenatuuriyke richting uitdreef, en

met behulp van de vereischte handrei-

king, een leevendig en welgefchapen

meisje ter waereld bragt.

Zo liep deeze verlcsfmg op eene ge-

lukkige en natuurlyke wys ten einde,

na dat zy , door de gunftige poogingen
der natuur met een omftandigheid ver-

gezeld was geweest, die zo verbazend
_als gelukkig was: zy werd door geene
byzondere toevallen hoe genaamd ge-

volgd, terwyl de wond der lip reeds

den negenden dag volkomen gefloten

was, en zig de moeder, op den veer-

tienden dag volkomen na wensch be-

vond t.

Uit deeze v/aarneeming leeren wy,
dat, zo de PrevoT terftond op de voor-

overhelling van den uterus gelet hadt,

de kin niet van de borst zou zyn op-

geheeven geweest, dewyl de fpil van
den uterus, een fcherpen hoek met
dien van het bekken makende, alleen

de achterfle wanden van de lyfmoeder
op het hoof4 konden werken, en hier

Pp 4 door
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door de kin van de borst moesten op-

ligten: ware deeze vooroverhelling in

tyds- verbeeterd , zoude de geheele

ku^ade rigting van het hoofd geen
plaats hebben gehad, en de gantfche

vetlosfing waarfchynlyk natuurlyk ge-

weest.

Dat het tydig verbeeteren van deeze
vooroverhelling wyders de fpanning

en ontfteeking der buitenfte deelen

20U hebben voorgekomen, dewyl dan

de ronde banden niet zouden gedrukt

zyn geweest, 't geen deeze opzwel^

ling ichynt veroorzaakt te hebben.
Dat, daar men de verkeerde door-

zakking in de bovenfte engte niet was
voorgekomen, dit ogenblik ten min-

ften hadt moeten waargenomen wor-
den om het aang-ezicht na boven te

doen fchuiven en hier door het agter-

hootd te doen dalen, eer 'er gelegen-

heid was, dat het in den doortocht,

20 wel door zyne teegen natuurlyke

richting, als de zwelling der uitwendi-

ge deelen beklemd geraakte.

Dat, de beklemming en de opzwel-

,
ling der buitenfte en binnenfle regter

)cbia daar zynde, men terftond hadt

liioeten bedacht wee^efi, om 20 door
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het an:rekken van bloed als verzach-

tende flovingen, en dit niet helpende,
door fcarificatien , de ontfpanning te

bevorderen.
Dat het van 't uiterfte belang is zich

te wapenen teegens de mistasting,

waar aan de verfchillende plooien van
de vagina den Vroedkundigen bloot-

ftelt; deeze plooien hebben dikwyls,
vooral zo zy in den gantfchen omtrek
zyn, veel overeenkomst met eenen
byna volkomen onuloten lyfmoeders
mond, die hier en daar nog eenige wei-
nige hardheid heeft overgehouden; dee-
ze misflag fchynt algemeen er te zyn dan
men denkt, gelyk ook onze Prevot hier
door van de geheele pojitie onkundig,
onmooglyk volgens een gereegeld be-
flek zyn maatreegels neemen kon.

Dat de uitvluchten der natuur, daar

^y verzuimd is, verbaazend zyn: won-
derbaar en teevens voortreflyk was de
wys, waar op zy zich hier door eea
plaatfelyke aderlating gered heeft; een
verfchynfel , waar van de konst , 20
ver my bewust is, tot nog geen voor-
beeld heeft opgeleeverd.

Dat hst gebruik van den hefboom
Pp 5 niet
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«iet altyd volkomen te verwerpen is:

jdeszelfs eerfte voorflanders , bragten
denzelven, wanneer het hoofd, in de
natuurlyke voorkooming beklemd is,

van onder, langs 't aangezicht in, of 't

£een nog beeter was, ter zyden, ge-

lyk zulks door den beroemden Hoog-
leeraar CAMPER wordt voorgefchree-

ven (f): dan offchoon de ondervin-
ding den Vroedkundigen overtuigd

heeft, dat het eenvoudig gebruik van
de tang ver verkieslyk is, zo ziet men
uit dit voorbeeld, en ik zelve ben 'er

•door de ondervinding in nog een ander
geval van overtuigd , dat de inbrenging
van den hefboom met vrucht kan ge-

ichieden om het te hoog liggende ach-

terhoofd te doen zakken: veelen heb-
ben deeze bewerking met gelukkigen
«itflag verricht , en zy wordt ook in

Jiet korts te Parys uitgekomen werk
van den voortreflyken baudelocque ,

den eenigften, die het gantfche leeritel

der Verloskunde, in zyn volkomene
oitgeflrektheid , volleedig behandeld

heeft,

(f) Voorreede van p. camper, voor het Tractaat

van de ziekten der zwangere vrouwen, door f. i\iau-

*JCEAU, 1759, bladz. 45.
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heeft, voorgefchreevcTi en aanbevo-
len (g).

Dat eindlyk het oordeel van den
Vroedkundigen daar voornamenlyk te

pas koomt, om het juiste oogenblik
van het aanleggen der bladen van de
tang te bepalen: 't is te wenfchen,
vooral wanneer de kleinfte diameter
van het hoofd zich niet aan den door-
tocht aanbiedt, dat zyne keus tot eene
20 lang mooglyke uitftelling overhel-

Ie : immers wy zien hier, hoe de na-
tuur , eerst tot kalmte gebracht , zich
herfteld, en van haar hinderpalen be-
vryd, zich zej.ven volkomen verlost

heeft: 't was hier om, dat myn geëer-
de Leermeester destremau, door
zyn beroemden Schoonvader levret,
in de Verloskunde opgekweekt, my
meenigmaal verhaald heeft dat deeze
groote hervormer der Vroedkunde,
zyn leerlingen dikwyls plagt te zeg-
gen, "myn vrienden! ziet hier een uit-

„ muntend middel^ maar draagt voor-

as al zorg het nimmer te misbruiken".

(g) PArt des Accouchemens
, par M. baudeloque

,
178 1 5 torn. n, pag. 60.

^%U
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DEK.

ZWARTE EN WITTE PEPER,

EN AFBEELDING VAN 't GEWAS DER

STAARTPEPER,
DOOR

If. H O U T T U r N.

JU)e Peperteelt op de voornaan^fte

der Oostindifche Eilanden , Java, Su-

matra en anderen, zo gemeen als by
ons het bouwen van Koorn, en de

Peper zelve, zo wel in Üostindiën als

in Europa, in zo veel gebruik zynde;

was het te verwonderen, dat men, tot

heden toe, nog zo weinig zekerheid

had, aangaande het weezenlyk verfchil

van de zwarte en witte Peper ^ als ik by

het naauwkeurig nagaan der Autheu-
ren
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ren bevond (a). Onder verfcheide

vraagen, over duisterheeden in de
Natuurlyke Hiftorie, door my aan den
Wel Ed. Geflrengen Heer Mr. j. c. m.
RADERMACHER , Raad Extraordinair
van Neerlandsch Indien , derhalve
voorgefteld, ook dit onderwerp zyn-
de, hadt zyn Wel Ed. de goedheid,
van my dien aangaande te Berichten:

„ dat op gezegde Eilanden niet dan
„ zwarte Peper groeit, die men wit

„ maakt door dezelve in kalkwater te

,^ leggen, of ook, de Peper aan 't ge-

„ was ryp laatende worden, (fchryft

„ zyn Wel Ed.) valt 'er de bast af, en
„ dit is dan natuurlyke witte Peper".

Ik heb bevoorens daar omtrent die
bedenking gemaakt, hoe de korrel,
der witte Peper grooter dan der zwar-
te zynde, het.onwaarfchynlyk voor-
kwam , dat de witte door 't afhaalen
der bast, of door pellen, van de zwar*
te gemaakt zou zyn: doch men ziet

uit dit bericht, dat zulks plaats kan
hebben; eensdeels, dewyl de zwarte
Peper, uit nog onrype korrels beftaan-

de

(a) Zie.myne Natuurl. 'Htffone, "volgens heit fa^
menllei van linn^veus, II. deel IV. ffuk-, Ao. i'n'êi
bladz, 68 eiu.
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de, fterk itidroogt; anderdeels, om
dat die korrels in de witte Peper meer
uitgegroeid, en misfchien ook door de
weekmg eenigfmts uitgezwollen zyn.

En hier door wordt buiten twyffel ook
veroorzaakt, dat de laatstgemelde in

lang zo fcherp niet is van fmaak, als

de gewoone zwarte Peper. Dat even-

wel dit verfchil in grootte niet altoos

plaats heeft, blykt uit de monfters,

my daar van door gedagten Wel Ed.
Heer toegezonden, van welken ik de
eer heb, by deezen, ons Genoot-
fchap aan te bieden; als

A. Zwarte Peper van Malabar.

B. Wit-gemaakte Peper van Java,

C. Natuurlyke witte of geelachtige

Peper van Ceylon.

Deeze laatfte groeit, zo my berigt

wordt, niet dan aan de vaste kust van
Indien en wel op Malabar of ook op
Ceylon. Zy is niet minder heet en

fcherp van fmaak dan de gewoone
Zwarte Peper , welke kleiner valt dan
deeze Malabaarfche , die wederom
grooter is dan de gewoone witgemaak-

te Peper. Doch het verfchil in groot-

te is ZO aanmerklyk niet, of het kan
2eer
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zeer wel afhangen van de vcrfchillend-
heid van groei. Immers ik vind, dat

in fommige jaaren duizend planten wei
vyfduizend-, in andere jaaren, wanneer
men een flegten oogst heeft, naauw-
lyks vyfhonderd-pond uitleveren (b).

Ook zie ik, in myne overgezondene
Peperplanten, dat de korrels aan de
eene rist veel grooter dan aan de an-
dere zyn.

't Gewas van de zwarte ^ dat dan
het zelfde is als van de witte Peper

^

reeds meer dan twee eeuwen bekend^
is rankachtig flingerende, gelyk de
Turkfche Boonen, en loopt, langs de
daar by geplaatfte ftaaken of boomen,
ter hoogte van vyftien of twintig voe-
ten op. Het heeft groote, langwer-
pig ronde, fterk geribde bladen, met
dikke fteelen, tegenover ieder van
welken doorgaans een tros of rist uit-

fchiet als van Aalbefiên, het welke
de Peperkorrels zyn, die digt tegen
elkander zitten. Zodanig is het reeds
in 't Kruidboek van dodoneus , uit de
werken van clusius , in afbeelding ge-
bragt, met byvoeging van een rist der

wit-

(b) Verhandel, van V Rataviaasch Genootfchab ,

III. deel , Batavia i ^S i , bladz. 73.
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witte Peper, die veel ylder van kor-

rels dan de zwarte zou zyn: hoedani-

gen de laatstgemelde Kruidkenner by
de in pekel ingelegde gember-worte-
len hadt gevonden (c). Waarfchyn-
lyk is dit ryp geworden Peper ge-

weest, die door de rypwording eenige

korrels hadt verlooren , 't welk dan
alles opheldert. Ten minften dat de
gewoone witte Peper enkel door be-

reiding van de zwarte verfchille, zyn
wy thans uit gemelde berichten verze-

kerd.

't Gewas van lange Peper, is ook
door dien beroemden Kruidkenner
weereldkundig geworden ;

gelyk ik

bevoorens heb opgemerkt (d). Uit

de takken, aan my overgezonden,
blykt, dat de befchryving en afbeel-

ding, welke RUMPHius daar van geeft,

minder voldoet dan die van clusius,

welke in 't Kruidboek van dodoneus
overgenomen is. Waarfchynlyk ont-

ftaat zulks uit een weezenlyk verfchil

in de planten der lange Peper, die op
de Molukfe en Sundafche Eilanden
groeijen; terwyl men ook in Westin-

diën

, (c) CLVS Ext. , pag. 183.

(d) Natuurl^ke Hijiorie , als boven , bladz. 76, '.
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dié'n lange Peper heeft, wier aairen

wel een half voet lang zyn. Het blad

gelykt naar een piekyzer; doch heeft

alleenlyk ééne groote of middelrib,

van welke zydeling veele kleine ribbet-

jes afloopendej zich verder met zeer
fyne adertjes door hetzelve verfprei-

den : terwyl de bladen der zwarte Pe-
per-planten, overlangs met vyf groote
ribben doorreegen zyn. Het valt ook
veel dunner, zynde tevens bleeker

groen en aan de onderzyde witachtig;

met veel korter fteeltjes , ja fomtyds
byna ongedeeld en ook wel zilverach-

tig groen»
In 't werk van weinmann is een by-

ftere verwarring ten opzicht van de Pe-
per-planten (e). Noch het loof, noch
de vrugten zyn goed afgebeeld. Men
vindt 'er, onder den naam van witte

Peper, een gewas van Aalbefiën of
Wyngaardachtige bladen vertoond

,

dat waarfchynlyk uit het hoofd ge-
fmeed zal zyn; zo wel als de afbeel-

ding van d^Cubeben of Staartpeper(f),
die geheel valsch is en ook geenzins
X. DEEL. Qq met;

(c) Kruidboek, IV. deet, bl. 814 en 815*
(f3 Kruidboek, IV. deel, bladz. 440.
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met de befchryving ftrookt. "De vrugt

„ (zegt men 'er) hangt als trosfen aan
„ dekelkjes, doch niet als de Druive-

„ trosfen by een, maar elk korreltje

„ aan zyn eigen fleeltje". Dit is on-
verftaanbaar. De bladen zouden lang-

achtig, fmal, en van vooren wat ftomp
zyn. Beeter hadt dodoneus zulks

,

die uit GARDiAS meldt: "dat het gewas
„ Peper-bladen heeft, doch fmaller;

„ klimmende langs de boomen als Pe-

5,. per". Anderen hadden 'er Myrthe-
.43laden aan gegeven, en het voor een
foort van Myrthe gehouden ; welk
denkbeeld door clusius met reeden
beftreeden wordt.

Voorts zien wy, hoe dit gewas tot

heden nog zo weinig bekend was, dat

het van den kundigen geoffroy ge-

zegd werdt, door niemand tot nog
toe befchreven te zyn (g). Hy merkt
alleen aan, dat het een klimmende
plant is, als de winde, de ruuwe Smi-
tax naby komende: welke plant, vol-

gens den beroemden p. hermannus,
op Java Curanc genoemd wordt, 't Is

danblykbaar, dat de Cubeben op Java
groeijen en van daar overgebragt wor-

den,

(g) Mat. Med.i torn. U, j)ag. 375.
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den, niet uit Japan, gelyk men hy
WEINMANN vindt. Anderen hadden
zulks reeds opgemerkt (h). linnaeus
vraagt of het ook een foort van Peper
zy (i)? derhalve een gedroogde planc
van deezen aart bezittende, welke op
Java, by Samarang, door den zeer
geleerden Heer thunberg , thans
Hoogleeraar in de Kruidkunde te Up-
fal in Swceden, is verzameld, heb ik
nuttig geoordeeld, alhier daar van de
afbeelding, ten naauwkeurigften naar
't voorwerp geteekend , aan *t lich^ te
geeven.
Daar uit blykt, dat de Cubeben- of

Staartpeper-plant y op dergeiyke plaat>
fen als de Peper, doch geenzins, el- .

genlyk gefproken, aan boomen groeit
jen, die naar onze Appelboomen ge-
lyken zouden, zo ray meldt: maar
dat dezelve insgelyks rankachtig voor*
kome. Zy heeft bladen, die zo wel
van het blad der zwarte Peper, als der-
lange Pep^r, niet alleen door de rib-
ben en aderen, maar ook, door aan

Q.q 2 dea

(h) Pomef des Drog»es etc,
(i) LINNAEUS Mat\ Med:^pag. 185*
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den fteel, op eene zonderlinge ma-
nier, fcheef en krom, geoord te zyn,
verfchillen. De kleur derzelven is

bleeker en komt naast aan die der lan-

ge Peper, zo wel als de figuur; alzo

zy lang en fmal zyn, zeer fpits en
veelal volkomen lancetvormig. Voorts
ziet men hier, van één trosje nog twee
benen overgebleeven, wier fteeltjes en
voetftuk of bedding genoegfaam doen
blyken , dat de vrugt byna als druiven
aan een tros of rist vergaard moet zyn
in dit gewas.
Men heeft dan, in Fig. i, op de ne-

vensgaande Plaat, de afbeelding van
mynen tak der Cubeben , de bladen
veel-ribbig hebbende, gelyk inzon-

derheid aan de twee onderften, die

van de onderzyde geteekend zyn,
,
biykbaar is. Naar boven worden zy,
in dit voorwerp, allengs kleiner en
fmaller in evenredigheid, zynde allen

zonderling fterk gevoed.
In Fig. 2 is, tot vergelyking, daar

nevens gevoegd, een blad met een
rist van de zwarte Peper, aan den
Heel zittende, waar uit men ziet, hoe
het zelve veel breeder en roadachti-

ger
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gér is. Van de rist zyn verfcheide
korrels afgevallen, gelyk menze door-
gaans krygt.

In Fig. 3 , ziet men een takje van de
iange Peper, met bloem- en vrugt-
aairen en twee bladen, het onderfte
van onderen geteekend, om de ver-
deeling en loop der aderen en ribbet-
jes, van de beide voorigen zeer ver-
fchiliende, aan te wyzen.

^ 4{£ M^^ 7^ ^

Q.q 3 OVER
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I Z A A K

OP

- M O R I A,

D O O R

GJ^RRARDUS KUIPERS.

JJ/e Offerhande van izaak, door
ABRAHAM , is eene zo aandoenelyke

,

zo treffende ftof, zy verleent, aan de
Dichtkonst, zulk eene fchoone gelee-

genheid, om haar roerend vermoo-
gen , ten toon te fpreiden , dat het
geen wonder is, dezelve, door een
^aantal Dichters, ten onderwerpe, hun-
iier Zangen , gekooren te zien. En
fchoon niet allen, eer zy zich aan zo-

lianig eene flof waagden, dagten, aan

dg wy^e ks^ van HOïiATjüs;
Sut
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Suin'ite materiam , vestris qin feribitis aequnm

Viribus , et verfate diu , quid ferre recufent

Qjiid valeant humeri

;

zyn 'er echter, die vry gelukkig, in

de behandeling, van dit ftuk geüaagd
zyn. Dan eene zaak is 'er , in welke
het my dunkt, dat, en zy, en de
Schrift-verklaarers , van het fpoor

,

der Waarheid en der Natuur, zo wel
den Dichter, als den Uitlegger, te

bewandelen, zyn afgeweeken; in de
voorftelling , naamelyk, van het ge-

drag door IZAAK., ter dier geleegen-

heid gehouden. — Hier over wilde ik

myne gedagten, thans mededeelen.

§. 2.

Hoe ftellen ons, Dichters en Uitleg-

gers, IZAAK op Moria voor? in zo ver

ik heb kunnen nagaan, meestal, als

eenen jongeling, die met de verhee-
venfte kloekmoedigheid, en de bere-

deneerdfle bedaardheid, zich aan god
ren aan zynen Vader onderwerpt, en
den flag, die hem van het leeven zal

berooven , met Mannenmoed afwagt.v

Onze Nederlandfche Puikdichter, laat

hem na het bevel, van zynen Vader
dq 4 ont-
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ontfangen te hebben, zich aldus ver-

klaaren

;

filyn fader , (^ffrak de Helt) viel aan : ik ben bereidt

Dm uwen wil te doen , tot Godt geboorzaamheit.

Wel aan, myn Vader , laat de liefde u niet verfcbrihksit.

Spaar vry uw tranen , 'A zal in weinig oogenblikken

Op ftarren treden, van dit fterflyk deel ontlaste

Kam , bind uiyn veeten ; kom , bind b'ei myn banden v^lf>,

Op dat geen ydle fchrik bet offer doe mislukken :

Maar neen, laat my u eerst fn bei myn armen drukken,

faar wel, myn Vader, Zeg oiya Moeder ook vaar wel (aj.

Welk eene heldhaftigheid ! en hoe
fchoon is zy voorgeileld ! de Schry"
ver der nuttige Proeven, van Dicht'

kundige Letteroeffeningen , over den

fmaaky in de PoHy , over Abraham den

Aartsvader , van arnold hoogvliet,
denkt, dat men dees taal wel van
IZAAK kon wagten, hy befchouwt hem
„ als een bedaagden jongeling, in het

„ geloof van zynen Vader opgevoed,

„ vol vertrouwen op god, gelaten in

,, lief en leed , om de flem van het

„ Opperwezen te gehoorzamen, al-

^, tyd bereid om zich naer den wil

,_,
zyns Vaders te fchikken, van een

P ;5agten Godvruchtigen inborst, we-»

p ten»

(^) A. HOOGVLIET .dbrah^in (ff 40.rtsv(i4^r ^ X»
gQgi; , \)\y 238,
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^3 tende, wat onheilen dit keven ver-

,j zeilen, wat eeuwig heil hier namaels
„ volgt"; — Maar hy vindt alleen die
taal watfchielyk en bedaard daar izaak
zo onverwagt, uit den mond zyns Va-
ders, hoort, dat hy het offer zal moe-
ten zyn (b).

LAVATER — de gevoel- en fmaak-
volle LAVATER — vermydt dien mis-
flag van hoogvliet wel, en doet
IZAAK eerst voorkoomen, als zeer ver-
baast en verfchrikt, over het Godde-
lyk bevel, maar doet hem daar op,
met geene mindere kloekmoedigheid
handelen. Bind! laat hy hem zeg-
gen , waerdjle Vader l bind! en fpaer '

my niet, — Zoo god het heeft bevolen

y

zoo vrees ik 't Jïerven niet! het fterven in
myn Vaders armen! — Ja hy laat hem
bidden; Heere! Ontfermer! fterk zyn
arm en zyn geloof! — Hy laat hem
roepen: god is geen god der doden

^

maer is een god der levenden, . . . floot

toe! (c).

De Heer niemyer volgt het zelfde

Q.q 5 fpoor,

(b) bladz. 325 en 326.
._(c) ABRAHAM en IZAAK Godsdienfiig fchouwjpel,

mt het Hoogduitsch van den Heer j, c. I-avaterJ
\iMz. 145, e, V,

•>



€l8 G. KUIPERSOVER

fpoor, in zyn Godsdienjlig Zangfpel,
zegt izaak:

TVel aan , myn 'Pader ! 'k hen bereid,

^(ton ficrk inv'hand^ daar hy zyn hulp heeft toegezeid,

cndoet'erby:

Ik zie GODS Engel komen ,

Die voor myn ziele waakt.

Geen rampen zal tk fchroomen.

Ik kom

;

— ik kom ! — 6 Godgezant ! (d).

Dezelve weg is, door meer andere
Dichters, betreeden.

De Schryvers , over de gewyde ge-

sfchiedenis en de Uitleggers, ftellen

ons IZAAK even zo voor; niet alleen

de oude, maar ook de nieuwere, die

•^-"200 ergens in— althans in het geen

,©p gevoel een fmaak betrekking heeft,

stoven hunne voorgangers uitmunten.

„ izaak", zegt de welfpreekende SAU-

caaiN, fchoon zyne welfpreekendheid

,

^ny., hier, eenigzins vermoeijend voor-
komt,

Cd) ABUAHAïM op Bloria , Godsdienjlig zangfpel.

jflet Hoogdiiitfche van den Heere A. h. niemeyer vry

gevolgd door o. crexdeii a brandis, bi. 28 en 29.
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komt, "de GodvruchtigjC Zoon, van
„ eenen Godvruchtigen Vader, be-
>, rustte in dees redenen, en deelde
„ 20-, in de gehoorzaamheid, van
„ABRAHAM. Ons Verwonderende,
,, over de onderwerping des VaderS:,

pj moeten w'ons ook verwonderen,
^, over die des Zoons. De teêrhar-

,j, tigfle aller Vaderen, flaat gereed^
.„ om den teêrhartigften aller Zoonen.,
„ met ftandvastigheid, den doodfteek
«te geeven. De teêrhartigfte aller

„ Zoonen, ontfangt, met ftandvas-
,„. tigheid, den doodfteek, van den
^y teêrhartigften aller Vaderen. Hier
„ ziet men een dubbel ofFer, het offer

,„ van iZAAK, en het offer van abra-
^, HAM. izAAK offert GODE, de teder-
.„ heid , -welke hy aan abraham toe-
-,j draagt. Hy ziet, met kloeken
„ rnoed , dien arm , van welken hy
-„ niets -dan Vaderlyke zorgen te wag-
„ten hadt, met een doodelyk mes
„gewapend, abraham offert gode,
-» de teederheid, welke hyaanizAAK
„toedraagt. Dien arm, welken hy
„ tot niets zou hebben willen gebrui-
„ ken, dan tot Vaderlyke zorgen,
,^ ten voordeele, van dien Zoon, wa-

V peut
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,j
pent hy, met een doodelyk mes,

j, en ligt hy op , om hem te doorftee-

,, ken (e). — Terwyl men zich ver-

„ wondert" , fchryft de Heer maizon-
KET , "orver het navolging waardig voor-

beeld, van ABRAHAMS geloof en ge-

hoorzaamheid , moet men de buig-

faamheid, de deugd, de Godsvrucht
van iZAAK niet uit het oog verlie-

zen, die, na dat hy zelve het hout

,, dat hem verteeren moest gedraagen

„ heeft, gewilliglyk toeftemde, om
„ door zynen Vader geofferd te wor-

„ den (f). — iZAAK onderwierp zich",

leest men, in het franfche Bybelwerk,
van den Eerwaardigen chais, "met ee-

5, ne heilige en gewillige onderwerping,

„ aan de geheimvolle beveelen des

5, HEEREN. Geen teegenbedenking,

9> ge^ï^ weerftand, geen pooging om
„ te ontfnappen. izaak laat zich han-

,j den en voeten binden, op het hout

.„ des altaars, en door zyne ftilheid

5, door zyne geduld door zyne ge-

„ hoorzaamheid, voorbeeldt hy aller-

» tref'

("e) SAURIN Discours hifioriqties critiqiies etc. , T.

l.disc. XX. pag. 310 ei 311.

(f) j. L. MAizoNNET Hifloire du peuplc dUsraël^

TomA. pag. 112.
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„ trefFendst, den geweldigen dood,

„van GODS eenigen Zoon, ten heil

„ van het menschdom (g). — 'Er is

„ geen twyffel aan" , zeggen onze

pieuwfte vaderlandfche Bybelverklaa-

rers, nahuys en klinkenberg, "of

„ ABRAHAM zal zynen Zoon nu zoo-

„ danige onderrichtingen gegeven, en

„ hem dermate overreed hebben, dat

3> hy gereed ware, om zich, met de

„ uiterfle bereidwilligheid te laten

„ Dachten (h)'\ De Edele de per-

PONCHER fchynt van deeze gedachte

mede niet vreemd te zyn (i), gelyk

eene zeer groote meenigte andere

Schryvers, welker woorden ik niet zal

aanvoeren. — Maar, is deeze zo al-

gemeene voorfleliing, de regte en

waare ? My dunkt — neen 1

Het

(g) La fainte Bihle avec un Commentaïre litteraJ^

Tom. I. piig' 208.

(h) De Bybel door beknopte Uitbreidingen en op-

helderende Aanmerkingen , verklaard door j. vai*

NUYS KLINKENBERG eu GER. JOH. NAIiQYS , I. Dccl

,

blad. 138.

(i) In de Aantcckéningen op j- n. michaelis nieu-

we Overzetting des O. t., II. Deel II. ihik, bl. 135.

Aant. ^. Zie verder de Eng. Godgel. op Geu^
XXII, 9. M. HENRY Lett. en Fract. verkl.^ U.
Deel, bladz. 264.
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5. 4'

Het gewyd gefchied verhaal zelve,
meldt niets uitdrukkelyks , omtrent
het gemoedsbeflaan, vaniZAAK. abra-
ham ontfangt bevel om zynen Zoon
te offeren — hy trekt van huis, om
dat te volvoeren — beklimt den ver-

fchrikkelyken berg — bouwt het ou-
taar — neemt het ofFer — bindt het—
grypt naar het mes — ligt den arm
op — gaat zyne vaderlyke handen,
met kinder-bloed , bezoedelen —
maardehernelibem: volkeren vader!
VOLKEREN vader! belet hem. — Ziet
daar, alles wat ons moses berigt (k).

In het kort gefprek, tusfchen abra-
ham en izaak , dat hy in zyn verhaal

inlafcht, ligt ook niets, dat ons, of
ten voordeele of ten nadeele , der
kloekmoedigheid , van den laatflen

kan doen befluiten. — Het binden van
het offer, intusfchen, fchynt, meer
onwilligheid, dan gewilligheid, aance

duiden, dan wy weeten, wat men
hier op zegt, en dringen zulks, daar-

om, niet aan (1). Maar juid dit M-
fwy-

<10 Genef. XXn, i. e. v.

Q) DE PERPOXCHER, a. b.
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fwygeii, der gefchiedenis , is ons een
bewys, teegen de gewoone gedagte.

Is iZAAK, in de daad, 200 kloekmoe-
dig geweeft, dan moet zyne kloek-
moedigheid gefteund hebben, opeene
bekendmaaking , van gods wil, door
ABRAHAM, aan hem, doch van deezc
wordt niets gemeld; zouden wy nog-
thans deeze melding niet mogen wag-
ten , indien zy waarlyk hadt plaats ge-
had? verdiende zy niet zo v/el aange-'
teekend te worden , als het korte ge-
fprek, ons nu medegedeeld? — ïs

rzAAK, in de daad, zo kloekmoedig
geweefl, dan was dit iet, der opmer-
king, der navolging, en dus der be-
fchryving , zeer waardig , vooral voor
MOSES, wiens oogmerk, in het boe-
ken, der aloude gebeurteniffen, by-
zonder ook dit was: om /fr^^'/ vertrou-
wen, op den GOD, hunner vaderen,
in te boezemen. — Maar meldt deeze
hier van niets , hoe veel grond geeft
ons dit, om die kloekmoedigheid, van
IZAAK, in twyfFel te trekken?

§' 5.

- Naar de byzondere jaaren , ver-

fcheelt
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fcheelt ons gcmoedsbcftaan , in dezel-

ve omftandigheden. — In het zelve

geval, waarin wy, als kinderen, vree-

zen — terugdeinzen — wegloopen; —
zieden wy , als jongelingen , van
moed, — ylen wy voorwaards; — en
blyven wy, als mannen, met bedaard-

heid ftaan. — Wisten wy dan, hoe
veel jaaren izaak hadt, toen zyn va-

der hem moest offeren, hoe veel zou
dit, ter beflisüng, deezerzaak, nieC

toebrengen ! — De oorfpronkelyke
gefchiedenis bepaalt wederom nergens

iet uitdrukkelyks , op het getuigenis

van FLAVius josEPHUS, die zegt, dat

hy vyf en twintig jaar oud was, (m)
kan men, in eene zaak, welke om-
trent twee duizend jaaren, voor zyn
tyd voorviel, met geene zekerheid

aangaan, het leert ons niets meer,
dan, dat dit, in zyn tyd, eene over-

leevering was. Wat de Rabbynen,
die het voor fchande hielden, iets niet

te weeten, en anderen, naderhand,
dienaangaande, hebben voorgeileld,

verdient onze aandagt , nog minder (n).

Doch
(m) Ant. Jnd. L. I. c. XTV^, p. m. 23.

KxC) Zie SAURix a. b. pag. 308. chais, de Er.gg,

Co.igel. over dees Geiclüedenis. uuddei h. e. v. t*

Tom. 1. pag. 287.
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Doch wanneer wy het Mofaifch ver-

haal , met oplettendheid leezen , zo
dunkt my, dat het meer dan waar-

fchynlyk wordt, dat isaak, althans

de mannelyke jaaren, niet bereikt

hadt. — Niet iZAAK, maar abraham,
draagt het vyer en het offermes — de
jonge mogt zich branden, offnyden—
best dan, dat die het hout, waarme-
de hy zich niet kan benadeelen, op
den rug torsfe. — Wie ziet, hier in,

wie ziet, in de faamfpraak , tusfchen

^hem en abraham, niet de duidelykfte

fpooren, van eenen jongen leeftyd?

—

Myn Vader! — zie hier ben ik myn
zoon! — zie het vyer en het hout, maar
waar is het lam , tot het brandoffer ? -—

Qod zal zich zelven een lam ten brand'

offer voorzien y myn zoon! — ziet daar
het beeld, des onbekommerden kinds!

IZAAK heeft den gantfchen weg be-
reist, zonder aan het ofTerlam te den-
ken, nieuwe boomen — planten —
gezigten — vogels — vlinders, heb-
ben al zyne aandagt onleedig gehou-
den; toen hy reeds beezig is, den
berg te beklimmen, om te offeren,

toen hy den last, van het offerhout

,

op de fchouderenvoelt drukken, eerst

X DEEL, Rr toen.
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toen, vraagt hy: iDaar h bet lam? •—

;

ik misgis my zeer, zo dit de handel-
wys, zoo dit de taal, van eenen na-
denkenden leeftyd is, zoo men hier

de character-trekken, eens kinds, of
ontluikenden jongelings, niet vindt.—
En fchetst ons het antwoord , van
ABRAHAM > niet eenen vader af, die zyn
^oon te zwak vindt, om hem de ont-

dekking, van het treurig geheim, te

doen?— Ofzal men daar uit, datiZAAK
het hout droeg , moeten opmaaken ,

dat hy reeds een volwasfe Jongeling of
Man was? — Dan! zou niet een aan-

kopmende jongen, fielt hem tusfchen

de acht en twaaf jaaren , — wie kan
hier juist bepaalen? — zou niet zulk
een jongen, die door de verwyvende
fpyzen, kleedingen zorgen, van laa-

ter tyden, niet verfwakt, maar op het
veld opgevoed, aan eene arbeidzaame
leevenswys gewoon was, zo veel ligt,

^ropg hout hebben kunnen draagen

,

fils tot de opoffering genoegfaam was?
Doch is he|: nu hoogst waarfcbynlyk,
dat i^AAK , nog zeer jong was , hoe
hoogst onwaarlchynlyk wordt dus zy-

pe voorgewende groote kloekmoe-

digfieiö? ^ \Ym ?yn geloof, gelyk
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wy* flraks zien zullen, moet dan in

dien tyd, zeker zeer flerk zyn ge-

weest, maar is 'er eerjge reden, om
aan izaak zulk een flerk geloof toe te

kennen? Kunnen wy verwagten, dat

die, van langzaamerhand toeneemen-
de hemel-teig, haar volle, haar meer
dan gewoone kragt en wasdom, ge-

had, en de diepste wortels gefchooten
zal hebben, in den boezem, eens tede^

ren Jongelings, die zyn ieeven, tot

nog toe, onder de geduurige beflraa-

ling, der gelukszon doorbragt, en die

in de fchool , der beproeving, nog
niet geleerd hadt, op den Vaderlyken
GOLKte betrouwen? Moet men, om,
in deezen , zulk eenen buitengewoo-
nen trap, van geloof te flellen, geene
gantsch buitengewoone werking aan-
neemen, waar van men, in de Heilicre

Schrift, geen gelyk voorbeeld vindt,

waar teegen de Zielkunde opkomtl

S. 6.

Doch fteilen wy, voor een oogen-
blik , dat iZAAK waarlyk 20 grootmoe-
dig den veegen hals voor god" en voor
zyn Vader boog, verheffen wy dan

Rr 2 d^ïi
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den Zoon niet, ten kosten des Va-
ders ? Moeten wy daa niet zeggen

:

dat het geloof van izaak , grooter

was, dan dat van abraham? Gewis!
'— Wie is grooter, de Vader, die

^yn Zoon offert, na dat hy, door de
bevinding, van byna eene eew, ge-

hoorzaamheid en vertrouwen heeft ge-

leerd, of de Zoon, die veel korter,

ja in het geheel byna niet is geoefend,
die geen blyken, van Gops trouw^ in

merkwaardige leevens-omftandigheden
heeft ondervonden, en zich echter

vrywillig liet offeren? — Wie is meer-
der, de Vader, die, na zelve dat ge-

bod van zynen Schepper ontfangen te

hebben^ zynen Zoon den doodfleek

geeven wil, of de Zoon, die zich

kloek, aan gods gebod onderwerpt,
Ichoon hy 't flegts, door zynen Vader
hoort, en dus alle twyffelingen, die

daar omtrent ontdaan moesten over-

wint? — Wie is grooter, de Grys,
die zyn Zoon offert, toen de jaaren,

het fynffe zyner gevoeligheid, reeds

hadden begonnen te llyten , of de
Zoon, die in het prille, van zyn lee*

ven, toen de weereld, nog niets, dan
fchooph^d ga aangenaaniheid; voor

hem
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hem hadt , en de lange jaaren beloo*
vende blos, op zyn kaaken gloeidde,

^ich met de uiterfte bezadigdheid,
neerlegt, om zich, door zynen Va-
der, te laaten keelen? — Wie ftaat

niet toe, dat de Zoon den Vader over-

treft, dat zyn geloof, al houdt men
hem niet meer voor een Kind, al is

hy een Man, dat van zynen Vader, te

booven ftreeft? — Maar wie kan die

aanneemen? Zou dan izaak, in de
Schrift , niet voorgefteld worden , als

de Vader der geloovigen , als uitmun-
tender, dan abraham? Doch vinden
v/y dit ergens ? Wordt niet altoos de
Vader, boven den Zoon verheeven?

Verder, hoe vermindert men, door
aan izaak zulk eene kloekmoedigheid
toe te fchryven, de heldhaftigheid,

de waare grootheid, der daad, van
ABRAHAM? Hoe veel gemakkelyker
moest het hem vallen, den arm op te

heffen, tegen eenen zoon, die voor
den doodfleek niet vreesde, zelf zyn
boezem aanboodt — zynen vader
moed infprak — en tot gehoorzaam-

Rr 3 heid
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heid Opwekte, dan tegen eenen, die

niet 20 gewillig was ? — Hoe moest
dit zynehand fierken , het gevoel van
medelyden, het geen zyn daad hem
fmartelyk maakte — dooven! — ons
medelyden vermindert, houdt op,
verandert in bewondering , wanneer
wy eenen ftervenden vrolyk den dood
hooren te gemoet juichen, wy willen

hem niet te rug doen keeren, neen,
veel liever — konden wy — mogten
wy — zouden wy zyn geluk, waar
naar hy reikhalft, al beevende, ver-

vroegen. — Zo moefl het ook abra-
ham gaan, zyn daad houdt dus, naar

de gewoone denkwys , omtrent izaaks
gedrag en beftaan, op, zo treffend

een bewys van gehoorzaamheid te zyn ,

als zy ons, in de gefchiedenis, wordt
voorgedragen,

§.
8.'

Eindelyk in het Xïde Hoofdduk;
• van den Brief aan de Hebreewen , wor-
den wy, als in eene Gallery ingeleid,

daar wy, ter regte - en flinkehand,

de beeldtenisfen zien opgerigt, van
yeelen,,4ie. in het geloovig vertrou-

h ^.-f
'

'.

''^
. wen.
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wen, op GOD hadden uitgemunt; wy
ontmoeten daar ook izaak, en onder
wattytel, wordt hemdees eer bewee-
zen? is het om zynen heldenmoed,
betoond in zich vrywillig te laaten of-

feren? — neen — wy vinden daar
van geen woord gemeld, door bet ge-

loove, heeft isaak, jacob en esau ge^

zeegend , aangaande toekomende dtn»

gen (o) — ziet daar zyn eenige tytel

;

maar hadt hy zich nu zo grootmoe-»
dig , in die opoffering gedraagen , zou
dan, daarvan, niets gemeld zyn? te

meer, daar abraham, in die eer
deelt, opgrond, van zyn geloof, in
die opoffering betoond? (p)

5. 9.

Uit het gezegde, dunkt my , blykt:
dat men zich, zonder genoegzaame
redenen, izaak op Moria als eensn
kloeken Held heeft gefchilderd. —
Dan welke mag toch wel de reden
zyn, dat men dees gedachte zo alge-
meen heeft aangenoomen? De grond
hier van ligt, onzes erachtens^ in de

Rr 4 mee-

(o) Vs. 20.

(p) Vs. 17 en 18.

' /
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meening , die byna alle uitleggers eige
is, en alle Dichters door het hoofd
fweefde, dat isaaks opoffering, een
voorbeeld is geweest, der opoffering,

van den MESSIAS, en deeze, dcov die

^

zo veel eewen te vooren , wierdt afge-

fchilderd (q); dewyl mennu wist, dat

het doorluchtig tegenbeeld , zich, zon-
der weerfland, oftcegenfpraak alseen
lam, ten flagtofFer geleiden liet, zo
meende men daarom , zulks ook van
het voorbeeld, om de overeenkomst
te treffender te maaken, te moeten
Hellen. Maar leert ons de H. Schrift

ergens, dat izaaks opoffering voor-

beeldig was? zo ver ik weet — ner-

gens. — Of zal men zeggen : de
Schrift leert ons, van de Slagtoffers,

in het gemeen, dat zy voorbeeldig

zyn geweest? Dan waarom waren zy
zulks? was het niet, om dat zy ter

fchaduwagtige verzoening dienden ?

doch diende daar toe de opoffering

van iSAAK? immers neen, aan dezelve

ontbrak dus, juist dat, het welk een e

offerhande voorbeeldig maakte.— En
Haat men al toe, dat izaak, in dit ge-

val,

(q) Zie boven $. 3. de perponcher a. b. bl. 134.

/
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val, een voorbeeld, van den Heil-
Vorst ware, men behoeft hem daarom
nog niet zo kloekmoedig af te maaien,
men kan dan hier, in aanmerking nee-
men, dat voorbeeld en tegenbeeld, in

alles , noch altoos overeenkoomen,
noch overeenkoomen kunnen.

Maar hoe moet men zich izaak dan
voordellen? — Meent men, dat abra-
ham, aan zynen Zoon, goüS bevel,
voor de opoffering, bekend maakte,
dan is het natuurlykst, dat men zich
IZAAK voorftelle, als eenen, die zo
handelt, gelyk elk kind, in zyne
plaats , zou gehandeld hebben ; wy
moeten ons hem verbeelden, als: —
gantsch aikeerig van den dood — als

weerfporrelig teegen zynen Vader —
als alles doende, wat een mensch —
een jong mensch — een kind — een
eenig kind, doen kan, om zyn he-
ven — zyn jeugdig leeven, te red-
den — te redden, uit de hand van ee-
nen Vader — van eenen tederlieven-
den Vader, die hem daar van tragt te
berooven. — Dan eens, zal hy, door

Rr 5 vrees
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vrees gedreeven, al agter uit loopen-
de, den vaderlyken arm hebben zoe-
ken t'ontwyken. — Dan eens zal hy
voortgeftuwd door eerbied, en lief-

de — aangevuurd door eene, op
ABRAHAMS rollende mannentraanen
gegronde, hoop, — zynen Vader te

gemoet gevloogen zyn — zyne han-
den gevat — die gekuscht — met
heete kindertraanen befproeid heb*
ben — hy zal zich op de knyen ge-

worpen, al fnikkende, om lyfsgenade
gefmeekt, of om uitftel verzogt heb-
ben, om nog eerst zyne lieve Moe-
der — welke hy nu meer dan ooit

mischte —te omhelzen, en in haar

armen, beveiliging, voor het oifermes

te zoeken; tot dat abraham, voor
wien , elk woord , elke kusch , elke

traan , van zyn' Zoon , een dolk was

,

die hem het hart doorilak, onder het

hoog vloeijen, van een gety, van ge-

mengde aandoeningen , hem vatte

,

hem bondt, en — hadt GOD het niet

verhoed — doorflak.

§. ir.

Of moogelyk, komt het, met abra-
hams



HAMS bedaard en voorzigtig charak-

ter , met het kort antwoord , op de
vraag: waar is *t lam? en met het ver-

der ftilzwygen, der Heilige Schrift,

best overeen, als men ftelt, dat die

geroerde Vader, gelyk ossian, toen
men zynen Zoon oscar hadt ver-

moord (r) — geen woord kon voort-

brengen, dat hy , verflomd door voor-
zigtigheid en aandoeningen , zynen
IZAAK ^— die nu, brandde van nieuws-
gierigheid, om te weeten, van waar
het offer koomen zou, — fpoedig op-
nam, op het outaar bondt, den jongen
geen tyd gaf, om zyn vader-hart:

door veel jammerklagten te grieven,— Vader! Vader! dit was het mooge-
lyk al, dat izaak voortbragt, en dat:

Vader! Vader! was nog te veel, voor
ABRAHAM,

§. 12.

Deeze wys van voordellen, flrydt

niet, met het verhaal, der Heilige
Schrift; is overeenkomilig , met de
natuur; doet izaak beneden abraham

bly-

fr) Temora par ossian Flh de fingal, Llvre I,
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blyven, beneemt niets aan de groot-

heid, der daad, van deezen; geeft de
reden op , waarom nimmer , in het

goddelyk woord, gewaagd wordt,

van iZAAKS geloof, of moed, op Mo'
ria betoond; en eindelyk, vergis ik

my niet, dan verfchaft zy, aan den
Dichter, geene mindere geleegen-

heid, dan de gewoone, om te fchil-

deren en te treffen.
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