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VERHANDELINGEN

UITGEGEVEN DOOR HET

ZEEÜWSCHE
GENOOTSCHAP

DER

wetenschappen;

T S

V L I S S I N G E.



UITLEGGING

Ö

DER

T I T E L P L A A T.

r^e w Y s ri E I n , fier gezeten op haar tliroon

,

BcfchcuU'C men ill MINKUVe's ivapenrinting;^'

IDïch , warsch van 1'abeldicht en valtche g!)ön ,

Scticpt ze in GODS boek haar groorftc zielsvcrlusting.

Tivcc zuilen, die 'tgevvelfiel vaii liaar kerk
Ann d'ceiien kant bouwkuuftig Ondeifchvaagen ,

\''eitoo.iei) 't z E E u IV s c H en v 1. 1 s s i n g s wapenmertf

,

En wiLLBiiws^ff^i/^: wiq;ii !c werk wordt Qpggjraijcn

,

Doorluelitig lioofil van on-ze Bhuitfchnjijiy i

Die, fchoi^n i.ocli ii) beur z-.vakke en A/'/ri'/iie jaaren ,

Hjixn d'eci'fteluiij heur's wbeicis ,,vliig en biy-,

Voor.'de oagci! biïngt', reen lust om vooit te vsmren.
De titfit met tien vcorgrond , ryk bedekt

Met tekerfchcts van kamt er\ ivetenjchapjien

,

En 'i-vefgezttlff., cint^giiïiler d'aandacUt wekt
ToT'Zyde van goitjyivc:] teijipcUrappeni '.

Gètaigcn-, d.u de (vcctziicbt, vlyt, én'Iust,
Door de eer gefpourd, aau zetxands verfte paaien,

In oiize zicsi, ncch niet zyn ititricblusclit:

I\7en ti'.ieht d^'Or tmi 'er üïedÈ een' j)iys te haaien.
Handhaving van den Gcdsdtenst ; en het Rtcbt ;,

CefieesóeüiiJi> , tot fteun van 't menschlyk leeven ;

•>t-7\vf«/';r*''«(t;, deor tïiODS iiand ons wom-gcleijd,
't Ntttunrbi)ek,-tionr'zVire almagt zelf bcfcHrevenj
De Meetkunst , m buur takken ruim verfpieidtj

De Schilderkunst , ZOO fix in kleiu' en trekken ;

De Ptiikmuzyk , die harc^ -^pwaarts leidt,

Haar z:ister, die de dofheid zelf' kan wekken;
't Vermogen oni door 't helder j'piegelglns

Het Starrcjtbeir aan 't mcnschlyk oog te lilemmcn.
Of door behulp v^n^gi-Ofidboiig en kompni ^

Op verren tocht een dolle "zeele temmen;"
lliftori-^kunst , die 't oude in 't nieuw lierfckept,

Die munt Qxi fleen van vroeger eeuw doet tuigen.

Die honig zcif's uit bittren alzeni lept,

En uit vergift weet artzeny te zuigen

:

En wat zich meer liet fchetzcn op de print:

Zyn beeldfpraak van her doel, waarheen wy trachten!

Is 't werk gerii^? Wie deugd en yvysheid mint.
Heeft eindelyk op zyn' arbeid vrucht te wachten.

Dus huwt m'in 't ryk van onzen Waterleeuw
De Scbeepviinrtly niet de oefening der veiflanden.

Der braaven gunst zal by den noesten Zeeuw
Den yvergloed noch llerker doen ontbranden

!

j. j. brahI
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Het GENOOTSCHAP erkent geene exem-

plaren voor echt ^ dan die door éémti

der Sekretarisfen. eigenhandig ondertee-



VOORBERICHT.

Misfchien zal deze of gene

zich verwonderen : dat

,

daar het genootschap , federt

eenigen tyd, gewoon was, by-

kans jaarlyks een Deel der inge-

komene Verhandelingen uit te ,

geven ; nu drie jaren verloopea

zyn 5 zonder dat Hetzelve iets

met den druk heeft gemeen ge-

maakt.

Dan die zich de treurige too-

neelen van verwoesting levendig

voor den geest vertegenwoordigt,

die (gelyk in verfcheidene ' an-

dere gedeelten van het Vader-

land^ vooral in vlissinge , des

Genootfchaps moederflad , in het

XIV. DEEL. * 3 jaar
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jaar 1787. zyn aangericht; en in

aanmerking neemt het deel, dat

het Genootfchap in meer dan ééne
betrekking daarin gehad heeft

;

alsmede den invloed, die zulks

op Deszelfs handelingen nood-
wendig heeft veroorzaakt : zal

gemakkelyk begrypen , dat het

eene en andere , merkelyke ver-

traging in deszelfs yver en werk-
faamheid ten algemeenen nut ,

tot gevolg moet gehad hebben :

waarby nog verfcheidene andere

ómftandigheden hebben medege-
werkt. Dan daar elk rechtgeaard

Nederlander niets vuriger met ons
zal wenfchen , dan dat nimmer
foortgelyke zaken , tot fchande
onzQX ncptie^ waren voorgevallen;

en , nu dezelven plaats hebben
gehad , der vergetelheid mogen
worden overgegeven : zullen wy
daaromtrent niets meer byvoegen,
dan het Programma , dat by die

ge-



gelegenheid is uitgekomen, en

van dezen inhoud is:

HET ZEEUWSCHE GENOOTSCHAP DER WETEN-

SCHAPPEN T£ vLissiNGE hecfc , wcgens .
ds

tegenwoorüge tydsomftandigheden , het hou*^

den zyner algemeene jaarlykfchs- f^ergadt-ring..

van tyd tot tyd uitgelleld ; en in de maaade-

lykfche byeènkcmsr, op den 27. van Slacht*

maand t beflotsn, dezelve die jaar niet uit te

fchryven , wegens het binnen de Stad vlis*,

siNGE voorgevallene in het laatfte van Herfst'^

maand y waarin het Genootfchap zelf, in meer-

dan ééne betrekking, aanraerkelyk heeft moe-

ten deelen. Het is , ingevolge van dit be-

fluit, dat de beoordeeling ook is uitgefteld vari^

de Prysverhandelingen , die ingekoraeq zya

ter beantwoording der vr^^rg: De IVis* hla-^

tuur- en Tcekenkunde van eenen bykans al'

gemeenen invloed ip alle kunjlen en handwer-^

ken zynde: ivord gevraagd op te geven: ivelk

het beste middel zy , om die kundigheden alge-

meener in trein te brengen; en derzelver aan»

kering t voor minvermogenden y
gsjnakkelykcr"

te maken ?

En, vermits geene antwoorden zyn ingeko*

men op de vraag: Hoedanig is de Jlaat der

zeden onzer natie geweest, J'edert de oprichting

van ons Gemeenebest , tot op dezen tyd ? —
•welken waren de^ oorzaken hunner verbete-

ring cf' verergering ? — 'en "Ji'elktn zyn de
* 4 beS'
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beste middeien ter meer atgemeene verbetering

onzer nationale zeden? zoo word deze vraag

by vernieuwing voorgefteld, om beantwoordt

te worden voor den eerftpn van Louwmaand
des jaars 17&9. — gelyk ook de vragen:

A, Dewyl het gereede gebruik van pcwnin-

GFN de ziei is van alle handelingen en hedry-

ven: op welke ivyze kunnen eerlyKe en naarjii-

ge kooplieden t commts/ionans/en, of onder»

nemers van fabriken en trafiken , {die geene

obligatien, of Joortgelyke tffecten bezitten, om
tot pand ter minne te kunnen overgeven: maar
voorzien ,zyn van vaste panden ; of pakhuizen

,

zolders , kelders , of winkels , met genoegfa--

men voorraad van goederen ,) in deze Provin-

cie van ZEELAND gelegenheid bekomen, om gel-

den a depolito, of op wisfel, voor zekeren tyd,

machtig te njoorden , ter voortzetting hunner

zaktni zoodat teffent de geldfchieters zeker-

heid hebben voor de veilige herkryging van
hoofdfom en interesfenf

B. Welken zyn de ziekten en kvijaten der

Jaegers in de h'edertamifche volkplantingen in

de Westlndi'ên? — Welken zyn de uit- en

inwendige teekenen van zulken derzetven , die

{zonder behulp van eenen ervaren* genees- of
heelmeester') door planters , of directeuren » kun-

nen genezen worden: en welke middelen moe-
ten zy daartoe gebruiken'^ — En welken zyn
die ziekten of kwalen^ wier genezing boven

hm vermogen ift — Men vordert hierop

een
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een Antwoord, gefchikt naar de bevatting van
zulken, die in de genees- en heelkunde ge-
heel onbedreven zyn.

Doch , ingevalle hierop eenige antwoorden
binnen den loop van dit jaar mochten inko-
men, zal het Genootfchap daarvan aan het pu-
blik, door tiip Boekzaal, en Nieuwspapieren in
welken dit Programma geplaatst word, na»
der kennis geven.

Onder deze zelfde voorwaarde, met de by-
gevoegde nadere bepalingen in het Program'
ma des Genootfcbaps van het voorleden jaar
te zien ; en geplaatst in het Hijiorifche Poor^
bericht vóór het JKIL Deels eerjie Jluk der
Verhandelingen , word nogmaals de vraag
voorgefteld: Welke fchikkingen kunnen Vr,
door de gezamenlyke geteerde Maat/chappyen
in ons yaderland , gemaakt worden : om

,

zonder elkander' eenig hinder toe te brengen;
'zonder de eene imn de andere, of van eenig
opperbewind , afhanglyk te maken ; en over-
eenkom/tig elks oorfpronketyke inrichting; faam
te werken tot bereiking van haar gemeen doel ;
de bevordering van den bloei , en de uitbrei"
ding der kunsten en wetenfchappeti f

Op de voorftellen , betreffende een beknopt
iamenftel van het Staatsrecht der zeven ï^er-*

eenigde JNederlandfche gewesten: — een tyd-
rekenkundig bericht der fchryveren over de
NederlandJ'che gefchiedenisjen en oudheid: —
en de verbetering der booge fcbolen: — gee-

* S ne
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lil? antwoorden ingekomen zynds : is goedge*

vonden , uit aanmerking van het groote ge-

wicht, en de uitgebreide nuttigheid van die

drie voorftellen , de/elven hier wederom op te

geven ; doch zonder bepaling van tyd : en

met belofte van den gouden' eerpenning aan

den genen, die op het eene of andere eene

voldoende beantwoording (wanneer het ook

wezen zal) aan dit Genootfciiap zal toege-

zonden hebben. De inhoud daarvan is bree-

der te vinden in het Programma voor 1785.

geplaatst in het Hiflorifclx f^oorbericbt , vóór

het XI. Deel der yerhandetingen dezes Genoot-

Jcbaps,

De antwoorden op alle de gemelde vragen

en voorftellen moeten , leesbaar gefchreven ; —
in de Nederduitfche , Latynfche , of Franfche

taal opgefteld ; — NB met een dubbel of af-

Ichrift voorzien ; — vóór den bepaalden tyd

,

en vrachtvry ; — toegezonden worden aan

den Heere a. drïthout. Predikant te Mid'
delburg ^ en Sekretaris van het Ze£uwfche-

Genootfcbap der H^etenfchappen te f^lisjin-

ge: terwyl een ieder, die iets aan 't Zeeuw-
fche Genootfchap te berichten of over te zen-*-

den heeft y ook verzocht word, zulks aan Zyn
E. te odrejferejit ter tyd toe dat daaromtrent
nadere bekendmaking zal gelchieden.

De Schryvers moeten"hunne namen niet by
de Verhandelingen voegen; doch dezelven met
eene zinlpr^uk voorzien , en verzeld laten gaanr

met



jnct een verzegeld briefjen, dezelfde zinfpreuk

tot opfchrift hebbende; en waarin de naam
en woonplaats der fchryveren gemeldt ftaan.

Het zal aan een' ieder', zondereenige uit-

zondering, vryftaan, om naar den prys op al-

le de voorgefteide Vragen te dingen ; zelfs aan.

de Directeuren en Leden van dit Genootfchapf.
doch, ten aanzien der beide laatstgemelden,

onder ó^ze voorwaarden: dat xy niets op hun-

ne verhandelingen en billetten zullen plaatfen,.

waaruit biyken i^an , dat zy (in de eene of an-

dere betrekking) tot dit Genootfchap behooren;/

en dat zy, om des te onbekender te kunnen
blyven, hunae verhandelingen door eene ande-

re hand moeten laten affchryven.

Niemand , wiens Verhandeling bekroond
word, zal vryheid hebben, om dezelve, 't zy
in 't geheel, 't zy ten deele, in het Neder*
duitsch afzonderlyk te doen drukken, of in;

eenig ander werk uit te geven, zonder voor-

afgaande kennis en medebewilliging dezer Maat-*

fchappy.

Het Genootfchap behoudt aan zich het fectit,^

om, naar goedvinden, tot nut van iiet alge-

meen, gebruik te maken van alle de toegezon-

dene antwoorden ; en dezelven , fchoon daar-

aan de prys niet toegewezen word , geheel oi^

ten deele onder Zyne Verhandelingen te doeii'

drukken : 't zy met byvoeging der zinfpreu-^

Jien, door de fchryvers gebruikt; 't zy met*

uit-
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nitdnikking van hunne namen, indien zy,

daartoe verzocht wordende, dezelven gelieven

te openbaren.

Bedankte de Heer p. chan-
GuroN , omtrent het einde des

jaars 1786. voor den post van

Directeur en Ficepraeficient , wel-

ken ZynEd. , federt de oprichting

des Genootfchaps , wel had willen

op zich nemen: zoo werd (daar

de Heer a. p. lambPvEciitsen imn^

Rittbemy hoezeer anders ook aan

de belangen des ^ Genootfchaps
verbonden , verzocht , dat op
zyn' perfoon , als den oudften

Directeur te Flisfinge woonach-
tig, wegens zyne klimmende ja-

ren , geene reflexie mocht gella-

gen worden) dezelve aan den
Heer Mr. cornelis christiaan
BERTUNG , Raad en Burgemeester

dezer flad ^ met volle eenparig-

beid van Heeren Directeuren op-
^ ge-
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gedragen , en door zyn WelEd,
Geltr. , op fierken aandrang van
Dezelveii, aangenomen.

Omtrent dienzelfden tj^d , den
23. van Wintermaand namelyk
des jaars 1786. verzocht de Heer
GERRARDUS KUIPERS (tot Leeraar

in Hollands oudfle ftad , Dor-
drecht ^ beroepen zynde, welke
roeping hy zich verplicht vond
op te volgen,) zyn ontflag als

eerjie Sekretaris van dit Genoot'

fchap , behoudens zynen rang en
plaats als Lid van 't zelve. Hee-
ren Directeuren verleenden hem
dit verzochte ontflag op de ver-

eerendfle wys ; en befchonken
hem 5 tot een bewys Hunner
goedkeuring over zyne verrich-

tingen , en van erkentenis we-
gens zynen werkfamen yver , ter

bevordering van den bloei en
voorfpoed des Genootfchaps

,

met eene gedachtenis in boeken,
—^i ter
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Ifer -waarde van omtrent honderd
guldens.

Naardien de zvctten des 'Genoot*

fchaps \ by deszelfs eerfte oprich-

ting gemaakt, en in volgende ja-

ren nader bepaald , vorderden

,

'dat het ^ertie Sekretariaat altoos

door eenen Heer alhier woonach-
tig werd waargenomen; en zulks

uitdrukkelyk in de .acte der aan-

ftelling van den Heer a. dryf-
iiouT , Predikant der Nederduit-

fche gereformeerde gemeente te

Middelburgs als tzveeden S^Kreta^

ris ^ mzs uitgedrukt: werd de

Heer Directeur Mr. abraham
VAN DOORN , Raad en adjimcS

'Penfionaris dezer Stad^ van Hee^
een Directeuren verzocht , den
post van eerflen Sderetaris ^ ad
interim , voor den tyd van één
jaar, op zich te nem.en: aan welk
yerzoek ZynEd. wel heeft wilr

len deferercn* Die tyd ten einde
!.': loc-
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loopènde , verkoos de Heer'VAjsj

DOORN weder van denzelven onfr

lieven te worden ; en de tweede
Sehretaris werd verzooht zich te--

•vens met de waarneming van ;het

tevRe Sekretariaat te willen .bda§--

xen, ter tyd toe dat finaal daar^

-over zoude zyn geclispüneerd.

Inmiddels vonden Heeren Di'
recteuren goed, om de wetten,

bevorens omtrent den post en de
waarneming van het eerste en
.TWEEDE Sckretariaat vastgeiteld,

'inzooverre te veranderen, dat Zy
nu en voor het vervolg bepaal-

den: "dat dit onderfcheid geheel

^, zoude worden weggenomen :

^ dat zy heiden ten aanzien van
9^ hejt ihonorabde gelyken titel;

'„ en ten aanzien van het profita^

j^ ^bek h zelfde honorarimn zou-

;, den hebben: zullende alleen

>, de rang , ten aanzien hunner
5, zitting in de Vergaderingen ,

en
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en wanneer hun praeadvh ge-

vraagd word ; als ook in de
plaatfing hunner namen in de
PROGRAMMATA enz. , aan den
oudften in functie worden ge-

„ geven". Verder is befloten:

„ dat de fchikking van het werk
aan hen , ten meescen nut-

te des Genootfchaps , tot on-

derling genoegen word gela-

ten: dat één der Sekretarisfen

aan het perpetuele Committé te

VLissiNGE , en de ander aan

het Departement des Genoot-

fchaps te MIDDELBURG, ZOUde

geaffecteerd zyn: dat by vaca-

ture de vervulling door Heeren
Directeuren Zdl gefchieden : en
wel die te vlissingen , op
voordracht van het perpetuele

5^ Committé ; en die te middel-

5, BURG, op voordracht van het

„ Departement : terwyl de als-

„ dan nog in functie blyvende
Se-

99

99

5>

?5

99

?>

3?

99

5>

35

?>

35

35
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„ Sekretaris , gedurende de va*

55 cature , alle de voorkomerde
55 zaken gehouden zal zyn waar
55 te nemen : wordende intus-

55 fchen de bewaring van het ca-

5, chet 5 de lleutels
, papieren

,

5, enz. aan den oudften Heer Di-

55 recteur , in loco , te Vlisfmge of

5, Middelburg üüïihQvolen, totdat

55 een nieuwe Sekntaris zoude
55 zyn aangefteld".

Overeenkomflig met deze wet
fielden Heeren Directeuren , op
voordracht van het perpetuek
Committé^ in de maand Augujlus
1788. den Heer henricüs van
RoijEN 5 Rector der Latynfche.

fcholen in deze ftad^ tot Sekreta-

ris aan: die dezen post volvaar-

dig op zich nam.
Hierop maakte men 5 al fpoe-

dig 5 fchikking om eene aJgemeena

Vergadering , die nu in twee ja-

ten niet had kunnen gehouden
XIV. DEEL. * * wor-
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worden , by een te roepen. Het
voornaamfte , dat in dezelve be-

handeld en befloten werd, vindt

men in het volgende programma

:

TTet zeeuwsche gekootschap der weten-
*--^ SCHAPPEN TE VLissiNGE hccfc , lil zyne
jaarlykfche algemeene f^ergackring , den negen'

en-twintigften van Pf^ynmaand des jaars 1788.
eenen gouden' eerprys toegewezen aan den
Heer ^^ndreas bonn, anat. et chirurg. Prof.
aan het Athenaeum illu/ire te Amjierdam : na-

dat , by het openen van het verzegelde bilki ,

gebleken was , dat hy (onder de zinfprt uk
Concordia res parvae crefcunt; discordia ina-

ximae dilabuntur) fchryver ware van het

antwoord op de vraag : IVelke Jcbikkingen
kunnen ''er , door de gezamenlyke geleerde Maat--

Jchappycn in ons Paderland , gemaakt wor-
den: om , zonder elkander'' eenig binder toe te

brengen; zonder de eene van de andere, of van
eenig opperbevuind , ofhanglyk te maken ; en

overeenkom/lig elks oorfpronkelyke inrichting ;

faam te werken tot bereiking van haar gemeen
doel: de bevordering van den bloei , en de uit'

breiding der kunfien en wetenfchappen?

Ditzelfde genoegen , in het toekennen van de
gouden eermunt, heeft de Vergadering gehad
ten aanzien van den Heer auriaan van so
1.1NÖKN , A. L. M. Phil. et Med. Doet. te Mid-
delburg : nadat , by het openen des billets ,

ge-



C ^^^ ]

gebleken was, dat hy, (onder de zinfpreuï^]

Quo Jèmel est imbuta récetis fervabit odoreni

Tefla diü) fcbryver w^re van dé Verhandeling

ter beantwoording op de vraag; ÏD'e Wis- Na-
, t^itit' eh Teekènkündè , van èenen bykahs al^è-

ineenen invloed op alle kuiijien en handwerken
zynde: word gevraagd op te geven : welke hei

beste mfddet zy , om die kuhdigheden algemeè*

ner in trein te brengen ; en derzelver aahteè»

ring , voor minvermogenden , gemakkelfker tè

maken? terwyl de billètten der onbèkroonde
antwoorden, ongeopend, gedurende dé Verga-
dering zyn verbrandt geworden.

Gaarne had het Genootfchap zich ook in ilaat

gefteld gezien , om eéne gouden medaille te

kunnen toewyzen aan èen uitgewerkt en vol-

doend antwoord , op dè vraag ; fPelken zyn dé
ziekten en kwalen der Negers , in de Neder^

iandfche volkplantingeti in dè J^estlndiên? —

^

Welken zyn de uit- en inwendige teekenen van
zulken derzelven , diè (zonder behulp van esneii

ervaren* genees- o/ heelmeester') door planters , of
directeuren , kunnen genezen Worden : en wélkè
middelen moéten zy daartoe gebruiken f — en
welken zyn die ziekten óf kwalen , wier gene^
zing boven hun vérmogen is ? Dan de ingeko-
mene Verhandeling , oftder di zinfpreufc: Ex-
perientia est magijlra rerum : is over het ge-
heel te opjjervlakkig; en wyst niet zulke hulpr-

middelen Covereenkomftig met de hoofdbedoe-
ling der vraag) aan, dié als producten dier ge-
westen , door de planters , tegen de byzondere
landsiektea- der nege'rs , riiet nut zouden kun-

?* a neft



I XX ]

ngn en beliooren gebruikt te worden : maar be-

paalt zich tot de zoodanigen , die uit het Va-
derland en van elders naar de colonien moeten

overgevoerd worden: — terwyl het laatfte lid

der vraag geheel onbeantwoorét is gelaten.

Dus deze Verhandeling niet is kunnen be-

kroond worden. — Men heeft daarom goedge-

vonden, dit voorftel (uit aanmerking van des-

zel's groot aanbelang) wederom op te geven;

doch zonder eenige tydsbepaling : met belofte

van den gooden' eerpenning aan den genen , die

op 't zelve eene voldoende beantwoording

(wanneer het ook zal zyn) aan het Genoot-

Jchap zal hebben toegezonden.

Onder deze zelfde voorwaarde, met de by-
gevoegde nadere bepalingen , in het program-
tna des Genootfchaps van het jaar i78> te

zien , en geplaatst in het Hi/lorifche voorbe-

richt vóór het XI. Deel der f^erbandelingen ;

worden de geletterden ui'genoodigd tot het

fchryven van een volkdtg en beknopt famen/iei

van het Staatsrecht der zeven P'ereenigde Ak'
derLtnden: met aanwyzing der bronnen, waar-
uit men nadere en meer uitvoerige kundighe-

den ^ belangende de byzondere punten van dit

r^htf kan Ijakn: — gelyk ook van een tydre-

kenkundig en naauwkeurig bericht van alle in*

tandjche en uitheemfcbe jchryveren enfcbriften,

die ter opheldering der Nederlandjche gefchie»

denisfen en oudheden Jirekken , federt het begin

der .Graaflyke regering tot op dezen tyd,

Terwyl men , met verlangen , meerdere
Ver-
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Verhandelingen te gemoet ziet, vóór den eer-

ften vsn Louwmaand des jaars I789. ter be-

antwoording op de vragen;

A. Dewyt het gereede gebruik van pennijt-

GEN de ziel is van alle handelingen en bedry-

ven: op welke ivyze kunnen eerlyke en naarjlige

kooplieden y commisfionarisjen, of ondernemers

vanfabriken en trafiken , (die geene obligatien

offoortgeiyke effecten bezitten , om tot pand ter

mtnne te kunnen overgeven ; maar voorzien

zyn van vaste panden: of pakhuizen ^ zolders.'',^

kelders, of winkels, met genoeg/amen voorraad
van goederen,) in' deze Provincie van zeelajjd

gelegenheid bekomen, om gelden k depofito, of
op wisfel , voor zekeren tyd, machtig te wor»
den , ter voortzetting hunner zaken : zoodat tef-

fens de geldfchieters zekerheid hebben voor de
veilige hsrkryging van hoofdjom en inter'

esjen?

B. Hoedanig is de fiaat der zeden onzer
natie geweest, federt de oprichting van ons Ge-
meenebest , tot op dezen tyd? — IVelken wa*
ren de oorzaken hunner verbetering of vererge*

ring? — en welken zyn de beste middelen ter-

meer algemeene verbetering onzer nationale zs-

den?

C. ^yn *er geene algemeene en byzcndere
gebreken in de inrichting en leerwys onzer /^a-
derlandfche hoogejcholen ? — welken zyn de voor-
naarnjlen? — en wat kan tot verbetering daar-
van in het werk gefield worden: tQtJpoediger

* * o voort*d
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voortzetting van allerlei wetenfchappen , en ter

meerdere befchaving (jnzer natie ?

Verder heeft het Genootfchap goedgevonden,
heden: voor de eerftemaal; drie VraagftuKkcn
op te gevv n » met belofte van den gewonen gou-
den* eerpenning , op den itempei van dit Ge-
nootfchap geflagen, aan hen, die (op de twee
êerstgenoemden derzelven.' vóór den eerften

van Louwn aand des jaars 1790. de beste en
meest voldoende antwoorden /uilen ingeleverd
hebben; terwyl aan den Schryver, die aan het
derde voorftel het beste beantwoordt, vóór den
eerften van Louwmaand des jaars 17^1. insge-

]yks de gewone gouden medaille, en veertig
goudfn dukaten bovendien, word toegezegd.

En wel word gevraagd:

A. Voor rekening der Maatfchappy : — Hoe
is de aardryktkundige gefieldheid van zekland,
(voornamelyk ook betrekkelyk tot de rivieren en
Jiroomen) geweest, van de oudfle tyden dat
hetzelve bekend is geraakt, tot aan bet begin

der Graafiyke regering"? PFelke veranderingen
zyn in dezehen voorgevallen , Jedert dat laatji^

tydperk , tot aan het einde der veertiende eeuw?
Js naderhand hare gejleldbeid dezelfde gebleven-,

of heeft zy ook merkelyke veranderingen onder-
gaan ? Zoo ja ƒ welken waren dezen ? en van
ivelken invloed zyn alle die veranderingen ge-
iveest: zoo op het huishoudelyke befiaan; als op
hit Staatswezen van dat Landfchap?

B. Op liosten van het bataviasche Genoot-

fchap:
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fchap : — f^at il de reden , dat de kmderpok^
jes (variolae) op byzondere tyden en plaat/in ,

Jomtydf onverwacht zich openbaren , en zeer

geweldig woeden ; terwyl anderen , zelfs in de

nabuurJchap , daarvan op denzelfden tyd geheet

bevrydt zyn ? — Hangt zulks af van eene byzon-

dere gejieldheid in den dampkring; van de boe-

dantgheid dor [leden en plaatfen ; van het voed-

fel ; of andere oorzaken ? Zyn Vr ook voorbe-

hoedende middelen ten dien opzichte te bedenken?

Men wenscht , by de beantwoording dezer

vraag, de redeneringen (zoo veel mogelyk)
bevestigd te zien door wezenlyke gebeurtenis^

fen , uit de ondervinding opgemaakt,

C. Einddyk vordert het Genootfctiap, voor
' Zyne rekening: De Keuren van zeeland, in

eene goede Nederduitfche taal overgebracht , en

met korte aanmerkingen, ter opheldering ^ voor-

zien»

De antwoorden op alle de gemelde vragen
en voorftellen moeten, leesbaar gefchreven, —
in de Nederduitfche , Latynfche , of Franfche

taal opgefteld, — met een dubbel of affchrifc

voorzien , — vóór den bepaalden tyd , en
vrachtvry , — toegezonden worden aan den
Heer a. drvfhqut, A. L, M, Phil. et TheoL
Doet. en Predikant te Middelburg; of aan den
Heer ii. vAtj roijen , Rector der Latynfche
fcholen te J*^lisfinge: — Sekretarisfen van het

^.eeuwfcbe Gmootjcbftp der wetenfchappen te

Vlisfinge,

** 4 'l He^



[ XXÏV ]

*'Het gewone Jlot is wederom volmaaktelyk

„ hetzelfde , met dat van het hiervoren ouge-

5, gevene programma over 1787. zulks wy het

„ alhier achterlaten".

Sedert dien tyd is de lust en
yver van Fleeren Directeuren ,

Leden ^ QnMimfiers, weder aange-

vuurd: om, in onderlinge eens-

gezindheid 5 alles aan te wenden

,

ter bevordering van den bloei en
welvaart des Genootfchaps : de

7iotukn der maandelykfche ver-

gaderingen , zoo van het perpe-

tuele Committé te vlissinge, als

van het Departement te middel-
burg, leveren hiervan overvloe-

dige bewyzen op: terwyl men
verfcheidene verhandelingen, in

die Vergaderingen voorgelezen

,

in dit boekdeel vindt; en een
aantal 'anderen nog voorhanden
zyn. Dat fommigen der buiten-

leden ook , aan hunne verplich-

ting gedachtig, ten dien einde

het
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het hunne hebben toegebracht,
blykt onder anderen uit de voor--

beelden van den Utrechtfchen .

Hoogleeraar luchtmans , en den
Geneesheer Thomassen a thues-
siNK : van welke Heeren men
verhandelingen in dit Deel ziet.

Dat wyders het Genootfchap
zyn aanzien en achting by de ge-

leerde waereld niet verloren heb-
be, kan men veilig belluiten uit

het aantal ingekomene amzuoor--

den op de voorgefteide prysvra^
gen, die in de onlangs gehoude-
ne algemeene Vergadering zyn
beoordeeld geworden : ofTchoon
men van de meesten derzelven
wel gewenscht had, dat zy,.
overeenkomltig het bedoelde oog-
merk , wat beter waren uitge-

werkt geweest.

Het nadere bericht derzelven;

'

gelyk ook d^v prysvragen : zoo
die bevorens reeds waren bekend

ï* 5 ge- "
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'gemaakt; als die thans, by ver-

nieuwing , of voor de eerflemaal

,

^n iiitgefchreven , is voorgefteid

in dit programma

:

TTet zeeüwsche genootschap der weten-
'-^ SCHAPPEN TE VLfs-iNGE hecfc , in zyne
jaapfykfcbe algemeene f^ergadering , den zeven-

4tn van If^ynmmnd des jaars 1785. den gou-

dpu' e^erpenning toegewezen aan den Heer jca-

CHiM FREDRFK MULLER, Lid Van het Provin-
ëiatg Utrechtjibe Gsnootfcbap, woonaichtig te

Amfi&ldam : nadat , by het openen van hec

verzegelde billet, gebleken was, dat hy (^on-

der de zinfpreuk

:

Ligt ^tfcbip van handel op de ree;

Is nutte koopzorg '/ roer ter zee ;

Doet Peru's goud de zeilen zwellen ?

Dan zal de kiel ter koopkustJnellen f)

fcbryver ware van het bescgekeurde antwoord
op de vraa^ — Dewyl het gereede gebruik

van PENNINGEN de ziel is van alle handelingen

en bedryveu : op welke wyze kunnen eerlyke

en naarjiige kooplieden , commisfionarisfen , of
ondernemers van fabriken en trajiken, (^die

geene obligatien af foortgelyke effecten bezitten

,

om tot pand ter minne te kunnen overgeven

;

maar voorzien zyn van vaste pai2den : of
pakhuizen t zolders, kelders, of winkels, met

fenpegfamen voorraad van goederen ,) in dez^

,'ïOviBcie vafi. zeeland gelegenheid bekomen,

9m gelden k depofito, of op wisfel, voor ze^
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keren tyd, machtig te worden, ter vaartz£tr{

ting hunner zaken ' zoodat teffens de geic(/chie.:

iers zekerheid hebben voor de veilige herkryging
van hoofd/om en interes/en ?

Gaarne had het Genootfchap zich poï? in ftaat;

gefteJd gezien , opi eene gouden meda^ille te
kunnen toevvyzen aan een uitgewerkt ea vx)!*»

doend antwoord op de vraag: If^elken zyt^

de ziekten en kwalen der Negers, in de Ne-',

derlandjche volkplantingen in de tVestIndiênt— fP^elken zyn de uit- en inwendige teekem

nen van zulken derzefvent die {zonder behulp
'van eenen ervaren^ genees- of heelmeester^ door
planters, of directeuren , kunnen genezen wofr»
deti: en welke middelen moetet^ zy daartoe ge^,

brtiiken'? — en welken zyn die ziekten ofkwa^,
len, wier genezing boven hun vermogen is?
Dan de ingekomene Verhandeling, onder de
zinipreuk:

Tot 'x Planters vaarwel.
En ^s Negers herftell

pffchoon daarin verfcheidene nuttige zaken ge-
vonden worden; die op eene eenvoudige, ea
voor de directeuren of planters vatbare , wyr
ze zyn voorgedragen: is niettemin ov^r h^
geheel niet meer voldoende geoordeeld, dan
eene Franfche verhandeling, in *t jaar 17S7. ia-,

geleverd, onder de zinfpreuk : Experientic^
fst magijira rerum: over welke in de alge-s
ineene Vergadering des voorgaandpri ja^rs uit»,

ipraak is gedaan.

Jiei Gfipoptfchap jaocbt^s bedTt gpedgevon:^^

de»;*
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den : (ten einde blyk te geven , hoefeer mea
genegen zy de fchryveren tot het beantwoor-

den der voorgeftelde vragen aan te moedigen :)

om aan beide die Verhandelingen ieder eene

zilveren medaille toe te leggen : byaidicn na-

melyk de Aucteuren hunne namen , binnen éen

tyd van drie maanden na dato dezes, aan éénen

der Sekretarisfen zullen opgeven: — terwyl

men van die verhandelingen in de Werken des

Genootfchaps dat gebruik zal maken, als men
voor het algemeene nut meest' dienftig zal oor-

deelen.

- De vraag echter word , by vernieuwing

,

ifit aanmerking van derzelver groot aanbelang,

voorgefteld : zonder tydsbepaling : onder belof-

te van den gewonen gouden' eerprys, wan-
neer dezelve voldoende word beantwoordt.

Het Antwoord onder de zinfpreuk: Ter

liefde voor 't belang van *t lieve f^aderland

:

op de vraag: Hoedanig is de Jlaat der zeden

onzer natie geweest » federt de oprichting van
ons Gemeenebest , tot op dezen tyd ? — fi^el^

ken waren de oorzaken hunner verbetering of
verergering? — en welken zyn de beste mid-

delen ter meer algemeene verbetering onzer na'

tionaie zeden? behelst wel eenige goede aan-

merkingen: doch waarvan (bramigen te opper-

vlakkig , anderen te breedvoerig , behandeld

worden: — de ftaatkundige reflexien zyn veel-

al niet zeer belangryk; terwyl anderen een

duidelyker voorftel en nadere verklaring vor-

deren. De fchryver , offchoon blyken van

^yne kennis in de gefchiedeois eu letterkunde

ge-
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gevende , heeft echter de hijloriên van cns Va^

derland niet genoeg met een wysgeerig oog

befchouwd; om uit dezelven het zedelyke ka-

rakter onzer natie , in de onderfcheidene tyd-

perken , beboorlyk op te maken : — de weelde

word met recht als de zeden* verbasterende

door hem voorgefteld ; maar , hoe dezelve

krachtdadig behoorde befnoeid en tegengegaan

te worden, niet genoegfaam aangewezen:,-!-

terwyi hy de verbetering onzer nationak ze-

den voornamelyk in de verbetering der lagere

fcholen zoekt: een middel, van hoeveel aanbe-

lang , alleen echter op verre na niet toereikende.

Het Genootfchap heeft deze Verhandeling

dus niet kunnen bekroonen; maar noodigt der-

zelver aucteur , en andere kundige fchryve-

ren, andermaal uit, om deze vraag vóór den

eerften van Louwmaatid des jaars 1791. te be«

antwoorden: met belofte van de gouden eer-

munt aan den genen, die op dezelve eene vol«

doende Verhandeling zal inleveren.

Ditzelfde voorftel doet het Genootfchap ook

ten aanzien der vraag : 2yn Vr geene algemef-

fie en f?yzondere gebreken in de inrichting en

teerwys onzer f^aderlandfche hoogefcholen ? —
welken zyn de voornaam/ien? — en wat kan
tot verbetering daarvan in het werk gejleld

worden ; tot /poediger voortzetting van aller»

lei wetenfchappen , en ter meerdere befchct»

ving onzer natie? naardien het Antwoord,
op dezelve ingekomen , onder de zinfpreuk :

a?ei) altc 5elt:n öuccö, fo S^'jit öicli ölc geftjjiclyt/

5^a^ nuc öcï (gnafaiicöon ïmu?^t gans ïjöiu^cö fpricöt:



[ XXX ]

I

Jn het geheel hièt voldoende is. De Cchryver,-

ja, ftelt verfcheidehe gewichtige aanmerkin-
gfeö voor; fen geeft verfcheidene wezenlyke
gebreken der hobgéfcholen op : dan hy telt ook
zoodanigen daaronder, die twyfelachtig , ja die

öngegrondt zfn ; terwyl hy niet weinige voorr
ftamen geheel onaangeroerd laat. En met betrek*/

kitig tot de eerften , is het nifet genoeg te ken-
nen te geven , dat men deze of gene gebreken
bëhobre Iveg tè nemen; indien men niet te ge-

!yk de middelen aan de hdnd geeft , hoe men
Öié zal wegnemen ? wat ih derzelver plaats

ftellen, 't welke men vertrouwen mag, dat

beftendig nuttig en goed zal zyn? — Daaren-
boven dient aangewezen te worden : uit wel-
ke bronnen die gebreken voorcvloeijen; of
d^zelven, als wezèrilyke en beftendige , dari

Hechts als toevallige , te befchouwen zyn ? in

Welk eene betrekking zy ftaan tot den algemee-

fien geest der eeuw? welk verband zy hebben

^met byzondere nationale omftandigheden : tot

het karakter;' de levenswys ; de opvoeding;

de manier vaxi denken : enz. behoorende ? Zoo
deze en Ibortgelyke ftukken in de beantwoording

dier vraag niet worden onder de aandacht ge-

houden: zal men geene middelen ter verbété*

riïig aanwyzen, door welken de gebreken orii

feer hoogefcholeri grondig worden weggenomen

;

eü. het voorgeftelde doel bereikt.

^dgnlaais herinnert het Genoötfchap, onde^

dé riieermalen gemelde voorwaarde , met dé
bygevoegde nadere bepalingen, in het pro-

gjramma des Genootfchaps van het jaar 1785.
t«
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te zien; ert geplaatst in h^t HtfióHJihe voor*
bericht voor het XL Deel der Verhandemgen t
dat de geletterden worden uitgenoodigd , en
wel zonder tydsbêpaling, töt het fchi^ven tan
een volledig en beknopt famenjfet vaH bet

'

Staatsrecht der zeven f^ereenigdé Nedi^iaH^
den : met aanwyzing der bronnen ^ waaruil
men nadere en meer uitvoerige kuttdighèdeit ^
belangende de byzondere punten van dit recbt^
kan halen: — gelyk ook van een tydrekeh*
kundig en naauwkèurig bericht van atk inhnd*
Jche en uitheemfche fchryveren en fchrifien^
die ter opheldering der Nederlandfche gefcbté-
demsfen en oudheden Jirekken, Jedert het bg'
gin der Graaflyke regering tot op deZÈn tyd^

Terwyl men, met verlangen , mtttdete
Verhandelingen te gemoet ziet, vóór den eér-
ften van Louwmaand des jaars 1790. ter be-
antwoording op de Vragen

:

A. Hoe is de aardrykskundige gejletdbeid
van ZEELAND {voornamelyk ook betrekkelyk tot
de rivieren en Jlroomen) geweeft, van de oud-
Jh tyden dat hetzelve bekend is geraakt, tot
aan het begin der Graaflyke regering? IVeU
ke veranderingen zyn in dezehen voorgevallen

'

federt dat laatjle tydperk, tot aan het eindV
der veertiende eeuw? Is naderhand hare ge^
Jfeldheid dezelfde gebleven -y of heeft ty ook
merkelyke veranderingen ondergaan? Zoo jat
welken waren dezen ? en van welken invlqed
zyn alle die veranderingen geweest ; zoo pp
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bet huishoüdetyke beflaan ; ats op het Staatswe'
un van dat Landjchap?

B. ff^at is de reden ^ dat de kinderpokjes
Cvariolae), op byzondere tyden en phaffen,
Jbmtydf onverwacht zich openbaren, en zeer
geweldig woeden \ terwyl anderen, zelfs in de
nabuurfchap, daarvan op denzelfden tyd ge-
heel bevrydt zyn ? Hangt zulks af van eene by-
zondere geftetdheid in den dampkring; van de
hoedanigheid der fleden en plaatfen ; van het

voedfel; of andere oorzaken? Zyn ''er ook
voorbehoedende middelen ten dien opzichte te

bedenken ?

Men wenscht, by de beantwoording dezer
vraag , de redeneringen (zoo veel mogelyk)
bevestigd te zien door wezen lyke gebeurtenis-
lèn , uit de ondervinding opgemaakt.

C. Nog vordert het Genootfchap, vóór den
cerften van Louwmaand des jaars 1791. De
Keuren van zeeland, in eene goede Nederduit-

fche taal overgebracht , èn met korte aanmer^
kingen, ter opheldering, voorzien: onder be-
lofte van de gouden medaille, en veertig gou»
den dukaten.

Eindelyk heeft het Genootfchap goedgevon-
den, heden: voor de eerftemaal: twee Vraag-
ftukken op te geven , met belofte van den ge-
wonen gouden' eerpenning, op den ftempel
van dit Genootfchap geflagen , aan hen , die
(op elk derzeiven; vóór den eerften van Louw-

maand
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fndand des jaars 1791. het beste en üiéeétvóJ-
doende antwoord zullen ingeleverd hebben. Eö
wel vordert het Genootfchapj

.
A. Voof rekening der Maatfchappy : Èen

Volledig compendium van de strakbepalende
Wetten, dié thans in dé Nederlanden plaatf
hebben \ en eene opgaaf van de wys , op wet-
ke die behooren ingericht te iv.orden: toodai
'iusfchen dezehen , en de misdaden , eene gêpaf--
te evenredigheid gevonden worde \ die niet tt
Jireng is, en uhter voldoen kan tot bet OQg^
merk , óm aan de misdadigere gevoel te doeh
hebben van hunne euveldaden, en ten affchrik
te Jirekken aan anderen»

B. Öp kosten van het sataviasche Genööt-
fchap : Welken zyn de gefchikfte middelen , om
nuttige ontwerpen, door deskundigen in de ver-
handelingen van geleerde Genootfchappen en an-
dere werken opgegeven , tot nut der burgerlyké
maatfchappy in trein te brengen ?

"Het verdere flot, betrekkelyk tot hetbyVOe*
h gen van verzegelde, billetten by de antwoor-»
o den

:
— de vrylating aan Directeuren cnLedent

ff om (onder de noodige bepalihgen) naar den
* prys te kunnen dingen : ^ en de verdere ge-
«, wone aankondigingen: — juist overeenko-
„ mende met die in het programma voor 't jaar
» lyS?' geplaatst: verwyzeft wy dên geëerdeU
,i Lezer, k0rtheidshaive,naar bhds.X.enXl.'^.

XIV* DEEL. ***
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Weinige dagen na dat de in-

houd van dit programma^ door
de nieuwspapieren , was bekend
geworden: heeft zich, als fchry-

ver der VerhandeUng onder de
zinfpreuk : tot 's Planters vaar-
wel , en '^ Negers herftel ! ge-

openbaard SEGER ABRAHAM VER*
SCHUEREN, Chirurgyn en Vroed^

meester te vere : aan wien ^

na de opening van het verzegel-

de billet 5 volgens het befluit der

algemeene Vergadering , de zil-

veren eerjienning zal ter hand
gefield worden : — gelyk ook aan
den Heer piiilippe fermin , Medi.

Doctor ^ gezworeri Raad te Maas-
tricht , en Lid des Genoot-
fchaps ; die zich , als auctctir van,

.het antwoord onder de zin-

fpreuk: experientia est magijlra

rerum : heeft bekend gemaakt.

Gevoelige flagen hebben het

Genootfchap ook in dien tusfchen-

tyd
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tyd getroffen , van welken wy
niet 5 zonder merkélyke aan-
doening , kunnen gewag makenï
wegens het verlies , daardoor aan'

het Vaderland; de Kerk; de gé-:

leerde Waereld ; en het Genoot^
fchap ;

' toegebracht.

Door den dood werden ons
ontrukt de Heeren Directeur£n
Mr. S. M. SNOUCK HURGRONJE :

één van des Genootfchaps eer-

fte oprichters; — Mr. w. van ho-
gendorp; — Mr. r. paludanus;
~ Mr. A. j. DE RUEVER .* — en de
Leden L. bomme; — n. barkey;
— R. VAN SUCHTELEN ; — ADR;
's gravezande; — p. camper; -^

p. curtenius; — j. splinter
STAVORiNus ; ~ Mr. j. jaspersen
brasser; ~ j. des roches.

Terwyl (door vrywilligen af-

fend) voor den post van Dire-
cteuren hebben bedankt de Hee-
ren Mr. p. changuion; — Mr. d>
.U *** 2 RA-



[ XXXVI ]

RADERMACHER vaii Nietiiverkerh' ;

— Mr. L. C. VAN SONSBEECK ; — Mr.
P.rVAN ALPHEN ;

—
- Mr. W. THIBAUT

Van Aagti^kerke ; — Mr. n. c. lam-
brechtsen; (blyvende echter zy-

neii rang en plaats als Lid behou-
den;) — Mr.. A. VAN doorn; —
Mr. F. A. RADERMACHER; — Mr.
w. j. HüYSSEN van Katteiiéyke ; —
Mr. J. w. scHORER ; — a. h. van
eck;— en Mr. p. gevaerts.
- . De . Heer .g^ de - haas ,: wegens
zyne veelvuldige bezigheden , niet

in ftaat zynde aan zyne verplichting

jegens het G^npotfchap te beant-

jvoorden , heeft verivoren liever

^^oor deszelfs. lidniaaifchap edel-

moedig te bedanken; dan, zonder
eenig wezcnlyk nut aan 't zelve

toe te brengen, met dien naam te

pronken; — gelyk ook de Heerj.
TH. VAN DER KEMP, vau zyuc be-

trekking op 't zelve , als Lid^ goed-

gevonden heeft zich te ontdoen..:

Daar
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Daar tegen zyn tot Directeii-'

ren van het Genootfchap, fet

dert de algemeene Vergadering

des jaars 1788. aangefteld, de

Heeren

:

PETRUS ALEXANDER. BOREEL DE M A U-

regnault: Schapen en Raad te Goer,

Mr. NICOLAAS JOHAN VAN HOORN VA»
burgh: Raad der ftad yiisjinge.

Mr. APOLLONIUS JAN CORNELIS L A M P»^

s 1 N s : Bailliu , wegens zyne Doorlucht,

Hoogheid den Heere prinse van Oranje:

te KlisfiKge, r

JAN sTAVOKiNus: Schepcn en Raad der ftad

Middelburg, .

Mr. GYSBRRT KARELVAN HOGENDORPC
Penfionaris der ftad Rotterdam,

Mr. JOHAN ADRiAAN MOENs: Raad def

ftad yiisjinge.

Mr. ADRIAAN FRANCOIS LAMMENS: ScIlC-

pen en Raad. te yiisjinge,

jACOBüS VAN DER steege: Med, Doctor

te Groninge..

Mr. joH.AN ASsuERus BE^ius: Schepcn en

Raad te Middelburg,

***.3 En



[ XXXVIII ]

En tot Leden zyn, federt dien

tyd, verkoren de Heeren:

^EURicus VAN roijen: Rector der Latyn-

Jehe fcholen te f^lisftnge ; — en Sekretaris

van dit Genootfchap.

Mr Baron van hüpsch: Lid van ver-

fcheidene j^kademien en geleerde Maat-

fchappyen: te Keulen,

SïiBALDUS JUSTINUS BRUGMAKS'. A.Lt.M^

Ph'tl. Doet. Botan. et Hifi, nat. Profes-

for: te Leide,

RUDOLPHUS forsten: Med. theor. Ana4,

et Chirurg. Profesfor : te Harderwyk.

FR.EDR. WILLEM VAN DER LEEUW: Med,

Doet, Anat, et Chirurg, Lector: te Dor-

drecht,

't. J. THOMASSEN A T H U E S S I N K : A. L. M,
Phit, et Med, Doctor : in V Hage,

JOHAN HENDRIK VAN DER palm: Predi-

kant: thans wonende te Middelburg,

jACOBus DE puyt: Sx.z.és>operateur en

Vroedmeester : te Middelburg,

j. DE KANTERj pHiL. z.; Notoris: te Zis»

rikzee,

Wllrt
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WILHELMUS kist: Eloq. et Hijl, Prof» cö

Rector der Latynfche fcholen : te Middel»

burg,

JAN AARNOUD BENNET: A. Lt» M, PhH. Ct

Med, Doctor: te Amjleldam,

j. VAN breda: Stads Med. Doctor te Gouda,

p. j. kasteleijn: Apotheker en Chemist : te

Amjleldam,

Nog moeten wy hier , met
dankbare erkentenis, melden de
namen der Heeren, die des Ge-
nootfchaps boekery ; of het kahi-'

net 5 't zy der naturalïèn , 't zy der

medailles ; hebben vermeerderd.

Tot de eerfte heeft de milddadig-

heid der Heeren van nuys klin-

kenberg; martinet; vosmaer;
ermerins ; thünberg ; kaste-
LEIJN ; ghesquiere; dryfhout;
BRENDEU. A BRANDIS ; BONN; VAN
MARUM ; VAN ROijEN : en der Be*
ftierderen der Hollandfche Maat-
fchappy ; van het Provinciale

UtrechtfchQ Genootfchap ; van
***

4 Tey^
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Teylers Génootfchap ; van de

Brusfelfche Akademie ; en ande-

ren : — niet weinig toegebracht.

En het laatfte is (behalve door
eenen aanmerkelyken aankoop

,

ten koscen des Genooticiiaps

,

voornameljk uit de verzameling

van wylen den Heer l, bomme ,)

verrykt door de gefchenken der

Heeren ferleman ; lammens ;

pruist; wincke'Lman; en ande-

ren. Vooral moesten wy hier niet

vergeten de edehnoedigheid te

roemen van den Heer moens.
Directeur generaal van Neder-

lamlsch Indïé : die , behalve

twee f/^/V^oré^rö^hoornen ; en een
-^eer groot ftuk verjhend hout ,

gehaald uit eene rivier in het dis^

trict van Chcribon op Java\ (een

der eerfte bewyzen van verltee-

ning, welken men op dat eiland

ontdekt heeft:) het Génootfchap

ten gefchenke heeft aangeboden
ccne
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eene fraaije kas met laden ^ ge^
vLiid met eene fchoone verzamcr
ling van hoornenen fchulpen. Ook
mogen wy hier, met ftilzwygen,.

niet voorbygaan de oplettendheid

van d^n Heer vosmaer op de
belangen des Genootfchaps , be-

toond in het toezenden van twee
gefchrevme ftukken van eenen
BiLSius 5 behelzende de ontdek-
king zyner geheimen in het bal*

Jemen der lichamen, en het dis*

fecteren derzelven , met of zon-
der bloedftorting. In deze kunst
had gemelde ontleedkundige groo-
te vordering gemaakt: dan men
meende, over het algemeen, dat
dezelve weder. met hem begraven
was. Uit ^tz^ Hukken nochtans,
die alle kenmerken van echtheid
hebben , blykt , dat de Heer l,

PE BiLS die geheimen eigen-
handig op pergament heeft ge-

fchreven ; en (by wyze van
!!! 5 een
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een befloten tefiament) behoorlyk
verzegeld, door Notaris en ge-

tuigen bekrachtigd , voor de na-

komelingfchap heeft bewaard.
Deze Hukken evenwel, na on-
derzoek, van dien aard bevonden
zynde , dat dezelven onder de
Verhandelingen des Genootfcbaps
niet welvoeglyk konden geplaatst

worden, zvn dezelven onder de
zeldfaamheden , ter bewaring

,

weggelegd.

Wat eindelyk dan inhoud van
dit DEEL betreft: men vindt in 't

zelve drie Prysverhandelingen : —
de twee eerjien ter aanwyzing

,

,, welken de beste en minst kost-

„ bare middelen zyn , om het ge-

5, brek der goede krankbezoekeren

5, in dienst der oostindische

3^ Compagnie , te verminderen ,

„ en geheel weg te nemen ; en

i> de Compagnie van den last der
1- j ^ „ kwa-
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„ kwaden te bevryden". De eerr

fte van den Heer l. verwyk is

met den gouden ; de tweede van
den Heer p. haak met den züve*

ren" eerpenning in het jaar 1786.

reeds bekroond. Van deze Ver-

handelingen zyn eenige afgedruk-

te exemplaren aan Heeren Dire*

deuren der O, L C, in derzelver

voorjaarsvergadering van Zeven-
tienen te Amjieldam^ aangebo-

den , ter bereiking van het heil-

ryke oogmerk , door het Genoot-
fchap , in het uitfchryven dezer

vraag, bedoeld. De derde be-

kroonde Verhandeling is van den
Hoogleeraar a. bonn : "waarin

„ der geleerde Maatfchappyen in

„ ons Vaderland verfcheidene

„ belangryke fchikkingen worden
„ aan de hand gegeven : om ,

5, zonder elkander e^nig hin-

5, der toe te brengen, faam tö

5, werken tot bereiking van haar

» ge-
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^, gemeen doel : de bevordering

,, van den bloei en de uitbreiding

„ van kunflen en w^etenfchap-

„ pen". Hierby zoude de Prys-

verhandeling van den Heer a.

VAN SOLINGEN uog gevoegd zyn

,

aan welke (gelyktydig met de
evengemelde) de gouden medaille ,

in de algemeene Vergadering des

jaars 1788. is toegewezen: daar-

toe ingericht , om een middel op
te geven : "hoe de aanleering der

^, Wis- Natuur- en Teekenkunde

5, voor minvermogenden gemak-

5, kelyker te maken , en algemee-

„ ner in trein te brengen" : — dan
deze verhandeling vry uitvoerig

zynde, is (met overleg van A^n
yiticteiir') goedgevonden dcrzelver

uitgave tot het volgende vyftiende

Deel te verfchuiven : — op dat dit

Deel niet al te zwaar en kostbaar

zoude worden.
', Hierop volgen nog twaalf ver-

ban-
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handelkigeii over zeer verfchil^

lende onderwerpen. En wel de

befchryving van een' ftmgus aail

den hiel ; en een verflag van dé

doodelyke gevolgen j die de af?

zetting van het beeri^ toen het

gelukkig genezen wasv:by den
lyder gehad hebbe ; door Pi

LÜcHTMANs: — eenc verhande-

ling over de leer der vergiften ^

vooral betrekkelyk tot het ryk
der dieren; door g. de wind: -^

het verflag , door Doctor e. ji

THOMASSEN A THUESSINK gegC^

ven , van verfcheidene proeven
door hem genomen met het cu-

priim ammoniacum in zenuwziek-
ten ; waarvan hy nimmer eenig

nadeel , maar wel integendeel de
beste uitwerkfelen , zelfs in de
hardnekkigfte gevallen , heeft onr

dfervonden : — een beuicht wer
gens de afzetting van beide bor-

lien in ééne vrouw;- döor s. de
r:i j wind :
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wind: — en verfcheidene proe-

ven , door denzelfden Heer , met
het akali volatile liquidum van
Mr. MARTtNET genomen ; om aan

te wyzen, dat dit middel, in het

tegengaan der kankerftof, behal-

ve de afzetting of het gebruik

der bytende middelen , het beste

zy: — alsmede nog het bericht

van Q^n ftieatoma ^ ter zwaarte

van tien ponden , afgenomen
door A. VAN solingen: — gelyk

ook van een wanfchapen kind ,

medegedeeld door j. de puyt: —
eene waarneming van j. was ,

omtrent een' worm , die , door

een gezwel by den navel , ontlast

werd :•. /f*t en by dit foort van
onderwerpen word nog gevoegd
^en bericht van j. watervliet ,

aangaande de heilrykfte uitwer-

kingen der electriciteit in eene

dochter , die aan de lievigfle op-

öygingen onderworpen was. En

,

om
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om (zoo veel mogelyk is)'ian

den veiTchillenden fmaak der £^i

zeren te voldoen , is hierby gö^

voegd eene verhandeling van j. ï-i;

VAN DER PALM , over de reusicn

der oude waereld; om eene waar-
fchynlyke reden op te geveiï^

waarom GOD de eerfte Wiiereid

door de wateren heeft verdelgde

welke verhandeling binnen wei^:

nige maanden in eene Departe*
^;^;^/^vergadering is voorgelezen:
-— M^aarby nog gevoegd i% het

aanhangfel tot de nieuwe hand-
leiding^ ,om den logarithmus
voor eenig gegeven getal naau-
keurig te vinden , tot veertien

letteren boven den index ^ door
Mr. K. K. REIT2 : ~ terwyl dit

Deel beiloten word met eene kor-
te befchryving van een min be-

kend Indisch geneesmiddel ^ tegen
de koorts, en de koek: door j. c.

METZLAR.
TcTJ Mo-
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; Moge dit Deel met genoegen
worden ontfangen : moge het

dienen ter bevordering van nutti-

ge kunften en wetenfchappen ,

ten algemeenen nutte der menfche-

lyke maatfchappy , en vooral on-

^er landsgenooten ! dan zal het

GENOOTSCHAP zynen wensch be^

reiken , zyne werkzame pogingen
aangenaam beloond rekenen.

.'
'VL issinge:

delf^7» van ÏVynv}aanci

" ^ A. DRYFHOÜTj
SE KR E TA RIS.

^C-L... LYST



LYST DER VERHANDELINGEN

VAN HET VEERTIENDE deel.

A

9

ntwoord op de vraag: "betrefTeiide de .

„ beste en minst kostbare middelen,

,, om het gebrek van goede krank-

bezoekers in dienst der Oostlndifche

W Compagnie te verminderen; en D^'zelve

5, van den last der kwaden te bevrydcn":

door LAURENS VERVVYK, tc Rotterdam, hl, 1.

Antwoord over hetzelfde onderwerp: door

PETRUS HAACK, Predikant te Amftcldam. 76.

Antwoord op de vraag : "rakende de fchikkin-

„ gen , welken door de gezamenlyke gc-

^, )eerde maatfchnppyen in ons Vader-

^, land zouden kunnen gemaakt worden ,

„ om , zonder elkander eenig hinder toe

„ te brengen, üiara te werken ter be-

„ reiking van derzclvcr gemeen doel"

:

door ANDREAS 150NN , Bied. Doet. Anat,
et chirurg. Prof. , Lid des Genootfchaps

,

te Amfteldam. - - - '133.

Befchryving van een' fiitigtis aan den hiel:

door PETRtTS LUCHTiMANS , Med- Doet.

Anat. et chirurg. Prof. en Lid des Ge-
nootfchaps, te Utrecht. - - - 213.

Verhandeling over de vergiften., betrckkelyk

tot het ryk der dieren : door gerard pe
WIND, Bied. Doet. et Prof. en Lid des

Genootfchaps , te Middelburg. - - 267.

Verflag van eenige proeven met het cuprum
nmmoniaoum ; door E. j. Thomassen
A THüESSiNK, A. L. BI. Pkil. et med.
Doet. , Lid des Genootfchaps, in 's Enge' 363.

XIV, DEEL, * * * * Sc-
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Bericht wegens de afzetting van beide de
horften ecncr vroinv: wegende de eene
over de zes; en de andere over de twee
ponden: door samuel dr wind, Med,
Doet. ^s]^mi(\sop^rafeuf en fteenfnyder

,

Stud^operateur en Vroedmeester , en Lid
des GenootCchaps , te Middelburg. - bU 397,

Proeven met het alcali volatih liguidum van
Mr. MAaTiNEï : door denzelrden Heer. 418.

Bericht van een fteatoma , wegende tien pon-
den 2 door ADRIAAN VAN SOLINGEN ,

Med. Doet. Lid des Genootfchaps , te

Middelburg. ... 443.

Bericht van een wanfchapen kind: door JA-
coBus DE PUYT 5°' ^' St?iósoperateur

en Vroedmeester, Lid des Genootfchaps,
te Middelburg, . - - 461,

Waarneming omtrent eenen worm^ door een
gezwel by den navel ontlast : door johan-
KES WAS, Chirurgyn op St. Maartens-
dyk. - - - - 473.

Bericht aangaande de heilryke uitwerking der

electriciteit: door jacobus watervliet.
Lid des Genootfchaps, en correfponde-

rend Lid van Necriauds maatfehappy Tot
nut van het algemeen iu Amfteldam: te

Middelburg, - - - - _ 485.

Letterkundig onderzoek aangaande de reuzen
der oude waereld : door joh. hendr.
VAN DKR PALM, Predikant, Lid des Ge-
nootfchaps, thans wonende te Middel-
burg, - - . * 502.

Aan»
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Aanhangfel tot de nieuwe handleiding om den
logarithmus voor eenig gegeven getd
naaukeurig te vinden tot veertien letteren

boven den index: door Mr. karel koen-
raad REiTz, Griffier in den Ed. Hove
van Vlaanderen^ Lid des Genootfchaps. bl, $3$*

Bericht wegens een min bekend Indisch ge-
neesmiddel tegen de koorts en de koek:
door JACOB CASPER JMETZLAR, Predi-

kant in de Kïundert ^ Lid van de Hol-
landfche , Zeeuwfché , en Utrechtfche
Maatichappyen. - - ^ 577,
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ANTWOORD
OP DE

VRAAG;
VOOR HET JAAR.

MDCCLXXXVi
opgegeven:

• Naardien goede Kt'ankbezoekers , in dienst der

Oostindifche Compagnie dezer Landen ^ van veel

nut kunnen zyn ; en zulken op de meeste Oostindi^

fche Comptoiren ontbreken : welken zouden de bests.

en minst kostbare middelen zyn, om het gebrek

van goeden te verminderen en geheel weg te nemen ^

en de Compagnie van den last der kwade Krank"

bezoekeren te bevryden?

hÜn het welk de gouden eerplys , door het Zeeuw-

fche Genootfchap der Wetenfchappen , derf zeven-

den van Wynmaand des jaars 1786. is toegew^s

zen.
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ANTWOORD
o P D E

V R A A Gt

Naardien goede Krafikhezoekers j in dienst dei^

Oostindifche Compagnie dezer Landen^ van veel

«ut kunnen zyn ; en zulken op de meeste Oostindi'<

fche Comptoiren ontbreken : welken zouden de best&

en minst kostbare middelen zyn, om het gebrek

Van goeden te verminderen en geheel weg te nemen

}

en de Compagnie van den last der kwade Krank*

bezoekeren te bevryd^n?

DOOR

LAüRENTZ FERTVrXy
Onder de Zinfpreuk: "fOTriUT vanveelen4

JlJJeze v^oorgeftelde Vraag komt my,
voor van zoo veel gewichts te zyn ^
dat zy de aandacht en oplettendheid van
eiken Christen moest naar zich trekken t

dat elk weldenkend rtiensch ^ die maar
eenige . dichting, of eerbied vopr ^dert

' my* tiML. A 2 .öods-j
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Godsdienst heeft, zeer veel belang in

de beantwoording van deze Vraag
moet Hellen; en dat elk, die maar
eenige kennis heeft van de geilcldheid
der Oostindifche Schepen en Com-
ptoiren, en van de hoedanigheden der
meeste Krankbezoekeren, die in dienst
van dezelve gebruikt worden , zich
opgewekt en gedrongen moet vinden,
om, door eene behooriyke beantwoor-
ding van die Vraag, onder Gods ze-
geen, aan de belangens van den Gods-
dienst, aan het welzyn van de Oostin-
difche Maatfchappy, van hare Sche-
pen en Comptoiren, en aan de wel-
meenende en Godvruchtige pogingen
van het Zeeuwfche Gt nootfchap , ee-

nïgszins dienstbaar en bevorderlyk te

zyn.
Welk Godsdienftig hart, dat eeni-

ge kundigheid heeft van de gefteld-

heid dezer zaak, gevoelt zich niet

met een teeder medelyden aangedaan
over den treurigen toefland, waarin
de Godsdienstoefeningen , op zulk
een aantal Schepen , met zoo vele on-
llerfelyke Zielen opgevuld; op zoo
veie Jndifche Comptoiren , door zoo
yele Heidenfche Volkeren bewoond

en



OVER DE KRANKBEZOËKËlft.' f

en omringd, thans gedompeld liggen:
en ('t gene in dezen vooral te betreu-
ren is) dat dit jammerlyk verval meest-
al veroorzaakt word door het fchan-
delyke gedrag, en de ergerlykeievens-
wys , van verre het groocfte aantal van
Krankbezoekers, die zich federt vele
jaren herwaards in den dienst der
Oostindifche Maatfchappy bevonden
hebben?

Ja wie , die eene oprechte liefde voor
den Godsdienst heeft, zal niet van
harte wsnfchen, en het zyne gaarne
willen toebrengen , om de "Edele
Maatfchappy van die onnutte ballasten
niet alleen te helpen zuiveren ; maar
ook de beste middelen te beramen,
om een genoegfaam getal nuttige en
bekwame, en ter opluistering van de
vervallende Godsdienstoefeningen

,

200 op de O. I. Comp. Schepen , als

Comptoiren in de Indien, zoo nood-
^akelyke voorwerpen te verkrvgen ?

Ik twyfel dan geen oogenblik, of
deze Vraag zal door vele bemin-
naars van onzen dierbaren Gods-
dienst op eene genoegfame wyze be-
antwoordt worden: dan, des niet te-

gengaande, daar ik zelf^. voo;' eenige

As' m
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jaren, een' zeer geruimen tyd op on-
derfchcide Comptoiren in de Indien,
oog- en oorgetuige van het Hechte en
ergerlyke gedrag, en van de fchande^
lyke God- en Godsdienst -onteeren-
de levenswys, van vele ja zeer vele
Krankbezoekers geweest ben (a) : zoo
konde ik, zoo. dra my deze Vraag
onder het oog kwam, 'er niet van
tusfchen; maar hebbe het van myn'
plicht geacht, om ook in dezen myne
bedenkingen , van welke geringe en
misfchien niet noemenswaardige waar-
<iy die ook mogen bevonden wor-
,den, vrywillig mede te deelen.

Het zal my genoeg zyn, en ik zal

inyne moeite rykelyk betaald reke-

nen, als ik maar het alierminfte heb
Jkunnen aanwyzen , of toebrengen

,

om aan dit allerheilzaamst oogmerk
te beantwoorden : en niets zal my aan-

genamer zyn, dan d-at 'er, door ande-

yen ^ zuike middelen zullen aan de
hand

'(ft) Men gelieve hier eens vooral op te merken , dat
wyliier, en op andere plaatfen, den grooten hoop be-?

doelen .• zonder dat \vy aan cenige byzondere perfoo-
ïien het recht vi^iljen weigeren, dat zy zich beter eti

edeler in dien post gekweten, en door hun betamelyfc
gedrag Aa^ 4^ Q^d^^ki^s^o^feningen luis^QiC t'yS^^Qt



hand gegeven wordeü , '^aaïdo'ór Sè
Oostindifche Maatfchappy, 200 voor
hare Indifche Gomptoiren, als voor
hare uit- «n t'huis varende Schepen ,

een genoegfaam getal bekwame, eti

200 in leer als in leven voorbeeldi-

ge Krankbezoekers , op^dehduur zal

kunnen bekomen. * ^ ^ ^ d^ :

En, terwyl het Genootfchap in de
uitgeloofde Prysvraag ^elf- vooronder*-

Helt, dat goede Krankbezoekers iri

dienst der Oostindifche Maatfchappy
van veel hut kunnen zyn; en dat de
meeste Comptoirenin de Indieh daar-

aan gebrek hebben; vereiseht zulks

van ons geen nader betoog: 't zal 'er

dan maar op aan komen : welken de
beste en minst kostbare middeleti

zyn^ waardoor het gebrek aan goeden
kan verminderd of geheel weggeno-
men; en de Oostindifche Compagnie
van de kwaden bevrydt worden?
Wel aan] laat my eens beproéveri,

of 'er zulke middelen naar te fporen
'èiyn , waardoor aan het heilzame en
pryswaardige oogmerk des Genoot-
fchaps in dezen zoude voldaan wor-
den. ^

Het ipreekt van zelve , dat de op-

A 4 ge-
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gegeven?:ry^"sag , eigenlyk-. tweeledig

^.y : ep een^ onaerz-oek behelze naar d«
fcekw^amile en minst; k,0:stbare rrnd-

delei: ; zoo om het. g<. brek van goedQ
^^ankbczQekus, te vermifiGieren , e^
geheel \veg ic;Riemen j, ai? - ook * om
|d^ -Nederlandfche' JVfaatichappy van
èe kv/adcn te bevryd.€n-po:ji3cl r

Dan, «er-ik ter beantwoording van
de vraag ^eh^e pverga,-.èn my in het
oncjerzo. k van de^; genl^lde-;. niiddelen

Ican inlaten, moet ik^vo(?raf iets. aan-

merken pver den gefchiktften ouder-
derdom ; èn andere vereischte hoe-
danigheden , van zoodanige perfoonen

,

-welken (naar myn inzien) ten meesten
ïiutte van den Godsdienst, en van de
O L Comjx., als Kr-ankbezoekers op
de Scheper^ en Comptoiren zouden
kunnen ja behoorden gebruikt te

wprden. .

In de eerfte plaats komt het my
voor: dat de ouderdom van die per-

foonen^ die tot dienst van de O. L
Comp, ' als Krankbezoekers verko-,

ren worden , behoorde bepaald te

wezen van 20. tot 30. jaren; dat het
behoorden te zyn jongelingen, of on-

gehuwde perfoonen - ;^onder kinde-»

jen.
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ren.; yan \e€ïie
,
gezonde lichaamsge^

jleidheid.; _e;i; Aie .ge-ene merkelyke
uit- of inwendige gebreken hebben :

op dat ze niet, gelyk: .helaas ! maar al

te dikwyls • gebeurt ,: tot .voorwerpen
van befpotting gefield worden.

Daar zyn verfcheidene redenen te

geven, waarorn zulke.- perfoonen, en
yan geene. hoogere jaren , tot dien
post meest, gefchik^ zyn: dan laat my
nu alleen -^wtje, 4ie ik vertrouwe vol-

doende genoeg te zuUen zyn , daar-
voor opgeven.. ; ^,

Yooreersrt, dQ ondervinding heeft
doorgaans geleerd, dat deze jaren de
gefchikften zyn , om niet alleen , door
zoo vele klimaten heen , naar de Oos-
terfche gewesten gevoerd te worden;
maar vooral ook , om op de buiten-
comptoiren , die veelal zeer ongezond
zyn , aan de Oosterfche levenswys
zich beter en fpoediger te gewennen:
'ft gene zelden gelukt aan menfchcn,
die vóór hun engagement by de Com-
pagnie den ouderdom van 40, 50. en
60. jaren bereikt hebben.
De tweede reden, waarom het al^

tyd jongelingen, óf ongehuwde per-
foonen en zonder kinderen, behoor-

A 5
^

^m
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den te zyn, is van zeer veel belang;
en vordert hier de uiterfte aandacht.
Men gelieve maar in aanmerking te

nemen, dat gehuwde perfoonen, die

zich als Krankbezoekers in dienst der
Oostindifche Maatfchappy begeven

,

zich naar de wet moeten verbinden,
om den tyd van 5. jaren in het land

,

zonder de uit- of t'huis-reize daaron-
der te rekenen , te zullen uitdienen

:

maar zoo niet allen, ten minften de
meeste, Krankbezoekers , hebben ge-

noegfaam geen' voet in de Indien aan

den wal gezet , of zy ftellen alle hunne
vermogens in 't werk, om zoo fpoe-

dig doenlyk, 't zy over Bengalen of

Ceilon, 't zy direct van Batavia, te re-

patriëren : en de reden , die gehuwde
Krankbezoekers hiertoe aanfpoort, is

voornamelyk daarin gelegen, dat zy

by hun vertrek uit Europa gemeenlyk
vrouwen en kinderen , zonder mid-

delen van beftaan, hebben achtergela-

ten; en daardoor, niet tegenftaande

hun gemaakt verband by de Compa-
gnie, genoegfaam verplicht worden,
willen zy dezelven niet van gebrek la-

ten vergaan, zoo fpoedig maar eenigs-

zins mogelyk is, weder t'huis te varen;
;t, :< - te
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tc meer, daar zy by hunne t'huisreizc,

tioven hunne verdiende gagie , nog ee-

ne praemie van driehonderd guldens

genieten , die de Edele Heeren Be-
windhebberen betalen , t'elken reize

als een Krankbezoeker wederom in 't

Vaderland retourneert: want,.!t zy de
reize twee of tien jaren geduurd heeft>

^oo is en blyft de praemie maar drie»-

honderd guldens.

Daarenboven, het is den Krankbe-
zoekeren , die vrouw en kinderen in

't Vaderland hebben, niet te vergen,
den tyd van hun verband by de Com-
pagnie op een buiten -comptoir uit te

dienen: daar zy volftrekt buiten ftaat

zyn, om van hunne gagie, die 24. gul*

, dens per maand bedraagt, als ordent
lyke lieden, behoudens hun karakter,

te kunnen leven; ik laat ftaan, om
daarvan nog vrouwen en kinderen
in het Vaderland het noodige onder*
houd te bezorgen (b). * >

Ert

(b) Wel is waar , het word den Krankbezoekeret»
by de Oostindifche Compagnie gepermitteerd , hunne
Vrouwen mede over te voeren ; maar dit heeft ook ,

ter vej-vulling van de buiten-comptoiren , weinig of
geen effect gehad : want meer dan eenen Krankbezoe^
kerhebbe ik gekend, die met huune Vrouwen naar de

^ ! •;•- --
ïa.
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^ En de^e omflandlgheid verdient te

meer onze opmerking, daar ooi? dit

eene van de voornaamfte redenen is;

waarom de Comptoiren in de Indien
'van bekwame, onergeflyke, en nu^-tii^e

Krankbezoekers, ontbloot en berooid
blyven ; want Krankbezoekers/ die

.eenige bekwaamheid hebben , en van
eenftichtelyk gedrag zyn, weten zich,

zoodra zy in ïndië komen, bemind
te maken, en by elk te veraangena-

men: waardoor dezen niet zelden,

idoor eenige goede vrienden krachtda-

dig onderfteund , hunne oogmerken
bereiken,' om, zoo fpoedig mogelyk,
weder van Batavia op den eenen of an-

deren goeden tochtin het Land gebruikt

te worden;, ofwel met de eerst re-

tournerende: fchepen over Bengalen ,

Ceilon , of direct van Batavia , te re^

patriërert: en dus blyft. 'er dan voor
de Comptoiren in de Indien niets an^

ders over, dan het flechte overfchot

vati Krankbezoekers , die dan ook
veeltyds om hunne flechte gedragin-

->-,%i r gen.

Indien vertrokken; mfiarikweet 'er geenen gekend te

"hebben, die, zoo^zy al de Caab pasfeerden, zonder

daar te bli'ven , verder dan op Batavia gekomen zyn;

ten minllen als het .Ueden, van maar CQfl tamelyk goeij

gedrag waren.
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gen, getioegfaam tot hun ftraf, naar de
buiten-comptoiren gezonden worden;^
het gene ook den meesten tyd ten ge-
volge heeft , dat zy daar ter plaatfe

binnen korten tyd van hartzeer over-
lyden. >

En, om hierin niet verder uit te wei-
den, de gegevene redenen zyn zoo 't

my voorkomt, genoegfaam, om elk,

die onbevooroordeeld dezelven over-
weegt, te overtuigen, dat jongelin-

gen en ongehuwde perfoonen , de
beste en gefchiktfte voorwerpen tot

dien post zyn; en dat ook daarom

j

zoo veel mogeiyk, dezen en geene an-
deren , by de Oostindifche Maatfchap-

py in dienst behoorden gefield te wor^
den.

Wat verder het zedelyke karakter
betreft van hun, die met het meeste
nut by de Compagnie als Krankbe-
zoekers zouden kunnen, gebruikt wofr
den: men behoorde vooral uit te zien,

naar zoodanige perfoonen, die niet al-

leen de vereischte bekwaamheid bezit-^-

ten; maar die ook daarby van een ze-*,

dig , onergerlyk , en onbefproken ge-,

drag zyn : — het behoorden te zyn jon-
gelingen, die genoegfaam, ,zoo veel %

^ -"
'

- gei
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gewicht van dien post vordert, onder*
wezen zyn in de zuivere leer der
waarheid die naar de Godzaligheid is;

die , vry van alle waanv/yslieid en pe-
danterie, en zonder zich een meester-
lyk gezag over anderen te willen aan-

matigen , eene zedige en gepaste vry-
moedigheid bezitten , om hunne ver-

mogens en kundigheden, onder den
Goddelyken zegen, ten nutte van den
veelszins ruwen en onbefchaafden zee*

man, of van den verblinden en woes-
ten Heiden, op woeker aan te leggen:
die niet alleen bekwaam zyn, om by
alle gelegenheden anderen, aan hun-
ne zorg toebetrouwd , te onderwy-
2en, te beflieren' en te vermanen;
maar die ook door hun eigen voorbeeld
kunnen (lichten , en in hun gedrag
overtuigende blyken geven , dat zy
zelve bezield zyn met eerbied voor,

met beginfelen van den Godsdienst (c):

en

^c") Er is vnn clle genen, die veel onder de Oost-

fndilche zeelieden , en op deze en gene Comptoi-
ren van de Compagnie plegen te verkeeren , vooi^

Ling opgemerkt , dat onder die menfchen niets den
Godsdienst iiieer na- of voordeel kan toebrengen,

dan het kwade of goede gedrag der Krarikbezoelcereti

:

*£ welk van alle kanten begluiu-d eii opgemerkt word

,

«ao door de ruwfte zeelieden - als door ds domfte
Hei-
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en in de daad men behoarde vooral
zorgvuldig uit den dienst van de Maat-
fchappy te weren, zulke menfchen,
als 'er helaas ! maar al te veel , federt

vele jaren, zich in den dienst der
Compagnie in dien post bevonden heb^
ben: die voorheen, dees, door het
genezyne brave Ouders hem achter-
lieten , en gene door zyn eigen
handen werk, of neringdoend be^
dryf, in eenen goeden burgerftaat ge-
zeten waren ; maar die, door eigen
fchuld , door verzuim , verwaarloor
zing en verkwisting, of andere zeden-
verwoestende en alle inkomften ver-
lïindende dingen , het zooverre ge-
bracht hebben , dat zy zich met hunne
vrouwen en kinderen in de diepfte
armoede gedompeld vinden, en daar-
door by elk in verachting geraakt zyn.
Dezen, nergens anders eenig middel

vaa

Heidenfche volkeren: en van daar, dat Krankbe-
zoekers in dienst der Edele Maatfchappy ,'

die zicli'
zoo gedroegen, onderde genen waaronder zy afs
voorgangers in den Godsdienst moesten verkeeren^
en door hunne gefcliikte en betamelyke levenswys alp
't ware zeiden: zief op my , en-doep alzoo ! ten alten
tyde van de gefchiktften onder die mjeufchen geacht,,
geëerd, geliefd, ja hooggeacht; eii van de. ruwlten,-'
öomftencn onbefchaafdften

,
gevierd', gevrgesden gV

^erbiedigd zya gewordeA,
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van beftaaii voor izich of dé huhnëti

wetende te vinden, verbeelden zich >

dat 'er niets voor hén overblyft , dan
omvoorKrankbezoeker naar Indien te

varen ; dat zy daartoe ten minilen

nog gefchikt en bevoegd zyn: — zon-
der het gewicht van dien post in aan-

merking te nemen : even of dit eene
bediening ware , daar leuiaarts, ver-

waarloozers, verkwisters, dronkaarts^

en diergelyken, eene zekere aan-

fpraak op, of betrekking toe hadden,
Zoodra men zich dit oogmerk heeft

voorgefteld, zoekt men deze en ge-

ne goede vrienden op, die door een
innig medelyden met de arme vrouw
en kinderen aangedaan, het zoover-

re weten te brengen , dat zy, door hun**

ne pogingen by de Edele Heeren Bs-
windhebberen aan te wenden, voor-

hen dien post verkrygen: maar, dit.

kan dan ook geen ander gevolg heb-
jben, dan dat deze, veeltyds in aller-

lei opzichten onbekwame en in hun le-

vensgedrag ergerlyke perfoonen, in

een' post van dat gewicht gefield zyn-

de, de oorzaken zyn, dat de Gods-
dienstoefeningen •, zoo op de fche-

^n , als QP 4?j. fP^2h9k9J^ ^^^ Corat-
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pagnie , in zulk een betreurenswaar^'

aig verval^ en de Krankbezoekers, in

*t gemeen, in zulk eene verachting en
verguizing geraakt zyn , dat tegen-

woordig een gefchikt ordenlyk burger-

jongeling zict^ byna fchamen zoude

,

óm den post van Krankbezoeker te

verlangen of te begeren.
"Na deze aanmerkingen vooraf ge-

maakt te hebben, kan ik nu gevoeg-
lyk ter beantwoording van de voor-

geftelde Vraag zelve overgaan. Doch
om deze, zoo veel mogelyk , in haar
geheel te beantwoorden, zal het voor-
al noodig zyn te onderzoeken: voor-

eerst: welken de ware redenen en
voorname oorzaken zyn , waardoor
de Compagnie op den duur van goe-
^e en nuttige Krankbezoekeren be-
roofd blyft; GW d2in ten tweeden: wel-
kenv, mynes inziens, de beste midde-
ien zyn , om deze oorzaken uit den
weg te ruimen, en daardoor het ge-
brek der goede en nuttige Krankbe-
zoekeren te verminderen, ja geheel
weg te nemen.
Wat dan de redenen en oorzaker^

betreft, waardoor de Compagnie ge-
J)rek aan goede Krankbezoekers heeft-:
' ^ir, m^L^. B. de-"



dezen mogen in de g^oo^theid en ge,^

vaarlykheid der reizq'; , in 'dé onge-^

2;ondheid der Oosterfche gewesten i

0,f iets dergelyksj ge?pq']it wórden
^

waardoor misichièh vele. nuttige jon-

g.elingen zouden Jkurinen' afgefchriict

•V/orden, cm dien post te begeren; 7-:^"

ii';aar ais ik hier 'onbewimpeld myne
gedaciiten mag zeggen, dan behoeft
in en de \yarê redenen nirgens an-

ders te zoeken, én meii zal dezelvei:\

perrrens zicjitb^arder kunnpn QUid&ki
Jten, ',

;

• .:^

dan, ten eerflen: in de geringe en
Tiiet toereikende maandgelden , die,

de Krankbezoekers
, by, de Compa-^

gnie winnen;
' ten tweeden : in de -grppte onkos-
ten, die zy voor d,e reize genood-
zaakt worden te maken;

ten derden: in de met hun karak*

ter niet overeenftemmende logering

der Krankbezoekers op de fchepender
Oompagnie , wïiarmede zy overge-

.yoerd worden

;

ten vierden :' in de armoedige en
ellendige levenswys , waaronder de
fCrankbezoekers op de buiten- com-
ptoiren nioeten bezwvken,
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Het is Tnyn oogmerk in 't geheel

niet, om over de opgegevene rede-

nen breedvoerig uit té weiden. Laat

my alleen, zooveel zeggen, als ik

noodig en genoegfaam keure, om .elk>

die dit leest, het gewicht =
van de op-

gegevene redenen te doen gevoelen.

Dat de maandgelden, de geringe

maandgelden , eene reden zyn , waar^

om bekwame jongelingen niet kun-

nen aangemoedigd worden, om zich

by de Compagnie in dienst te bege-

ven voor den post van Krankbezoc-

ker;, fpreekt genoegfaam van zelve:

want wat zal gefchikte en bekwame
jongelingen , die op velerlei wyzen
hier in 't Vaderland aan een eerlyk

beftaan kunnen geraken, aanmoedi-

gen, om zich in dienst der Maatfchap-

py te begeven; daar zy hun beftaan

moeten vinden, uit de geringe (bl-

dy van 24. guldens ter maand. Dit

bedraagt, zoo men elke maand flechta

op 30. dagen berekent, niet meer dan

16. ftuivers 's daags. En dit word nog
merkelyk verminderd, als de Krank-'

bezoekers, door gebrek, in de Indien

genoodzaakt worden hunne maandge^

'4en op te nemen : dan word het haa
B 2 be^
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jbetaald tegen 15. duivers de gut
den (d). En, makten zy hunne verr

diende foldyrekeningen over naar 't

Vaderland, dan is het niet veel be-
ter: want, ongerekend de onkosten
van prociiratien en- licenten , moet
jnen nog daarenboven vyf en een
half procento misfen voor kamer-
recht en borgtocht. Waar zal men
dus ergens een', gefchikten jongeling

vinden, die (met geen ander middel
van beltaan gemuniéerd, en met geen
vooruitzicht, om in dien post immer
een beter beftaan te krygen j) lust zal

hebben, om zyne vrienden en magen
te verlaten ;, en met onderwerping aan
alle de gevaren en rampfpaeden vari

cene zoogroote, gevaariyke, en lang-

durige reize, zich naar een vreemd
Land te begeven , verv/yderd van alle

yri"enden en bekenden f

Zoolang dierhalven de Edele Hee-
Ten Bewindhebberen niet kunnen goed-

. vinden, om het middel van onder*-
•"

^
' •

•

' - - ' 'hQ^i^

(d) Ikjprekehier, bepnaldelyk, van het hoofd-com-
ptOir te' Batavia': wam op de buiten-coiTiptoiren vaft

4c CoHipagnie is het nog veel erger: 't zoude my
geep oofrenhlik verwonderen , dat de CompagnieG-
«iJiennrcn

,
" als 'zy'daar f^eld opnemen, ge'en 13. ftuj^-*

veré voor den gulden oiKfa«gen* -•'
.

.,'*»' A/ '
'-'•
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houd voor hunne Krankbezoekers zoó-^^

(danig te verbeteren > dat zy daarin hua
behoorlyk beftaan,. overeenkómilig

den post dien zy bekleeden > kunnen
vinden; zoolang zal het gebrek aau
goede Krankbezoekeren niet vermin-^'

derd, veelmin geheel weggenomen'
kunnen worden.
, Maar ten tweeden: de reden, dat ge*^

fchikte jongelingen , die > met geene
fchulden beladen, dereize naar de In-j

dien gaarne zouden aannemen, vari

den dienst der Maatfchappy, ten min-«

flen voor den post van Krankbezoe-;

ker, moeten worden afgefchrikt: iff

ook daarin gelegen , dat zy , willens of
onwillens , gedrongen worden , zulke

groote kosten voor hunne reizp te

moeten maken: — want, behalven de;

kleederen, het linnen, en de confum-j

tie, die zulke peffoonen, zoo op dei

reize als in de Indien, noddighebben^
en die al een merkelyke fom gelds be-]

dragen ; zöo worden zy ook , op eene
^eer willekeurige wyze , door de
fcheepskapiteinen op zeer groote en;

önnoodige kosten gejaagd.

IJe Krankbezoekers , in dienst der
Oostindifche Maatfchappy , worden

B ƒ'"' ' door
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door de Edele Heefen Bewindhebbe-
ren, by alle de relpective Kameren

j

aan de tafels der Opperofficieren ge-

plaatst; om met dezeiven dagelyks te

ipyzigen, aan die tafel, waarvoor de
Compagnie dubbele ranfoenen , en nog
het een en ander voor exira verftrekt:

maar de Kapiteins hebben federt eea'

geniimen tyd kunnen goedvinden

,

zonder met hunne Officieren in 't ge-

meen daarover te conluleren , zich

voor deze tafel nog met een e aanmer-
kelyke provifie, zelden minder dan
voor twaalf- veertien- a zestien-hon-

derd guldens, van hier tot aan
Cabo, te provianderen (e); waaraan

de

(e) Het is in de daad te bejairimeren , dat in een'

t^^d als deze, waarin de'win'dcii en voordeden
X'oor de Oflicieren by de Oostiudifclie Compagnie.
Z'oo gering zyn , de- feheepsbevelhebbers in 't ge-

meen , op zoo eene willekeurige wyze , znike groote

fommen aan hunne tafelprovifie ten koste leggen. Het
vvave daarom te wenichen , dat de Edele Hecren Be-
windliebberen , by alle de refpective Kameren , hier-

omtrent eens eene bepahng geliefden te maken: waar-
door aan alle Oïïieieren , die tot deze tafel behooren ,

en die het nu, om dat zy van de Kapiteins afhangelyk
zyn, niet durv^en tegenfprcken, eene groote gunst zal

geichieden: want, als deze arme menfchen, na6. aj.

maanden op zee te hebben gezworven, behouden
in de Indien aankomen , dan heeft gemeenlyk hun
aandeel aan de tafel huunc raaaudgelden 3 tot aan dien

• tyd
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He krankbezoekers, voot hun aandeel^

honderden tien, twintig, of meer guh

dens, tot aan gemelden uithoek moe-

ten betalen^ en van daar, tot naar Ba-

tavia, Ceilon, of Bengalen, wederom.,

20 30. of 40. ryksdaalders.

Meii kan hiertegen niet inbrengen
,'

dat de Krankbezoekers niet genood-

zaakt kunnen worden , om m deze

meerdere provifie eenig aandeel t©

moeten nemen: dit zy eens zoo! een,

Krankbezoeker weigert eens^ hieria

zvn aandeel te nemen , dan kan hy,
^

B 4
ook

tvatoe verdiend, 2;ehcel verfionden. Het is waar, dj

Kapiteins zullen, !iier en daar uit, nog wel r een of

ander vinden , om hunne kosten goed te maken '..

doch hiervan' zyn meenigmaal vele Ichcepsofficiereti.

vcrftoken; maar vooraU en altyd, de arme kran^be^'

zoekers. Weliswaar, dat by de Ramer Aliddeburs,

in Zeeland, d<K)r. -de Edele Heeren f.e^^n^dhcbberell

aldaar, iedert ccnige jaren, by ec?ne Relolutie bepaalcï

is 'lat niemand derOpperodiciefenrKonde nog moca-'

te verplicht of göiioodzaakt worden , om meerdan tweo-

maanden. .ga§e<uin de tafel te berden . Dan, zoo^.

linig niet de^ rvcibliTtic; , door de Vergaderfn- van Ze-

ventienen,' tof -e^ne ^Refolittie voor alle de Lamers»

-?raaakt,-en tlöor dezalvcn ren ftcrkfte onderhoadea.

word; zoolang zullen de Krankbezoekers aan d^

vvlHekeur d?r fchéepsbevelhebberen gciubordhieercF

Blyven.
" Warit , zoo ik wei gcïnformeerd^ ben , i3

oi-f^eraekk ReWutie in Middelburg alwederom ra-

ziiik een onbruik geraakt, dat men daar, even gêlylé

bv de andere 'iténèrs,gel>ie famuicn aroi de ta.cigr
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ook ten vollen verzekerd zyh, dat hy ^

gedurende de gantfche reize, niet al-*

leen als een verfchovelina zal inoeterio
omzwerven ; maar daarenboven on-
dervinden y dat , door duizende on-
aangenaamheden , hem het leven op
allerlei wyze zal worden bitter ge-
fiiaakt: en dus is een Krankbezoeker
verplicht, wil hy niet veracht, ver-
fmaadt, en van een' ieder der Officieren
Over den fchouder aangezien worden,
^ich dezer willekeurige bellelling te on-
derwerpen , en zoö gewillig zyn aan-
deel (lioe veel dat ook zyn moge) te

betalen.

En, behalven de reeds gemelde kos-
ten voor de reis en tafel, is een Krank-
bezoeker by de Compagnie, met zyn
fchip aan Cabo komende, genoegfaam
verplicht, om, nevens de andere Op-
perofficieren , die op de rheede gee-
Be bezigheid aan boord hebben , zich
naar den wal te begeven , en daar eiken
dag een' ryksdaalder in een logement
te verteren: wel is waar, 'er zyn aan
Cabo ook logementen , daar men
flechts de helft, en nog minder , 's daags
behoeft te verteren; maar dit is ook
.vaar, dat in de laatstgemelde loge-

men-
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iriehtén dé fcheeps-dekofficieren en
matroozen logeren. Daar nu de Edele
Heeren Bewindhebberen , op hunne
fchepen, zulk een zichtbaar onderfcheid
tusfchen de opper- en onderofficieren

ftellen; en de Krankbezoekers in den
rang der opperofficieren plaatfen : zoo;

worden zy verplicht , willen zy hunne
achting , 2:00 hy 't volk als by de offi-

cieren , bewaren, om zich in zulk een lo-

gement te begeven, daar de opperoffi-

cieren gewoonlyk logeren : ongere-
kend nog het gene zy noodig hebben
tot hunne verdere reize.

Daar dan zulke zware onkosten aan
dien post, gelyk v/y getoond hebben,
verbonden zynr wie zal, wie durft
brave jongelingen , die wel daartoe
gefchikt, maar niet van middelen , om
de onkosten der reize goed te maken^
voorzien zyn, tot dien post aanmoer
digen? Moet niet het reeds aange-'

merkte een middel zyn , om hen daar«^

van af te fchrikken?

Dus blyven'er geene andere perfoo-
nen voor die bediening by de Compa-
gnie over , dan die wy te voren aan-
toonden , dat voor altoos , als onnutte
ballasten, uit den dienst der Maat^

B 5 fehap:
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fchappy^ teii itiitiften nit dat emploi;
behoorden geweerd te worden : wann
deze menfcheii maken geene de min-
fle zwarigheid ; dewyl zy door dé
fchaamte heen zyn , zich zoo diep in

fchulderi te ftekert , als maar by moge-
lykheid gefchieden kan: zy maken be-
halven de 48. guldens, die zy op hand
ontfangerij by de Compagnie nog eeil

transport van 300, guldens^ 't gene zy
danwedeirom verkoopen, maar zelden
voor eenen hoogeren prys dan 1 50. gul-

dens: en dus zyn ze 200 belast, dat

zy, fchoonmeer dan een jaar in dienst

der Ed. Compagnie geweest zynde,nog
geen' deuit op hunne rekening by dé
Compagnie te goed hebben. Het is wel
waar, dat (om deze kosten eenigszins

dragelyk te maken) de Edele Heeren
Bewindhebberen , behalven de baga-

gie en gepermitteerde goederen^ ook
aan de Krankbezoekeren hebben toe*

geftaan vyf kasfen en vyf pypen öp re-

cognitie mede te mogen overvoeren:

maar, om deze kaslen en vaten be-

hoorlyk met wyn en bier te vuil en,

moet 'er ook geld zyn; en dit hebben
zy noodig gehad , om zich behoorlyk

uit te rusten, zonder iets' over te hou-
den:
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den: höe zullen zy dan hiervan profi-

teren (O ?

Zoo-

(f) Voor eenige jareii, torn Batavia ,. wegens den

bloeijcnden koophandel in alle de comptoiren v:m

de Compagnie , van een aanmerkelyk getal gegoede

burgers, en Europifche inwoneren, als overladen

was, zoo dat de Ichccpsofficicien , in dien ryd, in

kleine en geringe hnizen hunnen intrek,- voorden tyd

Van hun verblyf aldaar , moesten nemen ; toen p^f
tvd konden de Krankbezoekers , zoo wel hunne gé-

permitteerde als recognitie-goederen , hier te lande

overhielden : 't gene men licht begiypen kan , als m«n*

maar onder 't oog gelieft te houden , dat toen op Ba-*-.-

tavia een vat of pyp bier, van 70. tot 100. ryksdaal-,

ders , en een boddel wyn van 24. tot 30. fluivers ve'r*

kocht werd: dan, fcdert den particulieren handel

in de Indien de bodem is ingeflagcn , federt zyn de

gegoede lieden van daar vertrokken; en Hatavia in-

zonderheid is zoo ontvolkt geworden , dat geheele , in-

dien tyd zeer naauw bevolkte grachten , thans van gcc-

ue menfchen bewoond, de buizen vervallen,, eu coc

puinhoopen geworden zyn : het gene dan ook de re-'

ö.en is , dat de Officieren , en dus oOk de Krankbe-
zoekers by de Compagnie , byna rriets van hunne ge-

permitteerde of recognitie-goederen hier te lande^

kunnen verkoopen , tot welk een' geringen prys èy
dit raeeiTOalen aanboden : zoo dat 'er zalfs al Km-nkbe-^

zoekers naar de Indien zyn , die vóór htui vertrek by
Heereii Bevvindhebbeixn verzocht hebben, om eene ge-

ringe praemie te mogen verwerveir, dewyl zy buiteit

öaat waren, door gebrek aan geld,, hunne geperrait-»

teerde goederen mede te nemen ; dan , dit nitft ^nnuofif^

de verwerven, genoodzaakt zyn' geweest, iïiër achtÊf-''

latrag vau die goederen , die reis te onderneiaeu.
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Zöolailg dus de Edele Heerbn Bë-
windhebberen geene voorziening doen
in de verbazende onkosten, die dé
fcheepsbevelhebberen voor hunne ta-

fels maken ; öf ten minften , zoolang
' de Krankbezoekers verplicht worden
daaraan te contribueren: even zoolang

^ai 't gebrek aan goede Krankbezoe-
keren niet verminderd, veeimin geheel

"weggenomen worden.
Dan ten derden: met geene mindere

reden worden, brave, gefchikte, en
bekwame jongelingen atgefchrikt van
den post van Krankbezoeker by de
Compagnie , door de plaats , daar zy,

volgens ordre van Heeren Bewindheb-
beren ,

gedurende de geheeie reizd

moeten logeren ; nameiyk in de kon-
ftabelskamer. Het is voor de genen ^

die weten welk eene plaats de konfta-

belskamer op een Compagnies- fchip
is, niet wel te begrypen, dat Heeren
Bewindhebberen kunnen goedvinden,
4eze tot eene logeerplaats voor Krank-
bezoekeren te ordmeren : 't is ook
niet wel overeen te brengen, hoe de
Edele Heeren Bewindhebberen, dié

eene goede quantiteit boeken voor de
K,rankbezoekers tot hunne itudie en
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imcditatie medegeven, te gelyk kun-
ien : gelasten ,. dat 3y pp zujk eene
plaats in 'tfchip logeren, daar zy fbm-
tyds , vóós; dat zy aan Cabp konden ; of,
yan daar v.ertrekkende:, vóór dat zy
in Indien komen; niet in ftaat zyn , zorv-
der behulp van kaars of lamp , (die zy
-daar niet gebruiken mpgen,) een hand
'Yoor de oogen te zien.
.

': Het is waar , de Krankbezoekers heb-
ben vryheid, om, ter verluchting en
tei: vertreding, gebruik van 't halfdek
te mogen maken; dan geen ftorm of
onweder alleen; neenflechts een ge-
ringe regenbeui is genoeg, om hen naar
iiunne donkere logeerplaats te doen
verhuizen:' en hoe is het te verftaan of
te vereffenen, dat de Krankbezoekers
:p-p de fchepen der Maatfchappy, in
zulk een' rang aan der opperofficieren
tafeigeplaatsrgorden; endatzy, voor
'€ overige , onder de dekofficieren en
matropzen verplicht worden te log.e-
.fen ? — want in deze kamer hebben,
behalvenden Konltabel en zyne maats,
de Krankbezoeker , de tweede Mees-
ter , en twee matroozen , onder deu
naam van busfchieters , hun logement.
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' En dit moge gering voorkomen aan
zulken, die niet weten, wat het zyop
een Compagnies fchip in zekere qua-
•liteit te verkeeren: maar zy, wier zaak
het is met fchepen naar Indien te

varen, weten best, welke onaangena-
me, en veeltyds de goede harmonie
onder de Officieren verbrekende ge-
/volgen , diergelyke fchikkingen op
hunne fchepen veroorzaken zouden,

-izoo 'er niet tydig in voorzien werd;
i)ehalven, dat het logeren onder dek-
officieren en matroozen , van die ge-

nen die dagelyks achterop verkeeren

,

'te veel gelegenheid geeft, om met
die lieden over zulke fcheepsomftan-

digheden te fpreken , die de voorzich-

tigheid vorderde , dat van niemand
dan van opperofficieren geweten en
tefproken werden.
Ên dus kan een ieder uit het reeds

'aangevoerde ten duidelykflen bemer-
ken , dat het logeren van Krank-
bezoekers in de konftabelskamer,
even zoo gevaarlyk voor de goede
harmonie en andere fcheepsomflan-

dighedenzy, als hetzelve voor zulke

^erfoonen, die gaarne hunnen post
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ge^trouw belxartigprv, gelieei ..^nge-

l^n 4it zoo zynde;. gelyk het waar-
lylc is; wig -kari dan bekwame jon-

gelingen aanmoedigen, om zich tot

^efienppst te begev€4i , die , zoo dezel-^

ye uit het rechte oogpunt befchouwdjf
pn op de rechte wyz? behartigd zal

worden, ai veelmalen eene afgezon-

derde plaats vordert? daar men te

yoren weet, dat geene andere, dan
de daartoe allerongefchiktfle, geduren-
de de reize, voor zulke perfoonen
beftemd 'w : zoo lang derhalven als de
Edele Heeren Bewindhebberen niet
kunnen goedvinden, om afgezonder-

de apartementen vopr hunne Krank--
:

'

.b^

(g) Ik ben geïnformeerd, dat, ja, by de Kamer
Middelburg, en mogelyk nog by eene of andere Ka-
mer, daar men fchepen van 150. voeten bouwt, en
•dus meerder hutten dan op andere kleinere fdiepen
heeft, de Krankbezoekers op die fchepen veeltyds 'm
"eene hut, ofwel in de kajuit gelogeerd worden.
"

' Hierop behoef ik geenszins aan te merken , dat die
plaatfen tot logies voor de Krankbezoekers noch nut-
tig, noch noodi.^zyn: maar wel, dat zoolang de
Vergadering van Zeventienen , ook hieromtrent , geene
vaste bepaling maakt vooralle de refpective Kamé-
xm , om op alle hare fchepen eene behoorlyke
plaats voor" de Krankbezoekers te laten afzonderen

,

zoolang ook de Krankbezoekers als ballingen op de,

.fchepen zullen moeten omzwerven. "
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bezoekers op de fchepen te bezor-:

gen, even zoolang zal 't gebrek aar^

goede Krankbezoekets niet vermin-
derd , veelmin geheel weggenomen
worden. '

-

•^Maar eindelyk ten vierden: eene der
gewichtigfte redenen , waaroxri goede

j,

gefchikte, en bekwame burger-jonge-

lingen tot den Krankbezoekers-post
by de Oostindifche [viaatfchappy niet

kunnen aangemoedigd noch uitgelokt,

maar integendeel daarvan afgefchrikt

moeten worden : is de ellendige en
armoedige leveitswyze , waaronder
èy', op de buiten-comptoiren der
Compagnie, noodzakelyk moeten be-

^wyken: want al waren deze land-

ftreken (dat zy gants niet zyn) de
gezondften , en aangenaamften der

gantfche waereld, daar men, op de
minstkostbaarfle wyze , zyn beuaan
of levens-onderhoud gemakkelyk kon-
de vinden ; dan nog zouden deze
menfchen van gebrek moeten omko-
men. En dit is zeer gemakkelyk te

bewyzen : als men maar onder het
oog gelieft te houden , 't gene wy te vo-

ren aanmerkten , hoe de Krankbe-
^Q.ekers verpiicht >yorden, om niet ^1-

leea
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ieen hunne twee op hand ontfangene
maanden gagie ; maat ook hun gemaakc
transport van 300. guldens aan hunne
confumtie en tafel ten koste te leg-<

'gen voor hunne uitreize: want dan
Ipreekt het van zelve, wanneer deze
menfchen op Batavia aankomen > dat
zy, hunnen geheelen leeftocht op de
reize geconfumeerd hebbende > zich'

arm, en van alle middelen, om een
gering be(taan;te hebben, ontblooC
vinden; en zich dus, in dezen jammer^,
lyken toeiland, veeltyds zonder meef
te bezitten, dan een weinig kleederen

,

vandaar naar de buiten-comptoiren
moeten begeven*

^

Wel is waar, dat den tCrankbezoé-
keren, gelyk allen anderen, offchoon
iiog 200 vele maanden by de Com-»,

jpagnie te kwaad zynde , echter by,

hunne komst op Batavia, twee zoo-
genaamde goede maanden verflrekc

worden: rïiaar hoe gering is deze fom*
me? daar zy voor de 48* guldens

>

waarmede hunne rekening belast

cWordj niet meer d^n 36. guldens, o£
15. Huivers voor den gulden ontfangen*'

Óf zullen zy hieraan genoeg hebben,
-Om zich van het ^n.oo4ige voor de reia
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naar de plaats hunner deftinatie te kun*
nen voorzien? En dit ware al eens ge-

noeg voor die reize : in welk een' ar-
' moedigen toeftand bevinden zy zich

dan by hunne aankomst daar ter plaats ?

alwaar zy, buiten eene geringe wo-
ning, en eenige niet noemenswaardige
emolumenten, geen ander onderhoud
genieten, dan twee dukatons kostgeld
ter maand: waarlyk eene fomme

,

die niet toereikende is, om een' flaaf

zyn behoorlyk onderhoud te kunnen
geven: want, al berekent men den du-

katon op vier guldens het iluk , dan be-

draagt het nog geen 51 duiver 's daags,
voor het gene een Krankbezoeker te

verteren heeft : en daarvan moet de
arme mensch niet alleen eten en drin-

ken ; maar ook zich kleeden ; en by
^yne aankomst van de noodige huis-

meubelen zich voorzien. Wie ziet dan
nit dit alles niet, dat 'er voor een'

Krankbezoeker, op de buiten-comptoi-

ren der Maatfchappy, niets anders over-

blyft , dan door naberouw over zyne
deerniswaardige omftandigheden, zoo
niet tot de uiterfte wanhoop te verval-

len ; ten mmften, in eenen ^eef kwy-
j^^enden ftaat, door de armoede zooda-
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hi^ verteerd te worden, dat de dood;
binnen; korte , een einde van zyn el-i

Icndig leven maakt (h)?

Maar hierdoor moeten dan ook
de buiten-comptoiren genoegfaam al-

tyd gebrek aan Krankbezoekers heb-
ben : en hoe zullen zy die van Bata-
via genoeg kunnen aanvoeren? daaü
'er zulk een fchrik en vrees onder de
Krankbezoekers, daar ter pjaatfe , voor
de buiten-comptoiren, vooral die om
de Oost liggen , heerscht ; dat hec
v/einig moeite zoude kosten, om be-
wyzen te produceren, dat 'er Krank-
bezoekers uit het Vaderland op Bata-
via zyn gekomen, die aldaar geene
vrienden vindende, om hen weder te
doen repatriëren , zoo dat zy naar de
Oosterfche comptoiren geordineerd
veerden , alleen van fchrik en vreeze
voor die plaats, zelfs nog vóór heC
vertrek hunner khepen derwaards ^
op Batavia overleden: terwyl ande-
ten wei diergelyke reize aanvingen,

G 2 maai?

(h) Mogelyk zal 'er geen enkel Voorbeeld té vil-
den zyn, van dien tyd af, dat de Compagnie een*
tianvang nam , tot data- dezes , dat een Krnnkbezóé-*
jkef^ maac weinige jaren op een buitcn-comptoir g^.
jA'eest zynde, aldaar ovêrleedt, die niet, met zvfc^ti,

miird-en beladen , is ten graVe gedaald<

k
y
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.tnaar eer hun leven, dari de reis ge-
ëindigd hadden; of anderen, ja, de

' comptoiren bereikte i, maar naauw-
lyks voet aan land ^ ezet hadden, of
zy gaven den geest.

..
• Zie daar dan zoo vele fprekende
bewyzen-, dat de buiten-comptoiren
gebrek aan nuttige Krankbezoekeren
hebben: maar zie daar dan ook zoo

• vele redenen , waardoor zulk 'een ge-

brek veroorzaakt word ; 't gene niet

weinig vermeerderd is, federt men'
-heelt kunnen goedvinden ftraffchujdi-

.ge Krankbezoekeren, (en dit getal

"was velen) als in bannisfement naar de
Oosterfche comptoiren te zenden.
En hiermede meene ik genoegfame

redenen opgegeven, en de ware oor-

zaken aangetoond te hebben , waar-
door goede, nuttige, en in alle opzich-

ten bekwame perfoonen , van de
Krankbezoekers- bediening moeten
"worden afgefchrikt. Wat mensch, die

eenige liefde tot zyn' evenmensch
heeft, zal eenen bekwamen en voor-

beeldigen jongeling durven raden, om
zich by de Compagnie aan te melden

,

tot het verkrygen van eenen post , in

.>yeiken hy zich verphcht vindt, zyn
volk
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volk en vadershuis, zoa niet voor eeu-

wig , ten minften voor vele jaren,*

vaarwel te zeggen; en dat met geen
ander vooruitzicht, dan dat hy, na
het volbrengen van ^eene groote en ge--

vaarlyke reize , zich eindelyk in de ui-

terfte armoede gedompeld ziet ? Het
fpreekt dierhalven van zelve, zal de
üostindifche Maatfchappy,op den duur-,

van een genoegfaam getal goede en
nuttige Krankbezoekers voorzien wor-
den : daar moet eene vermeerdering
van maandgelden; daar moet eene ver-

Cf f 11
mindering van onkosten plaats 'heb-

ben: en behaiven de betere logering

op de fchepen, moet 'er ook een be-

hoorlyk beftaan, en genoegfaam on-
derhoud aan de Krankbezoekeren op
de comptoiren der Compagnie, over-

eenkomllig- hunne bediening, bezorgd
worden.
Dan laat tny nu beproeven, of ik ook

de gefchiktlle , en genoegfame , midde-
len tot herftel in dezen, zoude kun-
nen aan de hand geven.

.Wat dan, in de eerjle plaats : de
maandgelden betreft, die de Krank-
bezoekers in den dienst der Maat-
fchappy winnen: dezen moeten merke-
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lyk v-erhoogd^ en., zuUèh zy maar
€ven een belbaan opleveren , ten min-
llen tot 50. guldens (i) ter maand ver-

meerderd worden; zonder- deze ver-

meerdering kan geen Krankbezoeker-^
lioe fpaarzaam hy ook leven moge

,;

beftaan. Men zegg^ niet, dat deze ver-

meerderde maandgelden eeri aanmer-
telyk be?:v/aar voor de Compagnie
gouden zyn ! want, al&men dit eens

wat meer van naarby befchouwt , zal

men bevinden, dat dit veel minder is,

dan het zich in den eerftcn opüag wel
laat aanzien. Zoodr^ toch de Com-
pagnie zal kunnen goedvinden, om aan
de Krankbezoekers, die zich in haren
dienst begeven, een noodig beftaan te

bezorgen: dan blyft *er geene zwarig-

heid over, of zy zullen ook zeer gaarr

iie hun gemaakt verband van vyf ja-

ren , behalven hunne uit- en t'huis^

reize te rekenen, by de Compagnie
viitdienen : en dus , in de zeven jaren

,

maar ééns eene praemie van 300. gul^

dens genieten: daar 'er nu voorbeel*
de^

(i) Zoo. dit iemand wat veel mochte voorkomen

,

<iic conlKlcrerc , dat het naar en i^i Oostindiën is

,

tHar de broederen Lutheranen, aan hunne voorzang

Êprs , lichalven de einolimienten, niet ^v^tlel: clïVU hoi^''
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den voor handen zyn, dat Krankbe-
zoekers , binnen den tyd van 8. ja-

ren , vier reizen heen en weder heb-
ben gedaan, en dus viermaal driehon-
derd guldens , dat is 1 200. guldens ^

praemie in dien tyd by de Compagnie
genoten hebben. Wanneer nu een
Krankbezoeker , door gebrek aan 't

noodige , niet gedrongen word , om
zoo fpoedig te repatriëren, maar zyn'
tyd behoorlyk uitdient: dan fpreekt

het van zelve, dat de Compagnie hier*-

by .90Q, guldens aan praemie uitwint.

Deze fomnie nu eens over de maand-
gelden verdeeld, zal al een fraaije ver-

hooging geven; zonder dat de Com*
pagnie een' deuit meer betaalt, dan zy
nu doet. En zullen Heeren Bewind-
hebberen het zich niet tot een voor-
recht rr.ogen rekenen, het nog aan
de maandgelden ontbrekende te mo-
gen fuppleren, om ook daardoor zul-

ke mcnfchen, tot den dienst van hun-
ne fchepen en comptoiren, uitte lok-
ken , die in Gods hand gezegende
werktuigen kunnen zyn, om de zoo
jammeriyk vervallene Godsdienst-oe-
feningen, zoo op de fchepen als Com-
|)toi3:eiij wederom te doen ontluiken;

C 4 e^
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en tot eer van God, en teti niitte van
hunnen evenmensch, te doen herleven?

Ja! zal niet dat geld, hoe veel bet ook!

«yn mochte, op zulk een'woeker aan^^e-*

legd, oorzaak zyn : dat Hun Edel Acht*
baren ; dat de Hooge Indiafche Reget
ring; dat de Batavialche Kérkenraden,
niet meer zullen behoevea te klagen,
over de Hechte, onbekwame, en erger-

lyke Krankbezoekers, die van tyd tot

lyd zich in den dienst der Maatfchap-?

py begeven, en aan welken, jaarlykSj

aanmerkelyke fommen onnut zyn ver-

fpild geworden ?

Ma^r, ten anderen: en dit zal geen
gering middel, onder Gods zegen,(^ ter

aanmoediging voor bekwame en wak-
kere jongelingen zyn, om den post van
Krankbezoeker by de Compagnie te

begeren: als de Edele Heeren Be-
•wmdhebberen ter Vergadering van
2-eventienen konden goedvinden te re-

foiveren , dat voortaan den Krankbe-
•^oekeren in hunnen dienst niet meer
gepermitteerd zal zyn, eenige goeder,

ren op recognitie mede te voeren
y

inaar hen, in plaats daarvan, met ecno
praemie van vier- of vyfhonderd gul-

<^eri5 by hun engagement a^n ^q Qomr
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pagnie te begunftigcn,^ i Hét 'is waar

,

dit ichynt althans een groot bezwaar •

voorde Mafetfchappy tezyn: dan, als-

wy ook dit eens op de keper bezien^-

dan zal hiet mede niets anders zyn of
biyven dan enk^ei fchyn. Want, als de
Compagnie de recognitiegoederen^^

die zy den Krankbezoekeren naar Indi-»-

en gaande anderszins permitteeré me-
de te nemen, eens voor rekening der-

Maatfchappy naar de Indien zond, en
aldaar voor den gemeenden marktprys
liet debiteren, dan blyft'er geen twy-
jfel over ,

(ten minften by die genen, die

geene vreemdelingen in de bier* en
wynnegotie naar Indien zyn,) of 'er

zal meer dan vier- a vyfhonderd gul-
dens overfchieten ; en dus is dit oofc

geen bezwaar voor de Maatfchappy ,

maar Hechts een uitfchot van pennin-
gen, die Hun Edel Achtb. binnen 7. a-

8. maanden , met een' goeden interest^

in hunne Indifche kasfe weder te rug
ontfangen : en, genomen dit ware aL
eens zoo niet, zullen niet HeerenBe--
windhebberen der Oostindifche Maat-
fchappy,. die buiten allen twyfel het
grootlle belang daarby hebben, dat hun-"
i^Q fchepen en comptoiren met nuttige

-
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en bekwame" Krankbezoekers voor-^.

zien worden^ daaraan gaarne wat op-
ofteren? Men zoude waarlyk de kunn
digheid, en edelmoedigheid ,van Hun
Edel Achtb. te kort doen , met hier-

aan een oogenbUk te twyfelen. Zie
daar dan, myn's bedunkens, een der
beste en noodzakelykfte middelen ,

waardoor bekwame en wakkere jonge-,

lingen kunnen aangefpoord worden ,

en daardoor ookuitgeloktj om deCom^
pagnie in die quaüteit te komen die-

nen; en dus een der middelen, waardoor
*t gebrek aan goede voorwerpen niet al-

leen verminderd, maar geheel wegge-
nomen kan worden: het welk dan ook
geen ander gevolg voor de Compagnie
kan hebbén , dan haar beilendig van
kwade Krankbezoekers te bevryden.
Edoch, zal het reeds voorgemelde

middel van een gelukkig gevolg zyn,
om jongelingen tot dien post aan te

moedigen: 'er behoort dan, in de twee-

de plaats: geene mindere aandacht ge-

ilagen te worden, op de onvermydef
lyke onkosten , die de Krankbezoe*
kers in dienst der Compagnie, door de
willekeurige fchikkingen der fcheeps-

ikapitdns, ;e"n opzichte van hunne tafel-

pra-^

I
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provifie verpHch-ti >yorden te makeh'>
gelyk w^ reeds tevoren hebben aange-

merkt: 'r is v/aar.,, raen dient met eeni-

g"e tafelprovlüe-Vöor zülk eene groote
Dei2e voorzien te zyn; dan 'er behoor-
de wel 4egelyk zorge gedragen te

uorden , dat daaraan zulke groote

R)mmen-niet verfpild werden , als te-

genwoordig maar alteveel plaats heeft,

In vorige jaren heeft men dierge-

lyke reizen ook niet zonder tafelpro-

vifie gedaan ; maar toen ter t^^d be-

taalde een Krankbezoeker voor zyn
aandeel tot aan Cabo niet meer dan 36,
guldens j en vandaar naar Indien nog
eens tien ryksdaalders of 24. guldens;
en dus tot in de Indien toe niet meer
dan 60. guldens: daar men nu circa

tweehonderd guldens noodig heeft.

Het fpreekt dan wederom van zelve,
'er moet eene merh;elyke verminde-
ring in de onkosten gemaakt worden;
en dit konde, naar myn inzien, zeer ge-

makkelyk gevonden worden , als de
Edele Heeren Bewindhebberen ter

Vergadering van Zeventienen maar ge-
liefden goed te vinden , om by alle

de refpective Kameren te ordineren,
v!at de provifie voor de opperofficiers-

fê3
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tafel niet meerder zoude mogen rende-^

ren, dan twee maanden gagie vooreen'
ieder der officieren (k)„ die daaraan ge*
plaatst was ; hierdoor wierdde willekeur

- der

(k) Twee maanden gagie van een' ieder der officie-

ïöO^'-die aan die t^tcl geplaatst is, zal cene fomme
van ruim 700. guldens uitmalvcn ; ougerekend dat

gene, ' dat zulken bertéden aioeten, die hunnen kost,
geiyknicermalen gebeurt, aan die tafel koopen ; als men
Ha .eens twee derde van die fom, hier, en een der-

de aaivCa.bo, voord? tafelprovifie aanlegt, dan zal

inten' aïcetie goede kwantiteit provifie daarvoor kunnen
inzamelen.' Het is waar, men zal dan moeten afeieii

yaiTu zulke provilien, die veel beter voegen op de
taVds van de Betaalshecren , of Indiafche grooten

,

dhU, óp die der A^eeltyds ftrme fchcpeiingen
;

ja men
zalvd'iii ook, minder ,vee , vooral varkens, (die de.

Con)pagnie gc^aeg ^nede geeft,) voor .de tafel moeten.

Jnkoöpcu : hierdooi' loepen wel de fcheepskapiteinen

gevaar, dat 'er, na 't volbrengen van hunne uitreizen,

yveinig van dat vee zal overblyven , om op Batavia

en' elders hunnen vrienden prefent te doen: dan de
billykheid heeft reeds voorlange gevorderd , dat zoo

(Je fchcepsbevelhebberS'Vee , of varkens , voor prefenten

naar Indien willen overvoeren , dan. niet hunne fcheepsr

officieren, mara-zyzelven , dat vee koopen, en uit hun-

ne privübeurs betalen. Het is bovendien ongeoorloofd,

dat menfchen , die om hun brood t^ winnen zulke

groote en gevaarlyke reizen ondernemen , door hun-

jie "kapiteins genocgüiam gedwongen worden, al

himne winst op zulk eene reize voor hun aandeel aan

de tafel te verfpillen ; en dat enkel , om dat die Hcc-

ren kunnen goedvinden, zoo veel geld te belleden

aan ?.uike dingen , die men geheel zoude kunnen ont-

beren: iets 't gene door meenigen zeeman, die ecnig

ïiadenl<cn heeft, en vrouw en kinderen agterlaat
,^

met t'anen in de oo.gen befchonwd word, als hy zich.'

Jseijnnert de omftandighedcn , waarin hy difr verleitA
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dar kapiteins byde Compagnie hiet al-

leen bepaald , gelyk hoognoodig is ;

maar byzonder zouden hierdoor de
Krankbe^oekers in flaat gefield worden,
om met hunne twee op hand ontfange-

.ne maanden gagie> hun aandeel aan de
tafel te betalen , en met hun ontfangene
praemie zich behoorlyk uit te rusten,

en dus bevrydt te blyyen. om een
transport te maken : zoo dat da« een
Kr^nkbezoeker, na eene uitreize van
zeven en een halve maand gemaakt
te hebben, en in IndJen aanlanden-
de, vyf maanden op zyne rekening
te goed zoude hebben; waarvoor hy
in (laat is , (mits hy dat geld op eene
behoorlyke quitantie, en dan niet>

gelyk nu gefchiedt , 15. maar 20,

ftuivers voor een' gulden ontfange,)
zich behoorlyk uit te rusten- voor
zyne reis naar 't een of ander buiten-

.comptoir, en zyne onkosten geduren-
de zyn verblyf te Batavia daaruit goed
te maken; terwyl hy dan, by zyne
aankomst pp zulk een comptoir, al-

wederom eenige maanden op zyne re-

kening te goed heeft , 't gene hem niet

weinig daar te ftade komt. Dan hier-

van nader, als ik myne gedachten
over
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over het beftaan ëii onderhoud der
Krankbezoekeren op de buiten-corii*

ptoiren zal opgeven.
Intusfchen ziet men iiit hét reeds

aangevoerde j met welk eene geringe
moeite het bezwaar van de opgege-
vene, anderszins ondragelyke, onkos-
ten voor de Krankbezoekers uit den
weg geruimd kunne worden , v/aar-

door bekwame en fchrandere jonge-

lingen anders zouden kunnen afge-

fchrikt worden.
Zal dus de Compagnie , Voortaan ^

van een genoegfaam getal bekwame
Krankbezoekers voorzien , en van
de kwaden ontheven worden: 'er moé-
ten middelen tot vermindering der on-
kosten in het werk gefield worden,
jpn dit niet alleen , maar dan zal het ^

in de derde plaats: hoognoodig zyn, dac

de Edele Heeren Bewindhebberen by
de retpecdve Kameren gelieven te or-

dineren , dat de Krankbezoekers op
de fchepen , waarmede zy overge-

voerd worden , van eene met hun ka-

rakter overeenftemmende logeerplaats

voorzien worden; en naar zulk eene
plaats behoeft men, zoo 't my voor-

komt, niet angstvallig te zocken„
Neenl
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Neen! een ieder dien de fituatie van
een Compagnies-fchip maar eenigszins

bekend is , zal my gereedelyk toeilem-

men , dat men tot zulk eene plaats ,

zoomin de zoogenaamde hutten op het

halfdek, die voor de zeevarende ofFr-

eieren gefchikt 2;yn; als de kajuit, die

voor de onderkooplieden, boekhou-
ders , adfiftenten , of pasfagiers afge-

zonderd word , noodig heeft: maar
(onder verbetering) komt hetmy voor

,

dat de ftuurboordszyde van de zooge-
naamde voorkajuit, daartoe eene allerr

gefchiktfle plaats zoude zyn , om daar-

van, met geene noemenswaardige kos-
ten, eene bekwameen voegzame loj»

geerplaats voor Krankbezoekeren te

maken : men moge in 't gantfche fchip

eene gefchikter en beter logeerplaats
voor deKrankbezQekersopfpeuren, ik

houde my verzekerd, dat men die niet
zal vinden. Dit was dan eene plaats,

geheel afgezonderd van 't gantfch<é

fcheepsvolk : daarin zoude de Krank*
bezoeker gelegenheid vinden , o rn
niet alleen een nuttig gebruik van zy-
ne boeken te maken ; maar byzonder
ook, om^ich,^ by alle Godsdieriftigë

yerriehtingen , voor zkh z^lve be-^

hppr^
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hoorlyk tè kunhen afzonderen": warft

die groote les : inaar gy , wanneer gy
bidt f gaat in uwe binnenkameren ^ uwe
deuren gefloten hebbende \ behoorden de
Krankbezoekefs nimmer uit het oog
te verliezen ; vooral op de fchepen,
daar het heldert ontbreekt aan men-
fchen, die het zich een vermaak reke-

nen , wanneer zy gelegenheid vin-

den, om met al wat naar God en
Godsdienst gelykt > zoo al niet open-
lyk te fpotten , ten minften zulks voor
geveinsde fchynheiligheid uit te kry-

ten: en derhalven , zal de Krankbe-
zoeker in flaat gefteld worden , om
den Godsdienst op eene gefchikte

en betamelyke wyze binnen fcheeps-

boord, ten nutte van anderen, behoor-
lyk te verrichten; hy zal al meenigmaal
noodig hebben zich zelve af te zonde-
ren : zoo dat niemand op een fchip

minder eene afgezonderde plaats ont-

beren kan, dan hy, die den post

van Krankbezoeker bekleeden moet*
En dit, meen ik, zal genoeg zyn ,

om een' ieder te overtuigen , dat de
Krankbezoekers op de fchepen der
Maatfcfciappy behoorden, en zeer ge-

iriakk'clyk konden, voorzien worden
vaa
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gedurende hunne reize> zoo naar In-

dien , als weder herwaards ; Op dat

nierhand, die anders lust en bekwaam-
heid tot dien post hadde, dóór eene
allerongefchiktfte logeerplaats wierde

afgefchrikt> om die reize te onderne-

meni
Dan , om het gebrek vth gOQdo

Krankbezoekers by de Oostindifche

Maatfchappy te verminderen , of ge-^

heel weg te nemen; zal het, 'ten vier''

den : allernoodzakelykst zyn ^ dat zy >

óp der Edele Compagnies buitên-cóm-;

ptoiren geplaatst wordende/ ook van
een beter onderhoud en beftaan, over-
eenkomftig hunne bedieningen, voor*^

2ien wórden; om daarin, zonder eeni^"

ge belemmering , getrouw en voor-'

beeldig te kuniieh verkeerëh : en dus j-

uit gebrek aan hoodig onderhoud , in

geen gevaar te komen, óm zich zel-

Ven Over te geven tot de uitoefening
Vari zulke dingert , die gants rtiet met
den post van Krankbezoeker (Iroo-

l^en , en waardoor die bediening ge-

hoégfaam buiten effect gefteld word**^
of, doornypende armoede gedrongen,
zich tot -zaken te laten gebruiken, die

M^» HEEL, D eea
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^en -WQld^nkenjd (laaf zich . fchamen
zoude; gelyk helaas ! .t)>^ns ter tyd
maar al te veel gefchiedt , .op zulke
b.uit;en-comptoiren, die nog van Krajik-

bezoekers voorzien zyn.

Het is dan ontegenfprekelyk , dat;

de Krankbezóekers , op de comptoiren
der Compagnie, met een behoorlyk
onderhoud tot hun beftaan moeien
voorzien worden. Dan^j,^ ^bièr dpet:

zich van zelve natuurlyk eene vraag^

op; en wel deze: van waar, of door»

*wien , zal zulk een genoeofaam onder-,

houd , tot. .een behoorlyk- beft^an der-?

Kra.nkbezoekeren, bezorgd worden ?

Deze vraag Ichynt ii^; den eerden
opilag gants niet. gemakkelyk , te-;bc-

antwoorden: het,komt my echter (on-^

der verbetering) voor, dat dit ^ onder-,

houd niet moeil^'k zal te vinden zyn,;

als men hier maar in aanmerking ge-

lieft te nemen, gelyk wy reeds tevo-
ren fielden, dat de maandgelden nu
ïiiet meer 24. maar 50. guldens ter

maand zyn. \^an behoeft de Hoogein-)
diafcheRegeringflechts te bepalen, dat,-

zoo doorHun Hoog F.delen op Batavia,

als door alle de Opperhoofden der Indi-

fche comptoiren, daar Krankbezoekers,:
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geplaatst zyn, gezorgd worde: dat de^

zen hunne te goed, geniaakt hebbende
-gagie, alle drie maanden,,. op eene be-

hoorlyke quitancie;;2onder eenige kor-

ting hoegenaamd^ en dus de v,olle hon-
derd en vyftig guldens;, des begerende

- kunnen ontfangen
;
gelyk mede het zoo*

genaamde kostgeid, dat,een' Krankbe-
zoeker v/ord toegelegd. Daarenboven,
-hoe gemakkelyk zoude het beflaan der
-Krankbezoekeren merkeiyk te verbe-
teren zyn, en welke geringe kosten
zoude dit over het; geheele lichaara

der Compagnie uitmaken? als men
konde goedvinden, .om alle de Krank-
bezoekers op de comptoiren van de
Compagnie, 's maandelyks , te begun-
.fligen met een genoegfaam ranfoen
van ryst, olie, boter, bier, wyn.,
brandhout, enz.; even gelyk aan de
Heeren,Predikanten op Batavia , Ceilon,
-^n elders op de comptoiren , maan-
delyks verflrekt word.. Het is waar,
dit alles by elkander genomen zoude
nog maar een matig , en zeer gering

beftaan, voor deKrankbezoekers op de
buiten; comptoiren uitleveren. Maar,
mag ik hier vragen : zoude het dan
niet . mogelyk zy,n > om op Batavia

,

D 2 . Cei-

I
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Ceilon, de kust van Koromandel , Benga-
len : wat vraag ik, op dezien ? neen ! zelfs

op de minften der Oosterfche cornptoi-
ren, daar immer Krankbezoekers ge-
plaatst zyn: een fonds, een aanzienlyk
fonds, uit te vinden, om uit dcszelts in-

komen , door meerdere of mindere
praemiên, onbefprokene en bekwame
Krankbezoekers tot zich te lokken

;

en-,'door hun een ruimer en aangeiia*

mer beftaan te bezorgen, aan zich te

verbinden?
Hieraan is zelfs geen oogenblik te

twvfelen : want , hoe vervallen het
ook op de Indifche comptoiren moge
uitzien , het ontbreekt daar nu , zoo
min als ooit te voren, aan weldadige
lieden: die niet alleen noodiydenden
van het noodige levensonderhoud ry-

Icelyk voorzien; maar die het zich eeft

voorrecht rekenen zouden, om ook
met al hun vermogen mede te wer-
ken, om den zoo diep vervallen' Gods-
dienst wederom te doen herleven; en
dus ook zich niet onttrekken zouden,
om een fonds te helpen oprichten , tot

een onbekrompen beilaan voor brave
Krankbezoekers.
' ' En wat heeft men niet, hieromtrent,

eene
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eene hulp en krachtdadige onderfteu-

ping te wachten, van de Bataviafche en
Céilonfche kerkeniraden? Immers de--

zenzynhet, die het meeste belang daar-

by hebben^ en reeds jaren lang over het

'

gebrek aan goede en bekwame Krank-
bezoekers hebben geklaagd: en is het

wel eenigszins te vermoeden, dat de
Hooge indiafche Regering zich de-

ze zaak niet zoude aantrekken? Zoude
men niet het tegendeel mogen veron-

derftellen; |a zelfs flellig verzekeren,
dat niet alleen Hun Hoog Edelheden,
maar zelfs alle de Opperhoofden der
buiten-comptoiren, de handen in een
zullen flaan , om dit heilzaam oog-
merk te helpen bevorderen?
Om nu niet te fpreken van het Ge-

noottchap te Batavia , dat zyne handen
ook niet te rug zal houden: daar het,

reeds met het opgeven dezer prys-

vraag, ten duidelykften getoond heeft

zulk een groot belang daarin te tlelleri,

dat de comptoiren van de Compagnie,,
voortaan , van bekwame en goede
Krankbezoekeren voorzien , en vaa
de nutteloözen verlost worden.

Als men nu het reeds aangemerkte
een? in ernftige overweging neemt,

D 3 zd
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zal het dan wel zoo moeilyk zyti ^

om, 200 niet op alle de cor'iptoiren

van de Compagnie, ten mini en op Ba*:

,

tavia, CeiIon,dekust vanKoromrndeJ,
en Bengalen, een fonds yan befraan

voor de K rankbezoekers te vinden ? Of
20ude inGië, in dezen tegenwoordigen
tyd , geheel beroofd zyn van Dire-

cteuren, die edelmoedig genoeg wa-
ren, ^elyk weleer, om> wanneer zy op,

hunne comptoiren eénen Krankbezoe-
ker aantroffen , die zyne zaak behoor-
lyk v/aarnam , denzeiven daar te ver-

binden, door hen\ uit eigene bewe-'
ging, vooreene nieuwjaarsgift, elk jaar-

dat iiy daar bleef, eene Ibmme van
duizend ropyen of vyftienhonderd
guldens , uit zyn Ed. privébeurs , te

fchenken ; of, die een' Krankbezoeker,
die zich onbefproken gedroeg , tot

zyn verblyf op dat comptoir wist uit te

lokken, door hem, gedurende dit ver-

blyf, jaarlyks eene fomme toe te leg-

gen, zoo groot hy zelf begeerde, en
die hy genoeg rekende voor zyne
vrouw en kinderen, om in Amilerdam
daarvan te beftaan. Zoude, zeg ik^

ïndi^' thans van alle zulke weldadige
lieden ten eenenniale beïgofd zyn?.
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. Men zoude , in de daad', de edelmoe-
dige en cordate inwoneren derOoster-
fche Colonien benadeelen , als men
dit, zelfs voor een' oogenblik, wilde
voorönderllellen. OfzOude men, daar

ik zulke notabele voorbeelden van
eene meer dan gemecne liefdadigheid

heb aangetoond, daar ter plaatfe eene
•mindere mededeelzaamheid durven
verwachten , dan men in eene enker

Ie llad binnen onze Rep'iblik zoo
zichtbaar heeft ondervonden? 'm wel-

ke (tad men , tot het oprichten van ee-

n-ige 'Jiakenie-fcholen, en tOD een be.-

flendig londs, om dezclven ten allen

tyde te kunnen onderhouden, alleen

door tweemaal 's jaars, in de Nederr
duitl'che gereformeerde kerken , eene
collecte te doen, in tien jaren tyds,

^ene Ibmme van circa honderddui-

zend guldens /byeenverzameld heeft;

behalven dat ook nog misfchien eene
byna gelyke fomme, door liefderyke

gefchenken e-n legaten, daarby geko-
men is.

Daar blyft dan by my geen twyfel

•over; zoo men op Batavia, Ceilon,

de- kust van Koromandei , en Bengalen

,

£-ich ernltig op fondfen wilde toeleggen

;

D 4 of
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of 'er zou zulk een ruime oogst in die,

Oosterfche gewesten kunnen worden
ingezameld, dat zelfs geen tien jaren

tyds zonde noodig zyn, om 'er zulk

een aanmerkelyk fonds te vinden: uit

"welks interesfen men, niet alleen eeli

Tumer bcftaan aan bekwame, en in

alle opzichten den Godsdienst eer aan-

doende Krankbezoekcren, zoude kun-
nen bezorgen; maar waaruit zy, door
den tyd

, geheel zouden kunneu onder-
houden worden.
En , gelyk dit wederom gcfchikt

-goude zyn, om voortaan brave, be-

kwame, en in leer en leven voorbeel-
dige jongelingen , tot den Krankbezoe-
kers-posr uit te lokken en aan te moe-
digen : zoo vertrouwe ik ook , dat dit

middel, met de anderen famengevoegd,
en wel beftierd zynde, by vervplg ge-

r.oegfaam zoude bevonden worden,
om de Compagnie op den duur goede
Ki ankbezoekers te bezorgen; en haar

van de kwaden, als gnnutte ballasten,

te ontheffen.

Maar dit brengt my van zelve tot

een nader onderzoek: van waar men
feest een genoegfaam getal gefchikte

jongelingen ^al bekonien , om tpt den
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post van Krankbezoeker te worden
aangekweekt en opgeleidt? Ik voojp

jny zoude van oordeel zyn, dat men
nergens een betere voorraad van zul-

Jce jongelingen zal liunnen vinden

,

dan in de fundatie- wees- en armhui-

zen, welken in de gantfche Republik,
en inzonderheid in die fteden, daar de
Compagnie hare refpective Kameren
heeft, voor handen zyn. Onder deze
jongelingen zyn 'er altyd eenigen , van
,eenen uitmuntenden geest, fchrander?

heid , ei"^ leergierigheid ; en uit het aan-

^ieneiyk getai derzeiven zoude men,
in overvloed, de gefchiktfle voorwer-
pen kunnen vinden: ja! hoe velen
gullen 'er niet onder dezen gevonden
worden , die door de goede Voorzie-
pigheid mildelyk met de vereischte

^iels ermogens befchonken zyn; en
die geene geringe blyken van bekwaam-
heid, vertoonen zouden , wanneer zy
^naar door een goed onderwys, van
hun 14^. of 15^ jaar, en dus van jongs
?if , behoprlyk ontwikkeld werden

:

ja, ik twyfel niet , als zulke kindere^
in die huizen daartoe behoorlyk aan-
gelegd en opgekweekt werden ; of
jp^n ^QiU4?? binnen weinige j.aren, dq
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gezegendfle vruchten plukken, en een
aanzienelyk getal jongelingen gereed
^ien (laan, om der Maatfchappy in die

bediening van wezenlyk nut te zyn.
Maar, zullen die jongelingen, in de*

2e huizen opgevoedt wordende, wel
lust en genegenheid hebben, om zich

tot dien post te laten fchikken, en be-

kwaam te maken?
Ik twyfel geen oogenblik , zoodra

ülaarHeerenBewindhebberen de voor-
gefielde of andere genoegfame midde-^

ien in 't werk gelieven te ftellen, om
-den Krankbezoekeren een behoorlyk
beftaan , overeenkoniftig met hunne
bedieningen, te befchikken; of 'er zal

een overvloedig getal jongelingen in

die huizen zich opdoen , om tot dien

post aangekweekt en bekwaam ge-

inaakt te worden.
En zoude ik my wel bedriegen, als

ik vooronderftelde , dat Heeren Regen-
ten van die Godshuizen, aan wien de
bezorging en opkweeking van dit óu-
derlooze kroost is toevertrouwd, (zoo*

dra zy overreedt waren, dat deze be^

diening een burgerlyk beftaan voor
hlincie opkweekelingen konde opleve-

|en,J zich om Üryd bevlytigen zouden,
•^o om
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pm de fchranderfte en 'meest oppasfen»

de jongelingen op alle mogelyke wy-»

zen aan te moedigen, om zich toe te

ieggen op die bekwaamheden, waar-'

door zy , tot jaren Icornende , in ftaat

zouden z^n , om aan de moeite en kos-

ten , welken men aan hunne opvoeding
befteedt heeft, te beantwoorden, door
zichj ten nutte van den Godsdienst en
het Vaderland, by de Oostindifche
Maatfchappy in dezen post te laten ge^
bruiken.

Vraagt men: wie zal zich met de on-»

derwyzing van deze jongelingen la*

ten belasten, omdezelven tot het werk
dier bedieningen in tyds gefchikt en
bekwaam te maken? ook deze vraag
is, mynes bedunkens, zeer gemakke*?
lyk te beantwoorden: daar 'er zoo ve-

k Leeraars zyn , die al jaren lang zich
beklaagden over de onkunde, en het
ergerlyk gedrag, van zulke perfoonen

,

als 'er nu, van tyd tot tyd, in die be**

diening by de Oostindifche Compagnie
^yn gebruikt geworden. '

My dunkt, ik zie reeds vele Leeraars
zjchyrywillig aanbieden, om zulken
jongelingen het noodige onderwys tot
4ft^en post tqe üe diqi^en. Wie derLeq*
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raren in ons Vaderland zoude niet zich
tot eene eer rekenen, door de goede
Voorzienigheid in de gelegenheid ge-

fteld te worden, om deze jonge Jieclen

tot zulk een nuttig einde te helpen op-
voeden en aankweeken, en aan zulk-

een heilzaam werk de hand te leenen ?

Öm nu niet te zeggen, dat het weder-
om, in ons lieve Vaderland, niet ont-

breken zoude aan milddadige lieden

,

die, wanneer deze zaak tot iiand ge-,

bracht werd, het hunne zouden v/illen^

toebrengen, om de noodige kweek--

fcholen daartoe op te richten , en den
arbeid, die daaraan befteedt werd, te

vergelden.
Niemand werpe ons hier tegen, dat

de geringe afkomst van diergelyke jon-

gelingen hen tot het werk dezer be-

dieningen ongefchikt zoude maken:
want , om de ongerymdheid dezer
tegenwerping duideiyk te bemerken ,

behoeft men zich Hechts te herinneren,

dat zelfs de eerfte bedienaars van het

zalige Euangelium , (en wat was deze
bediening niet verheven boven die der
Krankbezoekeren by de Oostindifche

Compagnie !) niet geweest zyn vele

ryken., vele edelen > vele wyzen; maar-

^^ • ai>-
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arme, onedele, eti eenvoudige visfchers:

dfezen, en geene anderen, behaagdö
het der Goddelyke wysheid, daartoe
te gebruiken, om dus^ door degering-
fte en onaanzienlykfte voorwerpen , de
grootfbe zaken ter uitvoer te brengen j

en zoude men dan, van jongelingen
tiit dergelyke Godshuizen, geene nut*
tige Krankbezoekers kunnen aankwee*
ken? of zoude het moeilyk te bewy*
zen vallen: dat, als de Nederlandfche
Maatfchappy bekwame en voorbeel-
dige Krankbezoekers in hpren dienst
gehad heeft, dezen meestentyds gee-
ne anderen geweest zyn, dan jonge-
lingen, die te Amfterdam en elders
in dergelyke Godshuizen zyn opge-
vDedt? en van welker bekwaamheid^
en voorbeeldige levenswys, Batavia'^,

Onrust, en Bengalen, zouden kunneh
getuigen : alwaar de namen van eenen
Èelmg, ff^oudmariy Servaas^ Nederbos ^
en meer anderen, no^ n gezegende
nagedachtenis zyn, offchoon zy lange
geilorven zyn (1). .^t

Edoch)
0) Nooit zyn de posten der Krankbezoekcren op

Batavia met meer kundige, nuttige, en bekwame voor-
Werpen voorzien geweest, dan over byna 30. jaren:
loen werden alk de daar zynde Krankbezoekers-posl

ten.
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Edoch i zullen jongelingen in ge^
inelde huizen , byzonder m QÏe lie-

den daar de Compagnie hare Kamers
heeft , door de Regenten tot dien

. ipost opgekweekt 5 en door de Lee-
raars van die plaatfen , door het noodi-
ge ondcrwysjtot dien post bekwaam ge-
maakt worden : dan zal 't vooral nood-
zakelyk zyn , dat de Edele Heeren
Bewindhebberen , eens vooral, refölvê-

ren, om geene andere perfoonen, hoe-
genaamd, tot de Krankbezoekers-bé-
Siening aan te nemen, dan diergelyio?

daartoe te voren opgelegde en be-
kwaam gemaakte jongelingen. Want,
als Heeren Regenten , die zulke kin-

deren daartoe aanfporen en opkwee-
ken ; als de Leeraars , die gaarne de
moeite van het onderwys dezer kin-

deren op zich nemen ; en als jon-
gelingen, die zich op dit onderwys
jiaarftig toeleggen, geene andere uit-

zicht

?ten , op één' of twee na, bediend door jongelingen

die in de Godshuizen waren opgekweekt : 't is maar
^e bejammeren, dat het gebrek aan het noodige be-

.ftaan , velen van die nuttige lieden heeft genoodzaakt

,

. om den dienst der Compagnie te verlaten , en in 't Va-
derland een beter beilaan te zoeken; waarvan Am-

. fterdam , en meer andere u^^den, tegenwoordig iiQg

Jev^nde bevvyzen zouden kunnen opleveren.
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Slichten Op die bediemng hebben, 4^
dat -Zfy misfchien , daartoe bekwaam
geworden zynde , nu of dan ^ door^j^l^

gunst van dezen öf genen Bewindheb-
ber, eens in dien post gefteld zullen

worden: dan moet noodzakelyk alle

aanmoediging tot dit werk vervallen^

en het is niet mogelyk, dat men ooit
eene gewenschte uitkomst verkrygei.i

Dan, eer ik hiervan afftappe, moot
ilr'er nog byvoegen, dat het-my voofr
komt, ter bereiking van het bedoelde
einde, zeer. noodig en nuttig t^ zyn^,
dat de Achtbare Heeren Bewindheb-
beren , vooritaan , de bezorging van ^ul-
ke daartoe bekwaam gemaakte jonge-
lingen , zoo voor hunne fchepen als

comptöiren, opdragen en toevertlrou'»

wen aan de Eerwaarde KerkenradeU
in die fleden van onze Republik, daar
hare refpective Kameren zyn ; en wel
zoo , dat de Edele, Heeren Bewind-
hebberen , by 't aanleggen van hunne
fchepen , aan de refpective Kerkenra-
den gelasten , om tegen zulk of zulk
een' tyd, voor die of voor die fche-
pen, de noodige Krankbezoekers te
bezorgen. Hierdoor zullen Hun Edele
Achtb.zich niet alleen ontflaan van vé^'
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ie lastige véi'zóékën ; hiaar hrerdöör zal

öok de Maatfchappy beveiligd wördeii

Voor onbekwame en ergerlyke per-

foonen. In dit geval moeten dan de
Kerkenraden alle mogelyke voorzich-

tigheid en oplettendheid gebruiken

,

om zich op het 2:edelyke gedrag det
aankweekelingen naauwkeurig te in-

formeren; en niemand, voiftrekt nie-

rnand> hoe bekwaam hy anders wezen
moge, daartoe aan te ftellen, dan die

zich, door een ftichtelyk en onbelpro-

ken gedrag, dezen post heeft waardig
gemaakt (m).

En dan zal het vooral ook noodig
zyn>

(m) Zoo ik wel geïnformeerd ben , gefchieden (by
de kleine Kamers) door de Kerkenrailen in .'t gehee|

geene particuliere informatien naar het zedelykc gedrag
van lieden, die zich' tot den' Krankbez"ekers-post by
de Compagnie aangeven. Alleen in Amll-erdani heeft

men nog die gewoonte , dat een Onderling uix de wyk,
by twee b. drie van de nansre brn-en , zich eenS in-

formeert naar het zèdelyke gedrag van zulke pérfoonen,

als zich by de. Compagnie tot di^n post hebben aan-

geboden : en deze geburen , die hunne gebureii

iomtyds alleen van aanzien kenhen , geven 'geraeea-

lyk geen ander getuigenis van hen, dan dat zy
'er niets kwaads van weten ; en daarmede is alles

wél! en dus, al is zulk Cun perfbon nog zoo efger-

lyk van gedrag , als het /ynen naasten geburen maar
niet in 't oog fteekt, of hy kan die te vriend houden,
dan is hy klaar: en hy gaat voor een' hiavèn' Krdnk-
])€2soek.:r (teu minlTieu uit zyae buurrj naar boord.
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syn, dat 'er by de Kerkenraden nim-
mer eenig aanzien van perfoonen, om^
trent deze jongelingen, plaats liebbe.

Niemand moet o ader hen den voor-

rang kunnen verwerven , dan die ia

kundigheid en bekwaamheid , en 'm,

een voorbeeldig gedrag, boven ande-;

ren uitmunt; dezen moeten den voor-
rang genieten, om de eersten, na dat •

zy twintig jaren bereikt hebben, in

deze bediening gefield te worden. Ea
dit zal gewisfeiyk, onder denGoddeiy-
ken zegen , zulk eenen naaryver onder
hunne medeaankweekelingen.verwek-
ken , dat elk zich om ilryd zal aan-

gorden, om in kundigheid en gehoor-
zaamheid anderen voorby te llrevenj

Vraagt iemand wederom : of 'er, uid

de daartoe opgegevene huizen,' wei ^

een genoegfaam getal aankweekelin-
gcn, op den duur, zoude kunnen toe-^

gebracht worden?
:, My dunkt, als men het aanzienelyke
getal van inw^oners in deze huizen ga-

deflaat, kan 'er geene reden zyn, om
daaraan eenigszins te twyfelen : zoude
niet Amfterdam , uit zyne v/ees- diake-

nie- kinder- en aalmoefeniers- huizen,
een getal van twaalf of veertien; Mid-
xiF. DüËL^ E dein
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delburg, Vlisfmgen, en Vere , geelie

vier üf zes ; en de overige kleine Ka-
meren, ieder, geene twee bekwame jon-

gelingen, jaarlyks, uit hunne fundatie-

wees- en armhuizen, kunnen opleve-
ren ?

Doch, zullen de aangewezene mid-
delen behoorlyk werken, en zal de
Compagnie de heilzaamfle vruchten
daarvan plukken; dan zal men ook
nimmer uit het oog moeten verliezen:

dat de Krankbezoekers, in Indien aan-

komende, onder de veeivermogende
protectie van de Hooge I ndiafche Re-
gering, en onder liet naauwkeurigile
opzicht der Bataviafche en Ceilonfche
Kerkenraden, zoodanig op- en aange-
nomen moeten worden, dat niemand
zich ooit verftouten kan, om hen in

hunne perfoonen, veel min in het

"werk hunner bediening, eenigszins te

benadeelen, te beledigen, of hinder-

lyk te zyn : en zoo dit onverhoopt
mochte gebeuren, dan behoorden hun-
ne billyke kiüchien gehoord , onder-
zocht, en (wél bevonden zynüe) voor
hen op de honorabelfte wyze , zoo fpoe-

dïg mogelyk, a: gedaan te v/orden: op
dat zy hunnen arbeid, niet ai zuchtende,

maar
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maar met blydfchap en genoegen, ver-j

richten mogen.
Ja maar, zuUen bekwame en brave

KrankbezoekerS, in Indien komende,
hunnen dienst, met lust en yver,
200 als het betaamt, verrichten: men
zal het hun op de comptoiren der
Compagnie , boven .het genoegfaaai
beflaan, dat hun daar bezorgd word,
200 aangenaam moeten maken als mo- '

gelyk is; en daarby ook wel degelyk
zorgdragen , dat ,de Krankbezoekers
niet meer gedwongen worden, om het
grootfle gedeelte van hunnen leeftyd
op de ongezondfte comptoiren te moe-
ten flyten : men zal hen , niet langer
dan twee jaren, vooral op de comptoi-
ren die om de oost liggen, moeten
laten verblyven, ten ware zy zelven
zulks verkoren : maar anders behoor-
de men hun , die twee jaren hunnen
dienst, op een der comptoiren om de
oost, getrouwelyk hebben waargeno-
men , en by afwisfeling weder op Ba-
tavia komen, altyd de voorkeur te

geven: of zy op een der comptoiren,
om de west liggende, hunnen ryd wil-

den uitdienen; dan of zy liever hen,
E 2 die
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die twee jaren in de posten op Batavia
geweest zyn, wilden vervan^^en.

Het is waar, men zoude hier in be-
denking kunnen nemen , cl" bet wel-
voeglyk en biliyk zy, dat Krankbe-
zoekers, op het hcofd-comptoir te Ba-
tavia geplaatst zynde, binnen twee ja-

ren dien post zouden moeten verlaten,

en zich door anderen daarin laten ver-

vangen.
Dan, laat my eeniglyk hierop ant-

voorden, dat zy die posten niet lan-

ger behooren te bekleeden , om alle

onvoegelykheid en onbillykheid voor
te komen: want dat men in dezen tyd,

waarm 'er zulk een gebrek aan bekv/a-
me en goede Krankbezoekers is, zich

op het hoofd- comptoir te Batavia voor-
zie van de bekwaamden, en de besten >

die 'er maar aanlanden (n) , en die

ook

(n) Zoo men op de liKlifclie berichten flnat kan
maken , dan zyn de beste en bekwaamfte Krankbe-
zoekers, die tegenwoordig daar aanlanden, zoo on-
bekwaam , dat de Predikanten op Batavia moeten kla-

gen , dat zy niet in ftaat zyn op hunne wekclykfchö
oefening te kunnen antwoorden :- waarom al voor
eenigcn tyd die Heeren (zoo ik wel geïnformeerd

ben) aan de Nederlandfche Kerkenradcn hebben ge-

ichreven, dnt zy de uitkomende Krankbezoekers oi>

Ba-
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ook zoo lang mogelyk daar houde, is

geenszins af te keuren.

En hier in ligt niet de minfte onbil-»

lykheid : maar het zoude de onvoeg-
lykheid en onbillykheid zelve worden;
zooalledeuitkomendeKrankbezoekers
van dat foort waren

.,
geiyk wy te voren

aangewezen hebben , dat zy kunnen
en moeten zyn: dat dan de Krankbe-
zoekers, die op Batavia geplaatst wer-
den, en niet bekwamer of beter waren
dan anderen , daar hunnen tyd zouden
uitdienen; terwyl anderen, hier en
daar, op afgelegene comptoiren hun-
nen tyd verilyten moesten.
Evenwel de Krankbezoekers , die

op Batavia, in de drie kerken, als voor-
zangersgeplaatst zyn, behoorden voor
dit tweejarig ontilag bevrydt te zyn:
als men, by verfterf van dezen, maar
nimmer uit het oo? verhest, om dan
die posten met zulke perfoonen te

voorzien, die reeds twee jaren, op een
der flechtfte comptoiren, gerrouwelyfc
en met lof gediend hadden: ook in de-

ze moet alle aanneming des perfoons

,

E 3 ge-

Bfitavia vyederom zouden exnmineren ; en hen niet be^
Icwaam vindende , voor onbekwaam weder te rug^

Jpudeii eenden*
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geheel en voor altyd, worden uitgeflo-

ten : ea das de posten , die om de
fwee jaren van krankbezocker moe-
ten vcrv/ isfeld worden , op Batavi^
zyn, de bin'»en- en buicen-hospitaiea;

het aiïibacht'qi.arci^i ; en de .^quiragie-

"werf; geiyk mede, die genen, die op
de meer gezonde cOmp.LOiren, cm de.

wesi lig;:^ende , geplsatst zyn; als daar
is de M.iiiabaar, Malakk3 , Suratte, ( ei-

lon, de kust van K^oromandel, Benga-
len, en meer anderen.

Maar veellicht zoude iemand hier

Icunnen vragen: ais nu, door het conti-

nueel aanvoeren van zoo vele jonge
en bekwame Krankbezoekers , eens
eindelyk alle comptoiren der Compa-
gnie daarvan voorzien waren : wat
iTien d?n met die genen, die gedurig

iiit het Vaderland aangevoerd worden,
doen zal ; en waar dezen te plaatfen?

terwyl zy, gelyk wy te voren toon-

den, hun verband in het land verplichi;

zyn uit te dienen.

Dan, om deze vraag volledig beantt
woordt te zien, heeft men alleen op te

merken: dat, behalven dat jonge eu
bekwai^ie Krankbezoekers; hoe jongj

boe bekwaarn ook ; ilerfelyke men-
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fehen zyn : dat behalven dit, zeg ilc,

'er altyd een aanmerkelyk getal Iche-

peri , op deze en gene tochten , in 't land

varen: die nu, door gebrek, zoo lange

zy niet eenen besten tocht naar Surat-

te, Koromandel, ofBengalen hebben,
verplicht worden zonder Krankbezoe-
ker te varen. Als dus ieder fchip, dat

in 't land vaart, van eenen Krankbezoe-
ker voorzien werd , zoude men nim-
mer behoeven te vragen , waar men
met de overigen blyven zoude? want
ik houde my verzekerd, dat het getal,

't gene op die fchepen gebruikt kan
woorden, grooter zal zyn, dan 'er jaar-

lyks worden aangevoerd..

Maar hieruit vloeit een e andere
vraag, en wel deze: als alle de uitko-

mende Krankbszoekers han verband
in 't land moeten uitdienen ; moeten
dan , in de vyf eerlle jaren , de re-

patriè'rende fchepen geheel zonder
Krankbezoekers t'huisvaren ?

Ik antwoorde: dat het wel waar is,

Z0"0 de Krankbezoekers in het land

hun verband moeten uitdienen , dat

het in den beginne zeer moeilyk zal

zyn, om alle de t'huisvarende fchepen
y%T:i Krankbezoekerea te voorzien •

E 4 maaji-
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rnaar dit is ook waar: dat, offchoon
'er gebrek aan een genaegtaam getal

t>ekwame Krankbezoekeren in Indien

^y, men evenwel nitt van.dezelv.cn ge-

heel ojitbloot is. Deze allen,, zoo velen
'er dan ook zyn mogen, kan men eerst

laten repatriëren: en wat zwarigheid
dan , om de uitkomende of op tochten
reeds gezworven hebbende Krankbe-
zoekers, te laten repatriëren? als men
hen maar, by hmme komst in 't Va-
derland, niet uit den dienst ontflaat,

noch ook eenc praemie toelegt; m.aar.

hen verplicht, om met de eerst vertrek-

kende fchepen, wederom de reize naar.

Indien te moeten ondernemen , tot

20ü lang hun gemaakt verband ten ein-

de is. Het is wel waar, dat de reizen,

heen en weder, zeer groot en gevaar-

lyk zyn : dan dit is ook waar , dat dit.

"wederom vergoedt word, door ander-
jnaal eene uitgaande praemie te ontfan-
gen , die zulke Krankbezoekers dan,

ten tweedenmale genieten; en dat wel
gedurende, den tyd van hun eerfte ver«

band, dat van ieder, zonderde minde
vermindering van tyd, zal moeteiX
."^orden uitgediend.

JPaq, Qok ditzal zondei' eeni^e aan?
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^leming des perfoons , omtrent alle de
jCrankbezoekers , die zich in dienst

4er Maarfchappy begeven , moeten -

plaats hebben en dus behoort '^^'

by de Compagnie de noodige zorg ge-
dragen te worden, dat de Krankbe-
zoekers , die de Compagnie nimmer
te voren gediend hebbende , met de
Chinafche fchepen, direct naar China ,

en van daar binnen twee jaren weder-
om in 't Vaderland aanlanden, niet al-

leen uit den dienst niet ontflagen wor-
den, noch eenigbrepatriërendepraemie
genieten; maar vooral ook, dat deze
zelfde perfoonen , op de eerst vertrek-

kende Ichepen naar Batavia, geplaatst
worden , om dus doende hunnen
overigen tyd in 't land uit te dienen:
op dat anderen, ook eens, met zulke
Ghinafche reizen begunftigd worden.
. Mu zoude ik moeten overgaan ter

beantwoording van het tweede lid de-
zer Vrage: hoe de Compagnie in 't

vervolg tegen de kwade Krankbe^oe-
keren zal beveiligd worden? Dan, ik

boude my verzekerd: dat, wanneer de"-

door ray opgegevene redres-rhiddelen,
*

om de Compagnie van een genoeg-''

^am getal nuttige Krankbezoekers te

'



74 l" VERWYIC ANTWOORD

voorden , behoorlyk worden in 't werk
gefield, 'er niets meer noodig zal zyn,
dan even die middelen, om haar ook,
en voor altyd , van kwade Kraiikbe-
^oekeren te bevryden: want, As 'er

niet dan brave jongelingen, van wier
goed gedrag men ten voiien verzekerd
is , in den dienst der Man rfchaj^py zyn ,

of zich begeven kunnen ; daa blyft

'er zelfs geen de mii.ste vrc .J3 voor
kwade en onbekwame fubjecreii meer
over. En zoo het al, nu of dan, eens
onverhoopt mochte gebeuren, dat de-
ze of gene, door verleiding of anders,
zyner brave en eerlyke fentimenten
vaarwel mochte zeggen, en zich tot

eene ergerlyke, ongelukkige, levenswys
overgevende, door vriendelyke verma-
ningen niet ware te overreden, om die

flechtigheden te verlaten, en tot zyne
vorige levenswys weder te kceren ,

of door betere gedragingen de door
hem gegevene ergernis w^.g te nemen:
dan behoorde men ook, zonder ooglui-.

king, of de minste verfchooning, (ten

affchrik van anderen,) hem van zynea
Krankbezoekers-post te ontilaan ; en
hem zynen tyd, als matroos of fol-

Öaat, met de gagie vau die perfojDnen ,
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te laten uitdienen; tn njidat hydien ge-

heel heeft uiti/odienG , bem weder naar 't

VaderJand te da:n overo-aan, met aan-

fchi'yvir^g, zoo aan Heereii Bewindheb-
beren , als aan de Eerwaarde Kerken-
raden daar zulke perlbonen zyn aan-

geileld, om dezclven nimmer in dien

post te herftellen, of m den dienst der

Oostindifche Maatfchappy ^%r\ te ne-

men.
Zie daar myne bedenkingen over de

opgegevene Vraag medegedeeld ! Vol-
doen dezelven over het geheel niet:

het zal my genoeg zyn, ais maar deze
* of gene {lukken daarin gevonden wor-
den , die met anderen ?n beteren veree-
nigd te famen zulke middelen zullen

opiev^eren, waardoor de Oosterfche
Maatfchappy beilendjg van een genoeg-
faam getal brave, nuttige, en bekwame
Krankbezoekers kan voorzien wor-
den ! En gelukt dit eenmaal : dan zal

het my byzonder vergenoegen, in de
gelegenheid geweest te zyn, van ee-
pigszins. te kunnen medewerken

TOT NUT VAN VEELEn!

^^



ANTWOORD
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V RA A G:

Naardien goede Krankbezoekers , in dienst der.

Oosjindifche Compagnie dezer Landen , van veel.

put kunnen zyn , en ziilken op de meeste Oostindi-

^
£che Comptoiren ontbreken : weiken zouden de beste

en minst kostbare middekn zyn , om het gebrek

van goeden te verminderen en geheel weg te nemen ;.

en de Compagnie van den IpsS der k;wade Kranki

lezoekeren te bevryden ?

DOOR.

PETRUS H A A C K.

Onder de Zinfpreuk: deo eï patri/e.

lof^^^^^^E^M

][J)aar de voortplanting van den.

Christelyken Godsdienst aan niemand
onverfchillig zyn kan , die , by het licht;

der Goddelyke openbaring, de verhe-
vene nuttigheden daarvan heeft lee^

ren kennen; moec elk Vaderlander,
ell^
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ëlk. Christen, met hartelyke blydfchap
aangedaan worden : wanneer hy ziet y

dat de Zeeuwfche Maatfchappy der
Wetenfchappen derzelver loffelyke en
beroemde pogingen aanwendt , om
den Christelyken Godsdienst , in het

verre Oosten , alleszins te bevorderen
en uit te breiden; en den God der
wysheid danken, dat eene Maatfchap-

py, die zoo veel voordeels aan de on-
derfcheidene takken der wetenfchap-
pen reeds heeft toegebracht, thans ha-

re pogingen bepaalt, tot de verlichting

van het verlland , en de verbetering
van het hart, van zoo vele duizenden
in het Oosten, die de voortrefFelyke

zedenleer van den Goddelyken jesüs,
of (lechts voor een gedeelte , ofin 't ge-
heel niet, kennen: beide de uitgefchre-

vene prysvragen, in dezen jare opge-
geven, komen in dat derde overeen.

Om , zooveel wy kunnen , deze edele
pogingen der Zeeuwfche Maatfchappy
te helpen bevorderen, gaan wy ter-

llond (ter beantwoording der boven-
gemelde vraag) over, om derzelver
fcyzondere deelen te befchouwen ; ten
einde ons antwoord naar dezelven te

li,unnen voordragen»

ö 2.
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§ i

De grond der vraag , waatuit zy ge-
boren word> is he( veelvuldige nut der
goede KrankbezoekerSi in diaist dev Oosi-

indifche Compagnie dezer Landerig en de
reden , of aanleiding der opgave , düt

zulken op de meeste Oostmdijcbe comproi'

ren ontbreken.

Hieruit ontfïaaÊ deze tweeledige
vraag: welken zyn de beste en minst kost»

bare middelen , om het gebrek der goeden

te verminderen en geheel wag ie nemen f

en welk is teffens het beste en minst kost-

bare middel, om de Cotnpagnié van den

last der kwaden te bevry:ien?

Wat aanbelangt den geuichtigen

grond dezer vraag: het veelvuldige nut

der goede Krankbezoekeren , tn dienst der

Oostindifcbe Compagnie : dit word in de-

ze vraag, als eene door de ondervinding

geftaafde waarheid, vooronderfteld: en
net is, zoo door verfcheidene brieven

van de Oostindifche comptoiren, op on-

dcrfcheidene tyden ingekomen; als uit

de jaarlyklche berichten van den ilaat

der Oosdndifche kerken af te nemen,
van hoeveel nut, ter voortplanting en

\Utbreiding van denChnstelyken Gods-
dienst^
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dienst, de pogingen van ^0^^^ Krankbe-
zoekers geweest zyn en nog zyn: trou-

wens zulke lieden, die met behoorlyke
kundigheden voorzien zyn, en daar-

van het noodwendige gebruik weten
te maken ; en by die kundigheden een
karakter en gedrag doen uitblinken,

overeenkomftig hunne bediening j moe-
ten van zeer veel nut zyn , en zullen

altyd (onder Gods zegen) veel toe-

brengen, om het verftand en het hart

van menfchen , onkundig in den
Christelyken Godsdienst, te verlichten

en te verbeteren. Dit tegenwoordig
verder te bewyzen , of uit te breiden ,

achten wy pnnoodig : om dat wy in het
vervolg, by het opgeven, wat 'er tot een*
goeden Krankbezoeker vereischt word;
en op welk eene wyze hy aan het heil-

zaam oogmerk van deze gewichtige
vrage door deZeeuwfcheMaatfchappy
der Wetenfchappen voorgefteld; en
van de Oostindilche Compagnie, die

' hem derwaards zendt; zoo wel als aan
het einde en oogmerk zyner bedie-
ning, beantwoorden en voldoen moe-
te: dit dan nader zullen onderzoeken
en opgeven.

§ 3:
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' Wy moeten vooraf, met een enkel
woord, ons bepalen by de aanleiden-
de reden der opgave van deze gewichti-
ge vrage, namenlyk: dat zulke gotde
Krankbezoekers op de meeste Oostlndifcbe

comptoiren ontbreken : waarom zyn 'er

weinigen, en onder die weinigen nog
weinig goeden?

Belangende het eerfle, waarom 'er

weinige Krankbezoekers op de Oost-
indifche comptoiren zyn ? de reden
daarvan is, eensdeels, te zoeken in het
kleinegetal der jaarlyks uUgaanden , door-
gaans geëvenredigd naar het getal van
de uitgaande fchepen : de vele en on-
derfcheidene comptoiren daar dezelveii

vereischt worden : hetflerwn, 't gene dit

kleine getal (waaronder 'er niet zelden
zyn die reeds bejaard zyn; jaarlyks on-
derworpen is, en op de reis of inlndië

ondergaat ; zoo wel als andere per-

foonen die naar de Oost vertrekken

:

het repatriëren van dezulken , die m de
Oost dikwerf kort geweest zyn, en die

met de retourfchepen wederom naar
het Vaderland komen: om nu niet te

Ipreken vaQ bulken, die bunne bediening
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verlaien , of van dezelve om wange-,

drag afgezet worden. Als men dit al-

les eens eenige jaren naarrekend-e j heC
uitgaande getal optelde; daarvan aftrok

de gerepatriëerden , geftorvenen, of die
hunne bediening hebben verlaten, of
moeten verlaten: dan zoude men bevin-
den, dat 'er weinige Krankbezoekers in

Indië zyn : zoo lang 'er derhalve met
de uitgaande fchepen niet een grootec
aantal vertrekt, zullen 'er altoos wei-,

nige Krankbezoekers in de Indien zyn,'

Eene tweede reden, waafom *ei^,

weinige Krankbezoekers naar het Oos*
ten vertrekken, en in hetzelve zyn_;

meenen wy dat te vinden zy , in de ge-
ringe bezolding aan die bediening vast-;

gehecht, en den daaraan al te veel ge-
annexeerden geringen rang en achting,
die dezelven , zoo al niet op de fchepen ,

altans in de Indien hebben: het gene
wy onderfcheiden en breeder in 't ver-
volg zullen behandelen: zonder dac
wy thans overwegen , in hoeverre de
oorzaken van minachting dikwerf iri

ar/r. Dgut, F de
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de perfóbüén der Krankbezoekefell
zelve, en hun gedrag te zoeken zy*

En dit leidt ons, om het tweede lid

der vooronderflelling kortelyk te be-
fchouwen ; dat 'er onder die weinigen
±eer weinigen zyn, die men inde daad,
óvereerikomïHg met den aart en het oog-
merk hunner bediening, goede Krank-
bezoekers noemen kan. Ik zandere hier

gaarne en met blydfchap uit fommige
Krankbezoekers, die hunner bediening
eer, ja den Christelyken Godsdienst,
en deszelfs uitbreiding en voortplan-
ting, voordeel aanbrengen; en die

waarlyk aanmoediging en ruimer be-
zolding verdierren r maar befchouwen^ anderen, wat' zyn zy? doorgaans
menfchen, die of het eene of andere
ambacht of beroep geoefend hebben-
de, herwerken moede zyn ; of hun-
ne middelen verteerd , of hunne ach-
ting by hunne mcdeburgeren verlo-

ren hebben , of uit andere verkeerde
beginfelen, en met verkeerde oogmer-
ken, befluiten Krankbezoekers te wor-
den; die alsdan de weinige kundighe-
den van de waarheid van den Christely-

ken Godsdienst, die zy bezitten, ter

loops
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ióóps naarziende , of zoo veel flechts

Vermeerderende, als zyoordeelen noo-

'dig te hebben, om hun examen te kun-;

nen doen, daarop by Bewindhebbereri
óf zelve folliciteren ; of door anderen

j;

die Heeren Bewindhebberen, dikwerf

. uit gunst voor den follicitant , misleid,

den, met een voordeelig doch niet on-

derzocht getuigenis voorzien , laten

foUiciterenj; en die vervolgens, om dat

men fomtyds geen voordeeliger baan-

tje bekomen k^n, naar de Oost ver-

trekken als Krankbezöeker

!

De reden hiervan is te vinden , zoo
in het te weinig onderzoeknaar het ge*
drag en karakter van zulke follicitan-,

ten; als in de al te groote en verkeer-

de barmhartigheid van hem , aan wien
hec onderzoek van hunne kundighe-
den is toevertrouwd: zoo dat het ten

dezen opzichte wel eens gaat, gelyk
omtrent het examen van zekeren
Krankbezöeker verhaald word: die, nieC

genoeg bekwaam bevonden wordende ,

op de bekommering, die zyn examina-
tor hem te kennen gaf, over zyne on-
kunde, daar 'er zoo vele zielen aan
hem zouden worden toevertrouwd ^



^4 !*• HAACK ANTWOORD

vry luchtig antwoordde: ja, myn Heef ^

maar het zyn 'er ook zielen naar

!

Hieruit fpruit het flordige gedrag
derzulken, op de fchepen en com-
ptoiren der Compagnie ; en de verach-
ting, waarmede zy, en (dat het meest
te bejammeren is) de Christelyke

Godsdienst behandeld word; ja een
reeks van nadeeien, die van de ramp-
zahgfte gevolgen dikwerf voor zeer
velen zyn.

5 5.

^ Daar 'er dus weinige, en vooral wei-
iiig goede , Krankbezoekers in dienst

der Oostindifche Compagnie zyn; en
de goeden van veel nut kunnen wezen:
moeten wy eerst onze aandacht be-

palen op dit zoo nuttig als gewichtig

vcorftel: welk de beste en minst kostbare

tniddelen zyn , om het gebrek der goede

Krankbezoekers te verminderen en geheel

weg te nemen? dat is: het beste en minst

kostbare middel trachten op te geven , om
ten genoegfaam getal van goede Krank'*

bezoekers, voor de Oostindifche Compa-
gnie deur jLanden^ t€ bekomen.

Voor-
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Vooraf echter vereischt de aard der

zaak , dat wy te voren bepalen , hoe-

danig een Krankbezoeker behoort te

zyn, om in de daad goed te kunnen
genaamd worden ; om (met grond)

van denzelven eene goede waarne-

ming zyner bediening te kunnen ver-

wachten.
Voor eerst: hy dient een mensch te

zyn van eene gezonde conftitutie , en

van geene hooge jaren : van zulken

,

die de zwakheid op het aangezicht,

en de afnemende krachten op het ge-

laat vertoonen , kan weinig verwach-

ting zyn voor de Indien ; welke goede
hoedanigheden hun anderszins van den
Hemel mogen gefchonken zyn: waar-

lyk de beste leeftyd , en de kracht der

jaren, geeft de meeste verwachting,

om de verandering van het klimaat, en
de fatigues van de reis, zonder hinder

te kunnen doorftaan ; en met nut en
vrucht, op de comptoiren in het Oos«
ten, aan het oogmerk hunner bedie-

ning te kunhen voldoen. --^ f-

Ten tmeeden: het moeten menfcheu
zyn, niet alleen van een goed natuurlyk

oordeel; maar ook van eenen vredeiie-

Venden imborst: een mensch toch, die

F 3 wei*
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weinig verftand bezit, en driftig of ge-

melyk van hoofd en hart is , kan vai^

weirjig nut zyn , om onkundige en een-
voudige menfchen te onderrichten in

waarheden, waarvan zy zelven geene
of weinige bevatting hebben : en hoo
meer Hefde tot den Cliristelyken Gods-
dienst en deszelfs voortplanting , en het
heil zyner medemenfchen, in hem ge-

vonden word ; hoe meer gegronde
hoop 'er tot eene goede en heilzame
verwachting v^n hem kan gemaakt
.worden.

Jen derden: hy moet kundig 'zyn

in de waarheden van den Christely-

ken Godsdienst ; in de bronnen ; en
de wyze waaruit, en hoe dezelve daar
uit word afgeleidt: hy moet de beden-
kingen kennen, die daartegen gemaakt
worden; en de bewyzen weten, die

om die bedenkingen met vrucht te

Iceer te kunnen gaan , dienen aange-
voerd te worden. Hy moet onderwe-
zen zyn in de beste en eenvoudigfte
wyze , om die waarheden i eerst in hun-
3ie beginfeleii; en daarna, aan meer
gevorderden, met meerder kracht van
redenen te kunnen onderwyzen : en

>.e meer hy in het een en ander hier*

^r
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opgenoemde ervaren is ; hoe meerder
vrucht 'er van de yverige waarneming
2yner bediening, onder Gods zegen,
te wachten zy.

Ten vierden: hy moet een mensch^
zyn van een goed en onberispelyk
gedrag. Nimmer toch heeft de voort-

planting en uitbreiding van den Chris-

telyken Godsdienst, en het onderwys
daartoe dienftig, meerdere en grootere
hinderpalen en beletfelen gevonden

,

dan in een flordig, der heilige waarheid
en derzelver heerlyke belydcnis ont-

eerend gedrag. — Waarom zulken, die

de kracht der heilige waarheid, in hun-
nen wandel betoonen te kennen , niet

hoog genoeg kunnen gewaardeerd , ea
met de gediitingueerdfte hoogachting
dienen behandeld te worden.
Dat Nederlands God geve, dat ve-

len in het verre Oosten en op ,'sLands

kostbare bodems alzoo mogen zyn!
danzalZyne eer verhoogd worden; de
roem der Edele Compagnie vermeer-
derd; en de blydfchap van de Zeeuw-
fche Maatfchappy der Wetenfchappen;

ia van- het geheele Vaderland, en van
; allen, die den Christelyken Godsdienst

keren en belyden , vergroot worden.
F 4 Ö ^.
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5 6.

Overwegen wy nu daartoe de bes-
te en n^inst kostbare middeien. Wy
zulien 'er twee opgeven: en ond t-
^oeken : weike het beste en minst
kosti.-are zy; en dus de meeste aan-

pn.üng verdiene.

Het eenh zoude hierin beftsan : dat
de geheele Oostmüifche iVaatfchappy,
in eene der fteden daar Kamers zyn,
een etablisfement oprichtte, om jonge
lieden (boven de 14. of 16. jaren) 3.

of 4. jaren lang door daartoe gefielde

meesters te laten onderwyzen, niet al^

leen in de waarheden van den Christe-

lyken Godsdienst in 't gemeen, en van
den hervormden in 't byzonder ; maar
ook in de wyze , waarop zy die onder-
wyzen moesten, en hun werk op de
fchepen en comptoiren der Compa-
gnie hadden te verrichten. Zulk ee-

ne oprichting zoude niet alleen ge-

fchikt zyn, om jonge lieden van een
goed oordeel daarin te onderwyzen ;

maar tefFens om hun verfland, hun
hart , en hunne zeden , te vormen
tot het einde , waartoe zy gefchikt

.werden. Dan hiertoe moeten wy deze

tWQQ
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twee ftukken onderzoeken. Voor
eerst: hoe krygt men hierin gefchikte
jongelingen? ten tweeden: zullen niet

de kosten van zulk eene oprichting

te zwaar vallen voor de Compa-
gnie ? Tèn aanzien van het eerste

:

het ontbreekt in ons Vaderland niet

aan jonge lieden van een goed oor-
deel: die, of door het verlies van hun-
ne ouders , en teffens van hun onder-
houd, buiten (laat gefteld worden, om
eenig middel van beflaan op die jaren
te kunnen vinden : bovendien zyn *er

vele ouders , die door hun armoedig
belbaan , en de veelheid hunner kinde-
ren, buiten (laat z^^n, om dezelven eene
behoorlyke opvoeding te kunnen ge-
ven: wanneer dezen uit geheel Neder-
land gelegenheid hadden, om hunne
zonen, 14. ij.of 16. jaren oud, tot zulk
èen nuttig einde, en buiten hunne kos-
ten, te kunnen overgeven in zulk eert

nuttig etablisfement; en met zulk een
vooruitzicht, dat zy eene goede op-
voeding bekomen zouden , en (zich wel
gedragende) voor altoos een goed,
eerlyk, aangenaam, en voordeelig be-
ftaan verkrygen : wy twyfelen geens-
igins , of uit de Verëenigde Nederlan-

F 5 deQ
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den zoude zich een overvloedig en
ineer dan genoegfaam aantal jonge lie-

den daartoe aanbieden, en altoos voor-
handen zyn.
• Ja maar, zouden de kosten van zulk;

een etablisfement, hoe goed en nuttig,

v niet te bezwarend vallen voor de Com-.
pagnie? laat ons dit wat nader onder-.
zoeken.

Ö7.

Laat ons eerst de kosten bepalen: _
en dan de fources, waaruit die zouden

-voorkomen, naargaan.

Men flelle eens, een getal van 80^
jonge lieden, die daarin zouden on-
derwezen wórden: wil men het getal
grooter of kleiner nemen, men heeft
de onkosten, naar de proportie waarop

«

het getal verme;:rderd of verminderd
word, ook flechts te vermeerderen of
te verminderen:— men rekene voor elk
derzelven, aan onderhoud van fpys en
Meeding , éénhonderd guldens in 't

jaar, dat te famen achtduizend guldens
bedragen zal: voor welke fomme, in
meer dan ééne ftad van ons Vaderland,
jneer dan 80, jongelingen in wees- en

arm.-
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armhuizen worden opgevoedt en ge^
kleedt :— men voege hierby voor trak-

tementen aan vier meesters, dien tef-

fc;ns het opzicht en onderwys istoever-^

trouwd, te famen tweeduizend guldens:
^al :^ulk eene nuttige inrichting dan
wel meer dan tienduizend guldens be-
dragen? Kunnen daaruit niet t'elken
jare 20. of 25, perfoonen naar de Indien
vertrekken, na 3. of 4. jaren onder-
wys genoten te hebben : en even zoo-
veel jaarlyks, in derzelver plaats, in
het zelfde huis aangenomen worden ?

Is deze fom wel bezwarend voor de
Compagnie ? daar een gelyk getal van
80. matroozen of foldaten in hunnen
dienst, veel meer kost; dewyl eenfol-^
daat 9, en een matroos van 9. tot 16.
guldens ter maand trekt : en welk
uitgebreid nut zoude hieruit niet te
betogen zyn? — Daar en boven, daar
het edelmoedige en weldadige Neder-
land, zoo gaarne, alle inrichtingen ad
pios ufiis met de da^ betoont te on-
derfteunen

, gelyk de voorbeelden
daarvan (Gode zy dank) meenigvuldig
^yn : zoude ook hiertoe geene hoop

,

ja meer dan waarfchynelyli;e verwach-
ting^ya?
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5 8.

Of oordeelt men, dat de Compagnie
in de^e tydsomftandigheden, na den
alleszins nadeeligen oorlog met Enge-
land, te veel geleden hebbe , om zulk
eene fom , hoe gering ook voor die

machtige Maatfchappy, daartoe te fchik-

ken : zouden dan die kosten op geene an-

dere wyz& kunnen gevonden worden?
Het is bekend, dat in vele lieden van
|ons gezegend Vaderland, aanmerkely-
•ke traktementen uit 's Lands kas gege-
ven worden , tot het beftaan der Fran-
fche kostfcholen en derzelver mees-
ters: uit welke beginfels gefchiedt dit?

uit deze twee: eensdeels, om de op-
-yoeding der jeugd te bevorderen, en
"door den toevloed daarvan in eene ftad

of plaats , de confumtie te vermeerde-
ren. Wy kennen, en velen met ons,
zulke plaatfen, daar een bloeijend

fchool van 30. 40. of 50. jongelingen

zeer veel voordeel aanbrengt, en klei-

ne plaatfen zelfs doet bloeijen. Dan
in zulk eene oprichting zouden beide

die eindens veel beter bereikt worden

:

het eerfte, om de opvoeding der jeugd

te bevorderen, zoude langs dezen weg
niec
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niet alleen bereikt worden; maar tcf'-

fens de uitbreiding van Gods eer en.

kerk, en van de heilzame leer der ver-

zoening, en de zaligheid van zoo vele
duizenden zielen, onder de Heidenen:
in het verre Oosten , die buiten dit
onderwys, in eene eeuwige onkunde
blyven, edelmoedig en christelyk be-
vorderd worden: teffens begrypt men,
dat het tweede einde te gelyk zou-
de bereikt worden; want hoeveel 'er

ook, uit eene ftads kas, tot zulk een
etablislement gegeven werd , bleef het

,

door de confumtie van hetzelve, im*
mers in dezelfde flad! j^m

fnh
ö 9.

Ja maar, zal men vragen, welke ftad

is daartoe gefchikt? zal ééne ftad alle

die kosten dragen? kan dit met billyk-,

heid van ééne flad gevorderd worden?
en zoo neen ! waar vindt men dan d&
kosten ? Zie hier niyn antwoord.
Welke ftad is hier toe gefchikt? meer
dan ééne in ons Vaderland : ik zoude
de Zeeuwfche fleden de voorkeur ge-
ven , om reden , dat de jongelingen , tot
de zee gefchikt, langf^ijierhand aan die

lucht-
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luchtftreek gewennende, beter tegëü
de zeelucht gehardt worden : de
Zeeuwfche lucht nioge , uit al te veel
vooroordeel en , by velen vermydt wor-
den ; maar de ondervinding van alle

eeuwen heeft geleerd, dat deZeeuwen^
sit hoofde hunner conftitutie, voor de
zeevaart zeer gefchikt zyn : en zal die

conftitutie^ dooreen drie- of vierjarig

verblyf, aan Zulke jongelingen niet ei-

gen worden? zal dit niet op zee hun
zeer voordeelig zyn'? Bovendien, inde
Zeeuwfche fleden zyn de onderwer-
pen en gefprekken, in alle {tanden >

meer de zeevaart betreffende dan in

de landlieden : kan dit niet dienen, om
meer en meer, de by velen al te groote

vrees voor de zee weg re nemen, en
lust en begeerte daart >e in te boeze-

men ? te meer , daar de voorwerpen
der zeefchepen, -zoo vroolyk aanbrui-

fchende uit het fchuimende zout, de
begeerte naar de zeevaart toch aan-

prikkelen ?

§ 10.

Onder de Zeeuwfche fteden zoude

ik Zierikzee voorflaan , om deze rede-
•

jien.
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iièn. Een van deszelfs voormalige Re-^

genten,' de beroemde mogge van re*
NESSE heeft een zeer aanzienlyk legaat

gemaakt, om in die ftad eene hooge
fthool op te richten: dit heeft tegen-
ftand gevonden tot op dezen dag ; en
(zoo ver wy weten) is 'er geene hoop

,

dat immer aan den letterlyken inhoud
van dat gedeelte van dien uiterflen wil,en
de beftemming van dat aanmerkelyk le-

gaat, zalkunnen voldaan worden. Wat
hiervan ook de reden zy, het is zeker
deze niet, dat het haperen zoude aan
de pogingen van de Heeren beftierde-

ren van dat legaat: dit is bekend, en
ontwyfeibaar zeker
Het is buiten hun vermogen aan den

letterlyken inhoud, en het godvruch-
tige oogmerk, van het by tellamente
bepaalde legaat, te kunnen voldoen:
dan 't zy my geoorloofd te vragen : of
niet de edelmoedige en weldenkende
Regering van Zierikzee, die aan ge-
committeerden uitHunne Edele Achtb.
de beiluring van dat legaat opdraagt,
den uiterften en door den dood des te-

ftateurs bekrachtigden wil naar de letter

niet kunnende volbrengen ; aan het
oogmerk van den zakelyken inhoud-

daar-
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daarvan zoude mogen voldoen , doof
een gedeelte der revenues van dac
aanzienlyke legaat , edelmoedig en
godvruchtig, aan dit heilzame etablis*

fement of kweekfchool der Godge-
leerdheid , ien nutte der Oosterlche
Kerken, te contribueren (a)? Zoude

het

(ji) In liet XVII. Deel der Verh;in delingen van de
HoUandfche Maatfchappy der Weienfchappen worJ

,

in het met den gouden eerprys bekroonde antwoord ^

op de Vraag : welke zyn de beste middelen , om da
ware en zuivere leer van het Euangelie onder de

bewoners der Colonien van den Staat meer te beves-

tigen, en in die ïandflreken vöoft te planten: doof
den ichryver dier Verhandeling , den Heer P. Hofjiede^

Prof. en Predikant te Rotterdam, opgegeven het

oprichten van een Indisch feminarinm, om daaruit

bekwame Proponenten en Predikanten te doen voort-

komen; en daartoe ook eerst Zicrikzue en 't legaat

van den Heer wocge voorgcflagcn : doch naderhand
by voorkeur eene andere Ilad , en wel bepaaldelyk Lei-

den, daartoe aangepre2en : oor^eelendc, behalven an-

dere redenen , die rtad ook veel beter met de lichaams-

conftitutie der meeste menfchen over een te ftemmen

,

dan Zierikzee. Doch hierin zouden wy van zyn Iloog-

Eerw. ten aanzien van dit kweekfchool der Godge-
leerdheid ten nutte der Oosterlche Kerken verfchil-

len , ook om dat jonge lieden , die ter zee naar de In^

dien vertrekken moeten , aan de zeelucht dus meer ge-

woon Worden, en om andere redenen, gelyk wybree-
der reeds gezegd hebben. Hartelyk wenfchen wy
intusfchen , met velen , die het verval van 't Ooster-

fche Sion met treurige oogen belchouwen, dat eens

zulk een fcminavium wierd opgericht , om het gebrek

van Predikanten in het Oosten , waarover jaarlyks de

kiach"
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het niet, in 't zakelyke , aan het oog-
merk van dengrooten en edelmoedigen
MOGGE voor een gedeelte voldoen ?

Het nut der jeugd, ook dat van land en
kerk, was zyne bedoeling : zal nu, door
zulk eenekweekfchool,het nut der jeugd
en der kerk niet aanmerkelyk bevor-
derd worden ? en zal niet de ftad Zie-
rikzee, door die oprichting binnen ha-
re muren , naar het oogmerk van deit

Teftateur,ten nutte van het gantfcheVa-
derland in 't gemeen , en der Oostindi*

fche Compagnie in 't byzonder, de eer,

€n het voordeel genieten ? Het is im-
mers eene bekende waarheid, dat de
bloei der Oosterfche Maatfchappy, en
de uitbreiding van den waren Gods-
jtiK DEEL. G 4iens£,

r

Idachtcn. vermeercterén , te vervullen 1 en waafuit ze-
ker daii ook zoude voortVloeijen , dat her gebrek der
goede Krankbczoekers v^ermifiderd , ja geheel weggeno-
men wierd : déwyl wy daarin volkomen met den ge-

leerden Schryver inflenimen , dat zoo *er ten ecnigcri

dage gebrek aan Krankbezoekcrs voor de fehepei»

inocht ontdaan , dezelven altyd uit het kweekfchool
konden genomen worden , Icboon zy aldaar niet on-
der dien tytel opgebracht werden': Jan, daar alsnog

ziütï een allergewenscht Indisch feminarinm ontbreekt,

en daaruit dus het gebrek der goede Krank bezoekerea
iiict kan aangevuiïi worden, bepalen 'wy ons, by de
<)pgci^evene inrichting tot het' rcrkrygen van een ge-

tio.eglaam getal goedö Krank.bezoekers , en nog eenigs

.©ogenblikken by dat aanziénlyke Zeeuwlche kga^at.
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^dienst, hand aan hand gepaard gaaftt

Van daar, dat 'de Maatfchappy altyd

zorgde, dat by het Ibabileren \^an com-
ptoiren, ook tefFensfcholen werden op-
gericht, om de Heidenen en hunne
kinderen in den Godsdienst te onder-
'wyzen; als het beste middel, om den
welvaart der Compagnie in -het Oos-
ten te doen bloeijcn. Ik zoude dit met
vele bewyzen, uit brieven der Gou-
verneursvan Neerlands Indiê, van aan-

zienelyke Opperhoofddli van onder-
fcheidene comptoiren, en van uitmun-
tende Leeraars der Indifche kerk, zoo
het noodig ware , kunnen flaven.

ö II.

Ja maar, zal men mogelyk vragen:
tullen de Edele Achtb.Heeren uitvoer-

ders van dit legaat, tot zulk een eta-

blisfement, uit deszelfs revenuës, kun-
nen en willen medewerken?
Ten aanzien van het ecrfte, zouden

hier verfcheidene rechtsgeleerde deci-

fien kunnen bygebracht worden , om
te bewyzen, dataandenletterlyken in-

houd van een legaat niet kunnende
voldaan worden; de voldoening daar-

iVan, 200 na mogelyk, en met deszelfs

zat
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^kkelyken inhoud overeenkomftig, mag
en moet gefchieden. Eene merkwaar-
dige plaats van den zeer beroemden
Friefchen Rechtsgeleerden huber, uic

* zyne Praelectiones (b), zal hier genoeg
zyn: ''Debet autem (zegt hy) modug
3, praecife mpleri, modo per tejlatom

,> verba posfit, — Sic et'iam , fi modui
jj per legetn civitatis nonjit UcHus, in alU
„ umujumy quam.proxime advoluntatetn

y, teftatoris accedentem
, pecunia deftinatci

i, converti debet", — Die beduidt za-,

kelyk: dat als een legaat, naar de letter,

van het testament, niet uitvoerlyk is,'

om dat het tegen de burgerlyke weC
ftrydt; in zulk een geval die gelden aan-
gelegd moeten worden, tot zoo iets ^t

welk het naast met den wil van den têjla'^,

teur Qvereenflemt : en in 't vervolg leert
hy nog, dat legaten aan eene kerk, of
in ufus pios gemaakt, en niet naar de let-
ter kunnende uitgevoerd worden, tot
gQQVïQ andere dan godvruchtige ein-
den, en dus ad ufus pios f mogen ge-
bruikt worden.
Op de tweede vraag: of nu de Edele

Achtbare Heeren uitvoerders van dat
G 2 Ic-

vCK /^'^ ^'^' ^^S' ^^<^ Condit, et demonflrat, {IJh,

/
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legaat, tot dit heilzame en godvruchti-
ge oogmerk, uit de revenues daarvan,
zouden willen medewerken? daarop
antwoorden wy , dat het nurdge en
godvruchtige gebruik, 't gene die edel-

moedige beftuurders daarvan wel ge-
maakt hebben, zoo zy op de rechte
wyze daartoe werden aangezocht, ons
hieraan geenszins doet twyfelen.

§ 12.

Te minder , als *er van andere zy-
den daartoe edelmoedig de behulpfame
hand geboden werd : en zoude men dan
niet eene aanmerkelyke onderlleuning
,van de Oostindifche Compagnie zelve;

van het Bataviafche Genootfchap der
,Wetenfchappen, dat. zoo veel met de
daad toont over te hebben voor het
welzyn van land en kerk in het Oos-
ten; van edelmoedige ambtenaaren der

Compagnie , waaronder 'er zyn , die

wy weten naar gelegenheid te ver-

langen, om hunne zegeningen mede
te deelen ter bevordering van den
/Godsdienst in het Oosten : en wat
2;oude 'er niet te wachten zyn van
£oo vele weldadige Nederlanders, die

gaarne met daden toonen, dat wél te

doen
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doen aan allen , en byzonder aa.n de
huisgenooten des geloofs, hun lust en
l^egeerte is.

Eene infcbryving ten dien einde te

openen in ons gezegend Vaderland,
en in de Oostindiën ; benevens het

noodige adres aan de Edele Acht-
bare Regering van Zierikzee; zoude
in deze (zoo wy ons vleijen) onze ge-

dachten overvloedig bevestigen.

Bovendien zouden de Edele Achtba-
re Heeren Regeerders van Zierikzee,

daartoe verzocht , wel een of twee
Leden uit den hunnen mogelyk voe-
gen met de andere Regenten, door de
Compagnie daartoe dan aan teftellen,

om het opzicht over dit kweekfchooi
te houden, om naar vier bekwame
meesters om te zien, en het onderwys
in de Godgeleerde waarheden, en 't

gene wy verder opgaven dat in hen
vereischt word, te regelen en te bellie-».

ren.

Zulk een kweekfchooi, waairin ééa
der leermeesteren binnen- regent of bin*
Ben-vader zoude kunnen zyn , en dus,

met eene der huishouding kundige echt-

genoote alles zoude kunnen bezorgen,
wat tot fpys en kleeding der alunmi of

G 3; kwee-i
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kweekelingen vereischt werd: (welk
laatste eenparig en burgerlyk zoude
dienen te zyn; niet geheel ongelyk

,

fchoon 't minder in foort zoude kun-
nen wezen , dan in de huizen der Vrou-
Ve van RensWoude ; en waarin ook- de
drie andere meesters, zoo men, om de
zuinigh-idie behartigen, hen niet liet

buiten wonen , om op gefielde uren
een bepaald getal lesfen te komen ge-

ven , ook hun verblyf zouden kunnen
liebben, om op de zeden en opvoe-
ding zoo veel meer te kunnen let-

ten:) zulk een kweekichool zoude in 't

verv^Oig nog van dubbel nut kunnen
%yx\y indien de Compagnie uit de In-

dien eenen of twee bekwame en ver-

dieiiilelyke Krankbezoekers het ko-
men, die de Maleitfche taal, welke
byna overal op de com.ptoiren der

Compagnie gefprok en word, den jon-

gelingen onderwezen : dan zouden
d ezelven op de comptoiren in de Indi-

en geen' tyd onnut behoeven te ilyten,

om die taal , hun zoo nuttig in het
Onderwys , in 't Oosten aan te leeren.

Zuike kundige en brave Krankbezoe-
kers het Maleitsch machtig; en al ware
.% een by , die het Mallabaarsch, dat op
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andere comptoiren van veel nut is , on-
derwyzen kon de; zomden in 't vervolg

het beste onderricht, ook in de form
van onderwyzen, en den gefchikt-

ften omgang met de heidenen , aan
de alumni kunnen geven : en echter

de kosten van het kweekfchool, daar

zy de plaats van een' of twee andere
meesters vervangen, niet merkelyl^
bezwaren.

Ik eindige deze opgave , met alleen

te zeggen, dat zulk een kweekfchool,
buiten hetuitgebreide reeds beredeneer-
de nut, ook onzer natie, leer, en kerk,
tot zeer veel eer zoude zyn: dewylalle
befchaafde natiën , in Ibortgelyke kost-

bare en omüachtiger inrichtingen ons
zyn voorgegaan , ter uitbreiding van
den Godsdienst: gelyk uit het voor-
treffelyke werk van Miller , over de
voortplanting van den Christelyken
Godsdienst, kan gezien worden.
Zie daar een der beste; en, gere-

kend naar het uitgebreide nut, en de
veelheid der goede Krankbezoekers

,

die voor de comptoiren der Compa-
gnie vereischt worden; der minst fcost-

Bare middelen, om (onder Gods ze-

G 4 gen) /^
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gen) het gebrek der goeden fe vermm*
deren , ja geheel weg te nemen.

- Het tweede 'nr>idd(-l , dar wy beloof-'

«den op re geveri, is van^v^i;. '-r^heel an-
eieren -aj-rd. Wy gaaü o «'er 0:1 hetzel-
ve voor te l^lcUén «l'n te beredeneren: ze-
ker niindtr ko^t'^^aar • -en of h'.^ best
geichikr zy, o.n het gebrek der goede
3Cr ankbezoekers te ver ninGeren en
geheel weg -te nemen? laten wy aan
het doordenkend oordeel van de
Zeeuwfche Maatfchappy der Vv'eten-
fchappen over. ——

^;en heeft thans in ons gezegend
Vaderland geene ftad , vlek , of aan-
^ienlyk dorp- ofmen heeft daarin een
iiuis, waarin deouderlooze jeugd opge-^

vcedt, en in den Godsdienst inzoover
onderwezen word, dat zy daarvan be-
lydenis kunnen ofmoeten doen, eerzy
meerderjarig, en in eenig ambacht kun-
dig geworden, uit hetzelve gaan; on-
der den naam van diakenie- arm- kin-
der- of weeshuis, en in fommige fleden
dat alles te gelyk. Op deze huizen heb-
te ik ^hans bepaaidelyk myn oog ge-

ves-
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vestigd. Dezen , uit edelmoedige gif-

ten en godvruchtip^e gaven oorfpron-
kelyk , en uit de revenues en ibkotri-

ilen daarvan onderhouden, voldoen in-

zooverre aan dat heilzaam oogmerk,
dat de fchamele jeugd en ouderlooze
wees , daarin , door Gods goede
Voorzienigheid , milddadige liefde van
weidenkenden , en de arbeidzame
zorg van kundige Regenten en binnen-
yaders en onderwyzers, tot werken-
de en nuttige burgeren van ons ge-
meenebest gevormd worden: dan zou-
den deze huizen ook niet aan het heil-

zame oogmerk van deze uitgefchreve-

ne prysvraag kunnen voldoen? wy oor-
deelen ja ! en wel op deze wyze.

In alle die wees- diakenie^ aalmoe-
feniers- en armkinderhuizen van den
publiken Godsdienst , word de leer

-der waarheid, die naar de Godzaligheid
is , benevens het lezen , fchryven,
cyferen, en wat tot eene goede, bur-
gerlyke , en Christelyke opvoeding be-
hoort , aan de jeugd onderwezen;
in fommige lieden word zelfs weke-
lyks, door een' Leeraar der publike
K^erk, de belydenis des geloofs in eene
'daartoe gefcïiikte katechefati^ pnder-,
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wezen ; op aftdere' plaatfen door daar-
toe byzonder gefchikte meesters: uit

zulke huizen komen 'zeer veel jonge
lieden voort, die aan het voorgeftel^
de heilzame oogmerk zouden kunnen
voldoen (c). Maar, hoe die jonge lie-.

den

(c) Vooral wanneer de Heeren Bewmdhcbbercn
(Ier O. I. C. ter Kaïneren Amflerdam, Middelburg^
Delft, Rotterdam, Hoorn, en Enkhuizen, (volgens
opgave van den onbekenden Schryver eener Verhan-
deling , onder de zinlpreuk : Een Krankbezoeker^
zal hy menj'chen ftkhten , enz.) éénen der Itads Predi-
kanten verzochten, om , voor een convenabel dnuceiir,.

zich te willen verledigen en verbinden , ora ten min-
ften tweemalen ter week , naar eisch van zaken, eenige

uren af te zonderen , om de aangemelde perfoonen
,

zonder aanzien of onderfcheid , even als in een
kweckichool, zoo over de Goddclykc waarheden, als

andere hcognoodige kundigheden , te onderzoeken , te

befchaven , en te ondenvyzen , als 'er tot de gewich-
tige bediening van een' goeden Krankbezoeker ver-

élscht worden.

'

' IViaar om nu zoo een oefen- of kweekfchool luister

by te zetten , was het noodig , dat de een of ander
dier Edele Heeren Bewindhebberen , nu en dan , het-.

?elve met hunne tegenwoordigheid vereerde : zulks
zoude een' byzonderen naaryver onder deze difcipeleii

verwekken. Wy hebben dus doende gegronde hoop,
dat (onder Gods zegen) de lust zal opgewekt, en de
^ciinis der Goddelyke waarheden vyorden voortge-.

plant , zoo dat velen zich tot eere zullen rekenen ,.

een lid van zoo eene oefenfchool te zyn.
Intusfchen is het verre van my , aan deze aangeftelde

Heeren onderwyzers een' regel of eene wet te willen

voorfchryven , volgens welke zoodanig een onderwys
^cnde lAgericht. — Het is op de kepei^ bcfchoud
-';

i'.' ook
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den daartoe vrywillig verkregen? Zie

hier de middelen, die ons daartoe

4ienfl:ig voorkomen.

ook om 't even , doordien men overtuigd is , dat by
ten' iegclyk, ilaar de zuivere Goddelyke waarheden,
vermaningen , en lieillesien van onzen gczcgenden

HEILAND , wel zyn ingeplant , ten allen tyde de deug-

dclj'ke bcwyzen en vi'achten daarvan aan den dag zul-

len gelegd worden.-
Vergun my echter bet eene en andere onder de aan-

dacht te fchuiven. ' Men dient te letten , of deze men-
fchen begaafd zyn met een goed , gezond , en vlug

verftand
,' om 't gene 'er noodig is te kunnen uitoefenen?

Men dient te^onderzoeken , of zy wel bedaard heb-

ben ingedaclit het gewicht der bediening? — of het

in de daad de welmcencnde keur van hun hart en zie-

lenlust is, om, als middelen in Gods hand, tot nut

en heil' van arme zondaren dienstbaar te mogen be-

vonden worden? —
^.
dan of zulks ihaar alleen uit

verkeerde ambitie , oogmerken , byeindén , en wat
niet al, zyn' oorfprong nam?
Men dient -wel degelyk aeht te nemen , 't zy dat

men den leiddraad van "den Heidelhcrgfchen onderwy-

zer , of dien van Hellenhroek , Mark , of anderen ,

ter behandeling der Goddelyke waarheden ten grond-

flage legt: dat men zich maar niet moet vergenoegen,

met een van buiten geleerd lesje, en dat maar op te

zeggen : — neen vrienden ! gy zoudt u bedriegen : de
waarheden moeten zoo gekend en verdaan worden,
dat men de zuivere Bybelleer van de valfche kan ou-

derfcheiden, verdedigen, wederleggen, en den tegen-

ftrcveren den mond floppen : en hiertoe is meer dan,

eene gewwie kundigheid noodig! — te meer, om dat

men onder de Heidenen en Mahomedanen^ niet zel-

den, geoefende vernuften en fyn geflepen e Deïsten aan-

treft, die (op hunne wyze) voor derzelver gevoelens^
•

..-.- -
.

ïjj
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" "Vooreerst, in alle rkatfen van ons
Yaderianj, daar iiulkc huizen zyn

;_

voor-

al vry wat weten te zegj^en , en wonderlykc vr;igcn

en /onacrliiige uuv'lacht^'i voor den dag crengcii.

Daarenboven zullen min kundigei, onzer natuurge-

nootcn daardoor overrwcdt, geleerd, beftuurJ. en
bevcsngd kunnen worden.
Men dient ook niet te vergeten, dat vooral tot een*

goeden Krankbezoeker behoort, om zich nuchter,

èerlyk, en onaanllootelyk te gedragen; — om niet

alleen 'by de Christenen, maar vouial by de Ilc-iJe~

fjen, Mahomecianen , en Onchristenen , gun«t , lof,

en achting te verwerven; -^ om inzonderheid de zie-

ken in liunne nooden , met zacijtmoedig- en vricnde»-

lykheid , alleszins by te ftaan ; — om de dngelyks

voorkomende zonden en wanbedryven met wys- en-

voorzichtigheid te vermanen en te beftraffen ; — on*

hl alie voorkomende gelegenheden , onzen zondiger»

évenmensch het gewicht der zonden, des doods, en
der eeuwige verdoemenis , in befcheidene , vriendelyke ,

en Christl'lyke bewoordingen op het hart te drukken.

Daarentegen , tot opbeuring , te onderrichten , dat'

God enkele liefde is; — dat hy geen' lust heeft aan
den dood van zondaren, maar dat zy zich bekceren; —.

dat Gods eeuwige ongcl^ende zondaarslietde zoo gtoot

was , dat hy Zyn' geliefden Zoon op de waereld heeft

gözonden , om mensch te worden ;— om allerlei fmer^

ten te ondergaan in den kring zyn's levens ; — en om
eindelyk dien bitteren kruisdood te Itcrven : en die, doot

7,yn lyden, de Zaligmaker^ de Schuldverdelger ^ de

J-Ieilvenverver der grootlle zondaren heeft willen wor-

den , voor allen die hem , door een oprecht en waar

geloof, als zoüdanigen erkennen en aannemen zouden.

Allen, die men hiertoe ongenegen, onbekwaam,
pf ongefchikt vond , wilde ik liever dc2;e bedieninti



OVER DE KRANKBE20EKERS, lo^

vooral waarin een aanmerkelyk aantal
jongelingen zich bevindt: zouden de

He^-

afraden , en in 't geheel niet toelaten : waardoor 't ge-
brek van de goeden niet alleen zal verminderen^ m'acr
geheel worden weggenomen : en dus langlrmierhand de
O. I. C. van den last der kwaden beviydt worden.
Wanneer nu de Edele Heerèn Bewindhcbberen een'

of meer Krankbezoekers noodig hadden , was hier-
van maar melding te doen aan den Predikant of on-
derwyzer der kweekfchool, om zoo vele bekwame
pcrfoonenop te geven, of door 'r lot te beflisfen, als
'er gereqiiireerd werden ; omverder, als naar gewoon-
te, door de Kerkenradcn te worden geëxamineerd:,
niet twyfelende, of hun Eerwaardcns zullendan niet
al zuchtende, gelyk eertyds, maar met volle ruimte,
blydfchap , en zegenbede , de getuigfchriftcn dezer
Krankbezoekeren kunnen teekencn.

Dan, behalven dit alles, dunkt my, dat geene ge-
ringe achting en nuttio;heid dezer bediening zoude bj--
Züttcn , indien de Edele Ileeren Bewindheblicrcn kou-
den befluiten , eenigszins af te zien van die oude ge-
woonte, om den fcheeps-godsdienst te doen verrich-
ten: met uit de Christelyke zeevaart; of wel eenige
kapittelen uit den bybel; of formuliergebeden ; donv
goede Krankbezoekers te laten lezen ; met een voor-
en nagezang: om dat men, door deze voorgelfelde
middelen, en door geene andereu, wiskundig geoe-
fende en bekwame menfchen r^l bekomen: zoude het
dan niet veel te laag zyn , voor de zoodanigen , zicli
hieraan te moeten gedragen?

Dit moet kundige lieden geweldig hinderen ! Ware
het dus niet beter, dat zulks veranderd en verwisfeld
werd, in een vi-iendelyk bevel, om ten minften een-
maal ter we^k, eene godsdienftige oefening te doen^
niet een' gepasten vryen tcxt uit^'het oude of nieuwe
Teftament, of den katechismus , te verklaren , met;
«om van ledenen op 4p geoioeaefen toe te pasfen

,

Sü
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lïeeren Bewindhcbbcren der Oostindi-

fche Maatfehappy ^ aan de Regenten
der-

en met. een gëfchikt voor- en iiagcbed, als ook pfalui-

gezang, te beginnen en te eindigen •'

Zulks zou hun een' byzonderen loi" doen verwer-
ven : niet alleen binneii Icheepsboord ; . maar dus
doende werden zy als kwcckelingeii tot den predik-

dienst opgeleidt ^ om in Indië , by gebrek van Predi-

kanten , met deé te meer nymoedi^^heid , door 't ;'.a-

ligmakende Euangelium vrede te verl:undigen aan hun
die verre zyn , en dien die naby zyn.
Niemand verbeelde zich ,. dat deze taak • voor h\ui

te zwaar zoude zyn : een gering katecliizeermeestcr

aan den wal behoorde zulks te kunnen duen : — cil

ilaar ons oogmerk is , oilf door goede Krahkbezoekers
de zoodanigen te verltaan , die genoegCaam een' be-

kwamen katechizeermcester evenaren, of heir anders

tot deze gewichtige bediening niet toe te-laten; is het

dan wel te veel gevergd ? En zoo 't gebeurde , dat 'er

iemand, buiten dit kweekfcliool , 'zich als Krankbe-
zoeker aandiende; dan moeten, volgens 't aloude ge-

bruik , de Kerkenraden maar bellislen , wie de be-

kwaamde zy.

Men behoeft ook niet befchroomd te zyn, dat

door bekwame Krankbezoekers heterodoxe ftellingen

zullen worden voortgeplant : zy zullen werk goioeg
hebben, om onkundige menichen en onclirisreiien,

zoodanige denkbeelden van de onnaarfpeurlyke goed-
heid gods; — van onzen volzaligen Heere jesus; —
dat ééne noodige; — dat alles in allen; — dat beste

deel; — en hoe daaraan, door 't geloof en invloed

van Gods geest , deel word gekregen , op de ver-

Itaanbaarfte wyze medetedeelen en in te fcherpen; en
juist in een' toon, die noch te hard , noch te zacht,
maar alleen gëfchikt is , om dezelfde begrippen in

bunne zielen vat- en verflaanbaar te maken.
Daarenboven , om alle zwarigheden te verhoeden ^

wil«
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1

derzelve huizen, derzelver heilzaam
oogmerk , en de middelen om be-
kwame en gefchikte jongelingen daar-
toe te animeren, en het uitgebreide
nut, daaruit (onderj Gods zegen) te

verwachten, tot uitbreiding der lec-

re der waarheid , die naar de God-
zaligheid is, in de Oosterfche gewes-
ten, onder zoo veele heidenen, die

nog, of geheel of gedeeltelyk, on-
kundig zyn van den waren Gods-
dienst, en de bevordering van hun
eeuwig heil, kunnen en dienen voor
te dragen : ten einde de Regenten
van die Godshuizen te bewegen , om
hunne pogingen met die der Edele
Oosdndifche Compagnie, tot dat bo-
vengemelde heilzame einde , faam te
paren: om alzoo jonge lieden, die in
inborst en oordeel goede hoop en ver-
wachting geven, daattoe op de best;

gefchikfle wyze aan te fporen ; en
dus uit hunnen fchoot mannen te

zien

wilde ik dezen Krankbezoekeren de fonnulieren van
fenigheid doen teekenen; en hierdoor als plechtig be-
loven, om zich ftiptelykaan die Gedeformeerde Religie
te^ willen houden, welke in de piihlike Kerken der
Fereenigde Nederlanden geleerd word: welk formu-'
lier te vinden is by A^. JViltens Kerkclyk Placaatboek,
Ille deel, bladz. 131.

'
•
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zien voortkomen , die de eer van deil

hoogen en dienenswaardigen god, de
uitbreiding van den waren Godsdienst,
den roem der Compagnie, en van het
lieve Vaderland, bevorderen, Edele
belooning ! welk braafRegent zal niet,

als een rechtgeaard Christen , gaarne
hiertoe medewerken? Kan hy niet ver-

wachten, dat God dit goede, aan Kerk
en Vaderland door dezen te verrich-

ten, genadig en mild beloonen zal?

Dan , hoe worden jongelingen , van
eenen veelbelovenden aard en zeden,
hiertoe aangemoedigd en verkregen ?

Aldus, zoo het my gepast fchynt.

Dat Heeren Regenten aan alle jon-

gelingen , die hun daartoe gefchikt voor-

komen, vryheid geven, om 20. of 22.

jaren oud zynde , napr hunne be-

kwaamheid in die qualiteit , als Krank-
ibezoeker naar de Oost te mogen ver-

trekken, zonder gehouden te zyn (tot

hun 25^. jaar toe) in het huis te moeten
blyven, en ten voordeele daarvan ta

moeten werken in het ambacht of be-

ypep,waarop zy befteldzyn; integendeel
dat
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dat zulke jongelingen, die daartoe ge-
negenheid betoonen, 16. 17, of 18. ja-

ren oud zynde, en zulks van Heeren
Regenten verzoeken, vryheid zullen
hebben, om zich met opzet in de leer
der waarheid te mogen oefenen; en
hun daartoe het noodige onderwys ge-
geven worde , boven anderen. Heeft
het huis hierdoor eenig» nadeel? zoo
fchynt het, dewyl het huis in de laatfte

jaren dat gene mist , 't welke daarin ten
^

voordeele van zulk een huis verdiend
word: doch dit is van weinig aanbelang,
als men overweegt het groote nut en
voordeel, dat de Godsdienst en het Va-
derland door deze heilzame fchikking
bekomt; en het eeuwige heil van velen
bevorderd word. Zulke huizen toch
zyn tot Godvruchtige oogmerken ge-
fchikt. Hoe kan dit immer, beter dan
op deze wyze bevorderd worden? een
gering rembourfement, door de Com-
pagnie voor eiken bekwamen Krankbe-
zoeker, uit zulk een huis voortkomen-
de, (indien Regenten dat mochten vor-
deren,) zoude anders zoo veel zwarig-
heid niet in zich behelzen, alware het,
dat het door de Compagnie, als eene
praemie voor elk bekwaam fubjecc, aan
ziF, m&u ' H zulk
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zulk een huis, waaruit hetzelve voort-
kwam, gefchonken werd.
Het tweede middel, om jonge lieden

daartoe te animeren , komt my voor
te zyn, eene fchikking der Compa-
gnie, omtrent &u]ke bekwame jonge-
lingen, wanneer 2y Krankbezoekers
fwOrden;

Wy laten aaii de Oostindifche Com-
pagnie gaarne over te bcoordeelen, of
Eet tractement van Krankbezoekeren ,

vooral van zulken , die zich met yver
Van hunne plichten kwyten, zoo* op
'slands bodems als op de comptoiren,
met de verdienden geèVenredigd zy

;

en of vooral in een* tyd , dat de Compa-
gnie flechts zulk een klein getal van Pre-

dikanten in de Indien betaalt, dat nog
geen 25. halen kan, en voor welks ver-

meerdering zich weinige hoop opdoet;
^ulks 'er voor yverige en kundige
Krankbezoekeren zoo veel te meer
werk is: niet eene vermeerdering van
tractement, 200 op de (chepen als in

Oostrndiën, gevonden konde worden?
dat zekerlyic jonge en deugdfame lieden

^oude kunnen en moeten animeren.

giö,s



oVèr öè krankös^ösktèrs. ïis

§ I^-

Maar, bovendien, elk ixïériséh heeft
in alle zyne daden zekere bedoelin-

gen : dit is byzonder waar in hen , die

naar de Oost vertrekken: beha!ven an-

dere einden bedo'elen zy ook dit, oni
(zoo God hen in 't leven Ipaart) in later

jaren een ruimer beftaan te hebben , of
altans met minder moeite en komrfier

te kunnen leven ! wy zien niet, dat dié

einde, word het Hechts op de réchtö

wyze bedoeld , berispeiyk zy. Meii
mag dit ook biilyk vooronderHelléii
in zulke jongelingen, die derwaards
gaan als Krankbezoekers : zy kunnen
door den tyd een huisgezin krygen,
het huwelyk is hun in de Oost zoo
rnin als in het Vaderland verboden:
zy mogen aan de les van den grooten
Apoüel denken : die niet voor ^yné
huishouding zorgt , is erger dan eeii

ongeloovige: dit alles kan gefchiedert
op eene eerlyke en onberispelyké
W7S. Wy zyn verzekerd , dat goede
Krankbezoekers in de Oost , al doen
zy geene ongepermitteerde negotie ,

vooral indien hun inkomen eenigs-

zÏTxs .vergroot werd, dat, wegens
H 2 ]iet
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het kleine getal der Predikanten in de
Indien, thans te üchter kan gefchie-

den, voor een' lateren leeftyd nog
al wat zouden kunnen overleggen : het
is niet zeldzaam op de comptoiren

,

dat het onderwys in den Godsdienst
en de gelukzaligheden van den He-
mel, met aardfche zegeningen en lief-

deryke giften vergolden word.
Dan dat ik eigenlyk bedoele, is dit:

dat de Compagnie of de Heeren Majo-
res refolveerden, datKrankbezoekers,
die met een goed getuigenis uit de
Oost repatrieerden en tien jaren op de
comptoiren hun werk yverig verricht

hadden
, jaarlyks zouden blyven jouïs-

feren van de helft hunner gagie: die 'er

15. jaren op deze wyze 'gebleven wa-
ren, van twee derden: en die 'er 20, ja-

ren op deze wys gebleven waren, van
hunne geheele gagie. Dit moge in den
cerflen opflag kostbaar fchynen voor
de Compagnie; dan 't is het in de daad
niet: als men oordeelt, hoe klein dat

getal zal wezen. In 10. 15. en 20.

jaren kunnen en zullen in Indiè' , zoo
wel als op reis en in 't Vaderland, ver-

fcheidene llerven; velen, die 'er zoo
lang gebleven ^yn, zullen of dan in hec

land



OVER DE KRANKBEZOÈKER^.^ 2ï/

land blyven , door ejn ruimer beflaan

aldaar verkregen , aan vrienden en be-

kenden aldaar vastgehecht; en die dan

mochten repatriëren, mogen ter aan-

moediging van anderen, en ter beloo-

ning van hunnen moeilyken arbeid,

dat jaargeld of een ander , door dé
Compagnie daartoe voor de emeriti

te bepalen, naar de jaren van hunnen
dienst gerekend, of naar een zeker ge-

taJ van jaren in de Oost gebleven te

zyn, wel genieten: of indien dit middel

om hen te animeren, (dat ons anders

zeer gefchikt voorkomt,) nog te kost-

baar geoordeeld mochte worden, hun
tractement en inkomen alle twee of

drie jaren , (naar hun verblyf op de
comptoiren gerekend,) meteene vaste

fom jaarlyks verhoogen , wanneer zy
zich onberispelyk en yverig in hunne
bediening gedragen; en vooral, als zy
ook in eene andere taal, 't zy de Maleit-

fche of Mailabaarfche , onderwys in

den Godsdienst kunnen geven, gelyk

in zulk een geval ook de Oostindifche

Predikanten meer gagie op de com-
ftoiren genieten.
' Of men konde, ter hunner aanmoe*
diging , by een der vorige middelen
tii^-i H 3 voet
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yoegen: 200 de Coippagnie refolveer-'

de, d^t voortaan altyd ^e Voorzan-
gers- en Kpstersplaatfen , en andere
voordeelige Jcerkelyke bedieningen ,

die 'er in de Indjën mochten wezen , by
praeferentie aan die Krankbezoekers
zullen gegeven worden , ^v^elken, ge-
durende een zeker bepaald getal van
jaren, Jivinnen dienst loffeiyk, en naar
genoegen van de Regering of denKer-
kenra^d aldaar , hebben, w^argeno-
]5aen.

:- pit laatfle verdient te meer aanmer-
king: om dat de dienften van koster,
voorlezer, doodgraver, binnenregent
van het diakerjienuis , .ep fchoolme^Sr^-

tersplaatfen, die nu inindië doorgaans
aan andere Ijeden begeven worden ,.

san bekwaffi e Krankbezoekers, vooral
die eenigeJaren blyken van hunne be-

kwaamheid en goed gedrag gegeven
hadden , zoude kunnen en dienen ge-:

guad te worden. .^.V 1

miië<- § 17»

Eindelyk zoude de Compagnie aan
j?;uike jonge en bekwame lieden, die ais

Krankbe^ioekers naar de Qost vertrekt

J^en,
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ken, of in dien tyd, dat zy in voor-'

fchreve huizen zich tot hunnen post.

bekwaam maakten, en gefchikt wareii ,,
,

(neem eens de twee laatite jaren als zy'

in zulk een huis waren,) eene geringe,

fom van 40. of 50. guldens kunnen toe-i

leggen, om hun daarvoor eene eenigs-

zins van 'de andere jongelingen gedi-^

llingueerde kleeding te kunnen doen
maken, en eenige boeken te kunnen
aankoopen: voorts, byhun examen ge*'

fchikt en bekwaam bevonden worden-
de, tot uitrusting eene fomme van 300.

guldens te geven; immers de helft, of
een derde gedeelte, van het gene aan
uitgaande en aangedelde Predikanten,
.{gegeven word: of zoo men oordeelt,"

dat 40. of50. guldens , jn de tweelaatfte

jaren, aan die jongelingen, die naar de
Indien als Krankbezoekers vertrekken
zullen, nog al te kostbaar zyn, kani'

het achtergelaten, of met deze veran-'*

dering die nog minder kostbaar is be-
grepen v/órden : dat, in plaats daarvan,
de middelen tot aanmoediging der
jeugd aan de goede directie der Re-
genten , en ten laste van elk huis, gela-

ten worden; dewyl aan alle jongelingen,

uit eenig godshuis gaande, altoos een

H 4 uit-
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uitzet van kleederen enz. gegev,en

word; en in plaats hiervan, zoude de
Oostindifche Compagnie eene praemie
I;unnen geven aan dat godshuis, het

gene in den tyd van 5. 7. of 10. jaren

het grootfte getal van bekwame
Krankbezoekers zoude hebben opge-
leverd. Hierdoor zoude men edelmoe-
dige Regenten aanmoedigen , om vele

jongelingen daartoe aan te kweeken,
en het huis zelve daarvan eer en voor-
deel genieten,

§ 18.

En bovendien moeten wy nog hier-

by voegen , (dat zekerlyk een der minst
kostbare middelen met recht kan ge-

noemd worden ,) de verhooging van
hunnen rang; zoo niet op de bodems,
ttn minden op de comptoiren der
Compagnie. De verhooging van rang
toch zoude hun, vooral wanneer een
flichtend, yverig, en voorbeeldig ge-
drag hierby kwam, meer achting en
eerbied geven , en dus meer in de
mogelykheid ftellen om nuttig te zyn.

Gelyk nu op dit fluk meermalen door
kundige en weldenkende Opperhoof-

den
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den in Indië aangedrongen is ten aan-

zien van de Predikanten; zoo mee-
iien wy dit ook , met grond , ten aan-

zien van de Krankbezoekers hier te

mogen en te moeten byvoegen : te

meer, om dat ten dezen opzichte

eene aanmerkelyke reforme noodig is.

Want, fchoon het waar zy , dat zy aan
boord een vry aanmerkelyken rang
hebben, zeer na aan den kapitein; is

hun logement doorgaans op 's land%
bodems de konftabelskamer, die zy
met anderen moeten deelen : dat veel

beter konde zyn ; zoo wel als de egards,

die hun aan boord bewezen, en de
achting waarmede zy doorgaans be-
handeld worden, al zyn zy brave en
kundige lieden, niet daaraan geëven-
redigd zyn : dan in Indië is hun rang
veel te laag: aldaar hebben de Predi-

kanten den rang van Opperkoopman,
en de Krankbezoekers den rang bene-
den de Adfiftenten. Welk een ver-

fchil ! want op een' opperkoopman ef-

fectif, volgen de opperkooplieden in

rang, te weten fchepenen, geheimfehry*»

)

ver, fabrik; en vervolgens de koop-
lieden, waaronder behooren de ba-
ZQTi in het ambachtskwartier, de adjunct:

: fï 5 van
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van de generale fekretarie, de meeste
eerile adminiftrateurs , de refidenten,

enz. enz. ; hier op volgen de onder-
kooplieden, de gezworene klerken, de
ordinaire klerken , de extraordinaire

klerken, de boekhouders, de adfiflen-

ten ; en dan eerst de krankbezoekers.

Dit is immers in het geheel niet naar ge-

lang van de bediening, die zy waarne-

men moeten! want 'er is minder diftantie

'Hisfchen een' Predikant en een' Krank-
bezoeker; dan 'er is tusfehcn een' Op-
perkoopman en iemand die beneden
een' Adüftent is : daar zy in zeer vele

opzichten hetzelfde werk van een' Pre-

dikant verrichten moeten ; vooral op
die meenigvuldige plaatfen in het Oos-
ten , daar thans geene Predikanten zyn

:

waarvan het geheele getal, volgens de

laatfte opgave, niet boven de 25. in

geheel ïndië konde halen.
- En deze aanmerking is van te meer
gewicht, om dat wy zeker weten , dat

'er onder de lieden van de Hooge In-

diafche Regering zyn, die oordeeleri^

dat èen hcoger rang, en de ecrbewy-

zen daaraan in Indië gehecht, hunner
waardigheid in het oog van den inlander

meerderen luister zoude byzetten ; de--

wyl
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wyl eenvoudige Indiai^cn ; -^ich lichte?

laten iOy^rhalen, door een' m^ri;, 4ien

zy zien by z^^ne eigen natie in rang en
waardigheid t^ zyn : ja ;ket zoude de|i

Christelykpn Godsdienst in grooter
^chting brengen., d^ar de inJanders

voor Jji^npe priesters zujl^ e^ne grootei

eerbiedigheid vertoonen, dat zelfs de
rneeste^aereldlyke hoofden, onder de
Indianen , de priestefiyke b^ediening

verrichten : de Koning van Bantam be*
kleedt zelf dikwerf die waardigheid, i-n

het openbaar in zyne prie^terlykekleq-

ding verfchynende. Hoe gemakkelyk
zoude het derhalven niet ^yn , hua
hoogeren rang en dus me^r eerbewys te

geven? ^waarom zoude het hun (zoo
wel als z\ilks in de (leden van ons Vader-
land den Krankbezoekeren toegeftaan

'vv'ord) niet geoorloofd zyn, mantel en
bef te dragen? geen weldenkend Pre-^

dika.nt in 't Oosten kan daar immers te-r

gen 2yn ? te minder, daar het met heè
beste oogmerk ter bevordering van
dpn Christelyken Godsdienst gefchiedti

.
. Zip .daar een niiddel, zoo het oiis

voorkomt , dat het .minst kostbare ,

en echter volkomen gefchikt is, om het
gebrek van goede iSrankbezoekcr^ te

ver-
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verminderen , ja geheel weg te nemen f

Langs dezen weg zullen gefchikte jon-

gelingen niet alleen aangemoedigd wor-
den tot den dienst der Indifche kerk;
maar 'er zal op geen middel behoeven
gedacht te worden, om hun verblyf in

de Indien door eenig dwangmiddel te

ctoen voortduren : het nut dat dezul-
ken ongetwyfeld onder Gods zegen
zullen doen , en de eer en voordeeJen
aan hunne bediening vastgehecht , zul-

len hen daartoe vrywillig en krachtig
aanfporen. Bovendien kan men, op
deze wys, op een aantal zoo groot als

de Compagnie zelf begeren mocht,
veilig ftaat maken: als men het getal

der jongelingen berekent, die in de
onderfcheidene fteden van ons Vader-
)and , in zulke wees- en arm-huizen
worden opgevoedt, bedraagt het vele
duizenden ; en hoe gering men ook
het getal ftelle, al nam men van elke
honderd maar jaarlyks één', hoe groot
zal hetzelve dan niet wezen, en over-
vloedig toereiken , om het gebrek te

verminderen; ja geheel weg te nemen?

- 'Nü moeten wy overgaan, om het
-.,. twee-
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tweede gedeelte der opgegevene prys-
vraag te beantwoorden: welke de bes*»

te en minst kostbare middelen zyn,
om de Compagnie van den Jast der
kwade Krankbezoekeren te bevry-
den ?

Dit gedeelte kan korter, en (zoo wy
vertrouwen) voldoende beantwoordt
worden , door dezQ weinige middelen
op te geven.
Vooreerst : gelyk het waar is , dat

het kwaad best in zyne geboorte kan
gefteuit; en het onkruid, in zyne eer/le
opkomst, met het meeste nut kan en
moet uitgeroeid worden: 200 dient
hier ook ten aanzien der Krankbezoe-
keren gehandeld te worden. Dezen
zyn kwaad en ondeugend, en dienen dus
geweerd te worden, wanneer hunne
zeden en gedrag , ofgebrek aan kundig-
heden, ontdekken , dat'er van hen gee-
ne goede verwachting kan gemaakt
worden: ten dien einde dienen 'er nooit
aangefteld, veel min tot het examen
toegelaten te worden , dan die voor-
dien zyn van een goed getuigenis van
zulken , die over hen het opzicht ge-

,

-fead hebben , en van hun gedrag ert

z^dQiii kunnen zy dit niet vertopnen,
. al
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al waren hunne kundigheden nóg ^ó'ó

groot , zy moeten de facto worden af-

gewezen:^ één jongeling van een Hecht

gedrag en kwaden inborst, kan m'eer

nadeel aanbfengcn , dan tien goeden
voordeel ; en vertoont zich dit in hun-

ne onduikende jeugd, wat is 'er niet,

in rypere jaren , van zulken al ichddelylc

en fchandelyk kwaad te wachten ? Qiio

femel est imbuta recens fervatrit cdorem

Tefta diu! een aarden vat behoudt zeer

lang den reuk, waarmede het nog
versch z^mde doortrokken is ! luidt hen

gryze Ipreekwoord.

§20.

Ten tweede : in hun examen n^oet hy,

aan wien dit aanbevolen is, naauwkeu-
t\g en getrouw te werk gaan: het groot-

He oogmerk van hetzelve; en de mee-
nigvuldige nadeelen , die uit de onkun*
de voortvloeijen, vooral in het Oosten,
en op zulke comptoiren, daar buiten

deze Krankbezoekers en onderwyzers ,

niemand dikwerf is met meerdere kennis

pegaafd; moet hem, in de vrees van*

Gods heiligen naam, zulks doen ver-

richten , en onbekwamen zoo lang weg-
renden, tot 'er grond zy om te geloo-

ven.
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ven, dat zy , met hunne kundigheden;
het bedoelde vootdeei zullen kunneé
doen: en daartoe geef ik in beden-
king, of niet zulke perfoonen, die tot

Krankbezoekers geëxamineerd wor-
den, (gelyk in Zeeland op zeer veic

plaatfen, by het aannemen der lede-

maten , en elders ook met de katecbf-

feermeesters , de gewoonte is,) voor
den vollen Kerkenraad moesten on-

dervraagd worden. Ik begryp, dat de
noodzakelykheid , en de gelykheid van
hunne bediening met die der katechi-

feermeesteren ;
gelyk o<?k het nut, dat

uit hunne bediening kan voortkomen;
zoo wel als de nadeelen der kwade en
onkundige Krankbezoekers op de fche-

pen en comptoiren, dit volilrekt vor-

deren.

5 21.

Ten derden: dient zulk een Krank-
bezoeker, die bewyzen van zyn goed
gedrag en bekwaamheid gegeven heeft,

daarvan een getuigfchrift te beko-
men, om hetzelve met de atteftatie

van zyn onbefproken gedrag, waar-
van wy § 19. gefproken hebben, van
hen die het opzicht over zyn gedrag

heb-
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hebben, famen te voegen; 't gene men
nog achtbarer zoude kunnen maken,
wanneer het , (of op verzoek van zoo
een' die Krankbezoeker zoude wor-
den , of van de Regenten waaronder
hy geflaan heeft,) door deHeeren van
de Regering der ftad daar hy gewoond
heeft, by hunnen Sekretaris ondertee-
kend, werd gegeven, om aan Heeren
Bewindhebberen van die kamer, waar-
by hy aangefteld zoude worden, te

vertoonen, om door dezelven in een
loffelyk en generaal getuigfchrift van
zyn goed gedrag , en beproefde kun-
digheden, te worden veranderd, en
hem medegegeven , ten einde hetzelve

aan den gezaghebber van het Oostin-

difchefchip, waarmede hy vertrekt,

te vertoonen : gelyk die ook door
Heeren Bewindhebberen zoude kun-

nen gelast worden , dit op het fchip

door den fchryver aan allen in het

openbaar te doen voorlezen; op dat

elk voor een' waardigen en kundigen
Krankbezoeker hoogachting en eer-

bied zoude kunnen hebben. Zoo dient

ook zulk een Krankbezoeker, by zyne
komst in Indiê, een getuigfchrift te be-

komen van den fcheepsraad of gezag-

heb-:
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iiebber, nopens het goed ert oriberispe^

Jyk waarnemen zyner bediening j om
by:het vorige, nopens zyn examen, te
kunnen voegen : om die aan den Ker-
kenraad van Batavia, of van die plaats
daar de befteniming des fchips ligt, tö

kunnen vertóonen : dewelken , indien
hy daarvan niet voorden is, ofzoo het
zaken. in zich behelst die zyn wange-
drag vermelden, alie^ nader zullen
onderzoeken: en hem, of in tracte-

ment , met voorkennis der Poiitike
Regering (indien dit noodig is), voor
een' tyd zullen fchorfen; of, zoo heE
de zaak \^ordert, de facto van zyne^ be-
diening zullen ontzetten: integendeel^
zovïder aanzien van perfoonen, zulkeii
die zich het fneest in hunne bediening^
'gekweten hebben, en dus van de bes-*

te getuigfchriften voorzien zyn , naar*

de beste Gomptoiren verzenden.

§ 22.,

, Ten vierden: dient 'er, ^00 dikwerf
^ulks mogelyk is, en kon het zyn elk-
jaar.y in de viütatie van 'den fbat der
kerken en fcholen , door de daartoe. {

gecommitEee^de Predikanten , op de
:^ir. DkEL, \

"'

on-
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onderfcheidene comptoiren, naauw-
keurig onderzoek naar het gedrag en
de verrichtingen der Krankbezoekeren
te gefchieden , en altans jaarlyks naar

Batavia, of andere hoofd- comptoiren
van de Compagnie , verzonden te

worden "naauwkeurige berichten van

,^ het gedrag en de verrichtingen der

5, Krankbezoekeren, door kerkelyke

5, perlóonen, daar die zyn, en anders

5, door depoiitiken onderteekend": en
zuJkeperfoonen, die zich niet overeen-
komftig met hunne bediening gedragen,
in hunne tractementen geflrait; en zoo
zy zich tot ergernis en afbreuk van het

Chriftendom gedragen , de facto van
hunnen dienst en waardigheid te ont-

zetten, en hunne plaats, met nuttiger

Krankbezoekers, te vervullen: en van
het eene en andere melding te maken
in den itaat der Indifche kerken, die

aan de Zuid- en Noord-Hollandfche
Synodus, en aan de Clasüs van Wal-
cheren word overgezonden: — welk
vierde middel, hoe eer hoe liever,

ten opzichte der thans in Indië zynde
Krankbezoekeren , zoowei als die in.

het vervolg derwaards zullen gaan, in

het werk dient geileid ea uitgevoerd
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te worden: om de Compagnie, hoe eer

hoe liever, van den last der kwaden
j|

en de nadeeien daaruit ontftaande^ te

bevryden.

Eindelyk zal geen Krankbezoekef

,

in die qualiteit, op een repatriërend

fchip geplaatst worden, dan met goe-

de en lollyke getuigfchriften voor-

zien : zoo van den kerkenraad, daal*

hy geëxamineerd is: (het zy dan ir^

het Vaderland, het zy dan in de In*

diè'n:) als van de comptoiren, waarop
hy, geplaatst geweest is; of het fchip

waarmede hy uitgegaan is: — en by
zyne komst in het Vaderland verplicht

zyn , om een getuigfchrift van hetlofiyk

waarnemen zyner bediening, en van
zyn onberispelyk gedrag aan boord,
door den fcheepsraad of gezaghebber
gegeven , ter Oostindilche kamer

,

waarvoor hy inkomt, te vertoonen t

en in 't vervolg zonder hetzelve nin*

mer meer admisfibel zyn tot de voor-

fchreven bediening, om tot dezelve

gêëmploiëerd te mogen worden.
Kunnen nu goede Krankbezoekers^

la in
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in dienöt; aéFOöstindifche -Compagnie
dezer Landen-, van Veel hut- zyn ? en
ontbreken' '-'dïe thans' &p"ée meeste
comptoiren ? zie daar, naar- ónze ge-"-

dachten, de beste en minst kostba-
re middelen opgegeven, om het ge-
brek der gp,edea.te verminderen, ja ge-
heel weg te nèrneri; én de Gomjbagnio
van den last der k\i'aden té bevryden.
De God der 'Goden gebiede ; daar-

toe Zyiien zegen! Hy doe deze ge-
wichtige ert^ -nuttige vi*aag der ZeeuM^-
fche Maatfchappy het beste einde be-
ireikeial'opd^ty hoe langs hoe meer,
Zyn;naam gi*oöt worde, van den op-
gang totden nedergang der zonne!

Ik eindige déze Verhandeling : die

téekencnd'c met de zinfpreuk

T;rt-MiBEO ET PATRIAE.

o

ANT-
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VRAAG,
VOOR HET TAAR

MDCCLXXXVII.
opgegeven:

JVelke fckikkingen kunnen 'er, door de gezamen-

hke geleerde Maatfchappyen in ons Vaderland ^

gemaakt worden i om ^ zonder eikanderen eenig

hinder toe te brengen'^ zonder de cene van de an-

dere , of van eenig opperbewind , afhanglyk te ma--

ken ; en overeenkomfiig met eiker oorfpronkeJyke in-

richting^ faam te. werken tot bereiking van haar

gemeen doel: de bevordering- vcm den bloei en ds

tiiihreiding der Kunften en Wetenfchappen ?

aanJiet welke de gouden eerpenning , door het

Zeeuwfche Gcnootlchap der Wttenlchappen, dcii

negenentwiatisften van Wynmaand, is tocgcwe"





ANTWOORD
o P D E

VRAAG:
IFslke fchikkingen kunnen Vr, door de gezamen-

-lyke geleerde Blaatfchappyen in ons Vaderland ^

gemaakt n'orden : om , zonder eikanderen eenig

hinder toe te brengen; zonder de eene van de an-

dere , of van eenig opperbewind , afhanglyk te ma-

ken; en overeenkomftig met eiker oorfpronkelyke in-

richting^ faam te werken tot bereiking van haar

gemeen doel: de bevordering van den bloei en de

uitbreiding der Kunften en Wetenfchappen?

DOOR

A N D R E A S B O N Ni

Onder de Zinfpreuk:

CONOORDIA RES PARVAE CRESCUNT;

DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTURi

/

INLEIDING.
VV anneer men een oplettend oo*
flaat op den tegenwoordigen (laat dei'

Kunilen en Wetenfchappen , en op
I 4 de
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de middelen, waafrdoor men derzclver

bloei en uitbreiding tracht .tp bevorde-

ren: moet men bekennen, dat het niet

geheel ponder reden zy, waarom men
'.Hé eeuw, die wy beleven, fchertfendQ

'de eeuw der genootschappen hoort

iioemen. Immers bëéit.men, inzon-

derheid federt het begin derzelve,.' al-

om onder de. befchaaide Volken, "ge-

jecrde Maatfchappyen, zien, oprichten:

.die niet m.inder tot nut d^r volgende
eeuwen zullen flrekken; dan zy, ne.-

vens de vroeger gedichte Kweck-
fcholen van kunst en geleerdheid

3^

tot bcfchavincj van. onzei:^ ieeftyd toe-

brengen.
Ons dierbaar Vaderland ; akansi

meer dan één aanzieniyk gedeelte , om
deszelfs vöorTpocdigen Koopiiandeï

benydt, terwyl deszelfs Ingezetenen te

dikwerf door buiteniandiche lasterzic-

ke fchryvers, voor een' hoop kra-

rrjcrs en woekeraars worden uitge-

kreten: dit on^ Vaderland is, fgdert

het begin 'dezer tcuw , niet minder
vruchtbaar gev/eest in Genootfchap-

'pe-n; die de fprekendil:e bev/yzen op-

leveren, dat, met de zucht voor den
i)loei van "zeevaart eu koophanddj

•Qok
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•ook die ter voortplanting van kunftefi

-en wetenfchappen , het verftandige ge-?

,deelte derNatie bezielde^ en blyft be-:

zig houden. >

^ '" •

- De eene han deldryvende Provincie
gaf aan de andere het voorbeeld, tot

:het oprichten van geleerde Maatfchap^
pyen ; die door aanzien en verdienden
•van derzelver Beflierderen en Leden
uitblonken. >

:
• De eene' Koopflad trachtte de an-

dere voorby te ftreven door het ftich-

•ten van Genootfchappen, die niet dan
luitbreiding van kunden en weten-
Xchappen bedoelden. Ja byna geene
'Stad is 'er, waarin niet de verftandigen

:tot leerzame byeenkoniften famen-
fcholen: en fomtyds, eerst door lees-

lust alleen gedreven; daarna met be-.

.proeving van eigene krachten, tot het

.ppdellen en uitgeven van- Verhande-
lingen zyn opgeklommen. Bewyzen
hiervan zyn de gedenkdukken van
letterarbeid, die, behalven in de Wer-
ken der geleerde Genootfchappen ':

ook in de byzondere Tydfchriftenï,
ais het zoogenaamde Algemeen oefen^

Jchool ', de Vacierlandfche Letteroefeninr'

gen; de Gensei- Natuur- en Bn^boudf
l 5

'
^

kun-
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handige jaarboeken ; het Genees- en Na"
itiurkundige kabinet', ^^ Algemeene bibliO'

theek ; het Jllgemeene magazyn enz. ,

van tyd tot tyd zyn gemeen gema;ikt
geworden ; die , indien dezeiven bui-

ten 's lands meerder bekend waren ,

•ongetwyfeld gunlliger , nopens het
Sioogenaamde bekrompen oordeel en
srerftand onzer Landsgenooten, zou-
den hebben doen denken.

Ondertusfchen , indien het waar is,

dat door de vermeenigvuldiging der
iweetlievende Gezeifchappen; en voor-

-ai door de werklaamheid der geleerde

Mannen , die zich tot Maatfchappyen
vereenigden; tot welker nutbedoelende
oogmerken, buitenlandfche Geleerden
•niet weigeren mede te werken, maar
veeleer het Lidniaatfchap zich tot eere
rekenen: indien het waar is, zeg ik,

•dat daardoor aanwas van kennis, en
Kucht tot letteroefeningen onder ons
aangekweekt worden: zoo moet het
•voorzeker vreemd voorkomen , dat

iiet aanzienlyke Zeeuwfche Genoot-
tfchap, reeds federt twintig jaren te

VLissiNGENgevestigd,en'twelke, door
dertien Deelen zyner Gedenklchriften,

2ïich by de geleerde waereld bekend
maak-
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maakte, thans fchynt te ondervinden,

of voor het min(te te onderftellen: dac

de "Nederlandfche geleerde Maatlchap-

pyen niet, zoo veel mogelyk, aan het

algemeene en nuttige oogmerk beant-

woorden j maar daaromtrent eikan-

deren, van meer dan éénen kant,

hinder doen: waarom in het Program-

ma voor het jaar 1784. de Vraag voor-

gefteld werd:
Welke fcbikkimen kunnen ^er , door de

gezamenlyke ge'eerde Maatfcimppyen in

ons J^aderïand , gemaakt worden : om ,

zonder eikanderen eenig binaer toe te

brengen, faam te werken tot bereiking

van haar gemeen doel : de bevordering

van den bloei en de uitbreiding der kun*

Jïen en wrtenfchappen ?

De gegronde wensch van vele wer-

kende Leden dezer Vaderlandfche
Maatfchappyen, datdezelven, inzon-

derheid , van meerder nut zvn mochten
voor onzeLandsgenooten; en de daar-

by telkens ontftane vraag , *'van waar

„ de gebrekkelvke voldoening dier

„ besre oogmerken eigenlyk mocht af-

y, hangen"? deden my, in het voor-
leden jaar , eenen kans wagen , en

inyne geringe vermogens aan de be-^ ant-



..Ï40 A. BONN ANTWOORD OVER

^^ntwoprding dier voorgeflelde Vraag
;i)?eproeven, .,

-'.'!: De aanmerkingen, in het laarfïe

Programma ,-o^ myn ingezonden ant-

-woord, gemaakt, zouden my lichtelyk

-jovergehaald hebben, om (op het voet-

,
fpQor ivan "anderen) de voldoenende
beajitwoarding dezer Vraag, aan

•"bekwamer fchryveren over te laten;

indien niet, van' den anderen kant, de

'.betuiging van zoo veel genoegen, waar-

;inede myrie Verhandeling by het Ge-

^ nootfchap, was gelezen , my vieijender

v.gedachtGn van mynen arbeid had doen
^opvatten > .en doen gelooyen : dat ik

waarheid g^fchreven; ja niet geheel

-onmogelyke en verwerpelyke fchikr

kingen voorgedragen had.

~ : De voor-geftdde Vr.iag echter werd ,

üiïiet eenige, nadere be})aling, in het voi-

-gende invoegrd, vergroot: zonder de

leene van.de andere , of van eenig opper"

-^{few'md afbang'yk te maken y en, overeen-

'.komjltg met eiker ^ oorjpronkelyke imicij-

'ting y faam te werken enz.
.

. Om aan de uitnoodiging en den
. wensch eener zoo aanzienlyke Maat-

rfchappy genoegen te geven ; maar

ijüet minder, om daardoor, wa^e het

.
'

"

" mq-i
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ïnogdy^-y3.av\ myn Vadedand van.nut
te zyn > zal ik nog éénmaal wagen/
myn voorgaand antwoord',. met rn eer-i

dere uitbreiding omtrent het begeerde,
in te zenden ! aan het veilichte oordeel

des Genootfchaps overlatende , ora

hetzelve, naar waarde, al ofniet goed
te keuren en te bekroonen.-^

riet aanzienlykeZeeuwfche Genoot-
fchap, zoo wel als de overige geleer-

de Maatfchappyen, vergeven het my
ondertusfchen , indien ik , ook in dit

nadere antwoord op de weder voor-

gedelde Vraag, my giênoq^zaakt yinde,

om breedvoeriger uit te weiden om-
trent gebreken ,- die de onvoorziene
gevolgen werden van derzelver oor-

fpronkelyken aanleg; die by buiten-

kndfche Akademien en geleerde Ge-
nootfchappen niet gevonden worden

;

-en daarom aldaar geen zoodanig hin-

der toebrengen, v ^ il ^h

\. Terbeantwoording dezer Vraag zal

ik derhalven wederom —

.

I. onderzoeken : welke Genoot?'
fchappen in ons Vaderland

,
; onder

den naam van geleerde Maaffcbappyerif,

'm die Vraag begrepe;) ^yn? r

•'^•itA 2, naar;
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2. naarfporen : of, en in hoe verre,

dezelven aan eikanderen eenig binder

toebrengen ?

3. overwegen : welke fchikkingen ,

en welk plan van fameniverking, alle

hinder zouden kunnen wegnemen en
voorkomen ?

EERSTE HOOFDSTUK,

Onderzoek: welke Genootfchappen in

ons Vaderland i onder den naam van

GKLEERDE MAATSCHAPPYEN , in de

Vraag begrepen zyn?

Wat dit onderzoek betreft , zou-

de hetzelve wellicht overtollig fchy-

nen , naardien in de voorgeftelde

Vraag, met duidelyke woorden, de

gpzamenlyke geleerde Maatfchappyen in

óns Vaderland genoernd worden.
In myne Inleiding tot dit Antwoord

heb ik echter getracht te doen opmer-

kea eene o-nd&rfcheiding van Genoot-
:'--- • fchap-
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fch^ppen: die, hoezeer van elkandê^

ren afgezonderd, echter ali en, ter be-
vordering van den bloei van kunften

en wetenfchappen , famenwerken :

waarby men voegen kan, dat, even
gelyk niet allen den naam van geleerde

^

ofgeleerdheid bedoelende, Maatfchap-
pyen verdienen ; ook zeer weinigen ge*

^egd kunnen worden, uit enkel geleer*

de Mannen te beftaan, en hierin gelyk
te zyn aan de buitenlandfche Akade-
mien: — indien men anders door Ge-»-

leerden verdaan moete, de zoodanige
veelwetenden, die zich, door boekoe-
feningen , op taalkennis en verheve-
ne wetenfchappen alleen toeleggen

;

daarin boven hunne tydgenooten uit-

munten ; en zich door uitgegeven^
fchriften beroemd maken. — De aan^

zienlykfte Nederlandfche Maatfchap-
pyen bepalen zich niet tot zoodani-
ge geleerdheid: maar alles, wat toe-'

brengen kan tot de verheerlyking van-

het Opperwezen; de bevordering van.
den v/elvaart hunner medemenfchen f
byzonder van ons Vaderland; en der*-

halven ook, de verbetering van zee-^

vaart, landbouw, en koophandel j*^

de voortplanting der kunften, zóo^
wel



i44 Ai BONN ANTWOORD OVER

Vel als der w^enfchappen , maken
de onderwerpen uit , waarmede zy
zich bezig houden: en men kan hier-

om dezelven, ;betrekkelyk tot de vcoi'*

geftelde Vraagt gevoegiyker naar ha-

re werkfaamheid en verrichiingen ver-

deelen , in algemeenere en byzontlerei

in enkel oefenende en g^nipejime^kenciei

Maatfchappyen. - - -r-rrr"-^ ' -.r:

i J4. De algemeenere gemeemnake^^den ^

wier kring van werkfaamheid . onbe-
paald is, en die, zoowel door 'truit-

geven van ingezondene verhandelin*
en waarnemingen, als door het yoor^
ftellen en bekroonen van Prysvragen
en Antwoorden , het voorbeelci der,

buitenlandfche geleerde Akademien
naarvolgen ; en daardoor, den naam
van geleerde Maatlehappyen het mees-
te zouden verdienen: zynr,;..buiten

kyf , de hollandsghe Maatfcbappy
der weienfchappen te .Haarlem ;^ heE

^EÊUWSCHE Genoo'^fchap der weten-

Jchappen te Vlisfingen ; het Provineia-

Ie UTRECHTSCHE Gi?noo.tfcbap van kun-.

Jlen en wetenfchappen ; het bataaf-^
SCHE Qenootfchap der proefonderviudely-^

ke wysbegeerte /^Rotterdam; en tkY-
}js,^s mpedp Genoot/chap i& Haarlem i,

L-
""'

te
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te tellen; offchoon de twee laatstge-

noemde Maatfchappyen zich eenen
meer bepaalden kring van werkfaam-
heid voortï-efteld hebben.

B. De b^zondere gcmeenmakende Ge^
nootfchappen, die zich op éénen tak
van wetenfchap toeleggen ; en mede,
door het uitloven van eerpryzen

,

tot het inleveren van Antwoorden op
Prysvragen of van gewichtige Ver-
handelingen aanmoedigen : zyn voor-
namelyk; het stolpiaansche Legaat
ie Leiden; teylers eerfte Genooifchap
te Haarlem ; bet Godgeleerde Genoot^

fchap in 's Hage ; het Geneeskundige , on->

der de zmfpreuk : servandis civiBUSy

te Amfterdam ; de Geneeskundige corre-

fpondentie in 's Hage ; de Maatfchappy
der Letterkunde te Leiden; en alle de
taal- en dichtkundige Genootfchappen,

C. De bepaaldere nuttige {lichtingen^

die (door belooningen en eerpryzen)
vlyt of menschhevendheid aanmoedi-
gen en bekroonen : tot welken ds

Maatfchappy mor den landbouw ; die

voor de zeevaart ; of tot redding van
drenkelingen te Amfterdam ; voor den
koophandel en fabriken te Haarlem ; de
hüishoudelyke tak der haaRLEMschs.
XiF, DEEL, K Maat-
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^aatfchappy ; en de Teekenakademlen
behooren : offchoon geene eigen lyk
gezegde gkleerde Maatjcbappyen, be-
doelen echter, veelal, dezelfde onder-
werpen , als de algemeene gemeen-
inakendeGenootfchappen; en beflaan,
ten deele, uit Mannen van naam en
verdienlle , die ook by de andere
^aatfcbappyen Beflierders en Leden
2yn, en derzelver oogmerken bevor-
deren moeten.

D. In de vierde plaats komen in aan-

merking, de zoodanige algimeene oefe»

fienae Maatfchappyen, die op kunilen
en wetenfchappen toeleggen, en der
€igen werkfaamheid van de buiten-

landfche Akademien naarby komen ;

edoch met de onderlinge mededcelmg
van gemaakte vorderingen in dezelven,
en m^et de aankweeking van deugd en
kennis , zich vergenoegen ; zonder
door uit te gevene Gedenkfchriften
2ich eenen naam te maken : waartoe
onder anderen de leerzame Genootlchap'

fen, onder de JCinfpreiiken cofcordia
ET LIEERTJTB y en FELIT MER.'TIS y tC

Amflerdam blocijende, behooren.
E. Eindelyk kunnen mede daartoe

gerekend worden, alle die weienfcbap*
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Uevênde mindere Gezelfcbappen van
Godgeleerden, Rechtsgeleerden, Ge-
öees- en Heelkundigen, Wysgeeren,
Naiuuronderzoekeren , Letterminna-
ren , of voorilanders en beoefenaars

van kunften en wetenfchappen : die,

alhoewel geene aanfpraak makende
op den grootfchen titel van gkleods
Maatfchappyen-, echter van geen min-
der nut zyn, en aan de oogmerken
der algemeene gemeenmakenden be-

vorderlyk kunnen zyn: waarom zy,
^oo ik vertrouwe, door den opgever
der Vraag, en door het Genootfchap-
by de nadere bepaling derzelve, niec

geheel buitengedoten v/orden.

De vereenigde arbeid , en eikan-
deren niet verhinderende pogingen ,

van alle deze verfchillende nuttige
Genootfchappen , moesten niet mis-
fen van gewenschte gevolgen te zyn

:

en ons Vaderland kan zich zoo veel
als andere Natiën beroemen, niet al-

leen in vorige eeuwen groote man-
nen voortgebracht te hebben ; maar
ook nog heden werkfame verllanden
in zynen fchoot te kweeken : die in

ftaat zyn, om genoegfamen voorraad
yau ietcerarbeid , eu vruchten vaa
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kunde en ondervinding op te leveren.

Het overwegen van dit alles moet
dan, biiiyk, tot de volgende beden-

king en naarfporing aanleiding geven.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Naarfporifig: of, en in hoe verre,

de genoemde geherde Mantfcbappyen
eikanderen eenig hinder tcehrengen?

Eene , enkel oppervlakkige , be-

fchouvving der voorgeftelde Vraag ,

kan en racet den lezer m twyfei en
vervv^onderd doen itaan ! Immers mis-

^iinr.en, noch betwisten de geleerde,

Maatfchappyen eikanderen niet hare
Itichring, en m ftand houding; zy vin-

den allen, tot hiertoe, welmeenende
Befchermers, Begunftigers, Voorilan-

ders, enBeftierders: — het ontbreekt
geen van allen aan een groot genoeg
getal bekwame Leaen: — zy bepa-
len eikanderen niet in de keuze der
op te gev ene Prysvragen ; noch in

de wyze van gemeenmaking harer
verzamelde Waarnemingen en Ver-
handelingen ; — zy zyn allen werk-
iaam, terwyl 2y aan eikanderen eene
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volkomene vryheid overlaten, om naar
goedvinden , op de meest mogelyke
wyze, faam te werken, ten einde het
algem.eenedoel te bereiken! Het moet
derhalven, ten zy ik my bedriege^
zeer bedenkelvk worden: of niet de
geleerde Maatfchappyen meerder hin-

der aan zich zei ven , en dus mede
aan het bedoelde einde; dan wel on-

' deriing aan eikanderen toebrengen :

welk eerile my in het voorledene jaar

waarfchynlykst voorkwam ; waarom
ik dan ook toenmaals meer onledig
was met het opgeven derbyzondere,
dan wel der algemeene verhinderin-

gen.

Het aanzienlyke Zeeuwfche Genoot-
fchap fchynt van andere gedachten:
of verlangt, in de eerile plaats, het
vooronderllelde aleremeene en onder-

linge hinder uit den weg geruimd en
voorkomen te zien. Ik zal hierom
dan ook thans wederom een tweeder-
lei hinder in aanmerking nemen :

I. waardoor de geleerde iVlaatfchap-

pyen onderling elkanders 'voerkr

jaamheid belemmeren kunnen?
II. waardoor zy niet alleen zich zel-

ven nadeel doen; —^ maar tevens

K 3 ook
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ook het algcmeene, en dus mede
elkanders rust bedoelende oogmerk
verydelen?
Voor en aleer ik hieromtrent in

breeder onderzoek trede , moet ik;

yoor?.f aanmerken

:

1, Dat alle byzondere geleerde Ge*
nootfchappcn, die zich niet op één' en
dcnzeltden tak van wetenfchappen of
kunflen toeleggen , eikanderen niet

hii derlyk zyn kunnen ; ook alsdan

niet, wanneer zy door den arbeid van
dezelfde werkfame Leden onder-
(leund worden: mits de op zich geno»
tnene taken dezer Leden niet te

^eer vermeenigvuldigd, en daardoor
onuitvoerlyk worden. De Maaijchap-

py der nedepxandsche letterkunde en
die van den landbouw , die veelal de-

zelfde Leden hebben , kunnen hiervan

t»en voorbeelde ftrekken.

2. De byzondere Maatfchappyen, die

zich omtrciit ééne en dezelfde weten*-

fchap of kunst bevlytigen, zullen elk-

snderen even min beletCel geven , in-

dien zy zich elkanders w;^r^f?ifi^f Leden
niet berooven. De naaryver , die

Jiaar deed geboren worden, en voort-

duren^ moge dezelven aanzetten, om
door



DE GELEERDE MAATSCHAPPYEN. I^ï

/ door werkfaamheid elkandercn voor-

by te flreven ; maar diezelfde loflyke

naaryver word alsdan een nuttige?

prikkel , om allen , tot bevordering
^ van het eendemmig bedoelde einde

,

aan te fporen. De taal- en dichtlie-

vende Genootichappen hier te Lande^
en dikwyls in eene zelfde Stad, drek-;"

ken hiervan ten bew^/ze.

3. Hetzelfde is waar ten aanzien

van die algemeene Geriootfchappen van
wetenichappen en kunden , die zich

,

alleen tot oefening en gulhartige me-'

dedeeling van gemaakte vorderingen,'

bezighouden; en, offchoon in eene
zelfde Stad, en met dezelfde Leden,
eikanderen echter tot hun oogmerk
niet hinderlyk zyn: indien mair een
toereikend getal van werkfame Le-
den , elkandcren in den letterarbcid

behoorlyk blyft 'oervan^en. Ik ' kan
my hierby , ten voorbeelde , op de

. reeds bovengenoemde beide Ai'nder-

damfche Genootfchappen beroepen

,

onder de Zinfpreuken Concordia et Li'

öertare; cnFelix meritis\ in welker Ver-
gaderingen dikwyls dezelfde uitmun-
tende Dichters en Redenaars hunne
keurige Verhandelingen voordragen.

K 4 4.
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4. Alle dc2e, zoo algcmeene als

byrondere oeJtnev.de., Gejioptkiiappen
kuiin.en eri--/>">oecen daarentegen na-

deel tDebrengen aari de -gemeennm-
kende aigcniecr>^r^- Maatibhappyen;
waTjncer 23?; de 'Lt'iici'ith .

van. hui 1 nen
letter- of KUMStarbeid , in den Ichoot

der laatstgenoemden niet uititurten :

masr die voor zich zelven behouden;
t'eeniger tyd eigene Gedei klchriften

uitgeven; of hunne Verhandelingen
en Waarnemingen, ter gemeenma-
king ,' aan de opilellers der Tydfchrif-

ten overgeven.

5. Het Z)n\ echter inzonderheid de
nlgenieme ^(mceTmiakendc en Provin-

ciale Maaiichappyen : die onderling
aan elkanders werkfaamheid , en aan
die der byzondere gemeenmakende
Genootfchappen,; maar niet minder,
aan hun gemeen doel, hinder geven:
wanneer zy , boven het niOgelyke ,

hare zucht tot het bevorderen van
den bloei en de uitbreiding van alle

vvetcnfchappen en kunlien , evenzeer
wenfchen uit te ilrekken; en, met een
veel te goed vertrouwen , van alle kan-

ten geleerde Verhandelingen inwach-
ten: in welke hope zy zich by de uit-

komst
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komst te leur gefield • vinden : waar-

van de reden geene andere zyn kan,
dan dat zy zich door haar getal , maar
tevens door haren oorlpronglyken
aanleg f eigen aart, byzonder belang

y

en onbepaalde werkzaamheid <, onder-[

ling ben^decJen; en, het gene ik 'er.

tegen wil en dank moet byvoegen,
misfchien door een fonityds te wille-

keurig befluur ^ niet altoos opgevolgde
wetieu , en onvoldoer.de aanmoediging

^

de achting en het credit voor de ge-

leerde Maatfchappyen in ons Vader-
land, by onze eigene Landsgenooten,
doen verminderen.

: 6. De .wehneenendfte yver, die de
achtbare Maecenaten en Beilierderen

dezer geleerde Maatfchappyen aan-

2,ety om rie 1.1 bloei derzeh/en te bevor-
deren , kan het algemeene en voortred
lyke doel nimmer naar w^ensch berei-

ken : indien niet de lust ter werk-,
faamheid tot alle de Leden zonder
onderfcheid doordringt ; en alle be-
kwame Vaderlandlche geleerden en
kunllenaars , tot bereidwillige mede-,
werking , niet overgehaald worden.
Diezelfde Maatfchappyen misfen daar-
enboven in de bereiking harer oog'-.i

K 5 mer:
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merken : indien zy haren oorfprong-
lyken aanleg en wetten , die reeds

van tyd tot tyd veranderingen onder-
gaan hebben , verder willen doen gel-

den , dan tot in ftand houding van
bare ftichting en voortduring"; die

door nog meerder noodzaaklyke ver-

beterins^en , naar de omllandigheden
gefchikt, niet ondermynd worden.

Weiverre van uit loutere bedil-

^ucht de ioflyke inftellingen der aan-

zienlykfte en geleerde Maatfchappy-
cn, door deze voorafgaande aanmer-
kingen en myn volgend onderzoek,
aan te vallen; is het alleen, ter voldoe- 1

'ning aan de Vraag, en aan het nader
geëischte , omtrent de onderlinge ver-

hinderingen , dat ik het wage, vry-

moedig en befcheiden, dat gene voor
te dragen , wat de wetten der geleer-

de Maatfchappyen, die door den druk
zyn gemeen gemaakt, vergeleken

jnet de diplomata der Leden, met de
Jaarlykfche programmata, en uitgege-

vene Gedenkfchriften; gevoe^^d by her-

haalde gefprekken met onderfcheidene

werkfame Leden, en eenige genoeg
bekende gevallen; my hebben doen
belluit£n de ware en wettige redenen

te
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te zyn , om welke de by het aanzien*
lyke Vlisfingfche Genootfchap voorge-
ftelde Vraag, de uitloving van eenc
gouden eerprys konde en .moest verr-

dienen. 'oy

ï. Ik bepaal my dan vooreerst tot
de verbinderin^en , welken de geleerde
Maatfchappyen onderling aan elkanders
byzondere werkfaambeid toebrengen,
en die daardoor belemmeren kunnen;''

a. Het getal behoort voorzeker on*
der de oorzaken dezer verhinderin-
gen geteld te worden. Immers, indien
men dan kleinen plek gronds, dien ons
Gemeenebest beflaat, in vergelyking
met de uitgeftrekte Keizer- en Ko*
ningryken in aanmerking neemt; ert

daarby den Koophandel , die verre
' het grootfte gedeelte onzer medebur-
geren, in de handeldryvende Gewes-
ten, dagelyks bezig houdt: moet men
zich billyk verwonderen, dat men,
in (lede van ééne algemeene neder-
LANDSCHE Maatfcbappy, of Akademie
van kwijlen en wetenfchappen, 200 vele
afgezonderde. Provinciale, en ande-
re Geleerde, of Kunstgenootfchap-
pen heeft- zien oprichten j en dat 'óc
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nog meerder kunnen opkomen. Hoe
grooter ondertusfchen het gcral dtr-

zelven word; en zy zich dezcitce man-
nen van kunst oi geleerdheid .toi Le-
den verkiezen en aanwmneii; otdeztii
c'aardoor meer dan ééne gelegenheid
bekomen, ja verbonden worocn, om
hunne Verhandeiing-rn en Waarne-
iningen in.:te zenden : moeten ook
daardoor de' vruchten van letterar-

beid meerder verdeeld geraken ; en
door iedere gemeenmakei.de Aiaat-

fchappy , fchaarfcher voorraad voor
hare Gedenkfchriften ingezameld en
opgelegd worden.

b. De oorfpronglyke aanleg, en ei-

gen üart der Nederlandfche geleerJe
Maatichappyen , is daarenboven van
die der buitenlandfche beroemide Aka-
demien en Genootfchappen geheel
verfchillende. By dezen is het meest-
al de wyze flaatkunde van een' Vorst,
die, met zoodanige hoogere kvveek-

-fcholen te ftichten , buitenlardfche

en andere geleerden en kuniienaars,
door aanzienlyke jaarwedden , naar
zyne Staten lokt; en daardoor, met
den bloei en de uitbreidm^ van kun-

ften en-weteiiTchappen ,..de welvaart
van
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van zyn Land bevordert : waarby de
verplichting , die zyn gezag en goed-
heid op alle die Leden , by hunne
verkiezing en aanilelling legt, hen
werkfaam houdt; en zy fomwylenj
door 's Vorilen voorbeeld , des te

meerder worden genoopt en aange-
moedigd. Daartegen is het geen Hoog
gezag , 't welke de geleerde Maat-
Ichappyen in ons Vaderland heeft doen
geboren worden : neen ! dezelven
zyn alleen aan den weetlust, en prys-
lyken yver van inboorlingen en an-
dere ingezetenen, haren opkomst en
voortgang verfchuldigd ; terwyl de
achtbare Magiftraten der Steden, en
de hoogaanzieniyke Landsregeringen

,

een genoegen ftellen , in zulke lofly-

ké ondernemingen op de meest mo-
gelyke wyze te begunftigen. In zulk
een Land, waarin de kunst- en weten-
fchaplievende Genootfchappen , zon-
der opgelegde verplichting, vrywillig
werkiaam zyn, zoude echter eene on-
bepaalde en buitenfporige vryheid

,

zoo van belluur als werkfaamheid, het
eene ot andere geleerde Genootfchap
kunnen doen uicfpatten; en hierdoor:
niet alleen biüyk misnoegen by de

ove-
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overigen verwekt ; maar ook het alge-

meene doelwft van nuttige werkfaam-
heid, eindelyk, uit het oog verloren en
verydeld worden: waartegen, onge-
twyfeld , het aanzienlyke Zeeuwfche
Genootfchap, door de gevraagde en
naderhand bepaalde Ichikkingen ,

wenscht te waken.
c. Het byzondere belang van iede-

re algemeenere en gemeenmakende
Maatfchappy; om zich te volmaken,
uittemunten , en anderen voorby te

ftreven ; kan gewis onderling hinder
toebrengen : naar mate eik zoodanig
Genootfchap, omtrent zyne fchikkin-

gen en verrichtingen , willekeuriger

handelt; en de overigen het recht be-

houden, om (op hunne beurt) even-
eens te werk te gaan; zonder eenige
voorafgaande rugfpraak en onderhan-
deling, welke door de oorfpronglyke
grondwetten fchynen gevorderd te

worden.
d. De onbepaalde krin^ van werk"

faambeid , door het zelfbelang aan
de algemeene en Provinciale Maat-
Ichappyen vcorgefchreven; en welke
aan de Haarlemfche Maatfchappy voor-
deel gaf, zoolang zy zich, in de eerste

vyft
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vyftfen jaren, van 1752;; tot 1767I
als de eenige en algemecne Neder*
landfche geleerde Maatichappy mocht
befchouwen , en nog geene mededingt
fiers naar haren roem had. Diezelfde
onbepaalde kring van" werkfaamheid
moest terflond een onvermydelyk on*
derling hinder aanbrengen, zoodra de
omftandigheden veranderden; en ook
andere Maatfchappyen , langs geiyke
wegen, naar 'r zeilde doeleinde tracht-^

ten te (Ireven. — Om hiervan eea
fprekend bewys by te brengen: niets

was natuuriyker, dan dat eenfoortvaïj
volgzucht, die aan de meenigvuldige
geleerde Genootfchappen, zoo hier als

elders, hetbeftaan gaf, ook alle dezei-
ven tot het opgeven van Prysvragen
deed befluiten: en de keuze der on-
derwerpen daartoe, van tyd tot tyd,
meer deed overhellen naar de zoo-
danigen , die niet alleen , ingevolge
der wetten , de voor het Vaderland
meest nuttige voorftellen; maar ook
de merkwaardigfte natuurverfchynfelen
betroffen.

. De buitenlandfche geleer-
de Akademien , die zich voornaamlyk
der verhevene en proefondefrvmdelykc
wysbegeerte bevlytigen, gaven, in de

laat-
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laatfte jaren , een verleidend voor-
beeld : en wel ras za^ men ook de
Nederlandfche gemeenmakende alge-

meene Maatfchappyen , zich op de
zoogenoernde barnlleenkracht , en op
de nieuwere lachtkennis toelei^gen

;

en daarover, als om ilryd, Prysvra-

gen uitfchryven : met dat gevolg , dat

de bekwame liefhebbers der procfon-
dervindelyke Natuurkunde onder on-
ze Landsgenooten , de handen zoo vol

werk kregen , dat zy genoodzaakt
werden hunne pogingen te vereeni-

gen, om de noodige proe\''en te ne-

men , en hunne antwoorden , vóór

den te kort bepaalden ty-i, uit te wer-
ken en in te zenden. EcJie van den
Koophandel ontleende, en noodzaak-
lyk gewordene compagnieicha^' van
fchryvers : waarvan men te voren

,

noch hier , noch by buitenlandfche

Akademien , geweten had; en die ,

hoewel federt by ons in zwang ge-

raakt, alleen aan den overhoopten ar-

beid is toe te fchryven! terwyl daar-

door aan diezeltde werkiame mannen
geen tyd overgelaten word , om aan

het inzenden van andere uitgewerkte

Hukken voor de Maatfchappyen te

«denken I e*
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e. Eene onbepaalde keur omtrent
prysvragen , zonder eenige vooraf-

fpraak met eikanderen te houden

,

kan niet anders dan onderling hinder
ten gevolge hebben, indien het gelyk-

tydig voorltellen van gelykfoortige vra-

gen niet ras ontdekt word: gelyk in

het jaar 1774. tusfchen het Zeeuwfche
en het Bataaffche Genootfchap plaats

had : 200 als het ook niet te verwon-
deren zoude zyn, indien zulks meer-
malen gebeurde. De mindere Ge^
nootfchappen en geleerde gezelfchap-

pen , die in hunne kunst- of- letteroe-

feningen alleenlyk voor zich zelven
werkfaain zyn , kunnen eikanderen
-Zulk een hinder niet toebrengen. De
.buiteniandfche Akademien en Genoot-
fchappen Ipopen insgelyks minder ge-

baar daarvan, uit hoofde van derzel-

rver minder getal in een en 't zelfde

jand; maar daarenboven, omhetvoor-
naamfce doelwit , en den inhoud hun-
iL^x gedenkfchriften ; waarvan nader.

•; f. De Maatfchappyen zouden on-

j)etwistb.aar • eikanderen geen minder
hinder toebrengen , indien plaats had
het gene door het Genootfchap, in

iiet voorbeding der wederopgegeve-
•.^iF» D&EL, " L ne
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ne vraag , is afgekeurd geworden :

naamlyk indien de eene Maatfchappy
van de andere, of van eenig opper-

bewind, afbanglyk gemsiokt werd. Dan
ik weet niet, dat eenige geleerde IVlaat-

fchappy zich zooverre gezocht hebbe
te verheffen; of dat men van elders

fetrachthebbe, om eenig opperbewind

y de Maatfchappyen in te voeren:

indien niet, waaraan ik liefst twyfele,

de een of ander werklooze Beftierder,

^ich te veel boven de werkende Leden
verheven waande.

g, Eene vraag , my (voor eenigen

tyd) door een' geleerden vreemdeling
gedaan , was misfchien niet geheel

ongegrondt : naamlyk "hoe het toe-

5, kwame , dat by de geleerde Pro-

„ vinciale Maatfchappyen in ons Va-

„ derland, in vergelyking met andere

„ Akademien van wetenfchappen, zoo

5^ velen, en naar evenredigheid meer-

„ dere Be(lierders , dan Leden geteld

55 werden''? waarop ik niets gevoegly-

ker wist te antwoorden, dan dat onder
het getal der Heeren Directeuren niet

alleen ware geleerde Beftierders, acht-

bare Magiftraten , en Maecenaten ,

gevonden werden; maar ook andere
ver-
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vefrrïogende begunftigers , die (in

vergelding van hunne ryke en milde,

giften) met dien titel befchonken-
werden, zonder tot geleerden arbeid^

verplichtte worden. Zoodanige Man-
nen van aanzien en vermogen , by
meer dan ééne Maatfchappy tot Be-
flierders verkoren , kunnen onmoge-
iyk de werkfaamheid , als het ware
belang van allen, even zeer helpen
bevorderen; noch de gewone ver-

gaderingen, gelyk behoorde, als Be-
liierders mede bywonen.

b. Eene andere , en voornamer oor-

zaak van onderling hinder der geleer-

de Maatfchappyen, is, zich dezelfde
bekwame en werkzame mannen van
fludie of kunst, tot Leden te verkie-

zen: waardoor zy niet misfen kunnen,
eikanderen de noodige hulp ter be-
reiking van haar doelwit te onttrekken,.

De buitenlandlche geleerde Akade-
mien en öenootfchappen verkiezen
geene anderen , dan hunne fladgenoo-
ten en werkende Leden, tevens tot:

Beftierders; en benoemen hiinne ver-

dere bekwaine landsgenooten , en
vreemdelingen van verdiensten , tot

buitenleden en correfpondenten.

h 2 Daar-
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E^aftegen worden buitenlnndfche'

groote manneii met onze landsgc^

nooten gelykgefteld ; om , naar het'

Hchynt, daardoor het gebrek van ei-

gen letterarbeid te vervullen. Door
de gelyktydige verkiezing dezer-

jielfde aanzienlyke en beroemde bui-

tenleden , hinderen de geleerde-

Maatfchappyen wederom eikande-

ren: naardien het den gewiiiigflen

fömtyds niet tnogelyk word , om
voor alle Genootfchappen , waarin hy
tot Lid verkoren word, te werkeri; en
het alleen dert verwaanden vergenoe-
gen kan, om met eenen langen fieep

van onverdiende eertitels , als varv

geleerden adeldom, achter zynen
naam te pronken.

Het is 'er ondertusfchen- wel verre

af, dat dit al het hinder zoude uit-

maken, waardoor de geleerde Maat-
fchappyen , in hare ' faam v^^erking ,

ter bevordering van den blbei en de
uitbreiding van kunden' en weten-
fchappen , riiet zoo veei mogelyk d-e

uitkomst aan hare vèrwachtin-g zien be-

antwoorden. Hiertoe oehooren onge-

twyfeld ook mede,
II.
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II. óiQ .verhindenngen : waardoor de
geleerde Maatlchappyen met alleen

2:ch zeiven nadeel doen; maar tevens
ook bet algemeene, en aus ook elkan-

ders nut bedoelende, oogmerk kunnen
verydelen.

Het aanzienlyke Zeeuwfche Genoot-
schap, en verdere geleerde Maatfchap-
pyen, houden my dan ook deze vol-

gende aanmerkingen wederom ten
goede!

a. De Dorrpronglyke aanleg , en de
^
wetten der geleerde Maatfchappyen

,

-kunnen, naar myn inzien, aan de Be-
flierfleren derzelven geen recht geven
tot onafhanglyk opperbewind. De Le-

^.den derhalven , door geen gezag ge-

^ noodzaakt om te moeten werken, zou-
-den van tyd tot tyd meerder tot werk-
jioosheid kunnen vervallen; indien niet

.piilyke wetten aan dezelven eenige

.^yerplichting tot inlevering van letter-

arbeid opleiden, voorde eer hunner
. verkiezing tot het Lidmaatfchap.

Wanneer dus de Bellierders, tot
medewerking en letterarbeid niet ver-
plicht, daarom ook geen aanmoedig

^ gend voorbeeld geven , waarop zy
2ich kunnen beroepen; 200 kan eene

L 3 te
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te groote toegevendheid oiptrent nala-

tige Leden eener Maatfchappy, niet

slleen aan derzelver, maartevens aan
het algem'eene doelende van nuttige

werkfaamheid, hinder toebrengen.

ö. Eene andere reden tot het u't-

fchryven dezer Vlislingfche prysvraag
moet ongetwyfeld geweest zyn : dat

men zoo vele groote Mannen, allerbé-

• kwaamfte BelHerders, -én andere Le-
den der geleerde iViaatfchappyen, zetd-

faam of rooit iVts zag inlfeveren voor
de gedenkfchriften , om door dezelven
gemeen gemaakt te worden : het

welke ook anderen trager moet ma-
ken; en hen, die geene Leden zyn,
niets doen inzenden; of, op zyn
best, een enkel link, om daardoor,
even gelyk fommigen door aanbe-
veling of gelchenken , eenen titel

te bekomen: waaromtrent de misluk-

king hen van alle verdere medewer-
king kan doen afzien.

c. De aanbieding van het Lidmaat-
fchap aan de fcbryvers der bekroon-
de prysantwoorden : waardoor, voor
eenige jaren, aan dezelven de gele-

genheid benomen werd , om naar

meerdere eerpry^en te dingen; doch
:t §e.:
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't gene federt is herroepen: diezelfde

aanbieding heelt niet zelden geene an-

dere gevolgen gehad , dan dat zoodani-
ge uitmuntende mannen, voor het ver-

volg, hunne weibeftuurde pennen heb-
ben nedergeiegd, en niets verder inge-

leverd; maar langs andere wegen, dan
die der geleerde gedenkfchriften, hun-
ne gaven ten algemeenen nutte heb-
ben aangewende.

d. Hoeveel eers en aanziens eene
Maatfchappy ook in het groote getal

harer Leden flelle , is dit echter hec
middel niet, waardoor zy eikande-
ren, ter bevordering van byzondere
werkfaamheid , en even zoo min ter

bereiking van haar algemeen doelwit,
zouden behulpfaam zyn: daar de on-
dervinding fchynt te leeren, dat de-
zelve , door zulk een jaarlyks aan-

groeijend getal, niet naar evenredig-

heid vermeerdert.

e, Alle Leden zyn cehter niet even
. werkloos. Eenigen leveren, van tyd
tot tyd , voortreffelyke verhandelin-
gen of waarnemingen in: anderen, niet

min pryzenswaardig, flukken van ge-
ringer belang, die zy, als voortbreng-
fels van hunnen goeden wil, ter befcha-

L 4 ying
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ving aan de geleerde Beftierders der
Genootfchappen overlaten , en ditla<it-

ite billyk verwachten. Andere werk-
fiiine verflanden zyn in de tioodzaak-

ly^heJd, om al hunnen tyd en ftudie te be-

ileden, ten einde langs andere wegen,
dan die der geleerde Maatfchappyen

,

dtn bloei en de uitbreiding van kunfteii

en wetenfchappen te bevorderen. Nog
anderen weigeren, uit misnoegen, aan

de Maatfchappyen iets in te leveren;
maar verkiezen liever de vruchten van
hunnen letterarbeid, door hulp der

tydfchriften , fpoedigcr en algerneener

bekend te maken: tot nadeel der ge-

'^dcnkfchriften, die alsdan, door ver-

mindering van voorraad, moeten in-

krimpen, en des tefpaarzamer kunnen
uitgegeven worden.

/. Het is hiörby, enter bevestiging

dezer aanmerkingen , misfchien wel
waardig eene vergelyking te maken
tusfchen den arbeid en de verrichtingen

onzer geleerde gemeenmakende Pro-
vinciale Maatfchappyen, met die dej»

l.'uitenlandfche Akademien en Genoot*
fchappen van kunlten en wetenfchap-
pen.

De Inhoud der gedenkfchriften van
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gemelde buitenlandfcbe kweekfcho-^

len van geleerdheid,' beftaat hoofd-

zaaklyk in eene verzameling van voor-
beeldige bewyzen van den eigen let-

terarbeid der Led-en, die de gewone
vergaderingen uitmaken en bywonen,,
of afwezend zynde door anderen doen
vvoorlezen; terwyl de prysvragen niet

aneer dan buitengewone hulpmiddelen
zyn , om den bloei en de uitbreiding der
wetenfchappen te bevorderen, en ook
buitenlandfche geleerden tot mede-
werking uit te noodigen. De gedenk-
fcbriften der algemeene geleerde
Maatfchappyen in ons Vaderland >

-(men vergeve het my , indien ik hiet
in dwale,) fchynen daartegen, veel-
eer aan te duiden , dat de gewone
vergaderingen derzelven geen ander
oogmerk hebben , dan het huishoude-
lyke beftier ; en dat de prysvragen ,
om welken op te geven alle de Led-

den , door jaarlyks rondgezondene
brieven, uitgenoodigd worden, de
hoofdbedoeling derzelven uitmaken. De
bekroonde prysverhandelingen beflaan
het grootfte gedeelte der gedenk-
fchriften: die, voor 't overige, gerin-

ge ver^m^lingen word-en der va-h

L 5 \Mh
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buiten ingezondene waarnemingen en
verhandelingen ; waaronder bykans
geenen gevonden worden , die door
Êeftierende Leden zelve zynopgelteld,
en op de gewone vergaderingen waren
voorgelezen en verhandeld geworden:
die dus blyken ge /en, dat aan de oor-
fpronglyke inrichting en grondwetten,
niet zoo veel mogehk, voldaan word;
en daarom ook wellicht door de aan-

zienlyke Vlisfiiigfche Maatfchappy, in

de voorgellelde Vraag, de herflelling

jdaarvan bedoeld word.

g. Het crediet en de achting voor
het beftier der geleerde Maatfchappy-
en in ons Vaderland , kan daarenbo-
ven , by elk derzelven , op meer dan
cene wyze verminderen; en daardoor
de faamwerking tot het nutbedoelende
einde verhinderd worden.
_ oc. Het kan gebeuren, en mogelyk
lieeft de ondervinding wel eens ge-

leerd , dat nu eene enkele goede waat'
neming f dan eene geheelc verhande-

ling^ op de alkeuring van één' of twee
invloedhebbende Beflierders , van de
hand gewezen ; doch naderhand , op
eene andere wyze, door den druk ge-

meen gemaakt; met algemeene goed-
keu*
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keuring van deskundigen ontfangen is

geworden: terwyl de ^laatlchappy, uit

-wier naam dezelve word teruggegc-

-ven, daardoor in geen gunftig licht,

-maar als partydig, moet voorkomen

;

^en de misnoegde fchryvers wederhoü-

den worden , om ook iets weder aan

eenige Maatfchappy , waarvan hy-

reeds lid -is of word, ter ;gemeenma-,

king m.ede te deelen.

ƒ]. Op eenen anderen tyd kan een

metsbaduidend (luk, door kundige ad-

viferende Leden afgekeurd , echter

door de toegevendheid der Beftierde-

ren, onder de gedenkfchriften eener

Maatfchappy goedgunftiglyk eene

plaats verwerven: het zy uit gebrek

aan beteren voorraad, of om andere

redenen ; terwyl een ander daardoor

wederhouden word, om iets van meer-

der gewichts in te leveren.

y. De beoordeeling dezer Hukken
vgefchiedt door de bellierende Leden
der gewone Vergadering, met of zon-

' der afgevraagd advis van eenige ande-

ren. By het verfchillen der gedachten,

moet de goed- of afkeuring aan eene

meerderheid van ftemmen worden over-

gelaten. Dat echter vooringenomen-
hei4
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;=h?^id , of bedekte partyfchappen , daar-
onder kunnen fpelen, is gants niet on-
-mogelyk omtrent infrezondene ftuk-

,k^n by e.ene geleerde vergadering: al-

waar zulks te meerder nadeel doet

,

^paar mate een fchryver zich beledigd
• acht; welk Jastüe echter de Maat-
.fchappy niet kan voorkomen , indien

zy anders het oordeel der kundigften

en onzydigften op 't oog houdt.

j!^ H^. Eene afgekeurde verhandeling kan
daarenboven nog iets goeds bevatten,

'ihet welke wel waardig was ten al^e-

-meenen nutte bekend gemaakt te wor-
den: daar echter zulk een (luk, door-

' 'gaans, ondermeer anderen van gely-

Êen rang, by de Maatfchappy wegge-
legd; en, na verloop van tyd, niet

• fneer daaraan gedacht word: het wel-

-fce den fchryver verdrieten , en hem na-

derhand wederhouden kan, om iets

rmede te deelen.

ii:. j&, Hetgene ik tot dus verre zeide,

betrekkelyk tot de ingezondene verhan-

-jdelingen en waarnemingen , is mis-

,fcbien niet minder waar omtrent de
.antwoorden op prysvragen , by eene
geleerde Maatfchappy ingekomen.
- «. Oiider een Ibmtyds vry groot
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getal derzelven , komen 'er niet mcctr
dan twee of drie by Heeren Beilierdei

ren in aanmerking, om naar den prys
te dingen ; terwyi de overigen geene
oplettendheid fchynen te verdienen l

niet tegenftaande de wetten der Maat+
fchappyen , en hare programmata, zich
voorbehouden en beloven , om daar-r

van, by wyze van een aanhanglel tot d«
bekroonde verhandelingen, gebruik te

maken; en de commisfie daartoe aan
één' of meerdere Leden van het beftier

op te dragen : aan welk pryslyk en
aanmoedigend befluit, zoo als ik vinde^

deZeeuwfche Maatfchappy in het;^//r..

en jTii". deel harer Gedenklchriften
voldaan heeft. Indien dit niet ger
fchiedt, word in de overfgen al het
^oede , en iets , het gene in de be-
kroonde Verhandelingen ontbreekt

,

over 't hoofd gezien : met dat , voor
de Maatfchappy en het algemeen bef
doelde einde, nadeelige gevolg, dat
de fchryvérs van zulke antwoorden ^

naderhand in de bekroonde prysver-
handeling die voortreflykheid niet vin-»

dende , daardoor wederhouden kun**

nen worden, om ooit iets weder ten
dienfte van het Genootfchap te onder-

ïie-
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nemen , of zich weder in zulk een
ftrydperk te wagen.

13. De ingekomene antwoorden

,

waarover de opgever der vraag het

best in Itaat moest zyn om te oordee-
len , of 'er aan zyn daarmede be-

doeld oogmerk voldaan zy ; worden
niet altoos, ten minften niet allen, aan
denzelven ter beoordeeling gezon-
den ; maar Hechts die, welken vooraf

by Heeren Beilierderen als de besten
geoordeeld worden : — ofindien meer-
der adviferende Leden geraadpleegd
zyn ; en dezen de Vraag niet uit het

zelfde oogpunt befchouwen, als de op-
gever; waardoor zy in de beoordeeling
verfchillen : moet de beÜisfing naar
hetpraeadvis der Beftierderen gefchie-

den , door de ftemmen der Leden van
de groote Vergadering, die de ant-

woorden niet ingezien hebben; of de
uitfpraak moet aan eene onzekere lot-

werping worden overgelaten. De mis-

dobbelende fchryver, en de veronge-
lykte opgever , kunnen hierdoor we-
derhouden worden , der Maatfchappy
in 't vervolg met hunnen arbeid en
raad te dienen.
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y. De prys voor eene opgegevehé
vraag word by de wetten en het
programma beloofd aan het beste of
meest voldoende antwoord , dat tegen
eenen bepaalden tyd zal zyn ingezon-

den: maar de prys word niet uitge-

keerd , om dat het Antwoord niet

juist vóór dien bepaalden dag inkwam;
of om dat het niet geheel voldoende,
dat is onverbeterlyky geoordeeld word;
hoedanigen 'er m.ogelyk weinigen zyn
bekroond geworden : daar 'er , on*-

der verfcheidene minderen, toch éêrt

meest voldoende; ja voor een gedeelte
der vraag geheel voldoende zyn kan.

Het gevolg hiervan is, dat de vraag
voor de tweedennaal voorgefteld, en
door de Maatfchappy een dubbele eer-

prys beloofd word. Edoch de eerde
Ichryver verkiest niet eene dergelyke
uitfpraak voor de tweedemaal af te

wachten : maar geeft zyne , door de
Maatfchappy zelve geroemde Vérhan-
deling, met of zonder zynen naam,
in druk ; terwyl een ander , die van
dien kans gebruik zoude willen maken,
met den beloofden dubbelen prys
moet befchonken worden. — De ver-

denking, ais of bet jiiet uitkeeren der
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praemie wel eens uit fpaarzaamheid ge-

fchiede, kan andere fchryvers van het
inzenden van een tweede antwoord
terughouden.

J** De niet genoeg onzydige bellis-

fing kan mede hinder aan het doel
der gezanienlyke Genootfchappen
toebrengen : indien een antv/oord

minder gekeurd word , het welke zon-
der geleerdheid, maar uit gecrouwe
"waarneming alleen , was opgelleld.

Ook zulk een moedeloos ichryver, tot

werkloosheid vervallende, kan daar-

door weigerig worden , om de vruch-

ten van zyne ondervinding, die hy an-

ders weizoude kunnen en willen mede-
deelen, aan eenige Maatfchappy in

te zenden.

ê. De onderwerpen der prysvragen
kunnen daarenboven van weinig ge-

wicht zyn , en hierom geene antwoor-
den worden ingezonden; — of derzel-

ver voorjlelling is niet duidelyk ge-

jiOeg, en doet daarom in de voldoen-
de beantwoording misfen ; — of,
voor de tweedene aal, met verandering

of byvoegingr^ opgegeven , kan de vraag

eene andere gedaante bekomen , en de

fchryver daardpoi: wederhouden wor-
den
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den van een tweede antwoofd. —
Öok kan de tyd, tot de beantwoording
bepaald) te kort zyn, om dezelve be-

hoorlyk uit te werken; vooral omtrenc

onderwerpen , die geene bloote^ theo-\

retifche befchouwing en redenering,

maar proefondervindelyke bewyze^^
vorderen^

;.

/; Eenige geleerde Maatfchappyeiï

in ons Vaderland hebben , daarenbo-

ven, byzondere eerpryzen toegezegd
aan de beste ingezondene verhande-

ling, waarneming, of ontdekking in

eenigen tak van wetenfchappen. In-

dien zoodanige pryzen, by de wetten

en programmata beloofd , niet uitge-

keerd worden, om dat 'er wellicht nog
beteren en meer waardigen konden in-

komen > zoo kan en moet zulk eene
fpaarzaamheid hinder doen aan het voor-

name doelwit, de bevordering van dea
bloei en de uitbreiding der kunden en
wetenfchappen : vooral wanneer den
fchryver geene vryheid gelaten word,
om daarvan elders gebruik te maken^
fiet Viisfmgfche Genootfchap alleen

deelde in 1772. twee zilveren gedenk-
penningen uit; maar hield, na het vol-,

gende jaar, op zulke beloomngin hare^
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frogtammata Bjii'ii'iG bieden. — Het
UtrechtfcheG'enootfchap heeft, in de
laatfté jaren, mede zoodanige iiitlo vin-

gen gedaan , zonder bckrooinngr. —
y^ ije Oeconomifche Tak van de Haar-'

lemfche Maatfchappy , en die voof
den Landbouw, maakten daartegen,
door zulke aanmoedigende beloonin-
gen, hare grootfle vorderingen. De
Maatfchappy tot redding van Drenke-
lingen ziet jaarlyks het getal der red*
dingen , met dat harer uitgedeelde
eerpryzen, vermeerderen : en men
bedient zich, met vrucht, van hetzelfde

middel in de mindere Kweekfcholen,-'
k. By de uitgave en gemeenmaking

harer gedenkfchriften , kunnen de ge-
leerde Maatfchappyen , mede, niet al-

leen aan zich zclven, maar ook aan elk*

anders nuttig en algemeen doeleinde
verhindering geven : het zy door ver^

traging, kostbaarheid, of onvoldoende
faamvoeging der ftukken.

I. De vertraagde uitgave kan meenig'
fchryver wederhouden, om iets in te

zenden, het welke hy gaarne fpoedi-

ger en algemeener bekend gemaakt
zag: vooral , v/anneer hy vreest inde
eer der ontdekking van iets nieuws of
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gewichtigs voor den bloei der weten-

fcHappen ,' door anderen te worden
voorgekomen. Het goede voornemen
tot fpoedrger uitgave der losfe inge-

zondene flukken, fchynt by de geleer-

de Genootfchappen , door de voor-

keur aan de prysverhandelihgen gege-

ven, verdrongen te worden. Buiccn-

landfche Akademien hebben hunne be-

kroonde flukken, {piec^s couronnées, of

Metnoires qui ont remporté Ie prix) van

den overigen letterarbeid harer Leden
onderfcheiden, en afzonderlyk uitge-

geven.
2. Niets verhindert echter meerder

de uitbreiding der kunllen en weten-
fchappen , dan de mindere verkrygbaar^

keid der hulpmiddelen; en dat dus ook
de nutcigilte verhandelingen , waarne-

iningen, of ontdekkingen, als begraven
liggen in 'de werken der geleerde

Maatfchappyen , die voor vele weet-

gierigen te kostbaar zyn , om zich de-

2elven aan te fchaffen. Hetalgemeene
nut 'der gedenkfchriften zoude voor
onze eigene landsgenooten nog minder
zyn, indien niet de opilellers der gy^/-

Jcbrlften'd,tzQ[vQ.n aanprezen, en van
]rct een'e en andere merkwaardigst ftuk

M 2 uit-
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uktrekfels maakten, en aan hetpublik
mededeelden :, dan deze, ten gêmee-
nen nutte medewerkende, iiitcrckiels

en korte fchetfen, waarmede zïcii vele

lezers vergenoegen^ verminderen den
aftrek der oorfpronglyke flukken. De
van alle kanten aangevoerde en op-
hoopende meenigte . van boekdeelen ,

van zoo vele verfchillende Genoot-
fchappen , moeten den genen affchrik-

ken , wiens beurs of ftudeerkamer niet

gefchikt zyn , dezelve allen te bekos-
tigen of te bevatten. Hoe wensch-
lyk het ware , dat de werken der ge-

leerde Maatfchappyen , in alle de Ite-

den van ons Vaderland, in openbare
boekeryen gevonden wierden; om dat

zy dikwerf den aankoop van andere
goede boeken verhinderen : zoo zou-

de mislchien de uitgever, en het fonds

eener Maatfchappy, die 'er belang by
had , daardoor te veel lyden.

3. Gebrek aan algemeene voldoening

vermindert vooral het debit van de
werken der geleerde Maatfchappyen,
zonder het welke zy de uitbreiding van
kunflen en wetenfchappen, als het al-

gemeene doel, niet kunnen bevorde-

ren. —^ 'Om hiervan overtuigd te zyn

,

lee-
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leene men het oor aan de dagelykfche

klachten van onderfcheidene geleer-

clen, of beoefenaars van kunden en
weterifchappen. De Godgeleerde; de
Rechtsgeleerde, enWysgeer; de Wis-
en Starrekundige ; de Oudheidmin-

. naar; of die der Taal- en- Dichtkun-
de; ergeren zich, de werken der al-

gemeenere geleerde Maatfchappyen,
hoe langs hoe meer, overladen te vin-

den niet Genees- en Heelkundige waar-
nemingen, en befchryvingen van de
akeligste en dikwyls toch ongeneesly-
ke lichaamsgebreken. Meenig Genees-
en Heelkundige daartegen beklaagt

zich over zoo vele AlgebraïTche bere-

keningen, die in zyne kunst niet te pas
komen. De ftillc Natuur- en Kruid-
kundige flaat , altans in vredenstyd ,

alles over , wat tot de wreede kunst
van oorlogen behoort: en de Krygs-
man, indien hy tevens geen wysgeer
is, lacht met al het fyne ontleedkun-
dige en de microfcopifche waarnemin-
gen omtrent de planten en gekorvene
dieren. De een wenschte in de ge-
denkfchriften der Genootfchappen
niet dan proeven van ondervinding
en daarop gebouwde waarheden, te

M 3 „ vin-

7
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vinden; tervvyl een ander <iaarin. meer
.voortbrengfeien van diepdenkend ver-

.ftand, vlug vernuft, of fiérlyke redene-
ring, wenscht aan te treffen. Allen be-

Jclagen zich zoo meenigmalen, dat zy,
om eene kleine verhandeling of waar-

neming van v/einige bladzyden, eenge-
Jieelf dik, en kostbaar boekdeel, meest
met prysantwoorden gevuld, moeten
koopen; en befluiten daarom, den aan-

koop niet te vervolgen : 't gene tot ver-

.mindering van het debit; maar vo.or-

r.amelyk tot verydeling van het nut-

tig doeleinde der Maatfchappy, flrekt.

4. De groote drukletten , 'die d^
boekdeelen doen uitdyden , en daarora

reeds by de Provinciale Genootfchap-
pen, nu eens voor de prysantwoor-
den, dan eens voor de ingezondene
verhandelingen, zyn verkleind gewor-
den , kunnen mede de kostbaarheid
vermeerderen; naardien de boekhan-
clclaar gev/oon en genoodzaakt is,

.om zyn voordeel, naar het getal de;*.

{)ladzyden, te berekenen.

5. De kostbare •pinten, die by eeni-

,ge verhandelingen onontbeerlyk zyn;
maar by anderen, meer totfieraad vaii

het v/erk^ dan tot wezenlyke ophel-
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dering der befchrevene gevallen 'die-

nen : kunnen en moeten medewerken

,

öm de gedenkfchriften niet voordeeli-

ger voor den uitgever te maken, en
nog minder bevorderlyk voor het al-

gemeene nuttige oogmerk der geleer-

de Maatfchappyen.
6, Wel is waar, dat velen de^ei* bo-

venftaande aanmerkingen ook toepas-

felyk zyn op de werken der buiten-

landfche geleerde Akademien en Ge-
nootfchappen: dan, daar deze laatften,

als werken van geleerdheid en voor
de geleerden , in de Latynfche of
Franfche talen opgefteld en uitgegeven

worden, geraken zy hierdoor meer-
der door geheel Europa verfpreidt

;

het welke het nut zoo wel als 'den af-

trek bevordert : terwyl daartegen de
Nederduitfcbe Gedenklchrifcen alleen-

lyk voor onze landsgenooten kunnen
dienen. Men begint echter buiten

.

's lands meerder waarde aan den letter-

arbeid der Nederlandfche geleerde
Maatfchappyen toe te kennen , en
gedeeltens daarvan m andere talen

over te nemen.
Niet ten onrechte défhalven wenscht

het aanzienlyke Zeeuwfche Genoot-

M ^ - fchap.
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fchap, en ongetwyfeld ook de verdere
Provinciale en andere geleerde Maat-
Ichappyen; ja alle medewerkende Le-
cien derzelven: dat het gemeene doel,
vooral onder onze landsgenooten y

meerder bereikt; en daartoe, door de
gczamenlyke Maatfchappyen , de noo-
dige en gevoegiykiVe ichikkingen be-
raamd worden!

DERDE HOOFDSTUK.
Overweging ; welke schikkingen ,

en PLAN van faamwerkitig , alle.

binder zonden kunnen wegnemen en

voorkomen,

In het voorgaande Hoofdfluk naar-

gefpoord hebbende : of en in hoe verre
de geleerde Maatfchappyen in ons Va-
derland eikanderen <?mg hinder kunnen
toebrengen; zoo aar^ elkanders werk-
Jaamheid als doeleinde, de bevordering
vaji den. bloei en de uitbreiding der
leunden en wetenfchappen: moet ik het
thans wagen een' ftap verder te doen,
door het voorftellen van mogelyke eii^

piet onaannemelyke fchikkingen.
" Byheteerfte voorflellen dezer 'vraas
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^;^rerden alïeen geeischt fchikkingen t

diei, onbepaald van welk eene foorc,

door dé gezamenlyke ' geleerde Maat-
fchappyen , zonder eikanderen eenig

hinder te doen, 7L0\}de,n kunnen ge-

maakt worden. By dé nadere bepa-

ling werden , als voorwaarden^ bygé-
voegd:
- zonder de eene ^aatfcbappy van de

andere i noch vnn eenig opperbeivind *,

afbans^lyk te maken : en overeenkomjiig

elks oorfprongiyke inrichting, enz,

Ik fchroome niet, by herhaling van
myn eerfte antwoord , na eene over-

weging van alle de takken van wetenn

fchap en kunst, waarmede zich de Ne-
derlandfche geleerde Genootfchappen
bezig houden; of waaromtrent zy
wenfchen werkfaam te zyn ; aan het

aanzieniyke Zeeuwfche Genootfchap,
er^ de verdere algemeenere en Provinci-

ale Maatfchappyen nogmaals in beden-
king te geven : of het ook mogelyk
?yn zoude, aan de byzondere Godge-
leerde, Rechtsgeleerde, Geneeskundi-
ge , en W' ysgeerige , zoo wel als aan de
Taal-enDichtkundigeGenootichappen,
Yoor hunne prysvragen af te flaan, al

"^at tot derzielver byzondere bedoeling

M 5 ftrek-.
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jK:rGkke,en 't gene dezen niet kunnen mis-

fen, ponder ^ich t'elken reize in deopga-
VQ voorgakomen of verhinderd te zien?

Pe byzondere en bepaaldere Genoot-
fcliappen> daartegen, kondei^zich lich-

t^Iykvrywillig verbinden , om hun een-

maal aangenomen beflek nooit te bui-

ten te gaan; en gcene andere, dan tot

d^rzclver bedoeling gefchikte, prysr

yragen uit te fchryven.

Jien^ bfielwisleiing en correfponr
dcntie . ^oude tot een bekwaam mid-
del kunnen dienen, om eikanderen,
van tyd tot tyd , gewichtige onderwer-
pen tot prysvragen mede te deelen ; en
om, indien eenige tak van wetenfchap.

of kunst fpoediger vultooijing vorder-
de-, door onderfcheidene daartoe be-
trekkelyke prysvragen , eikanderen te

yervangen en ter hulpe te komen.
ik twyfelé niet, of men zal toeftem-

men : dat hierdoor, voor de byzonde»

Pj^ gemeenmakende Genootfchappen

,

mede in de vraag bedoeld, meerdere
ruimte van ftoffe voor hunne prysvra-

gen zoude gevonden worden : en ik ge-

loof, dat men het niet minder voordee-.

lig zoude keuren , indien voor het edel-

moedige Bataviafche Genootfchap , in-

ge :-



. geyojge , dpszelfs vooxm^V^ü-Q . bedpe-

£u^ , ï-^eue ; ^ndqre prysvrggen wier-

^deEi Vporgedpld , ! dari die bepaaldely^

iot, den.lplp^. .en welvaart. dier Nede£-
landfchc YpIkplsDÜn^dienen; en met
^podaiiige'jiV ,wa?.rtop dezplve geene
byzbndere betrekking heelb sis wwr
xippr^^jde .Provinciale Maatfchappyêh
'jtha^s zicFi.zelven en'^ii4Êfen verjiijii-

dsring toebrengen.' '

f
'..[,," - ' -• ;

De pv^crige wetenfchappën", waarop
zich g'eeiie.Genoütfchappen alsnog af-

zonderlyk toegelegd hebben, en die

echter rylcen voorraad voor een gropt
getal prysvragen , gedurende vele ja-

ren, kunnen opleveren; dat ruim en
naauwlyks overzienbaar veld van be*-

reikbare . kundigheden , die de zede?
kunde, de natuurkunde, de oudheid-
^erigefchiedkunde, en meer andere voor
èe famenleving nuttige wetenfchappen
en fraaij.e kunften , van alle kanteel

aanbieden.: dezen verbeelde ik my^
d'at, by verdeeling onder de algemeenp
en Provinciale Maatfchappyen, aan der-

zelver pryslyken yver en milddadige
held overvloedige gelegenheid zouden
kunnen opleveren , tot het jaarlyks

^itloven van meer "dan. ééjaen gouden" '^

en
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en zilveren gedenkpenning : zorider

daarom gezegd te kunnen worden van
aïgemeene in byzondere, dat is, tot êé^en

tak van wetenfchap zich bepalende,
Maatfchappyen te verkeeren.

Ten einde aan de wederopgegevene
vraag, ware het mogeiyk, te voldoen,
'%é,ï 'ik thans beproeven , of 'er een
'plan van faamwerking uitgedacht kunne
Wórden , waarby het recht van onbe-
paalde werkfaamheid en befluur , en
de vrye keur van prysvragen der ge-
meenmakende Maatfchappyen in ons
Vaderland, minder verkort en beperkt
worden ?

Ecne famenfmelting der gezamen-
lyke Nederlandfche Genootschappen
van geleerdheid , tot ééne algeraeene
Akademie van kunften en wetenfchap-

f)en; zoude, by een' gelyktydigen aan-

eg van alle dezelven , op gezag der
Aïgemeene Staten , en overeenfiem-
mende Souveraine Provinciën , niet

onuitvoerlyk geweest zyn: doch als-

nu, zonder benadeeling der reeds ge-
vestigde Maatfchappyen , onmogelyk
worden ; al wilde men dezelven ook
tot Provinciale Departementen van
^ulk eene Akademie maken»

Een
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Een tweede, en naar'tmy toefchynt,,

der overweging waardig voorftel ,

is dit : of ook de drie Provinciale ge-

leerde Maatfchappyen; de holland-
SCHE te Haarlem', de zeeuwsche te

VHsJingen ; en de utrechtsche in hare

Hoofdflad; zouden kunnen befluiten:

om zich, zoo ten aanzien der keur van
fommige prysvragen , als omtrent de
verkiezing van derzelver Maecenaten,
Beftierders , en Leden , ieder tot hare
eigene Provincie te bepalen; en de be-

kwaamfte en werkfaamfle mannen on-
der hare mede ingezetenen tot den let-,

terarbeid aan te moedigen: ten einde
dus, evengelyk voor den koophandel,
door loflyke naaryver bezield , om
ftryd , met die der andere gewesten , ten
algemeenen nutte faam te werken. D^
geleerde Leden der mindere gezel-

fchappen in de byzondere (leden van
iedere Provincie, die tot nog toe niet

bekend zyn geworden , zouden als-

dan lichtelyk overgehaald worden, oni
hunnen reeds verzamelden letterat-'

beid in den fchoot der Maatfchappyen
uit te florten. Tot zulk Lidmaatfchap
zouden daarenboven ook uit andere^
en wel de naastgelegene , gewesten , de

ge:
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geleerden en kunftenaars gcnoódigd
kunnen worden , zoo lang dezen zicii

niet tot byzondere Provinciale Maat^
fchappyen vereenigden: dan ook dii

laatüe plan van faamwerking zoude
kunnen (Iryden mee de oorfprongly-

ke inrichdng der Provinciale geleerde

Genootfchapben.
Na derhalven deze vraag nogmaals

van alle zyderr befchouwd te hebben,
blyft my niets overig, dan eene inval-

lende gedachte ter toette te brengen,
en aan het meerdere doorzicht des aan-

zienlyken Genootfchaps te onderwer-
pen: of het ook mogelyk zyn zoude,
ter voldoening aan den vollen cisch der

weder opgegevene vraag; — tot een
plan vsinmeet'dere faamwerking; •— zon-

der omkeering in den oorfpronglyken

aanleg; — zonder de algemecné Maat-
fchappyen in byzonderente doen over-

gaan;— zonder de eene van de andere,

of vanéenig opperbewind, af^ianglyk té

maken; — ov^ereenkomlUg ciks oor^
fpronglykc inrichting; — en daarert-;

boven overeenkonnrcig met onzen vry-

heidllevendeo' landaart; — alle de
geleerde Nederlandiche Maatfchappy-"^

efi ca Genö3^cfcha|>pen-> af tsn min--'

l>en
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flen de gemeenmakenden onder dë^èr"

ven, toe ééne ghleerdü rkpüblïic of
GEMEENEBEST VAN KUNSTEN EN WE-
TENSCHAPPEN te vereenigen y en voor
altoos te verbinden? De nadere be-

palingen en -eifchen der vraag hebben
my op dit denkbeeld gebracht • en
doen gisfen, of wellicht de opgevei-

derzelve zulk een Vaderlandsch plan
van faamv/erking mocht bedoeld heb^
hen.

De mogelykheid van zulk een ontwerp'

fcheen my toe des te grooter te worden
j

toen ik hetzelve vergeleek met dett

eeiidrachtsband onzer zeven Vereenig--

de Gewesten; en met de Oostindifche
handelmaatfchappy , in onderfcheide-

ne kamers verdeeld: — waarby ik,

ter uitvoering van zulk een plan van
geleerde faamwerking, de noodzake-
iyke congresfen , of byeenkomflén

;

vergeleek met de algemeene en Pro-
vinciale Staatsvergaderingen ; met dö
Landsdagen ; de Synoden ;- de Verga*»
dering van Zeventienen der O. I. C.
en de jaarlykfche groote Vergadering
der geleerde Maatfchaopyen , en van
den Oeconomifchen Tak: welke ééit

gemeen belang ten doel hebben; en^

dooc
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door overeenkomst en fchikkirigen ^

de heilzaamfte oogmerken bevorde-
ren.

Dergelyke algemeene jaarlykfche ,

en (als ik die zoo noemen mag) ge^

leerde staatsvergaderïngen; — af-

gevaardigde Beflierders en Leden van
iedere Maatfchappy j Hoofdparticipan-

ten in derzelver geleerde werkfaam-
heid ; — een by beurten afwisfelend

voorzitterfchap onder deze voordeeli-

ge Genootfchappen / naar den rang
hunner flichting; — eene naar reden

en billykheid beflisfende meerderheid
van ftemmen , met opoffering van ei-

genbelang aan het algemeene nut ; en
zonder inbreuk op het befluitrecht der

groote vergadering van iedere Maat-
Ichappy, evengelyk zonder eenig wil-

lekeurig opperbewind in ieder derzel-

ven; — algemeen nutbedoelendefchik^

kingen , door de gezamenlyke Ge-
, nootfchappen ontworpen , en by iedere

derzelven getrouwelyk naargekoment
— dit alles , en wat meer tot eene
gemeenebestbeftiering behoort, of tot

derzelver volmaking kan toebrengen ,

op zulk een gemeenebest van letteren

^gegepast, kwan; my ten laatilen

voor

,
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vDor, het eenig mdgelyke, niet ón-
aanneemlyke , en zoo ik. wenschte ,

voldoende middel te zyn», otn al het
hinder, het welke de geleerde Maat^
fchappyen , zoo wel onderling aan
derzelver werkfaamheid , .als eik pp>
zichzelve , aan hec algemeene , ' en
dus aan elkanders doeleinde kunnen
toebrengen , weg te nemen en voor
altoos voor te.ko nen: terwylde Door-
luchtige PROTECTOR der aligecueenere
en Provinciale Maatfchappyen , ook
to.t

i

Méfcber.mer dezer . geleerde Repur
blik , zoude kunnen genoqdigd wórden,
1» Dan ook zulk een plan van faam-
werking is iiiec vry van z'Jjarighcdeh:

die, ondanks de goedkeuring des aan-
zienlyken Zeéuwlchen Genootfchaps,
gouden kunnen overblyven; zoo lang
eenigs andere geleerde Maatfchappy
mocht verkiezen, om meteene volllrek*
t^ onafbanglykheid, ook van hét alge-
jneene belang, hare geleerde werkfaam?
h^id en beftier. willekeurig :te regelen:
i5Ónder , met infchikkelykheid, tets v,an

•zulkeene onbepaalde vryheid en recht,

Öp oorfpronglyke, doch tot het alge-
meeneoogrn,et'k onvoorziene,, gebrek-»

f .r/r. mgi,, N ki-
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kige inricknin^ alleen gegronde , af te

iiaan. 'rAr'r''\

Onder de mindere zwarigheden
,

die by het uirvoeren. van zulk een ont»

werp zich opdoen, zyn de volgenden:
1. De p/aats , waar zoodanige alge-

ineene geleerde famenkomet, jaarlyks,

of 200 aikweri rioodig, te Bouden: die

(onder verbetering) beurtelings , eri

naar den rang der Maatfchappyen die

daarin deel namen, van de eene plaats

naar de andere verlegd , of by over-

eenkomst tot ééne hoofdplaats konde
bepaald worden : wanneer "zulk een
nuttig fpeelreisje tevens den geleerden
Beflierderen en Leden tot eene uit-

fpanning zoude dienen.

2'. De tyd tot het houden eener
S^oodanige algemeene 'ver^^adering :

deze zoude altoos vroeg. r zyn moe-
ten , dan de groote vergadering van
ieder der deelnemende Maatfchappyr
en; doch na dat by ieder derzelven,

6p 'voorafgaande gewone bellierings^i

vergaderingen , de prysvragen en an-

dere pointen van beraadHaging ontwor>
pen waren; om vooraf aan eikanderen
Itiedegedeeld te kunnen worden.
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Aan de overweging van zulk eene
geleerde gemeenebestvergadenng, (indien

qezelve , boven myne verkrachting,

ooit tot (land mocht komen,) zoude
ik , gelyk thans andermaal aan het
aanzienlyke Zeeuwfche Genootfchap

,

de volgende fcbikkingen, voordragen:
fchikkingen, die ten minden voor alle

nieuw opterichtene Genootfchappen
van geleerdheid zouden kunnen die-

nen; gelyk velen derzelven door ge^
vestigde Maatfchappyen reeds tot wet-
ten zyn gemaakt, en alleen noodig
hebben opgevolgd te worden. .

a. Het getal der Genootfchappen
van kunften en wetenfchappen, in een
vry land, niet wél, dan tot nadeel
van derzelver bloei, bepaald kunnen-
de worden \ ware het echter te wen-
fchen , dat de algemeene gem^enma-
kende Maatfchappyen in eene zelfde

Provincie niet vermeerderd werden :

maar daartegen de tot oefening zich

bepalende, zoo algemeene als byzon*
der-e, Genootfchappen zich des te

meerder vermeenigvüldigden; en, op
aanpryzing eener geleerde gemeene-^
bestvergadering, in alle de fteden van
©ns Vaderland opgericht werden; om

M 2 daar-.

V X
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daardoor, als door het bcsre middel

,

liet doel, de bevordering van den bloei

en de uitbreiding van kuivlten on wcten-
fciiappen , op de meest mogelyke wy-
Z,Q te bereiken: waarDy liet naarvol-
•gingwaardige voorbeeld van het ViiS"

iTngiche C^enootfchap, ten aanzien van
Zeelands hoofdllad JVlicdelburg, ook
aan meerdere plaatfen verdient gevolgd
te wordi: n ; en de zoodanige oefenen-
de Genootfchappen , overal , den naam
van iledelyke Departementen der Pro-
vinciale Maatfchappyen zouden kun-
nen dragen.

b. De aart dej; geleerde Maatfchap-
pven, overeeiikomflig met die onzer
vryheidademende gewesten , behoor-
de altoos, door eene toegevende een-
dracht, tot haar algemeen nutbedoe-
l'end oogmerk, en waar belang, ge-
leidt te worden.

c. De oorfpronglyke inrichting en
aanleg, die by het ontdekken van de
onvoorziene gebreken derzelven, van
tyd tot tyd , nuttige verbeteringen on->

dergaan heeft, konde altoos vatbaar
blyven voor het gene ter ware be-
vordering van het algemeene doel

,

piet eepilqmniig goedvinden, zoude
UU'

1. U i 1-*
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kunnen bygevoegd of veranderd wor-

c(en.

'.'d. De onbepaalde kring van werk-
faamheid der Provinciale en andeie

geaieenmakende Maatfchappyen zou-

de, zonder verkorting van ieders ver-

dere vryheid, omtrent eigene voort*

brengfels van kunst of geleerdheid ,

ten minden in zoo verre gevoeglyk
kunnen beperkt worden, dat dezeiven,

doov gelyktydige opgave van gelykfoor-

tige prysvragen, eikanderen geen hin-

der deden.

e. De algemeene en Provinciale ge-

meenmakende Maatfchappyen zouden,

zoo veel moeelyk , vermyden kun-

nen, om dezelfde mannen van aanzien

en geleerdheid zich tot h eft ierderen

en Leden te kiezen ; maar zich liefst

daaromtrent tot hare eigene gewesten
bepalen; — buitenlandfche beroemde
mannen tot correfpondencen benoe-

men; — of, in allen gevalle , tot het

lidmaatfchap benoemen alleen de zoo-

danigen, die door uitgegevene fchrif-

ten, of ingeleverde (lukken, zich toe

getrouwe medewerking bekwaam en
bereidwillig betoonden.

ƒ. By nieuw opterichtene Maat-

N 3 fchap-
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fchappyieh ^óude
, gelyk by eenige

reeds gevestigden, de titel van honorair

Lid mogel^'k gepaster dienen, om alle

vermogende en edelmoedige begun-
ftigers ien begiftigers van de verplich-

ting tot geleerde medewerking; maar
tevens van allen invloed op de beftie-

ring, uitte fluiten- het welke de acht-

bare Maecenaten en geleerde Beftierde-

ren meerder zoude onderfcheiden van
die Heeren , die met den rang van Dire-
cteuren befchónken worden , zonder in

geleerdheid of kunstverdienllen boven
'de werkende Leden uit te munten.
En , wat ieder dezer Provinciale

"en andere geleerde Genootlchappen
rceerin*t byzonder betreft:

g. Op de gewone vergaderingen z^u-
de , ingevolge der wetten en des oor-
fpronglyken aanlegs, ook onder de te-

genwoordig zynde Leden , de eigene
geleerde werkfaamheid herfleld cf in-

gevoerd kunnen worden ; om dus die

byeenkomilen der gemeenmakende
IVlaatfchappyen tevens voorbeeldig oe-
fenende gezelfchappen te doen wor-
den: waarby niet alleen de bellieren-

de, maar ook v/erkende Leden, zon-
der twyfei vlytiger zouden opkomen.
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h. De groote vergadering , of die ter

uitdeeling van de eerpryzen, zoude
misfchien (op het voorbeeld van eeni-

ge buitenlandfche Akademien ; van
de dichtlievende Genootfchappen; en
mindere kweekfcholen) ook by de
geleerde Maatfchappyen, met eenige

meerdere plechtigheid, en vergunden
toegang voor geleerden en kunftenaren

van rang, zoo wel vreemdelingen als

onder onze landsgenooten , kunnen
worden gehouden : ten einde ook hier-

door mede te werken ter aanmoedi-
ging van anderen, die nog geene Le-
den zyn; om ook hunne verborgene
fchatten van letter- of kunstarbeid ,

vrywillig, aan de Maatfchappyen ter

gemeenmaking aan te bieden.

i. De voorwaarde van aanftelling

,

om als Leden van één lichaam faam
te werken, zoude door.de jaarlykfcne

pro^rammata en rondgaande brieven
aan alle de bekwame Leden en Be-
ftierderen kunnen herinnerd worden :

waartegen het ontzeggen der eer van
het Lidmaatfchap den onwilligen niet

konde beledigen ;
— daar wettige

' verhinderingen altoos verfchooning
verdienen.

N 4 ^.
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k. Het vöornaamfle onderwerp der
beraadOagingen van eene zoodanige ge-
leerde gemeenebestvergadering; maar
tevens ook van die van iedere Maat-
fchappy; zyn thans voorzeker de ge-
leerde prysvragen:— dezen behoorden
geene anderen te zyn, dan zulken ,

-

waardoor eene oude dwaling beilreden
en wcderlegd; eene gegronde twvfeling

beflist; of eene nieuwe tuaarheid in het
helderile licht gefteld werd; met, naar
derzelver aart, de zekerheid of hoog

-

fte waarfchynlykheid daarvan te beto-
-gen en te itaven.

/. De /y^ ter beantwoording behoor-
de altoos op twee- of meerder jaren ge-
field te worden : vooral omtrent on-
derwerpen , die proefondervindelyke
bewyzen vorderen; en daardoor des te

vollediger zouden worden ingezonden.
m, Omtrentde bepaling van dentyd,

tot mzendïng der antwoorden, zoude
aan de Beftierderen overgelaten kun-
nen worden , om infchikkelykheid te

oefenen omtrent iets later ingezondene
antwoorden, die van buiten inkomen;
of boven detydig ingezondenen eenige
meerdere verdienden hebben mochten:
2:ulk eene vertraagde inzending, van

een
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een anders voldoend antwoord ,' bé*-

hoorde altans geene reden te worden,
om hetzelve daarom alleen van den
prys uit te (luiten.

n. Naardien het daarenboven van be-

lang is voor iedere gemeenmakende
Maatfchappy, dat zy, by het opgeven der
prysvragen, altoos eenig vooruitzicht

heobe op een antwoord : ware het
niisfchien wenfchelyk, dat ieder Lid-,

die eenig voordel tot eene prysvraag
aan de Maatfchappy , op haar verzoek;,

mededeelt, in ilaat en niet ongenegen
ware, om by gebrek van eenig inkomend
antwoord zyne gedachten over het-

zelve ter gemeenmaking in te leveren-ï

en behoorde tevens, by het voorflel

aan Heeren Beflierderen, den waren
znt der vraag, en zyn oogmerk met
dezelve, duidelyk op te geven; masir

ook dan in de opgave ter beantwoor- '

ding, zonder zyne toeftemming, geene »

verandering gemaakt te worden.
0. De opgever der vrage zoude van

de beantwoording , en het dingen
naar i^i^n prys , kunnen en behooren
uitgefloten te worden: ook geen mede'
dtjrjttid Lid zich ooit tot Advifeur la-

ten verkiezen; maar zelfs vermyden,
N 5 de
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de raadplegfende en beflisfende verga^

deringen by te wonen, ten emde alle

verdenking te voorkomen,
p. Aan zulk een opgevend mede*

lid zouden daartegen alie de ingeko-

rnene antwoorden kunnen toegezon-
den worden ter beoordeeling; en zyn
advis , zoo wel by Beftierderen , als

op de groote vergadering, het meest
in aanmerking komen : waardoor de
uitfpraak, en toewyzing van den eer-

prys, met de meeste biüykheid zou-
de gefchieden; de opgever der vrage,

200 wel als de fchryvers der overige

niet bekroonde antwoorden, beter te

vreden gefield worden ; en minder
noodig zyn, om over de toewyzing
der praemie het lot te werpen.

q. Het zoude daarenboven aan den
ópgever van eene voorgeilelde vrage,

by voorrang , kunnen worden opge-
dragen, om al het goede uit de niet

bekroonde verhandelingen by een
te verzamelen ; en daaruit, ingevolge

der wetten, een aanhang fel tot de be-

kroonde prysverhandeiingen te maken,
het zy met of zonder de namen en zin-

fpreuken der fchryveren. De naam des

opgevers hierby bekend gemaakt wor-
den-

I
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dende , zoude hem zulks tot geehe
mindere eer verftrekken, dat hy, döor
zyn voorgefteld vraagftuk , het doel
der Maatfchappy en het algemeene
nut bevorderd hadde.

r. ledQV adviferend h'id f den fchryver
van eenig antwoord , aan den fchryf-

ftylofiets anders, herkennende, zoudie

zich op goeden grond aan de beoor-
deeling onttrekken^kunnen; liefst eenen
anderen daartoe doen verkiezen; of,

indien zyn advis gevergd werd, het-

zelve zonder eenige partyfchap, naar
gemoede en onbewimpeld , aan de
Maatfchappy moeten mededeelen.

j. Niets zal echter meerder tot aan-
moediging der fchryveren van prysant-
woorden kunnen dienen , dan bet
jaarlyks uitkeeren des toegezegden gou-
den ^edenkpennings aan het beste ant-

woord ; en het niet fpaarzaam zyn mèt
den zilveren voor de mindere verhan-
delingen ; offchoon dezelven niet in al-

le opzichten voldaan, maar flechts aan
een groot gedeelte der vraag moch-
ten beantwoordt hebben. Het minder
volledig beantwoorde gedeelte eener
prysvraag , alsdan op nieuws voorge-
ileld , had geei^ uitioving van eenen

dub?
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dubbelen eefprys noödig; en de eferfté

fchryver zoude alsdan, ninder mis-

.iioegd, wellicht tot de volledige
.
be-

antwoording des te eerder belluiten ,

in plaatfe van zelf zyn eerite antwoord
wit te geven , en alle medewerking
voortaan der Maatfchappy te ontzeg-
gen.

t. Betreffende de van buiten inge-

zondene losfe waarnemingen en ver-

handelingen, zouden (indien ixiyn eer-

de voortlel goedkeuring mocht verwer-

ven) alle de gelykfoonige (tukken aan
zoodanige Maatfchappy ter hand ge-

field kunnen worden, die zich ^om-
trent dezen of genen tak van weten-
fchappen, het meest bevlytigde. Het
is alreeds immers niet zonder voor-

beeld , dat de geleerde Provinciale

Maatfchappyen zich meerder tot het

eene of andere onderwerp bepaald

hebben. — Dehuishoudelyke of Oeco-
nomifche Tak der Haarlemfche Maat-

fchappy ilrekt daarvan ten voorbeelde.
— Het ütrechtfche Genootfchap kon-

digt in zyn laatlle prog^ramna het voor-

nemen aan , om zich byzonder op de
befchaafde letteren , en eigenlyke ge-

leerdheid , te willen toeleggen ; en
daar-
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d5.SLVVsm zfvie <ict^yLüüna uit te geven, -"»

Het aanzienlyke Zeeuwfchc Genoot?
fchap heeft, meer dan eens, door zyne
pt'Ograrnmata en pry^vragen dQ£.n zien^

hoezeer hetzelve een byzonder be»
lanT fleldem de be\^ordering der ge-^

fchiedkunde en ces koophandels; en
ik geloof nogmaals , dat niets den roem
der Provinciale Maatfchappyen, noch
den bloei en de u.tureidin^ derkunilen
en wetenfchappcn , meerder zoude
kunnen bevorderen , dan dat zy zich,

niet onbepaald op aÜe , noch' op
ééne enkele ; maar , by onderlinge
-overeenkomst , op een mihüer (retal

wetenfchappen toeleiden , waarin zy
door de byzondere Gcnootfchappen
niet verhinderd werden. Hierdoor
alleen zoude misfchien de oprichting
•van nieawe byzondere gemeenmaken-r
de Genootfchappen kunnen worden
voorgekomen; en aan verfcheidene
rangen van geleerden meerder genoer
igen gegeven worden. — Indien ik

met kwalyk onderricht ben , arbeidt
men, reeds federt eenige jaren , aan
het ontwerp eener Heelkundige Maatr
fchappy: die, indien zy eenmaal tot

mocht kamen , der algemeenéi

Maat-.
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Maatfchappyen een nieuw hinder ZQU^

cie aanbrengen.

tt. Niet minder aangenaam zoude
het, vpor vele Leden der geleerde

Maatfchappyen , en andere beoete-

naars van kunden en wetenfchappen,
kunnen worden, indien de ingelever-

de verhandelingen en waarnemingen,
t'eeniger tyd , onder zekere hoofdver-

deelmgen van Wysgeerige, Natuurkun-
dige, Gelchiedkundige, enz. byeen-
gebracht en verzameld , werden uitge-

geven : en , indien al het Genees- en
Heelkundige, uit de reeds gemeen ge-

maakte boekdeeien der algemeene Ge-
cootfchappen , ware byeengebracht

;

of voor 't vervolg
,
jaarlyks , by ieder

derzeiven of gemeenfchappelyk, kon-

de worden uitgegeven; zouden ande-

re geleerden zich minder daaraan er-

geren; en de geneeskundigen rede-

nen hebben , om de gezamenlyke
Maatfchappyen , en de geleerde ge-

meenebestvergadering , waar zulks

beftoten werd, voor deze verbetering

in haar plan van faamwerking dank te

zeggen.
V, De uitloving en niet fpaarzame

uitdeeUng van gouden en zilveren prysr

«ie-;
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medailtes voor nieuwe ontdekkingen

of uitvindingen in eenigen tak van we-?

tenfchap of kunst, verdiende wel by
alle geleerde gemeenmakende Maat-
fchappyen , ter aanmoediging , inge?

voerd te worden.
2v. Ik herhaie ook hierby een an*

der voorflel , om alle geleerde en
natuurkundige waarnemeren , tegen

eerbelooningen , uit te noodigen, tot

het inleveren van eene bundelwyze ver-*

zameling hunner dagelykfche aantee-

keningen en waarnemingen omtrent

het eene of andere onderwerp , het

welke door de Maatfchappy , of door
eenig Lid derzelve , zoude worden
opgegeven ; en dat vervolgens deze
ingezamelde oogst aan den opgever
terhand gefield worde, om daarvan

voor de gedenkfchrilten der Maat-
fchappy, en met erkentelyke meldingp

der namen en zinfpreuken van alle

de fchryvers , eene verhandeling

faam te Hellen. Ik beken, dat door
het uitloven van zoo vele gouden en
zilveren gedenkftukken , eene Maat-
fchappy op buitengewone onkosten
gebracht word 1 -^ dan ik vertrouwe,

|a£ derzelver eenig, we^enlyk, en prys*
;

, ' waai-
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waardi^È^ doel, de bevordering van den
bloei der wetenfciiappen en kunden ,

dit meer dan dubbel zoude opwe-
gen ! — Het nut van zulk een verzi-'

meien en uitgeven der waarnemin-»

gen, door ondervinding, als de beste

leidsvrouw, opgeleverd; word inzon-

derheid bevestigd door het voorbeeld

van de Koningiyke Akadeniie der

Heelkunst te. Parys ; en door dat van

de .Geneeskundige correfpondentie in

'•6 Hage. De reeds voorlang by de
geleerde Maatfchappyen weggelegde
ftukken zouden, wellicht, nog het ee-

neen andere hiertoe kunnen bydrageni

en de Oeconomifche tak der Haar-
lemfche Maatfchappy zynen voorraad

van ingekomene , maar tot nog toe

o-nuitgegevene , prysantwoorden en

andere verhandelingen , aan de Provin-

ciale Maatfchappyen, tot zulk een ein-^

ie', op verzoek kunnen mededeelen.
x.,.De uitgaaf der gedenkfchriften

^oude misfchien de volgende fchikkin-

gen verdienen:

a. De reeds meermalen gemaakte
fplitfing der boekdeelen in twee ftuk^

l^en, waarvan het ééne de bekroonde
prysverhandelingen ; het andere de
\ .

' ver--



BE GELEERDE MAATSGHAPIpYEN. 2Ó9

verder ingezondene waarnemingen en
verhandelingen bevat : zoude alge-

meen ingevoerd; en hierdoor beide

flukken te famen, of elk afzonderlyk,

naar de keur der koopers, by den
uitgever kunnen bekomen worden.

/3. Op verzoek, of ten minften op ei--

ge kosten, der fchryveren van de esne
of andere uitgewerkte verhandeling,

koude e-en meerder getal exemplaren
derzelve afzonderlyk gedrukt ; en
tot meerder uitbreiding van die kunst

of wetenfchap , waartoe dezelve be-

trekking had , verkrygbaar gemaakt
k:unnen worden , voor hen , die de
geheele boekdeelen weigeren of bui-

ten ftaat zyn te bekostigen. Zy , wier
vermogen het toelaat, zouden daar-

door niet wederhouden worden, om
de complete werken voor hunne buc-
keryen te verzamelen. Het fonds eeiier

Maatfchappy, 't welke by de uitgave be-

lang had, zoowel ak de uitgever, zou-
de (door meerder aftrek) op die wyze
wellicht minder lyden: — en meenig
fchryver zoude niet, door weigerinjj

daarvan , wederhouden worden , om
iets aan de Maatfchappyen ter gemeen-
making aan te bieden.

xir* DEEL, O y.
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y. De fpoediger uitgaaf van zulk een
tweede Huk zoude algemeener voldoe-

ning geven.

§, Kleinere , doch niet minder dui-

delyke, drukletters zouden (buiten de
dikte der boekdeelen) de kostbaar-

heid kunnen doen verminderen.

B, De kumtplaten voor de prysver-

handelingen behoorden door de Maat-
fchappy zelve bekostigd te worden :

maar de fchryvers der verdere inge-

zondene verhandelingen zouden kun-

nen genoodigd worden, om de onkos-

ten der platen voor hunne rekening te

nemen , ten einde de kostbaarheid

der boekdeelen daardoor te verminde-

ren ; of wel , om toe te Haan , dat de
ontbeerlyk geoordeelden werden weg-
gelaten.

ï)tZQ of dergelyke fcbikkingen zyn
het , naar myn gering oordeel , die

by de gezamenlyke Maatfchappyen en
Genootfcbappen van kunilen en we-
tenfchappen , door derzelver afge-

vaardigden op zulk eene geleerde

gemeenebestvergadering, nader over-

wogen; de nuttig bevondenen be-

raamd en vastgelleld; en die by ieder

derzelven naargekumen en onderhou-
den
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den zouden kunnen worden: ten einv

de voortaan niec meer een^ hinder

,

het zy onderling aan elkanders werk-'

faamheid, 'tzyaan hetalgemeene doel-

einde, toe te brengen: terwyl zulk een
eenmaal gevesrigd gemeenebest vah
LETTEREN den roem der Nederland-

fche geleerden en kunftenaren , van

tyd tot tyd, meerder zoude doen ver-

breiden.

Indien nochtans ook zulk een plart

van (aamwerking de goedkeuring, nochi

des aanzicnlyken Zeeuwfchen Ge-
nootfchaps, noch der verdere geleer-

de Maatichappyen , mochte wegdra-
gen: — en wel te minder, naardien

de droevige ondervinding in onze da-

gen leerde, hoe ook de voorbeeldige

verbintenis van ons dierbaar Vader-
land, waaraan ik het denkbeeld van
een Gemeenebest van kunllen en
wetenfchappen toetfen dorst , bloot-

ftaat voor de jammerlykfte.fchokken
van- ondergangdreigende verdeeldhe-

den: — indien, zeg ik, hierom dit

voorgedragene ontwerp onuitvoerlyk

mochte voorkomen.; of, ter beraming
der noodzaaklyke fchikkingen ,

geen^i

zoodanige öy^^nhmften ^ algemeene
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vergaderingen konden ingevoerd
worden: 200 ftelle men, in derzelver
plaats , die vriendfchapkweekende
CORRESPONDENTIE , door de wetten
der geleerde Provinciale Maatfchap-
pyen zelven aangeprezen, en op dien
grond, reeds in het voorledene jaar,

door my voorgeilagen. — Wanneer
echter., ook zulk eene briefv^isse-
LTNG, niet met toegevendheid en
opoffering van eenig zelfbelang aan
het algemeene nut , onderfteund en ge-
houden word: oordeele ik het onmo-
gelyk^ dat immer, door de gezamenly-

ke geleerde iVi aatfchappyen in ons
Vaderland, voldoende iQh\k\i\ugQn kun-
nen gemaakt worden.

Ik eindige , en onderfchryve , ook
dit myn tweede Antwoord, met. de
toepasfelyke zinfpreuk van het Ge-
meenebest, waarin wy leven:

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT;
DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTURI

PE-:
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)vJJaderhevig aan eene ontelbare mee-
nigte van verfchillende ziekten en on-

gemakken; zien wy daardoor de ge-

noegens en het geluk van ons leven,

meenigwerf en op verfcheidenewyzen,
geftoord en afgebroken : — wel verre

is 't echter, dat wy dezelve allen met
«en even ongunflig oog befchouwen
moeten : — men vindt daaronder , die

een' langen tyd , zonder veel hinder

,

gedragen worden ;
— zelfs zulken ,

waardoor ons leven (menfchelyker wy-
ize gerproken)verlengd; en verfcheidene
andere heviger kwalen en ziekten, die

ons leven in een oogfchynelyk gevaar
t>rengen> of ten minflen door pynen

O g eu

\
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cn benaauwdheden allerbitterst ma-
ken, zoo niet ten eener.male voor^e-
Jcomer! en afgewendt, altanb merkejyk
verzacht en gematigd worden : — de-

j^en , van dien kant befcboi3wd,mag
en moet men eerder ais voorrechten
voor hetmenschdom, dan als rampen
van ons leven, aanzien.

Dat dit gefielde zyne waarheid heb-
be omtrent ó^X^odagm^ zal hedendaags
niemand, tenware hy ten eenenmale
een vreemxdehng in de Geneeskunde
zy, lochenen: daar de ondervinding
ons zoo dikwyls heeft doen zien, dat

daardoor ons lichaam van een e fcher-

pe en allerfchadelykfte ftoi gezuiverd
pn ontlast word; welke, door de
krachten der natuur naar de huid ge-
voerd, daar gekookt en uitgedreven
wordende, ons meermalen, geduren-
de een' geruimen tyd, het genot eener
aangename gezondheid laat: daar de-

ze zelfde ftof, wanneer zy in ons li-

chaam blylt woelen, en zich hier o£

daar op eene van deszelfs edelfte dee-
len en werktuigen vastzet j niet alleen

hooggaande pynen en benaauwdhe-
den

;
;naar niet zelden , (na het uitftaaa

van ^warej ziekten en ongemakken)

Si
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of na eene langdurige kwyning , of

foms ook op het onverwachtse, den
dood zelve veroorzaakt.

E^ii ditzelfde zien wy ook dagelyks

gebeuren met koortfen ; met uitflag

aan de opperhuid; mét velerlei zwe-
ren; met bloedvinnen ; met aanbei-

jen; met andere bloedingen; en wat
dies meer zy: — en, zoo ik my niet

bedriege , heeft hetzelfde ook plaats

met de zoogenaamde fpek- (a) en pap-

gezwellen (b), die ihen zoo meenig-
malen in de klieren der huid, en in den
vetrok (c) ziet opkomen : in welken niet

gelden eene overmaat van dikke, olie-

achtige, of vetachtige ilof word uitge-

ftort; die daar opgehoopt en verdikt

wordende, gezwellen maakt: welken,
wanneer zy maar voor drukking en an-

der uiterlyk geweld bewaard en behoor-.

lyk ontzien worden, meermalen jaren

feng, offchoon met eenig ongemak,
achter voor het overige onder het ge-

not eener gewenschte gezondheid , en
i^^oohet fchynt tot derzelver behoud , ge-

^ragqn worden : terwyl diezelfde ftof

,

O 4 on-

hl) Sieatomata,
(hf) Atheromata,

Vc) Pannicuiiis adi^afiWf^ mfiinhrana^ csUuIofa,.
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onder het bloed gemengd , en met
bc-tzelv^e door het gyheele Hchaam
blyvende omloopen, fomwylen in het

een e of andere van deszelfs edelfte d ce-

len zv/are verlloppingen veroorzaakt,

welken verfcheidenc hevige en gevaar*

Jyke ziekten en ongemakken voort-

brengen , die niet flechts met hoog-
gaande pynen en benaauwdhcden ver-

gezeld gaan, maar ook fomwyleti in

de gevolgen doodlyk worden.
pe waarheid van dit laatfle zal , zoo

ik vermeene , door het volgende ge-

val, waarvan ik (niet lang geleden) in

onze flad ooggetuige was, ten klaar-

llcn blyken : het welke ik , ten dien

einde , voornemens ben in deszelfs

voornaamfi:e omflandigheden te be-

fchryven.

JACOB VAN WYK, een leidekkers-

knecht, omtrent 42. jaren oud, genoot
van zyne eerfte jeugd af eene byna
onafgebrokene gezondheid : zynd^
hy, behalven dat hv voor eenige ja-

ren, als füldaat in 'sLands dienst z^jp-

de, in Zeeland, daar hy toen ter tyd
in bezetting lag , een- en andermaal
de koorts kreeg, nooit ziek geweest:

Bia^r ruim drie jaren voor ^yn' dood
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ontdekte Uy aan den rechter voet, om-
trent den hiel , eene kleine verheven-

heid, die hem, behalven datze fom--;

wylen eene lichte pyn veroorzaakte^

weinig ongemak gaf: — meenende,
dat dit alleen uit eene verdikking en

verharding van het eelt der hak voort-

kwam, fneed hy dit een en andermaal

met een mes af; en hierdoor bekwam
hy in den beginne t'eikens eenige ver-

lichting: by verloop van tyd echter

befpeurde hy , dat deze verhevenheid,

langfamcrhand toenam, en een klein

gezwel formeerde , dat de grootte en
gedaante kreeg van een' gemeenen
knikker: — tot dus verre evenwel had
het^ hem niet zeer veel ongemak ver-

oorzaakt; maar nu, meer én meer in,

grootte toenemende, begon het hem
pynel^^ker te worden , en den gang^

meer moeilyk te maken : — hierop
gaf men hem den raad, om eeneopge-
gevene plaaster daarop te leggen, die

in den eerften aanvang van eene goede^
uitwerking fcheen te zyn; wordende
het gezwel min pynelyk , en (zoo
het fcheen) eenigszins kleiner: — dus
bleef hy , by aanhoudendheid , daar-

op loopen tot het begin van het jaar

P5 17^84.
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t784. wanneer het wederom aanmerke-?

lyk grooter werd, en hem op niiiws
meerdere pyn en ongemak verwek-
te: — hierop leide hy, volgens r3a4

van een' ander', wederom eene anaere
J)]aaster daarop : doch nu met weinig

vrucht ; daar het gezwel hem thans

,

by aanhoudendheid , zware pyn ver-

oorzaakte, en hem teffens in het gaar\

zeer lastig werd: ook nam het, fchoon
iangfaam , nog al doorgaande in groot-;

te toe : en op deze wyze fukkeide hy
het geheele jaar door henen, tot aan

het einde van hetzelve ; rnaar, met
l)et begin van het volgende jaar, wies

het gezwel in kort veel fterker , en
on^e lyder begon nu, van tyd tot-

tyd, zeer hevige pyn daaraan te ger

voelen: — hierop leide hy, naar raa^

van eenen Chirurgyn , dien hy om-
trent dezen tyd over dit ongemak
raadpleegde , eene kwikplaaster (d)

^aarop: en, zoo het zich in den eer-

|ben aanvang Het aanzien , met eenigq

vrucht : wordende hetgezwel , gedurenr

de het gebruik dier plaaster, waarmede

j^y een yierdedeél jaars lang aanhield
,,

; eenigs,-

C<5^' Kmplafirim de ra^is cum Mercun\
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eenigsziTis zachter, terwyl hy nog op
het voorile gedeelte van den voet kon»-

de blyven gaan: — doch, doordien
de beterfchap by vervolg van tyd
niet merkelyk vorderde, nam hy ook
deze plaaster wederom daar af; en
leide nu, op raad van zyn' Chirurgyn^
eene pap van wittebrood , in zoete
melk gekookt , waarmede hy om-*
trent twee maanden aanhield : dan
hierby vond hy ook geene baat; maar
befpeurde veeleer , dat het gezwel

,

onder het gebruik dier pap, niet al-

leen veel grooter, maar ook hoe lan-
ger hoe pynelyker werd :. waarorn
hy ook hiervan wederom afllapte, en
'er (i-nsgelyks oj^ raad van zyn' Chi-
rurgyn) eene pap op leide van haver*
gort, viierbloemen, uijen, en oude
boter: .^i*«^ hiermede hield hy weder-
om eert' gèruimcn tyd aan; doch met
even weinig baat: wordende het ge-
iwei , onder het gebruik der middelen ,
hoe langer hoe grooter; hebbende heé
liu de grootte en gedaante bekomen
van een ganzen ei : — daarop liet
hy ook deze pap varen ; en toen werd
'ér, naar het verhaal van onzen ly-
^CTf door zyn' Chirurgyn een zeker

j
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zalfjen op gefmeerd, welks voornaam-
fte ingrediënt rattekruid (e)uas: —
dit des aqderen daags afcTenomen

,

en de afgebetene korst weggenomen
zynde , werd het gezwel in zyn' ge-
heel en omtrek door den Chirurgyn ge-

Jcarifiëerd y en toen met terpcntynülie
afgewasfchen ; vervolgens eenvoudig
verbonden zynde , werd het , na vei loop
van twee dagen , nogmaals met het-

2?elfde zalfjen befmeerd ; alles echter
met een (lecht gevolg: dewyl het on-
gemak, na dat het gezwel hierdoor
geopend was , nu hand over hand toe-

nam, en hem hoe langer hoe heviger
pynen veroorzaakte: het breidde zich
nu naar alle kanten uit , en werd bin-

nen korten tyd zoo groot, dat men,
omtrent het einde der maand Juli, het
belluit nam, om het af te binden: —
dit op de gewone wyze verricht zynde,
viel net afgebondene deel wel af; doch
binnen weinig tyds groeide het ge-
zwel wederom merkelyk aan : zoa
dat de Chirurgyn , die onzen lyder
nu behandelde, niet lang daarna be-
€toot, om het af te fnyden : — dit

ge:

"k .'.1. il., J i^vy'i'j i
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gefchiedd e met weinig bloedftorting:-^>

toen trok de overgeblevene wor-
tel binnenwaards ; 'er jormeerde zich
eene holte, waardoor men eenige
hoop kreeg, dat men nu het ongemak
welhaast zoude te boven komen: —

*

maar niet lang hierna befpeurde men

,

dat, midden uit den grond dezer holtey

een /«rigfttx uitwas opkwam: het welke,
niet genoegfaam bedwongen zynde ,

zich in het kort naar alle zyden uit-

breidde, en tot cene aanmerkelyke
grootte aanwies: d^zQ/ungus werd uid

verfciieidene kleinere vleeschklomp-
jes famengefteld, en vertoonde zich
omtrent als een groote tros, die aan
een' dunneren fleel hong: dus dagelyks
grooter wordende in omtrek, rees hy
ook tefFens tot eene aanmerkelyke
hoogte ; en federt half September,
toen de fungus bykans vyf duimen in
zyn' omtrek had, was hy op den 28,
derzelfde maand tweemaal grooter
geworden, dan voor dien tyd; en in
dien korten tyd van 14. dagen verer-^
gerde de toeftand van onzen lyder'
merkeiyk ; ja werd allerdroevigst : •

hy klaagde nu van onlydelyke pynen
;

^ie hem onopljoudelyk , nacht en
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dag , afmatteden , en nag gedurig-
lyk heviger werden : ook begon de
fungus nu van tyd tot tyd te bloeden,
vooral by het veranderen van hen
verband: en deze bloedingen^ die in

het begin van weinig aanbelang wa-
ren , v/erden dagelyks fterker , en
ontftonden fomwylen op vericheidene
plaatfen te gelyk , fpringende het
bloed een en andermaal met zoo veel

geweld, dat het, met geheeie Itralen,

uit zyn bedflede tot op de helft der
kamer fpoot.

Des nachts tusfchen den 27. en 28.

September hervattede zich de bloed-
ftorting op nieuws van zelve; en deze
was zoo geweldig , dat de lyder

,

door het groote verlies van bloed

,

flaauw werd en ftuipen kreeg :
—

men dacht niet anders , dan dat dir

toeval een einde van zyn leven zoude
gemaakt hebben: de jonge Heer gre-
VE, (wiens Vader , de Heer g. greve,
zeer kundig en beroemd Chirurgyn
alhier , op requifitie van den Heer w.
l>fi KONING, Stads-Doctor, federt den
20. September van llads wege onzen
lyder als Chirurgyn behandelde,) in

4en nackt daarby geroepen 2ynde> liaé

veel
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veel werks , om deze zoo hevig©
bloeding te flempeii; en bereikte zyn
oogmerk niet, dan met veel moeite,
door het liquor ftypticus van looff (f).— Intusichen was onze lyder hier-

door zoodanig verzwakt, en zyn toe-

ftand zoo zeer verergerd, dat de Hee-^
ren greve befloten, om ook met an*
dere Genees- en Heelmeesters over
dit ongemak raad te plegen, en der-
zelver gedachten omtrent het gene
in de tegenwoordige omftandigheden
van zaken konde en diende gedaan te
worden , in te nemen : — dus beleiden
Hun Ed. eene confultatie tegen vier
uren des namiddags, en werden door
Hun Ed. behalven bovengemelden
Heer de koning , (die onzen lyder ai
federt eenigen tyd van ftadswege ais;

gewoon Doctor behandelde,) daartoe
verzocht de Heeren j. e. romer, van
LKLYVKLD, L. VAN LOENEN, en HAR-
LiNGEN, allen Stads-Doctoren; bene-»
vens de Heeren c. vermeqlen, h,
VAN LOENEN, en j. BüYN , allen Stads^
Chirurgyns : terwyi de jonge Heer

(f) Men vindt dit befchreven 'm Zyn Ed. Do^
tjufft chemicum,] iö het fciar 1773. w GrouiiskeB ge-
drukt, /ö^, £5. 'f/ /^^^,

'^
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GREVE, dien ikfedert cenige jaren ón-
der myne beste en yverigfte leerlin-

gen tellen mocht , en die my meer-
malen in gevallen van aanbelang raad-

pleegt, my, teffens ook uitnaam
van zynen Vader, kwam vooritellcn,

om daarby tegenwoordig te ';yn.

Alle deze Heeren (de Heeren ro-

mer en HARLiNCikN alleen mtgezön-
derd , die door andere bezigheden
verhinderd werden , om zich hierby te

laten vinden) op den beüemden tyd

byeen ge':omen zynde , en den tóe-

ftand des lyders onderzoekende :

vonden wy hem zeer zwak; de pols

zeer flaauw eiy klein, doch anders-

zins natuurlyk' en gelyk, zonder de
minde koortfige beweging ; het aan-

gezicht zeer bleek , doch niet zeer

vervallen; en het oog ilond nog vry

levendig.

Zoo haast het ongemak ontbloot

werd, gaf het een' zeer benaauwden
rotftank op , en maakte eene ver-

fchrikkelyke vertooning : het befloeg

niet alleen het geheel e gedeelte van

de zool des voets; maar hing ter we-
derzyden vry ver over dezelve hene

:

sn, van den hiel begmnende, ilrektehet

zich

i

I
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èich voor-vvaards uit, tof over de helft:

van den voet: het beftond (zoo als wy*
te voren meldden) uit eene meenigte
van kleinere vleeschklompjes (g), en
had, in zyne uiterlyke gedaante, veel
overeenkomst met de buitenzyde van
eene placenta of moederkoek, die te*

gen de lyfmoeder aanligt: — op fom-
mige plaatfen was het bloedig; doch
voor het overige bleek en eenigszins
witachtig : het was verder overal gely-
kelyk zacht; en vry beweeglyk op de
zool van den voet.

Dit gezwel naauwkeurig befchou^
wende, bleek het duidelyk^ dat hee
een fungem gezwel ware; het welke
uit een klein beginfel , van tyd tot
tyd, grooter zynde geworden, tefFens
kwaad aartig was geworden; en wegens
het doorknagen der bloedvaten, die
allerwegen daardoor liepen , aanlei-
ding gegeven had tot de ontdane bloe-
dingen. Over den tegenwoordige^
aart en tOefland van het ongemak wa-
ren wy het allen volkomenlyk eensj
doch over den eerften oorfprong vielen
'er tusfchen ons vèrfchillende gedach-
ten: naardien eeri en ander onzer
xrr. DBEL.

. ,P meeii*

(g) zie Figé L
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meenden, dat het ongemak zynen eer-

Iten oorfprong verfcbuldicrd ware aan
'eene ongefleldheid van een of meer-
dere beenderen van den voet; terwyl
•anderen in begrip Honden, dat hetzd-
ve in zyn eerfte begin een gewoon
fpekgezwei ware geweest, het welke in

den vetrok onder de huid van de zool
des voets ontllaan zynde , door de ge-

durige drukking, die by het gaan plaats

had, tot zulk een' trap geklommen
was, als wy het tegenwoordig zagen.

ümtretit de behandeling en genees-

"wyze van dit ongemak, in het tegen-

woordige tydsgewricht , was men het
ook niet ten volle eens : elk onzer
flemde wel gereedejyk toe, dat rnen
in deszelfs tegenwoordigen toefland

op het enkele gebruik van geneesmid-
delen niets te hopen had; maar dat

'er integendeel alle reden was , om
te vreezen: ja dat men , uit hoefde der
zich gedurig herhalende en telkens

toenemende bloedingen, veilig mocht
vastftellen , dat , wanneer men met
in tyds, door eene ervarene heelkun-
dige hand, dit ongemak krachtdadig te-

keerging , het m 't kort met den ly-

der gedaan zoude zyn; doch omtrent
do
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de wyze, waarop dit te doen, waren
de gevoelens in den beginne verichil-

lende : de meesten onzer meenden,
dat 'er niets op ware, dan het afzetten

van het been ; — zy waren van gedach-
ten , dat men, zonder verwyl, daar-

toe behoorde over te gaan: doch an-

deren waren van oordeel, dat men,
alvorens tot dat uiterfte middel (het

welke altoos, en vooral in onzen ver-

zwakten lydeVj gevaarlyk was) te ko-
men, eerst belioorde te beproeven, of
men niet, na vooraf het gezwel, zoo
verdoenlyk, door het mes te hebben
weggenomen, deszeils wortel, of door
caujiiqiie middelen, of door het brand-
yzer zelve, zoude kminen uitroeijen;\

en dus den lyder, met behoud van
zulk een voornaam deel , als het been
is, en dat hem in 't byzonder in zyn
beroep zoo zeer te ftade kwam, van
ditfchroomelyk ongemak te verlosfen:

doch, behalve dat het, wegens de on-
zekerheid hoe diep de wortel van dit

ongemak naar binnen ging , zeer
twyfelachtig was , of deze geneeswys
wel zoude kunnen ter uitvoer gebracnt
worden, was zy ook zeer hachelykj
daar lichtelyk dezelve eene zv/aio

• .. P 2 bloed-
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bloedflo'rting konde veroorzaken in

or.zen, van bloed reeds zoo zeer uit-

geputten , lyder : daarenboven had
lïien, wegens den hoogen trap, waar-
toe dit ongemak nu reeds geklommen
was , en deszelfs kwaadar^rtigheid ,

Weinige reden, om zich te vlesjen, dat

men het zelve met den wortel, (al wa-
re het al , dat het been van den hiel

zuiver ware-,) ten eenenmale zoude
kunnen uitroeijen : — 'er was dan

,

naar hetfcheen, tot behoud des lyders

niets overig, dan de afzetting van het

been; en hoe meer men de zaak wik-

te en woog , hoe meer wy allen daar-

toe overhelden.

De vraag was nu vooral , of deze
kunstbewerking in dit geval , en in

de omftandigheden waarin onze ly-

der zich tegenwoordig bevond, aan

te raden ware, dan niet? en of men
dezelve, met eenigen grond van hoop
ecner gelukkige uitkomst, zoude dur-

ven ondernemen ?

De beHisfing dezer vraag was ze-

ker beden kelyk : en toen ik dezel-

ve overwoog y kwamen 'er by my*

twee ?;'wichrige bez varen op tegen

de afzetimg : — de ecrile was , de
zoo
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200 zeer verzwakte toeftand des ly-

ders : wiens krachten , door de her-

haalde bloedingen zoo zeer waren uit>

geput, dat het twyfelachtig moest zyn,
of wel de lyder die kunstbewerking
zoude kunnen doorflaan ; en of zyne
krachten wel toereikend zouden we-
zen, om derzelver toevallen en gevol-

gen te boven te komen: —
. hierby

.kwam nog eene andere omflandig-

heid , die in dit geval byzonderiyk
plaats had; enbyray, in de beoordee-
ling van dit geval, zeer zwaar woog:
— dat namelyk onze lyder , onder
het verhaal, dat hy ons van zyn onge-
mak, deszelfs beloop, en den tegen-

woordigen toeftand gaf, onder ande-

ren gezegd had, dat hy aan het zelfde

been , waaraan hy het hierboven be-

fchreven gezwel had, ook federt eeni-

gen tyd aan de buitenzyde , even on-

der de kuit, nog een klein knobbeltje

ontdekt had: h^t welke hem, federt

men op het voorname ongemak aan den
hiel rattekruid had aangelegd., meer
en meer pyn veroorzaakte: ~r dit knob-
beltje kwam my aanftonds voor van den-
zelfden aart te zyn, als het hoofdonge-
mak in den beginne geweest was; het

P 3 deed
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deed my denken, dat het eeneenan-
dere zyn' ooriprong had uit een e zeke-
re ongeileldheid, die in alfë de voch-
ten , ai van vroegere' lydcn , had
plaats gehad ; -en zu ks dted my vree-

zen, dat, oiïchoon wy aleens de on-
gemakken, die daaruit reeds werkelyk
ontftaan waren, door de afzetting van
het been boven het laatstg-emelde

knobbeltje wegnamen , deze ontaar-

ting der vochten zich naderhand, van
T-üeuvvs, op eene of meer andere plaat-

fen zcude openbaren , en aldaar dier-

gelvke gezwellen maken.
' By nadere overwe>^ing , kwam ech-
ter geene dezer beide bedenkingen my
voor voldoende te zyn, om van de af-

2:etting van het been af te zien. Dat in

dit £feval tegenwoordig deze kunstbe-
wcking niet alleen het vei'igfle , maar
zelfs het eenigflc middel was , om het
leven van onzen lyder te behouden,
iliond by my vast: en dat de groote
zwakheid, die by hem plaats had,
niet zoo zeer eene uitputting van
krachten was, die door het ongemak
als ongemak, en door deszehs gevol-
gen, veroorzaakt en v^an t^^d tot tyd
toegengmen wasi als wel een onmid-
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delyk gevolg van het groote verlies

van bloed, het welke hy, vooral inde
laatfte dagen, geleden had; bleek,
mynes bedunkens, klaar en duidelyk:
.daar niet alleen de pols, uitgenoinen

dat hy klein en zwak was, geenerlei

oageregeldheid of koor.Tige beweging
deed voelen; maar ook het oog van
den lyder eene natuurlyke levendig-

heid vertoonde, die ray van den be-

ginne af getroJen had ; daar zyne
kleur , behalven dat deze wat bleek
was, niets ziekelyks aanduidede; —
en daar de lyder , by. dit alles , nog in

het beste van zyn leven, en te voren
doorgaans -gezond was: fcheen het

my , met betrekking tot zyne zwak-
heid , gants met hopeloos, dat hy
en de kunstbe werking zelve, en hare
gevolgen , wel zoude kunnen door-
ftaan. — En wat de tweede zwarig-

heid betrof, die uit het kleine gezwel,
*t welke aan de kuit gezien werd ,

ontftond: deze, offchoon by my zeer
zwaar wegende , moest ons , dachc
my , niet affchrikken , om in dezen
dringenden nood dit uiterde middel,
tot behoud van onzen lyder , te be-

proeven : want, offchoon de onder-

P 4 viioj
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;vinding meermalen geleerd heeft, dat

wanneer 'er in het eene of ar.dere deel

van het lichaam een diergelyk gezwel,
a]s dit WLiS, ontftaat, en men hetzelve

wegneemt; ais dan dikwyis in het kort;

hier of daar een ander van denzelfden
aart opkomt; en dat, dit ook we-
derom wrggenon.en zynde , 'er op
nieuws elders een of meer anderen
volgen : — ja al eens gefteld zynde , dat

'er, na het doen der kunstbewerking

,

ook in dit geval , een of meer nieuwe
gezwellen ontftonden, ('t gene de uit-

komst alleen beflisfen moest,) dan kon-;

de het nog een' geruimen tyd aanloo-

pen , eer dezen zich vertoonden : -^

daarenboven konden die geformeerd
worden op zulke plaatfen van het li-

chaam, die aan mindere beweging on-

derhevig waren; en dan was het zeer

waarfchyntlyk, dat zy veel iangfamer

, in grootte zouden aanwasfen, dan hier

^an den hiel, daar het gewicht van het

geheele lichaam , het welke in het Haan

,

en vooral in het gaan , gedurig daar-

pp fteunde en drukte , buiten allen

twyfel zeer veel tot deszelfs fchielyken

aanwas en ontaarting had toegebracht;

Bw^ en dus doende zoaide de afzetting
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van het been , gelyk het dch van voren
liet aanzien, nog kunnen dienstbaar
z^m , om het leven van dezen onge-
lukkigen lyder, (voor wien anderszins
niets dan een zekere en fchielyke
dood te wachten was ,) nog een' aan-
merkelyken tyd te verlengen.
Door deze overweging overge-

haald, ftemden wy, ten laatften, ai-»

len tot de afzetting van het been; en
daar elk oogenblik van uitftel den
lyder aan eene nieuwe en allerzorge*
lykfte bloeding blootflelde, viel het
-befluit , om (tot voorkoming van dit

gevaar) dQ operatief zoo ras het maar
eenigszins mogelyk was, te verrich-
ten. -^ Dit ons belluit den lyder
^medegedeeld zynde, hadden wy het
gcnoetjen, dat hy gereedelyk daarin
toeftcmde ; met eene zeldfame be-
daardheid daarbyvoegende, hoehyby
zich zelve al gedacht had , dat het
daarop zoude uitkomen.
De jonge Heer greve , die deze

operatie, onder het oog en met by-
ftand van zynen Vader , flond te
doen, nam op zich, al den toeftel,
zoo. tot de kunstbewerking zelve, als

tPt der^elver verband, m<et den eer-

P 5 ft^
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ften in gereedheid te brengen ; en
daar het nu, na het afloopen der cori'

fultatie , reeds over half vyf uren
was , werd het tydperk van zei* uren
tot het doen derzelve bepaald.

. Qp den beibemden tyd allen by een
gekomen zynde, vonden wy onzen
lyder even bedaard als wy hem ge-

laten hadden: -— na ons vertrek met
een', Ziekentrooster, dien hy by zich

had laten komen, gefproken hebben-
de, had hy daarna eene pyp tabak ge-

rookt; en betoonde zich, by aanhou-
dendheid , zeer gemoedigd tot het on-

dergaan dezer gewichtige operatie.

De lyder uit het bed geholpen en

op een' Iloel gezet zynde , begaf de
jonge Heer greve zich aan het werk

:

H- na het feilen van het draaituig (h),

en het aanlegden van eenen fmallen

band, ter bepaling van de plaats der te

doene fnede, deed hy dezelve met een

recht mes , in de rondte omtrent ééne

handbreedte onder de knie , daardoor

de huid met het grootde gedeelte der

fpieren te gelyk doorfnydende ; en
deed ons dadelyk zien , hoe door een
recht mes, wanneer het door eene

kun-

: (h} ioaririquct
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ktindige en geoefende h'and ' beftuurd

werd, de ronde fnede ruim zoo fpoe-

dig en egaal gefchiedt , als met een

•krom , dat men anderszins gewoon is

hiertoe te gebruiken (i), — Vervol-

cgens het overige vleesch der twee py-

pen van het been, beneflens het been-

vlies , naar gewoonte met een kleiner

mes afgefcheiden en ontbloot hebben-

de, za'agde hy de beide beenpypen,

op de gewone wyze, en met de ver-

eischte behoedmiddelen, vaardig door:

hierop de afgefnedene bloedvaten ge-

zocht hebbende, bond hy dezelven

af; en daarop, door het losdr^aijen van

het draaituis:, beproefd hebbende, of

zy behoorlyk onderfchept waren, werd

de operatie door onzen jongen Heel-

meester allergelukkigst volvoerd : hy
gaf hierin veelvuldige blyken van eene

weergalooze handigheid en door en

door geoefende kundigheid ,
gepaard

met

(1) Dit wa5 de twcedemaal , dat de meesten on-

zer dezen jongen braven Heelmeester, in de afzet-

ting van het been zoo handig en voorfpoedig een

recht mes zagen gebruiken; daar hy zich van het

zelve, insgelyks met hetzelfde voordeel, heeft be-

diend in de afzetting der dye van zekeren jongman,

door hem, in zyne Obferv.'et Ouaeft. Med. Chir. in

het jaar 1783. on Ier rayne voorzitting zoo treiFelyk

«verdedigd , befghreven.
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met eene byzondere bedaardheid ,en

eene tegenwoordigheid van geest, die

:fomwylen , zelfs den allerkuadigflen

Heelmeester,, in het doen eeiier ge-

wichtige operatie begeeft.

-.\rDaar fch')ot nu niets anders over,
-dan het aanleggen van een bekwaam
•;verband, het welke door den Heer
-GREVE den Vader, dio zyn' Zoon
.ook in het doen der operatie van ryd

tot: tyd geadfilleerd had , met onge-

riiieene netheid, naar de manier van

'WHYTE , verricht werd: alleen net
•dat onderfcheid, dat hy op de ftomp
eerst eene laag van plukfel, en daarna

'ide fpons, aanleide.

f'TjNa de operatie ^ die de lyder met
een* onverfchrokken moed doorliond,

-en waarby hy niet dan zcer weinig

bloed verloor, (zynde hetzelve alleen.

•in den beginne, by het ilerker aanzet-

iten van het tourniquet , met eenigen
.meerderen aandrang, op verfcheidene

plaatfen uit het gezwel gefprongen,)

werd hy te bed gelegd, en hy bracht

den nacht zeer bedaard door, van tyd
tot tyd iers rustende.

Des anderendaags vonden wy zynen
pols vry bedaard, en hy had weinig

koorts.
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koorts , maar klaagde van gedurige
trekkingen in de ftomp.

Vrydag morgen was zyn toeftand

gewcnscht ; maar des nadenmiddags
kreeg hy toevallig , waarfchynelyk
door aandoening , een aanval van
koorts ,

gepaard met benaauwdheden
en fpnlmodiqne trekkingen door het
geheele lichaam: doch alle deze toe-

vallen bedaarden welhaast, en in de
eerile acht dagen na de operatie deed
zich verder niets buitengewoons op j

de lyder at, dronk, en (liep wel, en
hy nam dagelyks'toe in kracht-n.

Na acht dagen , toen het verband
voor de eerftemaal werd losgemaakt,
vertoonde zich de ftomp volmaakt wél;
en 'er had zich eene genoegfame hoe-
veelheid van goeden dikken etter ge-

formeerdi — by het nieuwe verband
bedienden zich de Heeren greve van
enkele drooge plukfel, zonder eenig
ander middel , en gingen in het ver*

volg op denzelfdcn- eenvoudigen voet
voort: met dat gelukkig gevolg, dat
de wond , die by aanhoudendheid ee-
nen zeer goeden etter opgaf, aan alle

kanten begon te cicatrijeren\ terwyl. in-

tusfchen de lyder nu dagelyks flerker

werd 3
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werd, en naar zyn eigen getuigenis

zich v^olmaakt wél bevond : — dit

werd ook door zyne uicerlyke gedaante
ten volien bevestigd: hy zag 'er onge-
meen wél uit ; hy had eene frisfche

kleur , en gaf alle bewyzen van ge-

zondheid: zoo dat 'er zich allerwege

hoop tot eene fpoedige en gelukkige

genezing opdeed, en ik my fomwylen
ook begon te vleijen , dat de vrees

,

die ik in den beginne had opgevat

,

(welke echter nooit geheel van my ge-

weken was , waarom ik genoeglaam
t'elken reize , als ik met den jongen
Heer greve onzen lyder bezocht, de-

zelve aan hem , over het geval en des-

zelts gevolgen iprekende, te kennen
gaf,) mocht ongegrondt zyn.

Dus ging alles , eenigen tyd , naar
wensch: de rand der wond clcatrifeer-

dsy by aanhoudenheid, zeer vooripoe-

dig; en de ettenng begon in het begin

der maand November merkelyk te

minderen: toen onze lyder, omtrent
de helft dier maand , op het onver-

wachtile, eene zware benaauwdheid en
bezetting op de borst kreeg, gepaard
met eene llerke koorts, die niet, dan
na eene herhaalde aderlating, bedaar-

f . de.
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de. — Dit toeval fchreef men, in den
aanvang , gedeeltelyk toe aan eene
koude of tocht, dien de lyder door de
plaatfmg van zyn bed gevat had; ge-
deeltelyk aan den damp van een lamp-
je , het welke hy des nachts tegen
den muur , waaraan de gordynen vast

waren, binnen dezelven had branden:
— in die onderReiling zettede men
het bed op eene andere plaats, en het
lampje werd weggenomen ; dan noch
het eene noch het andere voldeed aan
het oogmerk : zelfs konden gepaste
middelen, door den Heer de koning
den lyder toegediend, noch herhaalde
aderlatingen , hem bevryden voor
nieuwe aanvallen van benaauwdheid en
bezetting op de borst. Deze toeval-

len, dus van tyd tot tyd hervattende,
weerden gedurig heviger; en de lyder
op nieuws daarvan den 25. en 26. dier

maand aangevallen zynde , waren zy
verzeld met geweldige brakingen van
galachtige lloffen. — Van deze on-
gefteldheid des l^'d^rs kennis gekre-
gen hebbende , ging ik hem van tyd
tot tyd bezoeken, en eens en ander-
maal by hem geweest zynde , nam
lïiyne vorige vrees wederom toe.;

ja
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ja ik kwam welhaast in het vermoe»
den, of niet fomwylen diezelfde ftof,

die te voren oorzaak van het onge*
mak onzes lyders geweest was , en
die vervolgens , zoo lang de ftomp van
het afgezette been overvloedig etter-

de, zich onder de gedaante van etter,

of liever met denzelven gemengd >

ontlast had; nu daartegen, by het min-
deren der ettering, wederom binnen
het lichaam blyvende, en met de overi-

ge vochten door hetzelve omloopende,
door eene of andere onbekende oor-

zaak , in de longen , daar dog al ons
bloed doorloopen moet , was opge-
houden ; aldaar verftoppingen had ver--

oorzaakt, die de bovengemelde bezet-

ting en benaauwdheid in de ademha-
ling hadden te weeggebracht. — Hoe
meer ik onzen iyder bezocht, en alle

de omflandi^heden, die zich by hem
opdeden, naauwkeuriger naarging, hoe
meer ik in dit vermoeden bevestigd

werd: de koorts, die in den beginne
afging, bleef hem federt eenigen tyd
meest by, en was op geenerlei wys
te overwinnen: zelfs was het aanhou-
dende gebruik der kina niet alleen on-

genoegfaam, om dezelve geheel te

iL, over-
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0\^ei'meester'en, maar.zy nam zelfs,,

m

weerwil dqs aanhoiidenden gebrüiks

van den koortsbast, ..eeöér toe dan af,

meteene zichtbare vermindering van
krachten. Met den Heer de konjnq
over den toeiland van onzen lyder

fprekende, en over de oorzaak van

deszelfs tegenwoordige ongefteldheid,

deelde ik aan ZynÊd., alsmede aan

den Heer romer , Stads- en Hospi-

taal-Doctor alhier , die (op verzoek

van den Heer de koning) onzen
lyder meermalen met Zyn Ed. be-

zocht , myne gedachten mede ; en
het fcheen, dat Hun Ed*. daarVan

niet ten eenenmale vreemd waren. —
Intusfchen diende men den lyder, van
tyd tot tyd, velerlei inwendige ge-

neesmiddelen toe; zoo om de geheels

masfa der vochten te. verdunnen, als

om bepaaldelyk de verfloppingen in

de longen tegen te gaan : — en daar

.de ondervinding, vooral in de laatfte

jaren, meermalen geleerd heeft, dat

het aanleggen van ^aanfchevliegplaas-

ters tusfchen de fchouders, dikwerf

in ongemakken der longen en daaruit

ontdane benaauwdheden , eene on*

gemeene uitwerking doet; beproeff
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d'en wy , of dezen ook (bmwylen oti-

^en ongelukkigen lyder eenige ver-

lichting van zyne benaauwdheid ge-

ven mochten: maar te vergeefs. Want
offchoon zelfs de ettering een' gerui-

men tyd onderhouden werd, ging het

hy aanhoudendheid met onzen lyder

Tneer en meer achteruit : de koorts

Verliet hem nu nooit; zyne krachten

namen van dag tot ézg zichtbaar af;

^yne eetlust verminderde hoe langer

lioe meerder; hy werd dagelyks ma-
gerder ; en z)m aangezicht verviel

t)0gfchynelyk ; zyne benaauwdheden
namen meer en meer toe; tot dat hy
eindelyk, na zeer veel te hebben uit-

gedaan, op den 7. Februari dezes jaars

onder zyne ongemakken bezweek.

Dus zagen wy, in een doorgaand
bericht , hoe dit geval in zyn gantsch
beloop zich hebbe toegedragen : nu
ilaat ons nog te zien , war een ont-

ieedkundig onderzoek ons omtrent
hetzelve geleerd hebbe : — en hiertoe

Zullen wy, in de eerfte plaats, korte-

lyk opgeven, wat licht het afgezette

been ons, ter verkryging eener nadere

kennis van het ongemak aan den hiel,

heb-
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hebbe bygezet; en dan verflag dpe$
van het voornaamfie , dat wy , met
betrekking tot des lyder3 ongeftel4r

heid en ziekte, in zyn lyk ontdekt
hebben : — zullende , zoo ik my niefi

bedrieg, het eene en andere voldoen^
de zyn, om ons een naauwkeurig denk*
beeld te geven, zoo van het onge-
mak zelve, als van deszelfs gevolgen

|

en tefFens , om het gene ;k by de inlei*

ding dezer befchryving voorflelde, na-
der te bevestigen.

Om het onderzoek van het afgezet*

te been op eene gefchikte wyze t9
beginnen , nam ik eerst de maat vaa
het gezwel. Ik bevond deszelfs onj-»

trek, aan den wortel, van ruim io| dui-?

men te zyn; terwyl eene kpord, van
den hiel over hetzelve naar voren ge*
(lagen, delengte had van bykans 9^
duimen : en toen ik het gezwel op
dezelfde wyze overdwars mat, bleek;

het iets breeder dan langer te zyn;
daar de koord hier eene lengte ver^
toonde van omtrent 91 duimen : ^?-

deze metingen waren zeer gefchikt,

niet alleen om ons den juisten omtrek
van liet gezwel te leeren kennen

;

maar ook, om ons te doen zien^ hoe
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tiet van zynen wortel opryzende , zich

"haar alle kanten uitzette, en tot welk
•eene aanmerkelyke hoogte het zich

verhief. — Dit gedaan zynde , Ineed

ik het gezwel in de rondte , langs des-

zelfs wortel , met een fcheermes af:

zoo om het alzonderlyk te kunnen
"Wegen ; als om teft'ens te kunnen naar-

gaan , hoe het inwendig aan den wortel

gefteld was.

*- Het gezwel dan, van den voet afge-

nomen en gewogen zynde , werd

ï| fê zv/aar bevonden: hierop over-

gaande tot een naauwkeuriger onder-

zoek van het overgelatene gedeelte

van hetzelve, maakte ik hiertoe dicht

by den rand eene diepere infnyding in

de rondte, fcheidende dus ditoverfchot

met een klein gedeelte der gemeene
bekleedfelen en het pezige btkleedfel

der fpieren van den ondervoet (k) ;

en het gelukte my dit zoo te doen,
dat het zelve zich genoegfaam overal

vry zuiver vertoonde, en het zich in

den eerden opflag liet aanzien , als of

het ongemak zich alleen bepaalde in

den vetrok , die het zoo evengemelde
pezige bekleedfel der Ipieren van den

OU:

(Tc) aponeurojïs plantarii
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ondervoet met de huid vereenigt: doch
hetzelve nader befchouwende, fcheen

de wortel des gezweis tusfchen de
twee hoofden van het pezige bekleed-

fel naar bmnen te gaan, waarop ik die

bekleedfel meer zydwaards in de leng-

te doorfneed, en te gelyk met de
daaraan zoo naauw vereenigde kleine

buigfpier der teenen (1) van de daar-

even bovenliggende groote buigfpier

der teenen (m) affcheidde: het wel-

ke ons Ilraks deed zien, dat niet alleen

een klein gedeelte van den buik of
het vleezige deel der kleine buigfpier,

maar dat zelfs het bykomende hoofd
(n) aan de groote buigfpier , het
welke die fpier van den hiel ontfangt-,

en met zyne pezen vereenigt , was
aangedaan ; en dat de laatstgenoemde
fpier, tegen over die plaats, daar het
ongemak tusfchen het bovengemelde
pezige bekleedfel naar binnen drong,
aan hare onderzyde met eenige lang-

werpige kleine fpekgezwellen bezet

was (o). — Eindelyk fneed ik het zoo

Q. 3 even-

(1) flexnr brevis digitorum pedis

(ra) flexor longus digitorum pedis

(h) caput accesTonum ,
• .

(o) zie Fig, //.
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évèngemelde hoofd van de grootè
buigipier, by derzclver beginfeJ, van
Öen hiel af; t< flens hare pezen, die

^an het been ^&ünien, affnydende: en
daarop het eene en andere voorwaards
Van de daarop volgende banden van
He beenderen des voets affcheidende

,

bleek het, dat zoo wel het hovende
gedeelte van de groote buigfpier

der reenen, als het bandachtige be-

kleedlel dei" iieenderen van den onder-
voet, volniaakt gezond was : doende
^ich daarin niets op, 't welke naar de
minde ongefteldheid of ontaarting

Zweemde.
Dus het hoofdongemak met alle

naauwkeurigheid naargegaan hebben-
de , gingen wy over tot het onderzoek
van de kuit; waaraan ook onze lyder,

(zoo als wy reeds te voren aantee-

kenden ,) federt eenigen tyd , een
klein gezwelletje had ontdekt, dat

hem, na het herhaald' aanleggen van
rattekruid op het ongemak aan den
hiel , zeer gevoelig was geworden,
en hem federt dien tyd eene doorgaan-
de knagende pyn had veroorzaakt: —
ten dien einde de huid met een gedeel-

te des vetroks, die over de tweeling-

fpiej
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ipier (p) loopt, afgefcheiden hebben-
de , zagen wy welhaast aan het on-

derfle gedeelte, naar de baitenzyde^'

een klein witachtig gezwel , iets groo^

ter dan eene groote graauwerwt: het
welke , door my geopend zynde

,

eene witte fineer- of papachtige ftof

bevatte , in allen deele gelyk aan die,'

welke men gewoonlyk in de fpek^'

gezwellen aantreft. — Dus fcheen 'er

geen twyfel aan, of het was inde be-

ginfelen een gewrocht van dezelfde
kwade gefteldheid der vochten , die

tot het eerfte ongemak van den hiel

aan Ie ding had gegeven : — verder
befpeurden wy hieromtrent niets ,

't welke onze aandacht trok ; zynde al-

les omtrent hetzelve, naar het uiter-

lyke aanzien , frisch en gezond.
in meer dan één opzicht diende

het gedane onderzoek ons, ter ophel-»

dering van dit geval, en tot recht ver-

Üand van den waren aart en ooriprong
van dit ongemak: — over den eerften

ooriprong toch (zoo als ik te voren
reeds met een woord meldde) wa-
ren wy , by het houden der raadple-

Q.4 ging

(p) mufculus gemellui
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ging niet van dezelfde begrippen:
2ynde eenigen onzer van gevoelen,
dat het hoofdongeinak aan den hiel

zynen eerden oorfprong verfchuldigd

"«^.are . aan een' zoogenaamden ; wind-
doorn (q) , of Dederf aan het hiel-

been (r) : hetwelke door verloop van
tydzijch uitbreidende» eerst het been-
vlies (s) en de pezige banden (t)

der beenderen van den ondervoet, en
vervolgens de buigfpieren der teenen
had aangedaan : en dat deze fpieren

vervolgeiiS meer en meer ontaart zyn-
de geworden , eenfurtgeus gezwel daar-

uit ware voortgekomen ; het gene door
yerfcheidene oorzaken, vooral door
de gedurige drukking by het gaan en
ftaan , in grootte v/as toegenomen, en
naar buiten uitipattende, tot zulk een'

trap van kwaadaartigheid geklommen
v^as , als wy hetzelve gezien hadden.
Met meerdere waarfchynlykheid gaf

een ander onzer, by de gehoudene
raadpleging, in bedenking: of dit on-
gemak niet behoorde gebracht te wor-

den

(^ïj cis/caneus
(s) J>er'tofieiiri^
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den tot de zoogenaamde ofteo-Jleatoma* •

fa; waarvan men by de heelkundige
fchryveren van dezen tyd gewag ge-
ma skt vindt?, Een geval, waarvan de
ineesten onzer, voor omtrent 3. of 4..

jaren, in deze flad ooggetuigen wa-
^•en geweest: waarin de beide groote
kuitfpieren (u), in haar geheel vleezig'

gedeelte , met eene meenigte van
grootere en kleinere fpekgezwelien be^
zet waren; en waarin teffens het kuit-

been genoegfaam in deszelfs geheele
lengte bedorven of caneus was : gaf
tot die gedachten veel aanleiding (v) 1— doch van den beginne af was het
my meer dan waarfchynlyk voorge-
komen , dat het ongemak van onzen
lyder in zynen eerften oorfprong niet

anders geweest ware, dan een gemeen
fpekgezwel, het welke in den vetrok,
die het peesachdge bekleedfel der fpie-

ren van den ondervoet met de huid
des hiels famenvoegt, ontllaan zynde,
200 door de gedurige drukking, die

hy het gaan en flaan plaats heeft, als

V 0,5 door
(w) gaftrocnemii; gemellus et foleus
(v) Dit geval vindt men zeer naauwkeiirig befchré-

ven in de reeds bovenaangehaalde Ohfervationes
Med. Chir. m'tfcellaneae van den jongen Heer GREVfi^
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door verkeerde behandeling , dagelyks
grooter geworden zynde, daardoor toe

kwaadaartigheid was overgegaan ; en
heiJungeuJe gezwel , dat het onderwerp
dezer befchiyving is, veroorzaakt had.

Tot deze gedachten meende ik

meer dan ééne reden te hebben. —
Het gezwel toch had ik, by het be-

tasten, zoo beweeglyk op den voet

gevonden, dat het my gants niet waar-

fchynlyk voorkwam, dat deszelfs eer-

fte begin en voornaamfte wortel zoo
diep zat; veelmin uit het been zelve

voortfproot: hierby kwam, (en üit

was by my van veel gewicht,) dat on-

ze lyder de teenen, tot het laatfte toe,

met alle vryheid en dat zonder pyn
bewegen konde ; het welke zekerlyk

(indien de buigfpieren derzelven , die

tusfchen het randachtige beklecdfel

der beenderen van den ondervoet, tn
tusfchen het gezwel, gelegen waren,
zulk eene groote ontaarting ondergaan
hadden) onmogelyk zoude hebben
kunnen plaats vinden : eindelyk gaf het

kleine gezwelletje ; dat (zoo als wy
boven zagen) aan het buitenfte ge-

deelte der tweelingfpier van de kuit

ontiUan was , en deszelfs zitplaats had
even
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even onder de uitwendige gemeene
bekleedfelen ; veel grond om te den-

ken, dat ook het groote gezwel aaü
den hiel S:yn ^erfte begin niet in het
been , maar (even gelyk het kleine) in

de zachtere deeien , en wel in den vet-

rok, gehad had. Deze gedachte nu
Werd door het ontleedkundige onder-

zoek van het afgezette been ten vol-

len bevestigd : daar alle de beenderen
van den ondervoet, met deszelfs band-
achtige bekleedfelen , benevens de
pezen van de groote buigfpier der tee-

nen , gaaf en ongefchonden waren

;

en, daar het kleine gezwel, by des-

zelts öpeniig, een waar fpekgezwel
bleek te zyn , werd het meer dan waar*
fchynlyk , dat 'er by onzen lyder eene
zekere kwade gefteldheid in de voch-
ten plaats had j die LOt het ééne gezwel
zoowel als tot het andere aanleiding

gegeven had. Hierdoor werd myne
reeds in den beginne opgevatte vrees
voor nieuwe gezwellen zeer gefterkt:

€n dat deze niet ongegrondt geweest

2y , maakten de kwalen , waarmede
onze lyder by vervolg van tyd werd
aangetast, en die hem na eene vlei-

jende hoop eener fpoedige en gelukki-

ge
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ge genezing, ten laatsten in het graf

-Jleepten, niet alleen zeer waarfchyne-
lyk; maar, zoo ik my niet ten eenen-
male bedriege, werd dit ten volkn
zeker uit het gene ik, met den heer
DE KONING en de Heeren gikvk, na
den dood van onzen lyder in het lyk
heb waargenomen. Naauwlyks was
onze ongelukkige lyder geltorven, of
de jonge Heer greve , door eene al-

lerpryslyktle leergierigheid gedreven,
gaf zich alle moeite om vryheid te be-
komen tot opening van het lichaam.

Hierin geflaagd zynde , kwam hy dit

aanftonds my mededeelen; met ver-

doek, om daarby te willen tegenwoor-
dig zyn. Begerig, om te zien of wy
daardoor niet het eene of andere zou-
den mogen ontdekken, dat my in my-
ne gedachten omtrent de oorzaak en
'den aart der ongefleldheid van onzen
lyder bevestigde, nam ik zulks gretig.

aan : en ten dien einde nog dezen zelf-

den avond met de beide Heeren greve,
en den Heer Doctor de koning faam-
gekomen zynde, begonnen wy het on-

derzoek mer het openen der borst: de
kraakbeenderen der ribben, op de ge-

wone wyze doorgefneden^en het borst-

r been
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been van de flcutelbeenderen afge»-

fcheiden hebbende , lichtte de jonge
Heer greve het borstbeen op ; en het-

zelve , naar den loop van het middel-
fchöt, van boven af tot beneden toe,
losgemaakt hebbende , floeg hy het
over den buik hene, op dat wy.vrye-
lyk in het binnerfte der borst zou-
den kunnen zien. Naauwlyks vestig-

den wy het oog op de beide hollig*

heden der longen, of wy zagen-,

dat hier gewichtige ontdekkingen té

doen waren : — de linkerlong was
by het openen van het borstvlies (w)
niet toegevallen, zoo als zulks anders-
zins in den natuurlyken flaat plaats

heeft; maar zy bleef opgezet, zoo dat7
jze hare hoUigheid ten vollen bleef be-
flaan: en toen wy haar poogden faam
'te drukken, bood zy ilerken weder-
iland; en wy bemerkten,- datze op
•verfcheidene plaatfen aan het borst-
vlies was aangegroeid: —

- hare zelf-

dftandigheid was ook veel vaster en
harder dan gewoonlyk : het was even
of wy op vet duwden , dat wel eenigs-
zins voor eenen drukkenden vinger
wykt, doch alken .tot. zekeren, trap,;

;-•'•' en
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en het was dus even of de ïong met
cene foort van vet of Imeer bezet wa^
re: — dit kreeg nog meer waarfchyn-
lykheid door hare kleur en het uiter-

lyke aanzien: — zy was van bhiten ten-

«'enenmale wit , en had o\^erai veel

overeenkomst met een' grooten vet-

i-lomp , die de gedaante der long had ; en
toen wy vervolgens deze long doorfne-

den, vonden wyhaar van binnen aller-

wegen met eene vet- en fmeerachtige

ftoffe bezet. De rcchterlong was ze-

kerlyk minder ontaart, dan de linker:

en niet alleen was zy by het openen
van haar borstvlies toegevallen , ja

genoegfaam overal van hetzelve los;

(bevattende het borstvlies eene mati-

ge hoeveelheid van een doorfchynend
roodachtig vocht;) maar de long was
ook op vele plaatfen uiterlyk ge-

jond, en, zoo als men zulks veeltyds

«iet , hoogblaauw : op vericheidenc

plaatfen echter was zy bezet mee
knobbelachtige gezwellen (x), die van
verfchillende grootte en gedaante wa-
ren; en waarvan het eene meer ver-

heven was dan het andere : zoo dac

,

daar 'er fommigen aanmericdyk i^oven

hun-

(X) zie Fig, III,
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hunnen naasten omtrek uitpuilden (y);
de anderen integendeel meer binnen-

waards lagen , en (als het ware) in de
zelfllandigheid der long inzonken (z).

Vervolgens, tot nader onderzoek der
long, een gedeelte daarvan affnyden^

de , bevonden wy , dat 'er binnen in

dezelve nog verfcheidene andere ge-
zwellen waren, die zich aan den bui^

tenkant niet vertoonden, en insgelyks

in grootte en gedaante verfchilden

:

dezen , even als de buiteneen , opge-
fneden zynde, toonden doordefmeer-
achtige ftoffe, die zy bevatteden , den
aart van een gewoon fpekgezwel of
fteatoma te hebben.

Na dus de beide longen naauwkeu-
rig onderzocht te hebben , openden wy
de hoUigheid van het hart: wy Honden
verwonderd het hartenzakje (a) (dat
in deszelfs gezonden ftaat overal glad
en gelyk is) allerwegen ruw, en met
harde en puntige verhevenheden be-
zet , te vinden , die witachtig van kleur
waren , eenigszins naar geel trek-

kende, en dus in hare kleur vele over-

(y) a, b, c, d.
(z)e, f.

Ca) j^ericardium g
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eenkomst hebbende met vet: — het
oog over den geheelen omtrek van het
hartenzakje latende gaan , maakte des*

2elfs geheele oppervlakte 'de vertoo*
ning van eene doorgaande beginnende
zoutfchieting, oï cryjialitfatie. — Het
hart was in deszelfs omtrek met dier*

-gelyke verhevenheden bezet, als het
hartenzakje , en maakte eene evenge-
lyke vertooning: zynde alleen dit on-
derfcheid daarin , dat de uitbottingen

iets korter waren. .
— Verder vonden

wy hier niets dat eenige opmerking
verdiende : het hart had zyne natuur-

lyke gedaante; en het hartenzakje be-

vattede eene matige hoeveelheid van
een doorfchynend en lichtrood ge-

kleurd vocht. Dus de borst verlaten-

,de, openden wy den buik: doch ook
hier ontdekten wy niets buitenge-

woons : zynde alle deszelfs ingewan-

den, naar het uiterlyke aanzien, ge-

zond en natuurlyk geileld: — en daar,

'gedurende het geheele beloop der

ziekte, zich niets by onzen lyder had
opgedaan , het weike eenigen (chyn

van ongefteldheid in het hoofd ge-

geven had; en de omilandigheden

piet wel toelieten, om ons onderzoek
lan-
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I

langer voort te zetten , ftaakten wy
hetzelve: meenende, uit het gene wy
gezien hadden , genoegfaam ontdekt
te hebben, het gene ons tot noodige
kennis en verftand der ongemakken
van onzen lyder dienen konde: — im-
mers , zoo ik m^ niet misgisfe , bleek
het nu, by debeichouwing der longen,
zonneklaar; dat alle de ongemakken,
die onze lyder , na het afzetten vaa
het been, ondergaan had, alleen toe

te fchryven waren aan die zelfde Hof,

die te voren de fffekgezwellen aan den
hiel en aan de kuit veroorzaakt had:
en die, nadat zy (op de gedane ope-
ratie) een' geruimen tyd door middel
der daaropgevolgde ectering was ont-

last geworden; na verloop van tyd
(by de mindering der ettering) in het

lichaam opgehouden zynde , en aller-

wegen door hetzelve omgeloopen heb-
bende, zich eindelyk ia de vaten der
longen had vastgezet, en aldaar zware
vcrlloppin^en te weeg gebracht heb-
bende , de hierboven befchrevene

Jleatomateufe gezwellen en ontaartin-

gen gemaakt had : met dat gevolg

,

dat de blyde hoop van herftelllng, die

ons in den beginne zoo aangenaami-
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vleide, verdwenen zynde, onze on-
gtlukkige lyder , ten laatflen , na
het uitllaan van de geweldigfte be-

iic-auwdheden , daardoor uitgeput en
bezweken zy.

Dus zagen wy uit dit geval

1.) Hoe de natuur; om zich van
eene fchadelyke doffe, die in het li-

chaam gevormd en opgehoopt word

,

te ontdoen, en het gevaar, dat haar

deswegens over het hoofd hangt, af

tekeeren; niet zelden, met zuik een
heilzaam oogmerk, die llofle naar het

eene of andere deel van het lichaam
dryft , wiens werking mindere ver-

knochtheid heeft methet leven: daarzy
wel eenig ongemak veroorzaakt, doch
dat meermalen van weinig aanbelang
is; en het welke, met voorzichtigheid

behandeld, en behoorlyk gemydt wor-
dende, dikwerf een' zeer langen tyd
met gering ongemak gedragen v/ord,

en den mensch voor het overige ge«

2ond laat.

Maar wy merken hier 2.) aan: hoe
zulk een uiterlyk ongemak , wanneer
het, in den beginne, niet naar behooren
Vermydt, maar verorf^chtfaamd word;
en door herhaalde drukldng, als anders-

zins
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xins, getergd zynde, daardoor meer-
malen in korten tyd tot eene aanmer-
kelyke grootte toeneemt.

3.) Leeren wy hieruit, hoe fommige
ongemakken , wanneer zy door zeke-

fe geneesmiddelen al. te ilerk aange-

tast; of door mingefchikte kunstbe-

werkingen te fel beilreden worden:
fomwylen zeer ontaarten , en zoo
kwaadaartig worden , dat daardooi*

niet alleen het leven in gevaar komt,
maar dat meer dan eens de dood zeli

daardoor veroorzaakt word.

4.) Geeft de befchouwing van dit

geval veellicht, in de w^^ze, waarop
men , in de behandeling van dergelyke
gevallen, zich te gedragen hebbe: en
zy levert ons daaromtrent verfcheidene

nuttige lesfen op. Ten eerflen: wy lee-

ren hier, uit deze en foortgelyke uit-

wendige ongemakken, van hoe weinig

aanbelang zy in den beginne ook fchy-

nen; onder welke eenvoudige gedaante
zy ook in den eerllen opilag zich vertoo-

nen: dat zy altoos met vele omzichtig-
heid moeten behandeld worden:— daaü

mén by ondervinding ziet, dat dezel*

ven uit geringe beginfelen niet zeldea
tot eene aaiinierkeiyke grootte to^nc*
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men, en tefFens zeer kwaadaartig wor-
den. Ten tweeden : dat ook , wan-
neer zulke ongemakken by aanhou-
dendheid toenemen en verergeren :

200 dat 'er niet alleen geene hoop zy

,

omze te zullen overwinnen; maar het
veeleer te vreezen Haat , dat zy door
den tyd treurige gevolgen zullen naar
zich liepen : men niet te lang moete
wachten, omze door de kunst weg te

nemen: — daar zy, door verloop van
tyd meermalen diepere wortelen fchie-

tende, in de nabygelegene deelen zul-

ke zv/are verwoestingen te weeg bren-
gen: datze naderhand, of geheel niet;

of niet dan met verlies van het geheele
6.0,^1, waarin ze ontilaan zyn, kunnen
"worden weggenomen : en het ook
fomtyds gebeurt, dat door verdere
ontaarting, de overige vochten van het
lichaam aangeftoken wordende, meer
foortgelyke ongemakken op andere
plaatfen voortkomen , of het ge-
neele lichaam ziekelyk worrf. Ten
derden : wy zien daarenboven, dat het
niet altoos voldoende zy, het onge-
mak zelve weg te nemen; maar dat

het teffens allernoodzakelykst zy, dat

men zich beyvere, om (zooveel mo-
ge-
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felyk) de aanleidende oorzaken in
tyds tegen te gaan: daar het anders
te vreezen is, dat 'er één of meer nieu-
we gezwellen van denzelfden aart er-
gens elders ontftaan zullen : — ja , zoo-
ik by vervolg in een diergeiyk geval
kwam, geloove ik, dat ik op de eene
of andere gelchikte plaats van het li-

chaam, eene foneanel , of nog liever

eenfeton, zoude laten zetten; om te
zien, of de daardoor gemaakte etter
de kwade lloffe, die dit ongemak ver-
oorzaakt had, zoude ontlasten. Ten
vierden: dat wanneer 'er zulk een on-
gemak op eene plaats ontftaat, die aan
weinige drukking is blootgefteld , of
daar het niet zeer veel hinder doet,
het beter zy, te beproeven, of mei>
deszelfs verderen aanwas door eene
gefchikte ievenswyze en gepaste ge-
neesmiddelen kan voorkomen ; dan
hetzelve met de daad weg te nemen;—
dit toont de uitkomst in vele geval-
len. Een enkel geval zal ik, ter Ila-

ving van myn gezegde , aanvoeren

:

het welke ik , boven ontelbare anderen,
die overal hy de geneeskundige fchry-
vers voorkomen , verkieze ; omdar
het zulk eene naauwc overeenkomst

R 3 heeft
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heeft met het onze. Ik bedoele het ge-

val van den Markgraaf van S^* auban,
het welke de groate boerkave in eene
afzonderlyke verhandeling, onder den
titel van j^trocis rarisfimiqu-e morbi hi-

Jloria alt-era , met zyne gewone naauw-
keurigheid en oprechtheid , in het

jaar 1728. befchreven heeft. — Die
Heer: welke by overerving eene by-
zondere dispojitie tot aanbeijen (b)

fcheen te hebben ; altans wiens va-

der, na daaraan veel uitgedaan te

hebben , eenigen tyd na het Inyden
en branden derzelven> aan eene zwa-
re bloedfpuwing ftierf : befpetirde al-

vroeg de eei ile bcginfelen van dit onge-
jnak ; en dit nam in korte jaren zoodanig
toe, dathy , in den bloei van zyn leven,

jiiet alleen onuitfprekelyke fmerten

daarvan leed, maar het ook te duchten
(lond , dat by verder verloop van
tyd nog meerdere en ergere gevolgen
daaruit zouden voortkomen.— Uit dien

hoofde metgemelden Hoogleeraar hier-

over raadplegende, fchreef die hem eene
llrenge levenswyze voor; met byvoc'
ging van eenige inwendige verzachten-

de genecsmiddcleri , om dus ("ter gely-

I
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kqr tyd) en de volbloedigheid , die by
hem plaats had, voor te komen; en de
fcherpheid zyner vochten , die zyn on-

gemaic van tyd tot tyd verergerde, te-

gen te gaan. Dit fcheen in den begin-

ne van eene gewenschte uitwerking te

zyn, en de fmerten en toevallen der

aanbeijen werden niet alleen minder

,

maar zy bleven zelfs vervolgens ten

eenenmale weg: — de Markgraaf ge-

noot uiterlyk eene volmaakte gezond-
heid ; doch, na verloop van anderhalf

jaar , begon hy te klagen van eene
aanhoudende fcherpe pyn binnen in

de borst onder het Hnker fchouder-

blad; en deze werd, door een' byko-
menden hoest, die hem zonder op-
houden kwelde, onlydelyk: wordende
hy, na verloop van ruim tien maanden

,

gedurende welken tyd hy onuitfpre-

kelyke benaauwdheden ondervond

,

daardoor uit het leven gerukt. — Het
doode lichaam van den Markgraaf
door den Heer boeriiave geopend
2^ynde, bleek het, dat een groot ge-
deelte der borst beilagen werd door
een l^jekgezwel , het welke zyn' oor-
fpröng nemende aan het borstvlies der
linkerz^yde, toi; zulk eene onmatige

R 4 groot-
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grootte was toegenomen, dat het ge-
wogen zynde tusfchen de zes en ze-

ven ponden zwaarte had: hierdoor was
de long zoo geweldig gedrukt gewor-
den, dat zy tot d^ ademhaling ten
cenenmale onmachtig was geworden ,

en dus het ontfangene bloed niet door-
laten konde: terwyl dit gezwel teffens

het nabygelegene hart geheel en al uit

deszelfs natuurlyke plaats gedrongen,
en zyne holiigheden grootendeels toe-

gedrukt had; zulks de daardoor be-
lette omloop van het bloed die on-
dragelyke benaauwdheden , en andere
gevolgen , die in de belchryving van.

éen Heer boerhave breeder vermeldt
worden, had te weeg gebracht.

Eene gisfing, die de vergelyking
van het geval van den Markgraaf de
S'. AUBAN met het onze, naar myne
gedachten, aan.de hand geeft; voege
ik hier , tot Hot dezer Verhandeling

,

nog by: of niet fomtyds fpek- en der-
gelyke gezv/cilen ontftaan, wanneer de
natuur, op de eene of andere v/yze, in

hare heilzame pogingen ter ontlasting
van eene overmatige hoeveelheid van
bloed gelloord word; vooral, wanneer
hetzelve met eene ai te groote mate
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van vet- en olieacbdge deelen bezwan-
gerd is: — het (pyt my zeer, dat my
dit eerst, meer bepaald, onder de aan-

^

dacht viel na den dood van onzen..-

Jyder ; toen ik , het geval van den
Markgraaf, dat ik voor zeer vele jaren

gelezen had, my herinnerende, en
hetzelve herlezende , vond : (het gene
my door het verloop van tyd ontgaan
was :) hoe het ongemak van dien
Heer door zware aanvallen van aan-

beijen voorgegaan v/ias; en zich, niet

heel lang na het flremmen derzelven,
ontdekt hadde. Hierdoor ben ik bui-

ten {laat geweest, om in het zekere
te kunnen weten, of onze lyder ook
te voren daaraan was onderhevig ge-
weest; het welke, indien het zoo be-
vonden ware geweest, inderdaad een
helderder licht aan dit foort van onge-
makken zoude hebben bygezet: — en
dit doet my te meer leed, om dat zulks
veel waarfchynelykheids heeft; dewyl
hy, gedurende zynelaatfte ziekte, met
aanbeijen is gekweld geweest: — dic

altans heeft de jonge Heer greve (toen
ik hem voor eenigen tyd het geval van
den Markgraaf, en myne gedachterv
'Ciaaromtrent, mededeelde)my op myne

R 5 yraag



266 P. LUCHTMANS OVER EEN* FÜNG.

vraag dienaangaaixie , weien te zeg-
gen: dat onze lyder , na het afzetten
van 't been, zich daarover aan hem be-
klaagd had.

VER-
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TOT HET RVK i3ER DIEREN BETRElvKELYK:

DOOR.

G. D E TV I N D.

INLEIDING.
]13e verbazende en oogenblikkelyke

werking van fommiae vergiften , in

het tecdere lichaamsgeftel van men-

fchen en dieren te weeg gebracht , was

oorzaak, dat de oudeenhedendaagfche

Geneeskundigen , de wonderbare uit-

wcrkfels de?er dood el)' kc krachten met
alle oplettendheid naarfporende , daar-

uit eene leering faamftelden, waaraan

men den naam gaf van toxkologia ^

kennis der vergiften.
NiCANDER, beroemd Griekschdich-

tjÊr en geneesmeester ,
geboortig van Co*

tel



268 G. DE WIND OVER

lopbon f eene flad van lonië in klein

yijtë , bloeide onder de regering van
ATTALUS PHiLOMETOR , laatften Ko-
'ning van Pergame, 131, jaren vóór
ChriRus geboomte , en onder die van
PTOLEMAEUS EUERGETES, Koning van
j4egypte. Hy was de eerfle, die over

de vergiften en tegengiften heeft ge-

fchreven. Uit het ryk der bergfloffen

befchryft hy 'er geenen, dan het litbav

gyrium en de cerusfa; een kenmerk, dat

zyne kennis in dien tyd tot anderen zich

niet uitftrekte: al het overige bepaalt

zich tot het ryk der planten en dieren.

Het opium (lek hy ook in den rang der
vergiften.

.-DE GORRis (gorraeus), een doorge-

leerd Fransch geneesheer van de XVI.
eeuw, heeft de tbericica en alexiphav'

maca van nicander voortrelfelyk in

Laynfche dichtmaat overgebracht

,

jjaar het getuigenis van den beroem-
den AüRiANUs TURNïiBUS, in het vol-

gende epigramina:

' yjpereo ,
gum fit vu/gas , odyerfa veneno

'. Cdrmina , Romani comta tntore foni.

lürat AP'OLLO Dciis i>atum ^ Latiaequa camocnae^

JEsfe ek Albams 'haec Tlbl nata jugis.

PE-
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pEDANius DioscoRiDES , Grieksch

geneesheer en vermaard kruidkundi-

ge, van Anazarbe in CWfie; zoozeer

geacht by marcus antonius en cleo-

PATRA , dat hem het burgerrecht van

Rome gefchonken werd ; de voet-

Happen van NiCANDER naarvolgende

:

heert, behalven zyne vyf boeken over

de Geneeskunde , nog twee anderen

gefchreven over de vergiften en te-

gengiften : die by fommige fchryveren

voor onecht gehouden worden, dewyl

GALENUS geene melding van dezelven

maakt: — zy worden echter by photi-

VS (a) aangehaald, doch worden voer

verloren gehouden ; ten zy dezelven

mochten gevonden worden in den over-

heerlyken codex Diofcoridianus van de

Keizerlyke bibliotheek te J^Feene : wel-

ke codex den hoogen ouderdom van

meer dan dertien eeuwen met zich

draagt; als die op kosten van juliana

ANiciA, dochter van Keizer flavius

ANicius OLYBRius gefchreven is; en met
uitmuntende afbeeldingen praalt, zoo

van juliana anicia zelve, als van ou-

de geneeskundigen, van planten, en

van dieren.
De-
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Deze codex was berustende in han-

den van den zoon eens Joodlchen
geneesheers te Conjlantinopole in 't jaar

1562. De geleerde augerius busbrcq,
Keizerlyke Afgezant by het Turkfche
Hof, die omtrent 240. Griekfche hand-

fchriften te CoriiJantinopo/e gekocht had,

om in de Keizerlyke bibliotheek ge-

plaatst te worden , werd afgefchrikt

door de buitenfporige fom van honderd
dukaten, (zoo ais hy fchry^ft,) die men
daarvoor van hem afeischte; doch, op
zyn flerk aanraden , werd dezelve door
Keizer ferdinand den I. , of (zoo als

LAMB2CIU3 üever wil) door zyn' zoon
MAXIMILIAAN den ÏI. uit de Turkfche
naverny. weggehaald , en onder de an-

dere zeldfame Cod mjs.graeci in de Kei-

zerlyke bibliotheek overgebracht (b).

AURPXIUS CORNELIUS CELSUS : é\Q

,

volgens het gevoelen der beste fchry-

veren , onder de regering van Kei-

zer tiberius gebloeid heeft, en wiens

zuivere Latyniche fchryfilyl
,
gepaard

ïnet eene uitnemende bekwaamheid als

genees- en heelkundige , door allo

eeuwen heen met de hoogde loftuitin-

gen van zeer vele geleerde mannen
be-

(b) LAMBECii BlhÜQth, Findoh. Lih- IL c. 7,
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1

bekroond is: heeft voortreffelyk in zy-

ne geneeskunde over de hulpmiddelen
tegen den beet van dolle honden, ook
van vergiftige adders en flangen , ge-

fchreven.

Na CELSUS verfcheen caius plinius
de Oude, geboren te Ferone eene llad

in Italië onder het Vencïiaanfche gebied,

die onderde regering van véspasmnus
en TiTUS leefde , 75. jaren na Chriflus

geboorte; en in het jaar 79. door zyne
al te groote zucht tot wetenfchap, en
eenenoodelooze nieuwsgierigheid, om
den brandenden Fefuvius van naby te

befchouwen, door deszelfs uitwerpen-
den rook van zwavel en asch ver-

fmoord werd in het 44*^" jaar zynes
ouderdoms. Zyne Natuurlyke hiftorie,

in q6. boeken bevat , waarin hy op
verfcheidene plaatfen van de vergiften

fpreekt, is byna door alle de geleer-

den als een voortreffelyk werk aange-
nomen , waardoor zyn verheven naam
tot nu toe gevestigd blyft. Zyne ver-

wonderings waardige natuurlyke be-
kwaamheid , aangekweekt door de be-
oefening der wGtenfchappen , {lelde

hem in (laat, om vele ambten met lof

en luister te bekleeden. Hy muntte uit.

als
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als (laatkundige aan het Hof; als rede-

naar in de pleitzaal ; als bevelhebber
der zeevlüot; als hiiboriefchryver; en
als wysgeer.
CLAUDIU3 GALENUS, van Pergame ^

eene ftad in klein Alië , beroemd door
haren tempel aan aesculapius toege-

wydt, leefde onder de regering van an-
TONINUSPIUS, AIARCUS AURELIUS, LU-
CIUS VERÜS, COMMODUS, en SEVER US,
in het tydperk van het 131"^ jaar tot het
200^^ jaar na Chriflus geboorte. In de
fchriften van dezen zoo geachien Va-
derder geneeskunde vindt men veelvul-

dige blyken van zyne doorgrondige
kennis der vergiften en tegengiften.

In de vierde, vyfdc, zesde, zeven-
de, en volgende eeuwen» zag men
eene reeks van Griekfche geneeskun-
digen te voorfchyn komen, die onder
den naam van artis medlcae principes ,

doch eerder compïlatores , bekend zyn

:

— als oRiBAsius , lyfarts van Keizer
JULIAAN; A&TIUS; ALEXANDER TRAL-
LIANUS; PAULUS AEGINETA; VOOrtS JO-

ANNES ACTUAR1U3 ; NICOLAUS MYRE-
psus ; en anderen : in wiej fciiriften

,

doch veel uit galenus overgenomen ,

van de vergifcea en derzeiver hulp-

mid-
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middelen, by den een' meerder, by";

den ander' minder, gehandeld word.

,

Na het verval van het Öosterfche en
Westerfche Keizerrykj en het opko-
men van dat der Arabieren in de ze-

vende eeuw, zag men onder de trot-

fche heerfchappy van mahomets op-
volgeren > die onder den naam van
Kalifs hunnen rykszetel te Bagdad
vestigden, eenige geleerde Arabifcha

geneesheeren en wysgeeren te voor-
fchyn komen, die de kunsten en we-
tenichappen deden herleven. Door
de zorg van den grootmoedigen Kalif
ALMAMON, die den troon van Bagdad
in 't jaar 8 13. beklom, werden de fchrif-

ten der Griekfche fchryveren, inzon-

derheid der geneeskundigen, in heC
Arabisch overgezet»

Deze overzettingen fielden haly
ABBAS; MEZUE j RHAZES; AVICENNA;
AVERRHOES; en anderen: in flaat, om
van de uitmuntende geneeskunde der
Ouden gebruik te maken: — het fa-

menftel van galenus werd voornamen-
lyk van hen gevolgd: en wat men in

hunne fchriften over de vergiften en te-

gengiften vindt, is mqcst uit de werkeQ
jciy-. MEL, S van
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vanGALENUs, OFiBAsius, en AEGINETA
overgenomen.
Ka den ondergang van het Oos-

terfche Keizerryk in het jaar 1453.
was het Ifaiië, alwaar de geleerdheid
in Europa het eerst herleefde.

In de XIV^ en XV' eeuwen bloeiden
een petrus de abano; arnoldus de

VILLANOVA; SANTES ARDOINUS; FEKD.
PONZETTi : die over de vergiften en te-

gengiften fchreven : — doch de XVl^
eeuw levert een groot aantal van be-
roemde mannen uit, die in hunne ge-

leerde werken dezelfde ftoffe behande-
len, in meerdere en mindere uitge-

flrektheid en kennis dezer wetenfchap:
waaronder voornamenlyk hebben uit-

gemunt ANGELUS BALDUS; ANDREAS
BAcciüS; en jacobus grevinus. IJe

XVII^ eeuw overtrof de vorige in een
meerder getal van fchryveren : waar-
van, fomniigen in het algemeen; ande-
ren in het byzonder; tot de kennis
der vergiften zich bepaalden, wede-
LIUS; PISO; WEPFER; F. VAN STERRE-
BEEK; TEICHMEIJER; SCHENKIUS; SEVE-
RiNUS; euRHEDi; kunnen hiervan ttn

t>ewyze ftrekken. h\ deze loopende
eeuw
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èêü\P' is de toxicologie, mèt üithèhïèfidé'

geleerdheid , door vele voortreffelyke

mannen beoefend: als linder^ lin-

destolpe; gastaldi; f. hofman; lan-
cisius; LANzoNi; c. vater; r. mead;
boerhave; gaubius; linnaeus;haller;
DE la condAmine; j. f. gmelin; hahn;
fontana; en andereiï.

Alle lichamen , die (in een zeer ge-

ringe hoeveelheid) in het menfchelyké
lichaam ingevoerd, of op deszelfs bui-

tenfte oppervlakte aangebracht, hèt
vermogen bezitten , om op hetzelve ^^

uit hunnen aart, uitwèfkfden voort te'

brengen, welken ter vernietiging ftrek-

ken van gezondheid en leven, wördert
rERGiFTEüf genoeftid.

Sommige vergiften beledigen het
inenfchelyke lichaam door eene werk-'

tuiglykefcherpte: te vergelyken met de?

kracht van een mes, of ander fcherp in'

flrument, in ftaat om wonden aan te bren-
gen : — door den raensch ingenomen
^ynde, werken deze vergiften döo'f

huntie hoekige fcherpe punten, op heé;

teederè enf gevoelige faamilel van maag[
en darnièil: zy prikkelen, vliemen/
fnyden de vaten ópen; btehgen ont^'^

ffekin^, bloedilorting^ en v^rzwériïig

5 2 t^
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te weeg : het zenuwgeftel word öp
eene hooggaande wyze in beweging
gebracht; waaruit braking, hik, en
Üuipachtige trekkingen geboren wor-
den , die zeer ras de gantfche dierlyke

huishouding van het lichaam verbry-
zelen , en in een' ftaat van werkloos-
heid brengen, waardoor.zyontbon-
d-en> en met den dood ten eenenmale
vernietigd word.
Sommige vergiften uit het ryk der

bergftoffen zyn natuurlyk: vertoonen-
de zich in hunne eigene gedaante ; of
wordende , door Icheidkundige berei-

digen, tot den {laat van vergiften over-

gebracht.

Velen van die, ingenomen zynde,
werken op eene bedekte wyze: anderen
met eene meerdere zichtbaarheid en
gewaarwording : ten hoogden echter

gevaarlyk, dewyl zy, door de fcheid-

vochten van maag en darmen ontbon-
den en opgefiorpt; door beweging,
"warmte, en levende kracht van het li-

chaam in werking gebracht; dieper in

het lichaam indringen , en de vochten
van hare natuurlyke zachte geaartheid
berooven : waardoor zy naar den aart

der vergiften , en de werkende kiracht

des
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des levens, eenen meerderen of min-
deren trap van fcherpte ontfangen:-

bekwaam om dezelfde doodelyke uit-i

werkingen te veroorzaken, die byna
aan alle vergiften gemeen zyn.

De vernielende kracht van andere

vergiften, voornamenlyk uit het ryk
der planten, bepaalt zich, om de var

ten van het dieriyke lichaam hevig faam
te trekken; de vochten te verdikken;
den omloop derzelven te vertragen;

de werkingen der affcheidende en uit*^

werpende emunctorïa van het lichaam

tej belemmeren, en ten eenenmale tq

verdooven : waardoor vroeger of la^

ter de dood word te wege gebracht.- •
*>

Sommige vergiften werken , door een
verrottend vermogen , zoo hevig op de
vochten, dat zeer ras het fam.enweef-

fel zoowel der vaste als vloeibare dee^
len ontbonden, en in een rottig Hin-

kend liquamen veranderd ,
gepaard met

alle doodelyke teekenen, ten lichame
uitvloeit. Doch verre de meesten , en
wel de gevaarlykften, oefenen hunne
verdervende kracht op die edelp , en
voor het leven zoo noodzakelyke werk-
tuigen; het hart en de longen: dewyl
^y, door eene hevige prikkeling, het

S 3 :

i<S'
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levendwerkende beginfel dq^er deelen
verontrusten: met hunne bevv^egin^en

te vee] aancezetien; ot door ZTiiügaeid

te vernr:ndcren, en te doen ophouden:
en dus door onregelmatige werkinf^en
eene geheele vernietiging v^n. levens-
krachcen te voorfchyii breiigen. Het
is zeifs ten hoog. ten waarfchyr.lyk, dat
de verbazende uitwerkingen der vcr-

giiten ten grooten deele aan de bele-
digde bewegingen van het hart en de
longen moeten toegefchreven worden;
ten mmsten dat deze bewegingen al-

toos medewerken, en dus te meer doo-
del^^k zyn. Hierdoor kan men hcht be-
grypen, uit welke oorzaak de vermo-
gens van gevoel en beweging , die on-
zen wil ten dienlle ftaan , zoo jammer-
lyk in wanorde geraken; waardoor het
iiaauwe verband van ziel en lichaam on-
der de angstvalligfle benaauwdheden
zeer ras verbroken word : — zelden
kunnen de krachten der natuur van
het dier^yke lichaam hierin iets te we-
ge brengen. Met recht mag men onder
deze bovengemelde c/as/is van vergiften
de fchadelyke Tr.iajmata fteilen , die de
lucht bederven: hoewel zy niet altoos
jnet zoo eene vernielende kracht hunne

kwaad-



DE V E R G I f T K N. 279

kwaadaartigheid aantöonen, werken
zy echter, met weinig geringheid van •

flofFe , op eene bedekte en byzondere
wyze; brengen halsftarrige en kwaad-
aartige ziekten voort , die moeilyk
door de natuur van het lichaam kun-

nen overwonnen worden; zynde maar
al te dikwerf de uitvlo eifels van rot-

tende lichamen.

Heeft nu, door alle eeuwen heen,
de dadelyke ondervinding geleerd, op
welke wonderbare, fyne, en bedekte
wyze, de vergiften hunnen rol fpelen:

zoo is het echter den fchranderften na-
tuuronderzoeker , hoewel door eene
talryke en regelmatige aaneenfchake-

ling van proetwaarnemingen gehol-

pen, nooit gelukt, om reden te ge-

ven van hunnen inwendigen aart, na-

tuur, en zoozeer verfchillende uitwerk-

felen, aan ieder vergift in het byzon-
der eigen : — waarom fommigen op
deze ; anderen wederom op andere
deelen van het lichaam werkende zyn ?

Alles is hier, even als de oorzaak
van de kracht en mededeeling der be-
weging; de zwaarte- en aantrekkings-

kracht der lichamen ; en meer ande-

S 4 re

h
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rq vèrfchynfelen in het gefchapéne,

;

door den Goddelyken wil met eene
floers van duisterheid omhangen.

Indien onze oogen konden indrin-

gen tot het gezicht van het wonderbare,
iamenweeffel der. deelen, waarvan de..

b.yzondere verfcheidenheden der ver-
giften afhangen: \veji;C eene verbazendp.
vertooning van onnaarvolgelyk bor-
duurfel, zouden wy dan niet befchou-
\veninhetmaakfel dezer deelen ? Doch^
het heeft den aanbiddelyken Schep-

>

per behaagd , om. aan de vermogens
onzer ziel eene bepaalde uitgeflrektheid
van kennis te hechten, nopens het on-
derzoek der ilofFelyke wezens, die ons
omringen: — 'er zyn palen gefield
^an het menfchelyke yerftand , die

GOD niet heeft gewild, dat men over-
Ichreiden zoude.

Latet, aeternumqne latebit .^ is de uit-

muntende taal van baglivi (c), miniz;
im illa cc fubt'iIiSi non jolum a Jenfibus ,

fed ab humanae ment'ts acie prorfus re-

TKCta, falidarum aeqiie ac Jïüidarum cor-

poris vwentis parthm textura :. — fa/li^

lurquoque non raro experieniia, fi ratio-

his ductu/uerii deJJittjta: quqpropter , nijfl^

(c) BAGLIVI Oj)era medjca.9 C, IL p, 6,

muf
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^utuamfiM lutftn eommunicerit , aeqnom
errcris atif^^n •praeóel/unt t welk laatfte-

zeggen van dezen zoo beroemden ge-
neesheer maar al te dikwyls beves-

tigd word ; en zich vertoont "in dé;

zoozeer van eikanderen afwykende fy-

Jlemata of famenftelfels , die genees-

kunde en wysbegeerte aan het menschr
aoin Oplevert.

Ik ga nu over pom van fommige die-i

ren te fpreken , wierfchadelyk vergift al-

toos de aandacht en het onderzoek var»

bet menschdom naar zich heeft getrokr'

ken.

Van de eerfte kindschheid der wae-
reld afwerd de mensch door ondervin-

ding geleerd, hoe doodelyk de beet
ware van vergiftige adders en (langen

:

de vlugge en als oogenblikkelyke uit--

werkfelen van het vergift verbaasden
hem. Wanneer- de Israëliten, in hunne
omzwerving door de woestynen van
j^rabië , hunnen God en Wetgever
door hemeltergende murmuréringen*
hadden vertoornd, gebruikte God de--

ZQ dieren als werktuigen van wraak ea
Yerzoening, om dit hardnekkige volk

S 5 ter
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Ier gehoorzaamheid zyner allerheilig-

fte geboden en inzettingen te rug te

brengen (d).

Pe Jegyptenaren befchouwden de-

15e dieren als voorbeduidfelen van c^e-

luk of ongeluk: zy werden als heilig

aangezien; men zwaaide hun den rook
der offerhanden toe ter bevrediging

:

en die niet vergiftig waren, hield men
in meerdere eere. De priesters ge-

bruikten hen als werktuigen hur.ner

vporfpeÜingen ; en het werd als een

gelukkig voorteeken gehouden, wan-

neer <^GZ:^ dieren het offer proefden ,

en zich traaglyk om den altaar be-

weegden. De flang v/erd, in de H'ë-

rofftp^^ifcbe of fpraakbeeldige taal der

priesteren , als een zinnebeeld van

raaeht en heerlykheid aangenomen:
hunne priesters , zoov/el als die van

Jhihiopié, gelyk diodorus siculus (e)

getuigt, droegen langwerpige hoeden,
w.aarvan de kruin verfierd was met om-
fiingerende figuren van afpides, of ze-

ker foort van vergiftige {langen ; — en
het diadêma hunner Koningen praalde

altoos met de figuren van dit zinne-

beeld.

(d) Numer. XXI. vf. ƒ?—9-
•^e) DiODOK.. SiCUL. Lib. III,
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heeld. Volgens aelianus (f) weiv

den 'er in alie tempelen van jiegypte

{langen opgevoedt, en in voedfel on-»

derhouden, tot godsdienftige gebruir

ken.

By de Grteken , het bygeloof der u4e-»

gyptenaren naarvolgende , ontfingen de-

ze dieren dezelfde eerbewyzingen.

jUPiTER werd, op verfcheidene plaat^

fen jn Griekenland, onder de gedaante
van eene ilang aangebeden. Zy werilen

by de goden zelven in de hoogde eer
gehouden, en geen god was 'er, die

niet met eene flang, als zinnebeeld van
waakfaamheid en voorzichtigheid, zich

verüerde. Onder" de vergodenen was
ook AESCULAPius , de god der genees^
kunde , aan wien de flang was toege-^

heiligd, die de meeste eerbewyzing
ontfing ; men richtte hem tempels eil

altaren op, waaronder die van Epidau-
rus f eene flad van groot Griekenland

y

aan de kust van den Adriatifchen zeeboe-
zem , de beroemdfte was: hy liet zich

nooit zien, dan onder de gedaante van
eene flang; en volgens het fabelachtige

verhaal van aurelius victor, nam
AEr

(f) AEUANL*s dc Nattira animalium: Lib,X»có-p,
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v^ESCULAPius de moeite, om, op het?

verzoek van eenige Romeinfche aige-^'

zanten , wanneer zy hem in zynen teni".

pel tQ Epidaurus aanbaden, om Rome
van de pest te verlosfen, de gedaante
eener Hang aan te nemen: hy ver-

gezelde in die gedaante de afgezanten

op hunne terugreis ; en naby Rvme
genaderd zynde , fprong hy uit de ga-

lei, ter plaatfe, daar de rivier de Tiöer

^en eilandtje maakt : men (lichtte hem
pp die plaats een' tempel; en men be^'

merkte terflond , dat de pest ophield: -

—

dit. gebeurde in het 350*^'' jaar van Rö*

tties opbouw. Uit al dit bygebrachte
kan men licht bemerken, waarom ae^
scULAPius m.eestal, op de gedenkpen-»

njngen en beeltenisfen der oudheid

,

met eene flang vergezeld word afge-?

J)eeldt: zyne llaf , met eene flang daar-?

om geflingerd , is federt het zinne-!

J)eeld der geneeskunde.
By de Romeinen , en andere afgodi-»

fche volkeren, werkte het bygeloof
ten dezen opzichte niet minder; en is

zelfs in deze dagen nog werkende op
,

de verharde gemoederen der Jfiatifcbe

G.n j^fricaanfcije natiën. De Feiicbes of
afgoden der Negers , zyn meestal af^

- zich--
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é:ichtelyke afbeeldingen van adders >

(langen, en andere vergiftige dieren':

— de pagoden of tempels van ]/lfië

pronken, óp dezelfde wyze, met deze
affchuwelyke vertooningen : — zoo-
veel vermag het bygeloof

!

Onder alle de luchtftreken dezef
bewoonbare waereld, doch wel voor-
namenlyk onder de verzengde lucht-

flreek , worden adders , flangen , eri

andere vergiftige dieren gevonden t

die in uitwendige geftalte , kleur^,

grootte, kracht van vergift, en ver-

fcheidenheid van foorten , zeer vari

eikanderen verfchillende zyn: — zeer
velen echter zyn 'er ontdekt, die ge-f

heel onfchadelyk of zonder vergift

zich vertoonen.

De Ouden waren ten hoogflen m
gevoelens verfchillende , omtrent de
ware zitplaats van het vergift in ad-
ders en flangen. Verre de meesteh
waanden , dat hetzelve in de galblaas

zich onthield ; en door fyne buisjes

naar het tandvlies gevoerd werd

;

daarby voegende, dat dit vocht ge-
dronken zynde het allerdoodelykflè
vergift v/are , het gene gevonden kondé
y^orden. Anderen befchuidigden het

fpeek-
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• fpeekfel, 't welke het dier, door woede
getergd, van zich uitwerpt, wanneer
hy den doodelyken beet dreigende is.

Sommigen wederom zochten hetzelve

in de tong en tanden: anderen in ^^x\

ilaart.

Na zoo vele eeuwen van twist en
onzekerheid over de bewaarplaats van

dit vergift, bracht de XVII: eeuw een'

fchranderen Italiaan te voorichyn, die

door keurige waar- en proefnemin-

gen, wel betwist, doch echter thans

algemeen aangenomen , de ware zit-

plaats bepaalde (g).

RHEDi, eèrfte Lyfarts van den Groot-

hertog van Tofcane , ferdinand den
IL en cosMUs den iU., geboren in 't

jaar 162Ó. te Arezzo, eene ftad in het

Tofcaanfche gebied, en geftorven in 't

jaar 1697. was de eerfle, die beweerde:

dat het vergift dezer dieren uit een geel

vocht beftcnd, in fmaak en kleur met
olie van zachte amandelen zeer wél

Overeenkomende; en zich ophouden-

de in den bodem of wortel van die twee
fcheden of holligheden, binnen wel-

Iten de twee hondstanden van het ba-
ven-

(g) RHEDi Experimsnta circa res :7aturales: Tom,
Il.^irg, 157. etfi^ci»
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venfte kakebeen, waarmede zy den
beet doen, befloten liggen: en nam
verder waar, dat wanneer de adder
zyne tanden van die fcheden ont*

blootte,en toebeet, noodzakdyk dat
gele vocht of vergift, over de tanden
heenvloeijende, in de wond moest in-

vloeijen: dewyl deze fcheden of bkas>-

|f jes , aan den wortel der tanden hangen-
de, het vermogen bezitten, om zich
faam te trekken, en wederom over die

' tanden heen te fchuiven. Hy toonde
aan, dat het vergift niet fchadelyk is,

wanneer het door den mond word in^

genomen; maar dan alleen, als de ad-
der den beet in het werk fielt, en het
gele vocht in de wond word uitge-

llort : dat ditzelfde vocht , uit een' doe-
den adder genomen, altoos venynig is-,

wanneer het in de wond gebracht, ert

met het bloed van het gekwetfle beest
gemengd word ; het zy men 'er zich van
bediene, als het nog vloeibaar, het zy
als het gedroogd en tot poeder ge-»

maakt is. Zyne proefnemingen, op
adders van Lalië ondernomen , leeren
ons ook, dat de olie van tabak cèü
<loodelyk vergift zy voor deze dieren,
^^anneer men derzeker huid met eene

naald
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aiaald doorfleektj die in haar óog een'

draad heeft-, met olie van tabak be-
vochtigd. De ondervinding deed hem
teffens waarnemen, dat wanneer de
adder in zyn' beet zich geheel van dat

gele vocht ontlastte; en hem andere
dieren ter byting werden aangebo-
den; deze beten niet doodelyk waren-:

het gene licht te begrypen is, dewyl
'er tyd vereischt word ter bevordering
der Jecretie of affcheiding van etn
nieuw vocht. Dat dit doodelyke vocht
niet fchadelyk ware , om door den
mond ingenomen te worden , toonde
RHEui ten klaarden aan, in de proefne-

ming van eenen giacomo sozzi , een*

addervanger : die , in bywezen van
verfcheidene Florentynfcbe geleerden ,

waaronder rhedi zelf was , een' vollen

lepel van dat vergift of geel vocht met
de uiterfle bedaardheid uitdronk; en
den volgenden dag herhaalde. Dtzc
proefneming werd gedaan met groo-

ie , allervergiftigfte , en getergde ad-

ders. De oprechte fchryftaal van de-

zen zoo beroemden man laat niet toe,

dat wy in zyn verhaal eenige de min-

fte twyfeling zouden ftellen.

Hoezeier nu deze proeven, gepaard
met
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iriet zyne naauwkeurige waarnemingêft
omtrent de voortteeling der diertjes >

en zyne verhevene bekwaamheid in de
Italïaanfcbe dichtkunde, (waarvan zyn
BACCO in Tofcana een eeuwigdurend be-
wys met zich wegdraagt ,) den roènt
van RHEDi door geheel Europa heen
Verfpreidden; — vond echter MoyseS
CHARAs (h) een geleerd Fransch ge^.

neesheer goed > om fommigen vail

die proefwaarnemingen te beilrydeni
hoewel hy die van de venynige uit*

werking des tabaks; en van de on-
fchadelykheid van het gele vocht, m^
wendig gebruila> door zyne eigewaar*
nemingen bevestigde, charas wilde j
dat het gele vocht , door kwylklie*
ren j in den mond hangende > bereidt ^

en in de blaasjes der tanden door vafa
lympbatica of watervaten, uit die kliert*

jes voortkomende, ingevoerd werd ^
en niets anders ware dan het Zuiverö
fpeekfel van het dier zelve > met geert .

venyn bezwangerd, en dus geheel on*
fchadelyk: waaruit hy dan beflöot, dafi

de verbeeldingskracht van den getergd
den adder, aangezetdoorheÊdenkbeeid
-52r, DEËt, T van-!

(h) MOYiÉ CHARAS ÉxpikattöH füf k Vtpéfit'
Chap,. IK pag, ^li ei fuiv,
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van wraak, in zyne dierlyke geesten
oi fpiritus animales eene beweging ver-

oorzaakte , waardoor zy met hevige
kracht invloeiden in de holligheden der
tanden, en door den beet des adders
^ich vermengden met het bloed van
het gebetene dier , om daar alle de
uitwerkfelen van een doodelyk vergift

voort te brengen : zoo dat al de werk-
faamfaeid van het venyn tot niets an-

ders zich bepaalde, dan tot de getergde
dierlyke geesten van den adder zeive.

Deze vooronderdelling van charas
heeft zeer weinig indruk gemaakt op
de gemoederen der geleerden: en men
lieeft de verdere opheldering van de-

ze gewichtige ftoff'e te danken aan
den onvermoeiden arbeid , en het
doordringende vernuft, van den alom-
beroemden richard mead, Engelfcben
geneesheer en lyfarts van george den
If. in zyne voortreftelyke verhandeling
over de Vergiften. Dees uitmunten-
de man, de proefnemingen van rhedi
naarvolgende , hield dikwyl^ den ge-
tergden adder met de hoogfle om-
zichtigheid vast ; deed hem zyn ver-

gift uitfpuwen ; en met de uiterfte

zoïg hetzelve op een glas geplaatst

heb-
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hebbende, bevond hy, doof- hét'Mlf^'

crofcoop , dat in dit venynige vochÉ"

een deel fyne fpikk eitjes van ^öuë
dreven ; die na eenigen tyd in zeer

puntige kryfiatlen veranderdéü ^ wel-*

ken als uit zekere knoöpen fchenèii

voort te komen: zynde zoo hard, dai'

zy verfcheidene maanden op het gla^

onveranderd bleven. Dé gantfche fa-j

menweving geleek eenigszins nó.ar eert

] fpinnewebj doch tvas oneindig dün-
iiei* en fyner. In zyne ontleedkundi-*

ge befchryving van het hoofd des ^d-

}, ders nam hy waar, dat in het boven*
fte kakebeen, even als men by dö
tneesté vleéschverflif^dende dieren be-

fpeurt, één> twee, fomtyds drie, hollö
|e tanden gevonden worden: — dat de^d

tanden , zeer naar flagtanden gelykèn-^

de , een weinig krom gebogen naai?

achteren liaan : — en dat eene hóUig-

heid in deZelven loopt, van den Wor^
tel af tot dicht aan de punt; alwaar ^5^

eindigt met eetld fpleét (nieé ongelyié

öin die van eene fchryfpen) in het bo^
Venllé of bolle gedeelte ,V^n dert tdnd;

door \Vëlke fpleet de atfdéf ^Lfri vér^

gift üitftortj ^-^ behalvêrt de^e Véi^gif-

tige t^ödetï I op iedere asyd-ë V^ri dë
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bovenkaak geplaatst , heeft zoo wel
de boven- als onderkaak nog ver-

fcheidene kleine tandjes met fcherpe
punten , om de prooi te vatten ,

terv/yl het dier bytende is. Het ge-

tal, hiervan is zeer onzeker: en was
oorzaak van den onderlingen twist

der Oude geneesheeren , met betrek-

king tot hetzelve. Somtyds vindt men
'er zes of zeven ; dikwyis minder

;

aan de zyden van het opper- en on-
derkakebeen : de vergiftige tanden
van het hovende kakebeen hebben
aan de binnenzyde van hunne wor-
telen kleine gaatjes , waardoor va-

ten loopen ter hunner voeding. De
Heer mead toont verder aan , dat

de eigenlyke bron van dit venynige
vocht, van het bloed afgefcheiden

,

haren oorfprong neemt uit klieren ,

geplaatst op de zyden van het hoofd,
aan het achterfte van ieder' oogbol,
onder eene fpier , die tot neerdruk-

king .van de bovenkaak dient : in

welke plaatfing eene verhevene kunst

zich vertoont ; dewyl hare werking
de fecretie of affcheiding bevordert

van het vocht, 't welke onder het by-

ten word uitgeperst. Yi^z^ kliertjes

be:
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bedekken de wortels der lange ve-

nynige tanden; hebben ieder hunne
uitwerpbuis , uit welker fartienloop

eene gemeene afleidende buis voort-

komt; die^ tot de wortels der tan-

den zich uitftrekkende , het gele

venynige vocht in de blaasjes, aan
de wortels der tanden hangende

,

van zich afgeeft. Het is de werking
der bovengemelde fpier niet alleen ,

waardoor de uitfypeling bevorderd
word ; het dier zelf helpt hier me-
de : want , zoodra het bytende is ,

drukt het zyné tanden tot de wor-
tels toe in de wond ; dus worden de-
ze blaasjes nog meerder geperst

,

om zich van haar vocht te ontlasten.

Het is echter zeker, dat deze be-
ten niet altyd vergiftig zyn : de re-

den hiervan fchynt te wezen , dat het
dezen dieren nu en dan aan vergift

ontbreekt , of dat het fomtyds in de
wond niet met het bloed vermengd
word.
De Abt FELix FONTANA, beroemd

lialiaanscb natuurkundige, niet vol-

daan van alles , wat men over dit

onderwerp vóór zyn' tyd geichrcven
had^ heeft in het jaar 1781. te i'/a-

T 3
ren-
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t'en^e een allerviitmuntendst v/erk (i) ir^

}iet licht gegeven , voor een gedeel-
te handelende van het vergift der
adders: welk werk het korte begrip

in zich bevat van zesduizend proet-
nemingen ; waartoe drieduizend ad-
ders flachtofFers zyn geweest van zyne
hevige drift ter naarfporing van dit

aanmcrkelyke deel der dierlyke na-

tuurkunde. Uit deze waarnemingen
word volkomen bewezen, dat de
jidder drie foorten van tanden heeft

:

*-r dat de hondstanden alleen de ver-

giftige tanden zyn: — dat deze tan-

den, (door eene fchede bedekt,) wan-
rieer het dier byt, het receptaculmri

of de bewaarplaats drukken , waarin
een geel vocht zich ophoudt; 't wel-

ke het vergift zelve is : ~ dat het
vergift van den adder, zoo verfchrik-

lyk voor de meeste dieren, echter
geene vatbare kracht van werking
C)efcne op het lichaam van Hakken ,

bloedzuigers , en (langen y en dat
(jius zyn beet onvermogend is, onx
^eze dieren ter dood te brengen

,

even

(i) E. EONTANA, Trrüté pur Ie venin (ïe^ h vu-

im ^U ^i'. ^W,\ \^\s /A Tom,^ ^^ avec fi^^
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even zoo min als, wanneer zy eik-

anderen byten y deze beet voor hen-
zelven doodlyk is.

De Abt FONTANA beweert verder^

dat dit vergift geen kenmerk in zich bé*

vatte van een zuur- of loogzout te zyn,
zoo als eenige fchryvers voorgeven;
maar dat het van een' gomachtigen aart

zy, zonder eenigen bepaalden fmaaki
Deze keurige naarfpoorder had de
ftoutheid, om alhet venyn, het gene
hy uit den adder deed druipen, op de
tong te nemen , en daarmede ^QVi

mond te bevochtigen, zonder ander
bykomend vocht, dan alleen van zyn

I
fpeekfel; hy werd niets anders gewaar,
dan eene famentrekking en wrangheid
in den mond: zeer verfchiilende van
het venyn der fcorpioenen, het welke
bytend is ; of dat der byen en horfels

,

waarvan de fraaak bitter is, en op dé
tong eeriQfenfatie of gevoel geeft van
een allerfcherpst mineraal zuurvocht.

FONTANA heeft, gedurende eene
reeks van jaren, het vergift van een*

dooden adder in zyne volle kracht be-

houden, zoo als hetzelve belloten

lag in de holligheid van een' tand,

die uit zyn alveolus of kas geweken
T 4 was;
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was • ja (dat wonderbaar is) dit ver^;

gift gedroogd, en tot poeder gebracht
zynde , verloor zyne werklaamheid
Tiiet, dan ten einde van acht of negen
ïi:iaanden.

. . Volgens het gevoelen van dezen Abt
werkt de kracht van dit verbazende
vergift alleen op het bloed, 't welke
eene oogenblikkelyke coagidatie of Hel-

ling in zyne vaten ondergaat; waaruit

cene onmiddelyke wanorde in het ge-

betene lichaam geboren word, die een'

ichielyken dood te wtgo. brengt , ge-

paard met allerhevigife iluiptrekkingen

en zware pynen: — doch deze bloed-

floiling heeft geen plaats , dan by het^

leven van het gebetene dier: want het
bloed, na deszelfs dood uit de vaten
afgetrokken, blyft vloeibaar, hoezeer
inen daarop vergift late druipen ; en
neemt eene zwarte kleur aan. Hy ge-f

looft verder , dat de ichielyke dood
veroorzaakt worde, uit hooide, dat

de kracht van het vergift, de irritabi-

hteit of gevoelige prikkelbaarheid vau
het fpiergeftel zeer ras vernietigende,
een beginfel van verrotting 'm, de vasr

te en vloeibare deelen aanbrengt; en

V/^l^ i9r,i^ teginft^ l^^i eigen.aartige
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kenmerk van het venyn des adders'

uitiuaakt.

De proefnemingen, door fontana
in het werk gefteld , hebben hem
ten vollen overtuigd, dat de beet
van een* vergiftigen adder niet vol-
flrekt voor den mensch doodelyk
zyj hoewel hy erhtèr zoude moeten
bezwyken voor den beet van meer-
dere adders,

Eene berekening , die de Abt vast-

gefteld heeft naar de hoeveelheid van
het vergift, in betrekking genomen tot

de grootte van een gebeten dier, komt
hierop uit. De hoeveelheid van het ve-
Tiyn, hetwelke de adder in zyn blaasje

of bewaarplaats met zich voert, bepaalt
hy op twee greinen, üitdeze bepaling
wil hy by gevolgtrekking afleiden: —
dat een duizendile deel van een grein ge-
j|ioegfaam zy, omeene musch of klein

vogeltje om hals te brengen- — dat
een zesduizendfte deel van een grein

eene duif ter dood brengt, die zesmaal'
zwaarder weegt dan de musch zelve:
-f- dat drie greinen van het vergift voor;
den mensch volftrekt doodelyk zyn*;

gs- qn dat men wel twaalf greinen noo*

T5 dig
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dig hebbe, om een* os van kant te hel-

pen, die 750. ponden zwaar weegt.
Onder alle de tegengiften voor den

venynigen beet van een' adder, heeft

het eau de Luce , een doordringend
alcali volatiley den meesten roem ver-

worven : doch de beroemde fontana
heeft door herhaalde proeven waarge-
nomen: dat, weiverre van nuttig te

zyn , dit eau de Luce de ziekte ver-

zware; en zelfs den dood in verfchei-

dene dieren, als kikvorfchen, kony-
nen, en anderen, verhaaste.

Het venyn der adders en flangen is

meerder of minder gevaariyk, naar
de verfchiliende trappen van hitte

;

waardoor het als bewerkt, en eene
heviger kracht daaraan word bygezet,
In de zuidelyke ftreken der vier wae-
relddeelen is hun beet het allervergif-

tigfle; en bygevolg het allerfchadelyk-

fte : deze dieren worden door geheel
Europa gevonden ; doch in de noor-
delyke landflreken in minder getal.

LiNNAEUS (k) getuigt, dat de ad-

ders in Zweden vry gemeen zyn , en
hiin beet fomtyds doodeiyk. Volgens
.

' LIN-

(k) LiNNAEi Fauna Sitsc'tca : pag, <)6.
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X^ïNDESTQLpE js de caeciUa y of blinde

flang , in Zweden de allervenynig*

fte (1).

De Heer l. montin (m) zegt, in

het XXVIJ.^^ deel der Verhandelingen
van de Zweedfcbe akademie der weten^
fchappen? dat 'er flechts weinige ver-

giftige dieren in Zweden zyn; en dat

rpen aldaar niet meer dan twee Hangen
te vreezen heeft: namenlyk de colu"

ber berm en de cduber cberfea,. Schoon
deze (langen, vooral in fommige jaren,

by koud en vochtig weder, niet in eene
groote meenigte gezien worden; zoo
gebeurt het echter niet zelden , daf
menfchen , die in heete zomers bloot-
voets gaan , door flangen gebeten
worden : en fchoon dit doorgaans zon^-

der levensgevaar afloopt, moeten zy
echter vele dagen pyn uitftaan; en fom-
tyds fchieten zy ook daarby het leven
|n, of blyven voor altoos ongezond,
- Deze Heer bevond, dat (onder alle

beprpefde hulpmiddelen tegen dei>

beet dezer flangen) het loof der es-

fchen het eenigfte ware, waardoor ve-

len,

0), LiNDESTOLPE 7>. de Fenenls : pn^^. 169*
(m) SM^mvoKT Geneeskundige bibuotke&k:. Vllle^
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len, die van ^ulke flangen waren ge-

beten, zyn geholpen geworden.
PONTOPPIDANUS (n), Bisfchop van

Bergen, fchryft in zyne Natuurlyke
hiftorie van Noorwegen : dat men daar
overal in de zoete wateren waterflan-

gen, en op het land adders vindt, die

fomtyds vergiftig zyn. Dewyl de ad-

ders zich meest onthouden in berg- en
boschachtige drooge landflreken, of
heiden , worden zy zelden gevonden
in raoerasfige of aan zee liggende ge-

westen: het gene ook door de plaats-

ligging van fommigen onzer Prov'm'

cien bewaarheidt word (o).

De toevaHen, die op den beet van
een' vergiftigen adder volgen , zyn
naauwkeurig door den kundigen Heer
MEAD (p) afgemaaid. Eene fcherpe

pyn in het gewonde deel openbaart

zich al ras , met eene roode opge-
zwollenheid; die onmiddelyk lood- of
bleekkleurig word ; en allengskenS

verder de nabygelegene deelen aan-

tast :

(n) PONTOPPIDANUS Nnttiral hijïory of Norn'ay:

(o) j. VAN Lie.i'i Traiié das ferpens et des vipéresz

4°. pag. 130.
• (p) MEAD Tractat. de Vensnis ^ edit. Lat. L, R,

1737- J>^i' i7«
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tast: — eene zware loomheid; een ras-

fche, doch zwakke, en fomtyds tusfchen»

pozende polsflag; hevige benaauwdheid
aan het hart; galbrakingen ; ftuiptrek-

kende bewegingen ; en koud zweet
}

vergezellen deze pyn: — wanneer men
niet fchielyk eenige hulpmiddelen in

het werk fielt, worden deze verfchrik-

kelyke verfchynfelen onmiddelyk door
den dood opgevolgd; ten zy de ver-,

mogende levenskracht zich in flaat be-

vinde, om alle.deze toevallen te over-

winnen: en hoewel dit ook gebeuren
moge, zoo blyft echter het gezwel
voor een* tyd ontftoken ; en word

,

naar evenredigheid dat de, toevallen

verminderen, fomtyds grooter: — uit

de wond vloeit een vuil fcherp vocht:— rondom het gezwel vertoonen zich
dan kleine puisten; en eene gele kleur,

even als in de geelzucht, verfpreidt zich
over de geheele huid des lyders. De
verfchilleridheid der uitwerking van die

fchroomelyke venyn bepaalt zich ech-
ter, al veel, tot de meerdere of minrj
dere warmte van het jaarfaifoen; da
hitte der landftreken ; de woede van'
het dier zelve; en de-wyze, waarop'
het zyn' beet aanbrengt.

Men
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Men vraagt nu : hoe kan het bfe-

ftaanbaar zyn met de Goddelyke goed-
heid , om zoodanige VÈrgiftige die-

ten vooft te brengen, die ter vernie»

tiging van andere gefchapene v/e-

^eris verftrekken ? Doch onze ver-

wondering verdwynt, wanneer men
begrypt, hoe het Gods wysheid be-

haagd heeft, om dit venynige vocht
tot zeifbehoudenis van het dier (ad

fut confervationem) te doen geboren
worden ! want zoodra word het daar*

van niet beroofd, of het flerft.

De Heer mead heeft zeef wél
aangemerkt, dat> vermits het voed-
fel der adders voornarhenlyk beftaaé

in haagdisfen, kikvorfchen
, padden ^

muizen, mollen, en andere dergely-

ke dieren -, een krachtig Ontbindend
kwylvocht noodig ware tot vertering

l^an dit voedfel.* dewyl zy hetzelve niet

kaauwen , maar ruw inilikken ; zoo
dat het hun dikwyls in de keel , die

fn deze dieren zeer kan uitgerekt

worden, blyft hangen- en niet dan
zeer langfaam door de vezelen dei*

tnaag, en werking der buiklpieren , ver-

teerd wofd: het gene veel tyds weg-
lieemt , en da oorzaak is , waarom(

dg*
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deze dieren drie of vier maandeli
zonder vernieuwing van ander voed-
fel in het leven kunnen blyven. Ten
anderen is de reden daarvan insgelyks

te vinden hierin : dat hun bloed dik-

ker, lymiger, en dus trager, door de
vaten heen loopt, dan men gemeen-
lyk by andere dieren gewaar word;
en dewyl hunn,e transfpiratie of uitwa-

feniing zeer gering is , verliezen zy
weinig van het bewerkte voedfel: dus
is de vernieuwing daarvan te minder
noodzakelyk. Daarenboven blykt het
uit de ontleding van het hart , dat dit

ingewand maar uit één' vemriculus of
holligheid beftaat; en de omloop' vant

het bloed by hen op dezelfde wyze
gefchiedt, als men dit in den kikvorsch
en de fchildpad heeft naargefpoord

:

(in welke dieren niet boven een der*
de deel van hun bloed door de longeii

heenvloeit:) zoodat het bloed dezer
dieren, in evenredigheid van dat der
andere dieren, niet genoegfaam in de
longen bewerkt word , ter meerdere
vloeibaarheid. Deze wyze van voe^
ding in adders en flangen brengt nood*
wendig te wege, dat het dier onmid*
lyk zyne prooi moet van kant helpen/

De
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De maag kan dit niet tér uitvoer breil^

gen, dewyl hare fpiervezelen te Zvvak

zyn : — de beet alleen, en de kracht va?i

een' byna niets beduidenden druppel
van het venynige vocht , zyn de ware
werktuigen der vernieling. Caar nu het
dier alle zyne vermogens aanwendt ter

zelfbehoudenis , moet men zich nieC

verwonderen, dat het, getergd en in

woede gebracht> mensch en dier aan
zyne wraak opoffere, Hoe verderflyk

zich dat fchepfel m.oge vertoonen, be-

antwoordt hetzelve, niet minder dan
andere dieren , in het verruklyke , en
wonderbare famenilel van al het ge»

fchapene, aan de Voorzienige inzich-

ten van zyn' verhevenen Maker: want,
dewyl zyn voedfel meestal beftaat uit

fcorpioenen , haagdisfcn , en ander
fchadelyk gedierte , waardoor de be-

woners der heete landen zoozeer gei-

plaagd worden; verwoest zyn doodely»'

ke beet eene verbazende meenigte vall

dit ongedierte: — dus word dit dier

nuttig in de algemeene fchakels van
de groote keten der fchepfelen , waar-
mede zy zoo naauw aan elkandereri.

verknocht zyn, om aan de heilzame
oogmerken der Godlyke wysheid te

vol'-
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voldoen ; zoo dat 'er geen hiatus of

gaping overgelaten word : — want
zyn de adders en Hangen vyanden van
fommige dieren ; zy wofden ook
wederom door dezelven beilreden
en overwonnen*
De icbneumon, of rat van Pbarao,

een klein doch listig dier, zeer ge-
meen in Aegypie , en tot het fretten*

geflacht behoorende , is zeker de
grootfte vyandin van de krokodillen

en (langen, die op den aardbodem
leeft : zy is byna het eenigfte dier,

buiten de varkens , (waarvoor de
flangen fchuw zyn ,) *t welke met de-

ze Shepfels in het ftrydperk durfc

treden: want zoodra dit dier eene
Hang bekropen heeft, tracht zy haar
van achter te vatten; het gene zy
ook behendig weet te doen , haar al-

toos in den nek grypende; waarna zy*

de llang binnen kort van kant maakt.
De ibis der Aegyptenaren , zoo ver-

maard in de fchriften van herodotus',
DiODORUS sicüLUS, AELiANÜs, en ande-
re Oude fchryveren , wegens haren na-

tuurlyken haat tegen de flangen, en de
verwoesting derzelven , is een vogel

,

die veel overeenkomst heeft, in ge-

XIV. DEEL, Y ftal^.
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ftalte en bek , met den oievaar en
kraanvogel: eigen aan het land harer
geboorte, ontfing zy alvroeg om hare
uitnemende nuttigheid van deszelfs in-

woners een afgodisch eerbewys; en

I voor heilig verklaard , was het eene
doodelyke misdaad de ibis om hals te

brengen. Men vindt hare beeltenis op
byna alle de oude gedenklchriften der

Jiegypienaren afgemaaid; en zy betee-

kent in de hiëroglyphen genoegïaam al-

toos Aegypte zelve. In eene medaille

van Keizer adrianus, alwaar ^egypte

fchynt nedergebukt te liggen aan de
voeten des overwinnaars, vindt men
de ibif ter zyde geplaatst: — op de
gedenkpenningen van quinctus ma-
Kius, een' Romeinfchen veldheer, ziet

men haar, nevens een' olifant, als ken-

merken zyner zegenpralende wapenen
over Aegypte en Libye (q). Buiten de-

ze ongenoemden, behooren nog (on-

der het getal der vyanden van (langen

en ^adders) de reigers, havikken, oie-

vaars, fprinkhanen, en meer andere
dieren.

- Hoewel de venynigheid in fommi-

(q) BUFFON Hifioire naturelle des oifeaux: Tom»
Vul. pag, 9.
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ge flangen zoo blykbaar en hevig is;

worden 'er echter zeer vele fpecies ^

of foorten , van adders en flangen in

de heete en getemperde luchtllreken

des aardbodems gevonden, wier beet
onfchadelyk, en dus in het geiieel niet

vergiftig is : — hun getal overtreft

verre dat der vergiftigen.

De natrix der Ouden behoort hier

in de eerfte plaats in aanmerking te ko-
men.. Deze (lang draagt, uit hoofde
van den geien band of kraag om dei^

hals, den naam van ringflang {torqua-

ta) : en begrypt in- hare foort die ge-
meene Europifcbc onfchadelyke flanp

g^n, by de Franfchen bekend onder
den naam van coleuvre d collier ; by
de Engelfcben , the common fnake ; by
de Zweden, ring-orm; en die, welken
(hier te lande) veel in moerasfige plaat-

fen, veenachcige- en heigronden, ge-
vonden worden, ray (r) , zeer naauw-
keurig de natrix befchryvende , zegt:
dat de lange venynige flagtanden aan dit

dier ontbreken ; doch dat , in plaats van
die, de .kaakbeenderen met eenen rei

van kleine zaagsgewyze tandjes voor-
zien zyn: waaruit hy met reden afleidt,

V 2 dat
(r) RAY Sytjojifis animalium : pag. 334,
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dat de natrix onfchadelyk kan behan-
deld worden: het gene dan ook, door
het verhaal van geloofwaardige reizi-

gers, bevestigd word. kalm (s) in zyne
reize door Noordamerika verhaalt, dat
de provincie van Nieuw Jerfey vol is van
zwarte flangen : dat zy zeer gezwind
voortloopen; en zich ftrengelen om het
been van den vluchtenden , zoo dat
de mensch vallen moete: doch een ge-

luk is het, dat hare beet niet vergiftig

is: — zy fchynt de coluber conjlricior van
LiNNAEUS te zyn. De flang van ae-

scuLAPius, of de paréas van aelianus,
is om zyne zachtzinnigheid en onfcha-

delykheid, welke aan dit dier eigen is.

Zeer beroemd. Volgens het getuige-

nis van RAY (t), word deze adder in

Italië, Spanje y en andere heetere land-

flreken, gevonden^ leeft zeer gemeen-
zaam met den mensch: men ziet hem
fomwylen kruipende in de vertrekken

en flaapbedden der inwoners : de huid

is van eene geelachtige groene prei-

kleur; fomtyds aanmerklyk verfchil-

lende ; en zyne kaakbeenderen zyn

,

ge-

(s) KALM Reize door Noordamerika : Ilcïe deel lil.

31-
(t) RAY Synoj>fïs ani?naliiim: pag. 291.
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gelyk de natrix, aan beide zyden met
zeer vele fcherpe tandjes gewapend.

Aan AESCüLAPius toegewydt , werd hy
oudtyds voor heilig gehouden , en by
uitnemendheid anguis genoemd : doch
de fpottende geest van fommige Ro"

meinfcbe fchryveren belachtte alvroeg

deze dwaasheid, persiüs zegt:

Pinge duos angues : pueri ! facer est locus ; extra

Mejite: —
De domicella of jufFerflang , die in

Jlfi'é zich vertoont ; en de Malabaav
Jche tweekleurige flang van seba fchynt

te zyn; is zoo onfchadelyk, zoo fraai

en bevallig aan het oog der Oostindifcbe

dames voorkomende, dat zy, tot ver-

koeling in heete dagen , dit dier by
haren boezem infleken. Deze adder is

lang, en heeft het hoofd fierlyk ge-

fchubd : de kleur is fpierwit ; over-

dwars geringd met zwarte banden

;

die op den rug breed zyn , en aan den
buik zeer fmal , fomtyds niet famen-
loopende (u).

De Heer h. si^oane befchryft, in zy-

ne Natuurlyke hiftorie van Jamaïka

,

de gele flang (the yelio-m fnake) als een
V 3 OJI-

(u) Dr. HOUTTUYN Natuufhjks hiftorie volgens

ti^üAEvs ^ Ifte Deel 6de ftuk.,
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onfchadelyk dier, in de bosfchen van
Noordamerika zich onthoudende , al-

waar men haar, als een kabel ineenge-

rold, op de voetpaden ziet liggen: zy
heeft de lengte van omtrent 7. of 8.

voeten : de buik is geheel geel; de kop
van eene donkere kleur; en de fchil-

den over het geheele lichaam met gele

llrepen hier en daar bezet.

In Brajil word eene foort van flan-

.^en gevonden: die, uit hoofde van een
brommend geraas, door de beweging
van h?.ar wonderbaar breed uitgeflrekt

lichsam in de lucht te wege gebracht,

bomjlangcn genoemd worden; en geen
vergift by zich hebben (v).

De koningsflang, waaraan de BrafüU

anen den naam geven van boiguodu, van
wege zyner grootte; en de cobra cfe

'veado van de Portugezen is: heeft wel
fcherpe getande kaken , doch hare

beet is niet vergiftig. De negers in

Afrika aanbidden haar , om het over-

groote nut: dewyl zy eene groote ver-

nielO-er is van velerlei ongedierte, 't

welke haar tot voedfel verilrekt. Men
befpeurt, in deze foort van (langen, ee-

ne meenigvuidige verfcheidenheid van
won-

(v) Dr. cnvEN Natural hijiory t>fferfents : ƒ>. 109,
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wonderbare teekening in huid ,
en in

lengte van lichaam. Piso (w) getuigt,

dat hy *er gezien heeft, die i8. ja 24.

voeten lang waren : zy word als de

grootfte van alle flangen gerekend: —
met één woord, alle die üangen en

adders , aan welken de dentes cantm,

of de vooruitftekende üagtanden, ont-

breken, fchynen niet vergiftig te zyn.

d'ulloa heeft , in zyne reis door

Zuidamerika ,
waargenomen ,

dat er

omftreeks Limay en in alle de valei-

jen van Peru, geene foort van veny-

nig kruipend gedierte gevonden word;

ook niet in de getemperde luchtilre-

ken van Chili , omftreeks der baai de

la corception: — hy fchryft dit toe

aan de natuurlyke droogte van het

climaat, en de zachte luchtftreek dier

gewesten, waarvan hy de natuurkun-

dige oorzaak voldoenend opgeeft (x).

Onder alle de vergifiige adders en

flangen is *er geene , die de verwon-

dering van het mcnschdom zoo zeer

tot zich heeft getrokken, als de ratel-

V 4
^^

(w) Pi?o d3 liidlae utnusqtis re nat. et tnsd: pag.

^^x) n'vhhox r-'vr,s:e de rAmrique merid; Tom.
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of bélflang: by de Brnfilianen en Surï-

fiamers onder den naam van boicinmga

bekend. Hoewel 'er fchryvers ^yn,
diehetverbiyf van deze zoo gevreesde
Hang , zoo wel in Oost- als in ^A est-

indië ftellen ; komt het echter den
Heer vosmaer vry twyfelachtig voor

,

ot deze flang wel ergens anders, dan
in de nieuwe waereldcleelen, gevon-
den worde : dewyl de reizigers der
oude waereld daarvan niet, of ten
yninllen zeer onzeker, fpreken.

En , offchoon seba , in het tweede
deel van zyn Thefaurus animalium , ver-.

icheïdeOosthidifchc ratelüangen afbeeldt

en befchryft; weet men ook tevens ze-

ker, (zegt die beroemde natuurken-r

Tier,) dat de eerile, die seba op TaL
45. ƒ?. 4. verbeeldt , en voor eene
Ceilónjche wyfjes-adderflang befchryft,

geene andere zy , dan een jong fi^estin-.

discb ratelfoort: zoodat men denken mo-
ge, dat de Heer seba in de opgave der
woonplaatfen van deze dieren zal mis-

leidt zyn geweest (y). De kundige ^an-?

mer-

(y) "Wanneer ik den nu overledenen Heer rader.-

,, Jmacher , ExtraorcH>iatv Raad van Indi'é^ ond^r

j, verfcheidene voorrtcllen , rakende de Natuurlyke hi-

j,j ftorie, medeha4 gevraagd: zj» Vf €0^ rate^.slan-•"
i^ ^^^-
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Hierking van den Heer vosmaer (2)
verdient alle onderzoek : en is zeer
aannemelyk , zoolang 'er zich geene
zekere berichten van geloofwaardige
reizigers desaangaande voordoen , die
ooggetuigen zyn geweest van het
wonderbare maakfel der ratelflangen.

Zy hebben gemeenlyk de lengte van
twee tot vyf voeten. Volgens d'ül*
LOA (a) vindt men ze in nieuw Spanje
maar twee of drie voeten lang: die een'
halven voet meerdere lengte hebben ;

zyn zeer zeldfaam. Oe kleur is bruin
en zwartachtig , met geflipte vlakken

:

aan het eipd van haren flaart is vastge-

V 5 ,

hecht

„ GEN m Oostindiël kreeg iH van zyn Wel Ed. daar-

„ omtrent tot ajnwoord: aan de kust van malla*
„ BAR zyn '<?r zsker ! Zoude liet niet kunnen zyn ,

„ dat dczelven , even als in Noordamerika : (al-

„ waar menze in meenigte gehad, en by het ont-

3, ginnen van xyoesre landouwen door varkens, of
,, zwynen , die 'er geen letfel van hebben , heeft la-

„ ten vernielen :) ook in Oostindië op fommige

3, plaatfen uitgeroeid waren ? Immers seba fchynt te

,, kundig geweest te zyn , om Amerikaanfche ratel-

j, flangen voor Ceilonfchen uit te venten. Het ver-

„ fchil derzelven is ook zeer blykhaar en opmerkelyk",
(^Aatiteekening van den Heer m. houttuyn.)

(z) VOSMAER. Befchryving eener Surinaamfcht
ratelflang

, pag. 4.
(a) n'uLLQA Vo^age d'Amerique merid: Tonti I,
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hecht de cafcabeïo of ratel , óXq veel
overeenkomst heeft met de wollige
fchel of den dop van boereboonen ,

op de fteng der plant droog gewor-
den ; en , op dezelfde wyze verdeeld

,

bevat zy in zich vyf of zes ronde
beentjes , als erwten , die een geluid

maken , evengelyk aart twee of drie

rammelende bellen, wanneer het dier

2.ich beweegt : — vanwaar het ook
den naam ontleent van ratelslang.
Dus heeft de natuur ; die aan de

koraalflang eene verfchiilendheid van
levendige kleuren gefchonken heeft

,

om door een' fchitterenden glans zich

te doen bemerken; ook aan deze ilang '

een geluid verleend , waardoor men
van hare aannadering kan verzekerd
worden : — zonder welk geluid het

onmogelyk ware, om haar van de aar-

de, of den grond, waarop zy kruipen-

de is , te kunnen onderfcheiden. De-
ze aanmerking van den Heer d'ulloa
nioge plaats hebben, in betrekking tot

Peru en Chili-, doch dewyl men in bra-

fil, SuriJiame , en Noordamerika , ratel-

flangen van verfchillcnde kleuren ont-

moet ; mag men liever met piso (b)

zeg-

(b) PISO de Re nat. utriusque Indiae : J>ag. 74,
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zeggen: huk tam perniciofo colvbro be*

nigna natura^ cautionh q'jafi gratia , crc
pitaculum addidisfe videtur ; ut il/ius fO"
nitu admonitiis quilibet homo non folum^
fed et qualecumque pecus vel jumentum

,

tempeftive fibi caveat ab vicino hofie:

"het fchynt, dat de goedgunftige na-

„ tuur , als ter behoudenis , den ratel aan
„ die zoo verderfelyke (lang heeft toe-

„ gevoegd, om (door deszelfs geluid)

„ mensch en dier in flaat te fielten, om
„ zich in tyds van zyne naburige vyan-
„ din te wachten": hoewel het echter
ook zeker is, datzy, in hare woedende
gramfchap , en fchroomende vrees , v^n
haren ratel gebruik maken. Het heeft
evenwel den Heer vosmaer altyd toe-

gefchenen , dat eerst de vrees, daarna de
gramfchap , het dier ter rateling aanfpo-
re : en dat zy hare rateling ook in het
werk ftellen , om in den tyd der paring
elkander ter byeenkomst uit te lokken.
De verbazende en vlugge werking

van het vergift , door den beet der ra-

telflang toegebracht , is door meenig-
vuldige proefnemingen van de Ko-
ninglyke Jor/VmV der wetenfchappen te

J^ondon naargcfpoord : waaruit blykt,
^lat de kracht van het vergift niet alleen
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in (laat ware om kiekens , maar ook
fterke honden, in twee, drie, of vier

minuten tyds, na den gegevenen beet,

uit het leven weg te rukken: — in acht

minuten werd eene zwarte flang ,

waarmede eene ratel (lang gevochten
had, door dezelve om hals gebracht.

Men nam eene proefneming, ot de ra-

telflang ook zichzelve zoude kunnen
befchadigen; en men deed alle pogin-

gen, dat zy zich beet: dit gelukte;

en in den tyd van acht minuten gaf zy
den geest (c).

De Heer vosmaer (d) heeft deze
waarnemingen door eigene proeven ,

met eene, aan hem in het jaar 1765.

toegezondene, Surinaamfcbe ratelflang,

nader bevestigd : aan den beet dezer

llang verfcheidene vogels , in verfchil-

lende tydftippen, overgelaten hebben-
de, flierf de een in vier miimten; een
ander binnen tien minuten; een derdq

in veertien minuten ; en een vierde in

twee en twintig minuten-. — eene muis,

door deze (lang gebeten, verviel in

zw^re fluiptrekkingen ; en was in min-
der

(c) Philofophkal tramactiom: Num. 399.^^401.

(d) VOSMAER Befchryving van eeuc Surinaamfchi

fatelflang: bl. 18.
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der dan één en eene halve m'mut dood.

Alle deze vogels, (gelyk mede de

muis ,) zaten oogenblikkelyk na de ont-

fangene wond zeer Uil; tot dat hun de

fluiptrekkingen meer en meer overvie-

len: — in deze doode vogels, en muis

,

kon men naauwlyks den beet der tan-

den ontdekken. Doch het gene meest

verwonderlyk is , was de proefneming,

welke deze Heer in het werk ftelde

,

na dat de flang geilorven was. — ^

Na de vergiftigende tanden van de

flang ,
(die reeds drie maanden in

brandewyn had gelegen,) door een

werktuig naar voren gebracht te heb-

ben; nam hy een' frisfchen levenden

vogel , en kwetlle met de uitgebrachte

tanden deszelfs vleugellid : zoodra was

de vogel niet wederom in zyne kooi

gezet., of hy gaf aanftonds blyken der

werking van het venyn ; en bleef on-

beweeglyk op ééne plaats, dan mee
toe- dan wederom met opene oogen

,

zitten : na verloop van tusfchen de vyf
en zes uren vond men hem fchielyk

dood liggen. Deze flang was, volgens

ontfangen bericht, op eene plantagïe

in Suriname gevangen, in het begin

yan grasmaand des jaars 1765., en
had.
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had, toen de Heer vosmaer dezelve
hier te lande kreeg , reeds vyf maan-
den en drie weken zonder voedfel ge-

leefd; en, nadien tyd, by hem nog
zevenentwintig dagen. Uit welk laatst

aangehaald zeggen van dezen fchran-

deren natuuronderzoeker, ook weder-
om bevestigd word, hoe (langen en
adders , ettelyke maanden , zonder
voedfel in het leven kunnen blyven.

Tot eene beruchte foort van aller-

vergiftigfle (langen , in de Oost- en ti/est-

indien zich onthoudende, behoort de

naja of brilflang. Men noemtze brU-

Jlang, om dat zy op den rug, een wei-

nig achter den kop , met eene foort van
bril geteekend iS: waarvan de teeke-

ning echter by fommigen zeer verfchil-

lende is ; en aan het wyfje niet ge-

vonden word. De ammodytes of zand-

adder, die in de zandige woestynen
van fJbye zich vertoont, is niet min-

der gevaariyk : — die 'er van gebeten

worden fterven, doorgaans, zeer fchie-

lyk, volgens getuigenis van aetius.

De beet van de baemorrhol's y een ^egj'

ptïfche adder, brengt dezelfde uitwer-

king voort; en fchync het bloed zoodanig

te ontbinden, dat het uit alle de ope-

nin-
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ningen van het lichaam wegvloeit, ver-

gezeld met hevige Ituiptrekkingen en
eenen onvermydelyken dood. De
Heer bancroft (e) bevestigt dit door
een verhaal, hoe een negerOaaf, op
eene plantagie aan de rivier van Da-
merary y gebeten werd door eene klei-

ne flang van 15, duim lengte, {ia barra
by hem genoemd,) van eene donker-
bruine kleur, met zwarte vlakken <7e-

ftippeld, en de dikte hebbende van ee-
ne zwanenfchacht: — deze flang had
zich fchuilgehouden onder timmer-
hout, waaraan de neger als timmerman
werkende was; en, met het omdraaijen
van een ftuk houts, beet zy hem in den
voorden vinger van de rechterhand; >--

naauwlyks haar gedoodt hebbende
viel hy in flaauwte ; en nederzygende
ftierf hy, in minder dan vyïmimten na
de ontfangene wond: het vergift had
zoo eene vlugge ontbindende werking
op het bloed gemaakt , dat niet alleen
uit neus, oogen, ooren, en longen
eene bloedllorting volgde; maar dac
ook teffens het bloed uit de uiterfte
flagaderen van de bultende oppervlakte
van het lichaam wegvloeide: waaraan

2ich
(e) BANCROFT Nfitural hijiory ofGuiana: /.2i<ï.
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zich purperen vlakken vertoonden, als

uitwerkfelen van eene hevige verrot-

ting. Defip!, eene kleine llang, die

men in Lidye vindt , wier venynige
beet, zoo akelig, door het fchoone en
dichtkundige penfeel van lucanus (f)

word afgemaaid, behoort mede onder
die foort van vergiftige Hangen be-
grepen te worden.
Nooit echter heeft een adder zich

zoo berucht gemaakt, als de Jegyptl-

Jche a/pic of ^pis van cleopatra :
—

volgens AELIANUS vindt men verfchei-^

dene foorten van afpides , van verfchil-

lende lengte. Het vergift van dit dier

is zeer fnel in zyne werking : — wan-
neer iemand van dezen adder gebeten
is, valt hy terflond m eenefluimering;

welke welhaast in een' vasten en kort
daarop volgenden eeuwigen flaap ver-

andert ; zonder dat 'er zich geweldige
toevallen voordoen : wordende de
pols allengskens zwakker. Het was
om deze reden , dat de wellustige

CLEOPATRA, Koningm van Je^ypte

,

om de zegepraal van octavius te

ont-

(O LUCANUS : Lih* IX. pag, 6C$, ei 6Ö6. ex ed.
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ontwyken, ^ich van dit vergift bedien-
de, om een einde aan haar losbandig le-

ven te maken: 't zy, dat zy zich door
eene ajpis in den arm heeft laten byten;
't zy , dat zy door eene gemaakte wond
in den arm het venyn uit een flesje heeft
laten indruipen , dewyl men by haar
uiteinde (volgens verhaal van dio cas-
siüs) geen' adder in hare kamer gevon-
den heeft: — om wél verzekerd te zyn,
had zy het vergift van verfchiliende ad-
ders op misdadigers laten beproeven,
en niets beter bevonden, om een' zach-
ten dood te wege te brengen, dan het
vergift van dezen adder.

De Natuurlyke hiilorie brengt nog
eene reeks van andere vergiftige ad-
ders en flangen , onder verfcliillende

benamingen, te voorfchyn: doch het
zy genoeg, om uit de aangehaalden te
kunnen bemerken, dat het vergift de-
zer dieren niet op eene en dezelfde
wyze op het lichaam van mensch en
dier werkende is.

Daar is g^tnQ fpinnekop^ die zich
200 berucht gemaakt heeft, als de
^ipüUfcbe fpin, onder den naam van
larantola bekend.

Dit wollige dier, met acht oogei en
xir, DREL. X acht
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acht voeten voorzien , en in grootte en
dikte andere fpinnen overtreffende ,

ontleent zyn' naam van Taramo, eene
ftad, zestig uren vslti Napels afliggende

,

m Jpuli'è of dePouilje , een der vrucht-

baarfte en heetfle landfchappcn van
het Koningryk Napels, baglivi (g),
die uitmuntend over de iarantola ge*

fchreven heeft, zegt: dat dit dier, in

de velden omflreeks Taramo en bari

,

gedurende de brandende hitte der
hondsdagen zich onthoudt ; en door
zyn' venynigen fteek (ia den oogsttyd)

tot eene gedurige plaag verftrekt aan
de boeren en maaijers : dat zy , om
diereden, ter voorbehoeding, laarzen

om de beenen dragen. Men vindtze

van onderfcheidene foort, in meerdere
en mindere kracht van venyn verfchil-

lende : — die van zoo eene fpin gebeten
zyn, worden tarantati genoemd. Mee-
nigmalen heeft men gefchreven , dat

haar venynige fteek doodelyk ware,
zoo niet een zekere mufiktoon den ge-
betenen tot bezwymicns toe aan het dan-
fen bracht; en dat de mufik alleen het
ware hulpmiddel van herftelling zoude
zyn. Men heeft alle moeite aange-

wende,

(g) BACLivi Opera medka : pag. C05, ef ftqq.
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wendt, om de wonderbare verfchyn-
felen, waarmede de gebetene geplaagd
word, te willen ontvouwen: met aan te

toonen , dat wel zeker de mufik , het
zenuwgeftel des lyders aandoende ,'

in ftaat ware , om de genezing te ber,

vorderen ; en , jaariyks herhaald zyn-
de, ten eenenmale in vorige ftandhou-
ding van gezondheid weder te brengenj
Doch in de vorige eeuw begon men
alreeds te twyfelen aan het romanefqu&
van alle de verhalen, waarmede de ge^
leerden hunne fchriften opfierden. Al-
tans swAMMERDAM (h) teekent aan

:

dat een zeer naauwkeurig Heer, uit Ita"

//^gekomen, hem verzekerd had, daC
men , zelfs in Apulië , eene fabel daarvan
maakte : zoo dat het niet dan geringe
menfchen, bedelaars, en landloopera
waren, die men bemerkte, nadat z%
voorgegeven hadden van deze die*

ren gefloken te zyn, dat met een' dans
of mufik , daarvan genezen werden ; op
dat zy alzoo hunnen kost in ledigheid

zouden winnen, en de liehcgeloovigea
' bedriegen. Üit datzelfde oogpunt be-^

X 3 fchoa-i

(\\) swAMMSADAM Bihlia üaUtrae : Tom, U
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"fchouwen het ook de fchryvers van da
'Encyclopedie, op het artikel arai^me

;

BOMARE in zyn Dietionaire d'bijloire

naturelle ; les Memoires de l'Academie
des fciences de Paris, pour Pan 1707. ;

en het Journal etranger , mois de Mai
'jysS, Doch niemand heeft fterker

deze volksdwalingen- te keer gegaan ^

dan de Heer francisco serfao, iyf-

arts der Koningin van Napelf.

Deze geleefde Heer fpreekt, in zyn
werk del/a Tarantola e ovcro Falangio

di Puglio , in 4° te Napels gedrukt, vsri

alle de fchryvers, die over deze ge-

waande kracht der mufik en het ta-

rantijmus gefchreven hebben : van pe-
ROTTO af, die in het jaar 1480. ftierf;

tot nicolao cirillo, een' hedendaag-^

fchen geneesheer, toe. Volgens het
gevoelen van serrao, brengt de Heek
van de tarantola geen grooter ongemak
aan, dan of men van eene paarden-

vlieg of wesp gebeten was. Hy denkt
echter , dat dewyl de Apuliërs fterk op
de mufik verflingerd zyn , en velen

van hun door ^ypo^/?o«^r/> of miltziekte
worden aangetast , fomtyds gelukkige

genezingen worden te weeg gebracht

door dans en muuk; hoewel hier-

on-

I
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onder dikwyls veel bedrog loopt: want^

?ils eene Apulijcbe vryiler het trouwen
in den zin heeft, geeft zy voor, dat

een tarantola haar gebeten heeit;;

waardoor 2y gelegenheid krygtrio.m.

te kunnen danien , en vroolyke gezel-

fchappen by te wonen. Daarenboven
beweert serrao, dat hoewei een groot

aantal fchryvers het tarcmtijmui bégun.^

ftigen en voorfpreken ] echter eene

groote verfchillendheid van tegenllry-

dige gevoelens, waarmede hunne IfhriS-

ten bezwangerd zyn, een genoegfaanj

beletfel is, om alies voor waarheid op
te nemen; en eerder gefchikt, omze
als fabels te verwerpen. Hy beüuit ten

Jaatflen, met te zeggen: dat deze ta-

rantifmus eene beiachelyke volksvoor-

ingenomenheid zy , niec anders {leu-

nende dan op dwaasheid en onkunde.
Dit dier is niet volltrekt eigen aan

de luchtllreek van Apuli'è alleen. De
Heer bell (i), in zyne reis door Afi'iy

vond de tarantola omtrent KafQban ;

weleer eene groote en valkryke ilad

van Perfië; doch in, het jaar 1 755. deer-

lyk do,or eene aardbeving verwoest..

Pe Pcrfmngn no>emea het dier; in-

X 3 r«'

(i). MLL Fvdze door ///?£;- I. deel, b:.. 103,
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cureck, en fpreken 'er van op dezelfde
wyze als de spuiters. Een dezer yfc-

lyke dieren viel eens (volgens het ver-

haal van BELL) van de zoldering op zy-
ïie hand; hy fchoof het daarvan af,

ponder eenig ongemak te bekomen: —
men doet daar ook den gebetenen dan-
fen op het geluid van fpeeltuigen ; *t wel-

ke de zieke fomtyds uit zichzelven doet,
tot dat hy op den grond nederzygt. •

Deze naauwkeurige reiziger fchryft

ook, dat*er in Kafiban vele allerveny-

nigfte fchorpioenen gevonden worden

,

van eene zwarte foort y en dat hun
{leek binnen weinige dagen , ja zelfs in

•weinige uren, doodlyk is, indien *er

jii^t ras bekwame behoedmiddelen in

het werk worden geileld. Het genees-
middel, by de Perjianen in deze om-
llandigheid gebruikelyk , is de wond
te fmeren met olie, welke men uit die

dieren trekt , als menze in eene pan
braadt; of zy kneuzen een' fchorpi-

oen, en leggen hem op het beledig-

de deel : ieder van die hulpmiddelen,
tydig gebruikt , zal zelden mislukken.
jDe PerfLmen hebben zoodanigen
ichrik voor die dieren, dat zy, van

|9(^^^n4 fe^i?dig4 zyridq
,^

hem wen-
fghen^
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fchen , dat een Kafcbanfche fchorpioen

hem fteken moge: — echter doen zy
zelden leed , ten ware zy fchiel/k aan-

geraakt worden.
Dit infect is een animal viviparum , of

levendbarend dier, 't welke, in ééne

dracht, van 26. tot 40. fchorpioentjes,

(volgens de keurige waarneming van
RH E ui) (k) voortbrengt, van eene wit-

te melkachtige kleur, die echter van dag
tot dag vuurachtiger word. Het is voor-

zien met acht pooten, en twee breede
fcharen of tengels, in lichaams gedaan-
te vrywel met die van eene krabbe
overeenkomende: de ftaart word uit

zes wervelbeentjes of geledingen fa-

mengefteld; uit de laatfte komt de an-

gel, fpits als eene naald, uitfchieten:

de ilaart ftaat boogswyze uitgeflrekt:

Scorpius elatae meiuejidm acïtmtne caudae:

zegt oviDius. Sterk heeft men onder
de Ouden getwist , of de angel, waar-
mede het infect zyn' venynigen fteek

ter uitvoer brengt , van binnen hol
ware; dewyl men nooit met het bloote

oog aan zyn uiteinde een gaatje had
X 4 kun-r

Qik) RHEM Experimenpa circa ref natur: Tom. I.

J'trg. 78. et fe^fj^.
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kunnen ontdekken > doch rhedi be-
Ipeurde by geval, dat aan een* geterg»
den fchorpioen een droppel zeer helder
wit vocht uit het einde van den angel
uitvloeide. Dit vocht is het ware ver-
gift, 't welke het dier door zyn' Heek in
de wonde inbrengt: meerder of min-
der gevaarlyk , naar de verfchillende
hitte der landftreken. In Italië , fchryf

t

BHEDi, (zoo als PLiNius reeds in zyn'
tyd had aangemerkt,) word de fleek
aan den mensch toegebracht voor on-
Xchadelyk gehouden : d^wyl men gella-

dig ziet, hoe de boeren een meenigr
vuldig getal van fchorpioenen in de
hondsdagen tQ Florenfe te koop bren-
gen; en die met de bloote hand be-
handelen, ponder door eenigen fchroom
voor vergift bevangen te worden. De
porentynfcbe Apothekers perfen de
olie daaruit, om als een alexipharma"
cum of tegengift gebruikt te worden.
De proefondefnemingen met Fran-

fche adders uit Lmigueclokf door den
Heer de maupertuis (]) ondernomen,
komen met (jie van bhedi nagenoeg'
'

over-

H) IMen^oires <ie r/ic^dsm':? des fciences de Paris j

de hiniiée i-^^u -.' ••••
^
• ''•

- '
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pyereen : waaruit men dan met reden

mag befluiten , dat de fteek van een*

fchorpioen in de heetere luchtflreken

van Europa niet gevaariyk is.

VVy gaan nu óver tot de befchou-r'

yj'mg van dat verfchrikkelyke vergift,

waarmede het lichaam van een' dolv

kn hond befmet is.

De droevige ervarenis heeft door alle

tyden heen geleerd, dat deszelfs beet;»

in het famenftel van 's menfchen lir

chaam, eene wonderbare aaneenfcha-
keling van akelige toevallen te weeg
brengt: die de werkingen der dierlyke
buis.liouding belemmeren; en', tot het
hoogfte toppunt van woede opgeklom-'
nien zynde, ten eenenmale door den
dood vernietigen. Dit vergift heeft iets

opmerkeiyks in zich, te weten, dat zy^^

ne trage werking geméenJyk niet eer-

der verfcbynfelen te voorfchyn brengt

,

dan wanneer de oorzaak , öf de tyd
wanneer men is gebeten, als uit de ge-
heugenis is weggeraakt: want de fchrif-

ten van geneeskundige waarnemers
yloeijen over van voorbeelden , dat die

yergitt een'zeergeruimentyd van maan-
den, zelfs jaren, zich in het lichaam kan
l^edekt houden, zonder zyne werking

X 5 • te
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te openbaren ; hoewel doorgaans de
eerfte trap van kwaadaardigheid zich

doet zien binnen den veertigften dag
na de bekomene beet. Dan toch be-

gint de gebetene te klagen over pyn
door het gèheele lichaam ; doch wel
voornamelyk ter plaatfe van het lid-

teeken der wonde : de lyder word pein-

feilde, droefgeestig, en toornig; klaagt

over eene loomheid en traagheid; zyrt

flaap word onrustig, fomwylen afgebro-

ken door hevige ftuiptrekkingen; eene
gedurige angstvalligheid met zuch-

ten gepaard, en neiging tot eenzaam-
heid, bevangt hem; het bloed, in dien

Haat van lichaamsgeftelte den lyder
afgetrokken, vertoont alle kenmerken
van gezond bloed, en is zelfs in de wa-
tervrees in alle deelen goedbevonden ^

^ volgens het verhaal van Doctor lis-

ter (m). ïn het tweede tydperk der

ziekte beginnen de toevallen zich

akeliger te vertoonen: eene zware be-

naauwdheid ; eene moeilyke ademha-
ling ; braking van taaije Hinkende gal-

llof; eene inwendige brandige hitte,

met

' (m) Dr. LtsTER Exercit. mei. de morbis chron'r

fis; Ohf, L pag, iij*
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met hevigèn dorst gepaafd 5
gedurige

flaaploosheid- koorts; onwillige op^

richting der manlykheid; huivering ;

fchnk, en beving, öp het den van wa-

ter of andere vochten j met belette

doorzwelling derzelven ; maken den
doorgaanden loop uit van dit tydperki

en deze watervrees mag men dan aan-

merken , als het zekerfle kenmerk vaft

het woedende vergift, waarmede dely-

der is befmet geworden. Eindelyk, in

het laatfte tydftip, beginnen alle deze
toevallen fchielyk in hevigheid ver-

meerderd te worden : déwyl het ramp-
zalige voorv/erp, op het hooren alleen

van den naam van water, in dolheid

uitfpat, en door hevige fluiptrekkingen

word aangedaan; dellem raakt heesch
uit ontbering van vochten ; de tong

hangt hem affchuwlyk uit den mond

;

en dewyl de ellendige zyn eigen fj^eek-

fel niet durft indikken , blyft het Ichui*»'

mend hangen om de hppen; fommigen
hebben tusfchenpozende vlagen Van
dolheid; anderen blyven volkomen b^^

hun verftand , en waarfchuwen de om*
flanders , om zich voor het fpeekfci tè

wachten , *t welke zy, in hunne hygendé
benaauwdfeeid van ademhaling, vaii zich

af-
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afwerpen : by eenigen befpeurt mei^

eene onverwinnelyke drift , om naar al-

les te byten, wat zich voordoet: doch
alle deze verfchrikkelyke verfchynfels

diiren niet lang : de krachten , door al-

le die hevige werkingen afgemat, be-
ginnen ten laatften te ontbreken; de
pols verzwakt ; de ademhaling word
aÜengskens moeilyker; een koud lym-
achtig zweet overdekt het lichaam ; en
gemeenlyk maken de ftuiptrekkingen

een einde aan dit rampzalige leven.

Wanneer de watorvrees volkomen tot

zyn' hoQgilen trap gekomen is , fterven

deze lyder& gemeenlyk met den vierden

dag: te rekenen van het einde des eer-

ften tydftips der ziekte : terwyl de eer-

ile toevallen enkel aantoonen , dat het

zoolang verborgene vergift eindelyk in

zyne werking komt uit te barsten , en

de toevallen fomtyds een'geruimentyd
aanwezig blyyen, voorenaleer de hy-

dropbobie of watervrees zich komt te

openbaren. Wanneer men de licha-

men van die ongelukkigen opent, zoude
men vertrouwen de ware oorzaak van
alle deze toevallen te zullen ontdek-

Jten; doch de verfchillende , en fomtyds

tegen eikanderen fcrydende, waarner
min-
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mingen in de ontleding dier lichamen^
beletten, dat men een gegrond oor-

deel daarover kan vastftellen.

De Heer brogiani (n). Hooglee-
raar in de geneeskunde te pisa , ge-

tuigt in zyne verhandeling over de ver-

gifcen der dieren: dat hy tegenwoor-
dig is geweest by de ontleding van
dertien lichamen van hydropbobi of wa-
tervreezigen: daaromtrent gckikkiger

dan de vermaarde morgagni (o), gan
wien het nooit heeft mogen gebeuren

,

om zoodanige ziekte, na den dood,
door eige kunstbehandeling naar te

fporen. brogiani zegt: dat hy door-
gaans befpeurd had, in velen van die

lichamen, eene ontfteking in de eerde
wegen , en daaruit volgende gangraena
of heet vuur; eene byzondere verdroo-
ging en fpanning der vaste deelen, in-

zonderheid van byna alle de vliezen:

by fommigen vertoonden zich zeer dik-

wyls kenmerken van eene ontfteking

der longen: by anderen waren de vlie-

zen der herfenen, en derzelver maak-
fel,

(n) BROGIANI Disf. de Vemno animaïium ; pag,
104. et feqq.
(o) MOR.G\G?Ji de Sed. et causf. morb.per anat. indi

Lib, /. Ejiji. vm, pjg. 6l.
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fel , geheel ontdoken : in een van die
lichamen vond men eene parapbrem-
tis , of injiammatie van het middenrif:
in drie byzondere lichamen werd de
blaas, het hoofd der roede, met de
eaverneufe lichamen, insgelyks ontfto-

ken bevonden : dan vond men de
maag met ftinkende zwarte gal bezet:

niet zelden de lever opgeipannen en
uitgezet : de galblaas fomtyds ledig

;

by anderen wederom met iymige zwar-
te gal opgevuld: doorgaans befpeurde
men eene injiammatïe 'm den pbarynx

,

of het bovenlle gedeelte van den llok-

darm, voornamenlyk zich uitilrekken*

de naar de tong , welker zenuwtepels

waren opgezwollen : zelden en minder
was de oncileking van den larynx yOÏhtt
bovenfte deel der luchtpyp: in eenige

lichamen zag men geene van die twee
zoo evengemclde verfchynfels : ande-

ren waren zoodanig uitgeteerd , dat 'er

geen vet, zelfs niet het netvlies der
darmen , te vinden was. Het bloed

had niet zelden een' meerderen trap

van vloeibaarheid , dan gewoonlyk in

de vaten van gellorvenen befpeurd

word; en onderging niet gemaklyk
eene coaguiatje of itremming, wanneer

het
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ket in een glas ontfangen werd : doch
het gene de meeste verwondering
baarde, en flandvastig in aile deze ly-

ken werd waargenomen, was: dat de
flagaders ledig gevonden werden, en
de aders met bloed opgevuld, bro*
GiANi was daarover ten hoogden ver-

wonderd: dewyi dit ftreed tegen het

achtbare gezag van den onfterfelyken

BOERHAVE; en eene waarneming, die

men in de Verhandelingen van de Ko-
ninglyke Akademie der wetenfchappen
te Paryf van 't jaar 1 6^g» vindt : die

het tegendeel bevestigen.

SAViARD (p) fchynt aan het getui-

genis van BROGiANi eenig gewicht by
te zetten, daar hy verhaalt: hoe een
fchoenlappersknecht, in den voorften
vinger van de rechterhand door eene
dolle kat gebeten zynde, op den vyf-

den dag aan de watervrees overleed.

Nieuwsgierig om het lyk van dezen ly-

der te bezichtigen , liet hy het bekke-
neel door zyn' broeder doorzagen; en
vond de aders van het harde herfen^

vlies geheel vol zwart en geftremd
bloed; zoowel als de pJexus choroïdeus,

of

Cp) SAVIARD Qbfervations chirurgkaks : obf. C,
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of netswyze vlechting; en jn het al-

gemeen alle de aders van de herfe-

nen , en derzelver vliezen, saviard
opende verder de borst: en vond de
longen zoo vol luchts en geronnen
bloed , dat het onmogelyk was ver-

dere naarfporing te doen : waaruit dan
die kundige heelmeester befluit , dat

de lyders in deze ziekte door verilik-

king flcrven : doch ik denk , dat het
woord VEiNES , waarvan saviard zich

bedient, voor vaten moet opgenomen
worden; en dan (lemt deze waarne-

ming overeen, met het gene morga-
GNi aanhaalt omtrent het lyk van een'

watervreezigen : vafa omnia cerebri fatt"

guine plena , ut choroïdes plexus nlgrica-

rent: "dat de vaten der hcrfenen zoo

j, met bloed waren opgezet , dat de
„ netswyze vlechtingen 'er zwart uit-

„ zagen". Dit lyk, i6. uren na d^n.

dood geopend, ftonk reeds iterk: de
longen waren zwart en Hinkende; de
groote en kleine herfens meer naar het

drooge dan naar het vochtige hellende;

en over het geheel was het bloed meer
geneigd tot llremming , dan wel tot

ontbinding : aan dezen lyder had men
geen delirium of ylhoofdigheid be-

fpeurd.
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fpeurd. Doch een ander geval , 'twelke

MORGAGNi (q) bybrengt , geeft eene

flerke kracht aan het getuigenis van
BROGiANi. Een man, 60. jaren oud,
van een fterk lichaamsgeftel, werd in

'

de linkerhand van een' dollen hond ge-

beten; en drie maanden na den beet

door iemand zwaar geflagen: hierop be-

gon het eerfte tydperk der ziekte zich

te vertoonen: dat hem ras de water-

vrees aanbracht. By dezen lyder zag

men geenefpuma ofbrem op den mond:
hy fpoog wel ; doch zyn fpeekfel was
vloeibaar. Na den dood vond men
de darmen ledig, doch flerk met lucht

opgezet; in de maag een lymig bruin

vocht; weinig gal in de galblaas, die

van eene gele kleur was: de venae ilia'

cae, ofheupbeensaders , waren zooda-
nig met bloed opgefpannen, dat zy in

dikte de gewone middenlyn van eea*

der dunne darmen evenaarden; daar

integendeel de arteriae iliacae , of heup-

beensflagaders ,
geheel ledig werden

bevonden : de vena azygos begreep
weinig bloed; de kropflagaders, zoo
wel als de inwendige kropaders , ledig

xiK DEEL» Y van

(q) M0R.GAGN1 de Secflh. et causC. morb. per anat»

indag : Lib. L Epist» viii. fag. (5o.
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van bloed: de werktuigen der door-
iïikkmg zonder eenig kenmerk van
ontüeking: de longen, met dik geron-
nen bloed opgefpannen, aan den ach-
terkant gan^raeneus : in het hartezakje
vond men^ naargisfing, drie oneen don-
ker geel water ; v/einig bloed in het
hart, als halfvloeibaar pik 'er uitzien-

de; de aderi'yke, zoo v/el als Oagader-
l^'ke, vaten van de vliezen der herfe-

nen , met zeer zwart bloed uitgezet : de
gezichtzenuwen dikker dan naar ge-
v/oonte ; doch minder Hevig: in de hol-

Hghcden van deherfens drie oneen don-
ker geel water: men kon echter niet

gewaar worden, dat het gantfche famen-
uel der herfenen, noch het ruggegraats-

merg, noch fpieren, noch ingewanden
van de borst en den buik, drooger wa-
ren , dan men dezelven gewoonlyk ziet.

Uit alle deze bygebrachte waarnemin-
gen , waarby men nog anderen zoude
kunnen voegen, indiende bepaaldheid
dezer Verhandeling zulks toeliet; mag
Inen met eenige reden befluiten, dac
de flaat der watervreezigen , zoo wel
in hunne ziekte, als na den dood, zich

zeer verfchillend vertoont, ten opzich-

te der verfchynfelen, die men daarom
trenr



ïf f V E l-'ö' f'f f t W J^ƒ

ttetït géw'aar wórd. Zeker is het, dac
alle fchry;vers daarin ovéree'nftemmen^
dat de lyder, niet dan met de hoogde
moeite; en de meesten niec dati meC
grooten fchrik, beving , en trilling

|

kunnen drinken: en van' welk (landvas-

tig verfchynfel, de ziekte den naam vart

tf^'ATERp'REEs Ontleent : — de daardc)*

Volgende convuljte , of ftuiptrekking j4r
de werktuigen der doprflikking / zoo-
dra de lyder tracht het ingenömené
Vocht door te flikken, is ook een ftand*

vastig verfchynfel, waardoor de zieA

ké op het allerhevigfte word aange*
daan , en de doorgang der vochten be-
let word: — by de meesten is het gc'-r

Ëicht van water alleen genoeg, om heil

Van drinken af te houden ; zelfs de po*
ging om te drinken , brengt by de mees-
ten convulfiën voort in de fpieren vart

het aangezicht: de ziel des lyders^^

feeds in zyne denkbeelden onthutst en
belemmerd/ fchynt als een voorafge-
voel te fmaken' varr eene ondranglykè
aandóentrt'g; dév/yï zy pdsflve of lyde«^

Tyk word aangedaan : hoevv^el de wy-
ze daarvan moeilyk te begrypen is.

r>èwyl ' nu h'et lichaam des lyiéi^
i

•door zulke hevige^ iluiptrekkingen ge*
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folterd word , hebben caesalpinus ,

j. DE AROMATARiis, RiDLEY, en an-

dere geneesheeren , de watervrees als

eene ftuiptrekkopde aandoening aan-

gemerkt.
VAN swiETEN, wicns roemruchtige

naam van veel gezag is, belchouwt
de meerdere of mindere ontftekingen,

die men dikwyls, in de werktuigen der
doorflikking en aden haling, als ook in

fommige ingewanden van het doode
lichaam, ontdekt; als uitwerkfelen

van eene meerdere of mindere ftuip-

trekkende beweging van het zenuw-
geftel, op 't welke het vergift met on-
gelyke kracht werkende is (r).

Hoe llerk de krachten zyn van fom-
mige watervreezigen, in hunne vlagen
van dolheid , leert ons ridley (s) in zyne
XX V^^ waarneming. Een flalknecht,

van een' dollen hond in het aangezicht
gebeten , op het einde der maand Octo-
ber, verviel in den eerften trap der ziek-

te in de maand December: indien ftaat

werd hy droevig en peinfend; klaag-

de

(r) VAN SWIETEN Conttn. in ap'wr. bobrhavii ,

. Cs) RIDLEY Obf. de Aflhmate et /iyciroj)hokia

:
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de over een koud , doof, en lastig, ge-

voel op die plaats, alwaar hy gebeten
was : kort daarop overviel hem de wa-
tervrees : doch het gene ten uitterften

merkwaardig is, deze vrees ontdekte
zich, het allereerst, door zyn' heWgen
afeeer tegen het zetten van een clyfleer \

want, voorover op het bed liggende,

werd hy fchielyk door een' hevigen
• fchrik aangedaan, wanneer het pypje
van de clylleerfpuit naby het aarsgat

gekomen was; hy woelde en beweeg-
de zich zoo llerk in het bed, dat men,
na herhaalde pogingen , verphcht was
van het clyfma af te zien.

RiDLEY, als geneesheer by dezen wa-
tervreezigen geroepen , vond hem by
tusfchenpozen met allerheviglle ftuip-

trekkingen aangetast , voornamenlyk
in de werktuigen der doorflikking en
ademhaling: de overige fpieren trokken
het lichaam met zoo een geweld, voor-

namenlyk de tegenwerkende fpieren

der.leden , dat het als een kluwen in

een gerold lag: — vier zeer Iterke men-
fchen waren niet in flaat om hem op
zyn' ftoel te houden ; hy overweldigde
hunne macht, en liep op een' aflland van
zeYen voeten,, naar de deur van de ka-

y 3 mer,
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mer, waarop hy met het hoogde ge'
weid (lampte: in zyne vlagen van dol?
hcid wendde hy wel eens een gramr
Horig gezicht op de omllanders, eji

trachtte hen te byten : het gene on-
gelukkig eens ten deel viel aan de
ïi7eid, die van hem in den duim werd
gebeten ^ doch zonder nadeelig ger
volg, hoezeer men een' geruimen tyd
daarna de meid hierover ondervraagde?
— dikwyls heeft ridley opgemerkt

,

dat het hoofd naar de rechterzyde ge-
trokken werd, zynde de lyder in de
rechterwang gebeten. Emdelyk ftierf

dees ongelukkige, na alle zyne krachs
ten verfpild te hebben, zonder eenige
doodsangst te ondergaan : hebbende
jïy, eenigen tyd vóór zyn' dood, nog
eene groote hoeveelheid van geroost
brood, met bier bevochtigd, zeef gre-
tig ingefiokt.

De alomberoemde boerhave (t)

,

de doodelyke gevolgen van deze zoo
ras voortloopend e ziekte in ocgenr
fchyn nemende, fchryit: dat van de
ppknmstdcr geneeskunde af, door alle

eeuwen heen , de grootile geneeshee-.

fgn zich jpeldagen ,^da^ 'er geene zekere
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prophylaxhf ofvoorbehoeding, voOTdé
gebetenen was gevonden; ja dat 'er geen
voorbeeld van genezing, op vasten

grond van waarheid (leunende, konde
aangehaald v/orden , in betrekking van
bulken, die reeds door watervrees wa-
ren aangetast. Dit aanmerkelyke zeg-
gen fchynt nog in zyne voile kracht te •

blyven: dewyl nochhet^^«?.?r;«.7j acnta^i

ïevzn GALENUS; noch de indompeling'
van csLSüs, zoo hoog door tulpiüs
aangeprezen; noch het zoogenoemde
onfeilbare poeder van palmahius; het

pulvis antiiysfus van dampiek; hQtJuüi'^

pium cepbaiicum van mayehnh: ; het

aceium aromaticum van hannemannus;
noch andere zweetdryvende hulpmid-,

delen ; als ware fpecifica. kunnen aan-

gemerkt worden , waarop men zich

gerust kan vertrouwen.
Myn broeder p. de wind (u) heeft

een keurig verhaal gegeven van de
toevallen, die op ÓQn beet van een*

dollen hond gevolgd zyn , in een' jon-

gen van 13. jaren: die op den vierden

dag, na het begin der wacervrees, llierf.

Y 4 Die

(u) Ultgèleze Natuurktitidigs verhandsUn'gefi

ilde d<i€h 2de Jiuk , ^ag. 262,
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Die jongen werd, door zyne moeder,
Diet eerder aan de zorg van myn*
broeder aanbevolen , dan wanneer
men reeds teekenen van vrees voor
water begon te befpeurcn : eene
naauwkeurige befchouwing der ziekte

bracht myn' broeder in een denkbeeld,
of het kwik niet wei het ware tegengift

aan het venyn van dolle honden zou-
de kunnen zyn , dev/yl dat zoo een
fpecïficum is in de vefiuszlekte ; te

meer, daar het vergift der dolle hon^
den, volgens zyn gevoelen, in de lyrri'^

pha en het fpeekfel r.estclt, waarop het
kwik eigenlyk zyne werking doet: hy
las met het grootile genoegen, in het
Journal des favans , een uittrekfel uit

de Philofophical iransactïom van het jaar

1736. 't welke zyne gedachten beves-^

tigde; nameiyk de proeven van Dr.jA-^

MES, aan dolle honden en menichen
in het werk gefield, met het turbitb

minerale: om die reden is myn broeder
van gevoelen, dat zoodr^ iemand door
een' dollen hond gebeten word , men
niet alleen behoort de wond open te

houden ; dezelve met zout water te
wasfchen ; uit te fnyden , zoo daar-»

vooF ^hm i§ i fpaanfch^ vliegen en

kogr
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koppen daarop te applicêren ; en wat
men dienaangaande meer gewoon is

te doen : maar ook den lyder, aan-
ftonds, tot d^ fal'watie y of het kwylen,;
te brengen.
De proeven van Dr. james zyn te

vinden in de Phüofophical transactionsy

num. 441. van het jaar 1736: en be-
helzen de genezing van een' dollen,

hond ; en de ivoorbehoedfels tegen
dolheid van honden, die reeds gebeten
waren ; hoewel het echter mislukte in:

een' anderen dollen hond : — hierby
zyn gevoegd de genezingen van drie
menfchen, door dolle honden gebeten,
en door het gebruik van het turbitb

minerale geredt.

De Heer desault (v), een Fransch
geneesheer , wil , dat de oorzaak van
de dolheid der honden gezocht moet
worden in dat groote getal van kleine
wormen, die men in den kop dezer
dieren na den dood befpeurt : hy
pryst de falwatie door den mercurms
ten hoogden aan; en betuigt daarvan,
heilzame genezingen gezien tje heb"
ben,

Y 5 Dé

(v} PESAü^T IHsferu fur la rege : 1734. m ii*»
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De beroemde sauvages (w) is me-
de van gevoelen, dat de wormen m
de honden eene aanmerkelyke hoofd-
rol fpelen in het voortbrengen van
hunne dolheid: en dewyl het kwik
een zoo heilzaam middel is tegen de
wormen , is hy van het zelfde be-

grip, om te trachten, door den mer^

eurms dulcis aan den lyder genezing

te bezorgen.
Dat het vergift van dolle honden,

katten, en andere dieren, ja van den
mensch zelve ; niet alleen door een^

beet; maar ook, op verfcheidene an-

dere wyzen, door befmettirg, van het

éene lichaam tot het andere kan
overgebracht worden, en zich ver-^

fpreiden: heeft de onderviüding ge-

noegfaam geleerd. Dus werd de ver-

maarde BALDUS (x), Hooglceraar in

de Rechten te Padua , door het ipeek-

fet van zyn eigen hondtje, 't welke

hy met ftreelende genegenheid kuste ,

aan de onderlip befmet: vier maanden
daarna overviel hem de v/atervrees,

"waarop hy kort daarna flierf.

Het

(w) SAUVAGES Disfert({t, fur la rage: pag, 53.

Si fuiv.

(x) Hsyiüsiüs de Morkf's cajt. C. 3,
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r Het geval van palmabiüs, door 200
yele fchryvers aangehaald, is al te by-
2^onder, om niet mede alhier geplaatst

te syorden.
Een hoer, befmet zynde, verviel in

eene dpile razerny , zoadat men hem
moest Dinden: hy had echter eenige
tusicheiipozende vlagen, in welken ny
by zyne kennis was: waarvan hy zich

bpdiende , om zynen wachteren oot-

moedig te fnieeken, hem van zyne baa-
den re ontheffen, en toe te laten, om
vóór zyn' aanitaanden dood affcheid te

nemen van zyne waarde^ kinderen.: —»•

dit verzoek werd hem toegedaan : hy
kuste zyne kinderen ; en ilierf daafr
op: — zeven dagen daarna werden de
kmderen door dezelfde ziekte aange-
tast, en door dezelfde fmerten gefol-

terd; zoodat zy in korten tyd hun el-

lendig leven me^ den <lood verwisfel-

den. Die geachte fchryver verzekert
oük gezien te hebben, dat door ftroo,

waarop dolle varkens gelegen hadden,
eenige paarden, osfen , fchapen, en an-
dere dieren,- dol werden, na dit ftrop

(Qt kun Yoedfel gebruikt te hebben (y),

Hoe
(y) PAI<MARiï Tracidt, de morbis coatagiojts ; tag,

3^2^
. .

'
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'^Hoe het venyn kan blyven hangen
aan kleederen en andere voorwerpen,
ziet men by CAtLius aurelianus (z).

Eene naaifter, een gefcheurd krygs-

kleed van iemand te verilellen heb-
bende, die door een dol dier gebeten
\vas; en, onder het werk, den doorge-
trokkenen draad afbytende, bevochtig-

de zy denzelven met het fpeekfel van
haren mond, en likte de naden der lap-

pen met de tong: — zy werd op den
derden dag dol. Een byna gelyk geval

vindt men by hildanus, die ook mel-

ding maakt van een' jongeling , die

een' verroesten degen, waarmede voor
ettelyke jaren een dolle hond doorflo-

ken was , fchoon en glanzig makende

,

onvoorziens zich daarmede in den vin-

ger kwetfte: — hy verviel in dolheid,

en kwam ellendig om. Hoe eene enke-

le fchrap, dooi> eene'doUe kat, op den
rechterduim van de hand , daar naauw-
lyks de opperhuid beledigd was , een*

-mensch tot dolheid gebracht hebbe:
verhaalt dezelve hildanus (a). Dat de
beünetting 'per congres/urn maritalem , of

ge-

(z) CAELius aurelianus: L'tb, UI. Cap, 9.

Qa) HiLDANi Opera medieo-chirurg: Obf, 86. ceit*

"•pure i.pag. <S5.
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gcmeenfchap van man en vrouw, kan
overgebracht worden , fchryft de be-

roemde F. HOFFMAN (b) , in het geval
van iemand, die door een' dollen wolf
gebeten was, en de wond verwaarloosd
had: hy bekende zyne vrouw: eenige
dagen daarna werden zy beiden door
de watervrees aangetast: de vrouw
echter ontkwam het gevaar, en werd
herlleld ; doch de man ftierf. Men
zoude hiertegen kunnen inbrengen de
waarneming van den kundigen genees-
heer F. DECK.EHS (c), waaHn hy zegt:
dat een man, door eene dolle kat ge-
beten , zes dagen vóór zyn' dood, met
zyne zwangere vrouw dikwyls gemeen-
fchap had genomen , zonder dat de-
zelve eenige befmetting had gekre-r

gen ; hoewel de man reeds door de
watervrees was aangetast: het kind
toonde, na de verlosfmg, geene tee-

kenen van befmetting ; doch ftierf, eeni-

gen tyd daarna, aan ftuiptrekkingen.

VAN swiETEN (d) heeft zeer wél op-

(b) F. HOFFMANNi Medic'tuae rat. etfyfi : Tom. IL
pag. J78.

(c) F. DECKERS Exeicltat. practicar : Cap. VII,
P^R' 565.

(d) VAN SWIETEN Commefit, in aph. boerhavh:
Tom. UI. pag. 545.



gemerkt , dat deze gemëétiTchajf) méi
zyne vrouw plaats gehad moet heb-
ben, vóór dat hy watervreé:2ig wcrdi
want uit het gantfche beloop der waar-
neming blykt , dat de watervrees maar
twee dagen geduurd heeft : dus was
het vergift nog niet in werking ge-

raakt , maar fchüilde nog bedekt iri

het lichaam. By bonetus (c) vindt

men: dat een man, 70. jaren oud, die

de watervrees had, in een prïapifmus

zyne vrouw bekende, zonder dat zy
eenig ongemak daarvan ondergaan
hebbe.
Daar zyn echter vele geleefde ge-

neesheeren : als salius diversus 5

AMATÜS LUSITANUS ; FKACASTÖRIUS ;

FERNELIUS; STALPAKT VAN DER WIELJ
TULPiüs; en anderen: die voKlrekt

van gevoelen zyn, dat nocli de onmid-
delyke aanraking van het befmétte dier^

noch zyif fpog, noch zyn adem, eenig

kwaadpfietfel kunnen te wege brengen.

Onder. alle dieren zyn *er geenen ^

die meerder aan dolheid onderworpen
zyn, dan honden, wolven, vosfen en

katten, by linnaeus in den rang der

(e) BONETi SepukJir, amti Jkib. L Sectt viiï<

in ad^end, Tom, I,
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ferady of roofzuchtige dieren gefkatstl

Deze ziekte word byhen, zonder voor-

afgaande befmetting, door inwendige
oorzaken van zelve voortgebracht; en
doet in hunne hchamen een vergift

geboren worden , 'c welke het vermo-
gen heeft, om by wyze van mededeè-
Img in andere lichamen te v/Orderi

overgebracht. Die zeifsvoortbrenging

fchyiu geen e plaats te hebben in paaf-

den, osfen, fchapen, ezels, varkens,

en andere dieren; dewyl rften zulks uit

geene zekere waarnemingen kan' ge-

waar worden : dus zy allen door derl

beet van een dol dier het vergift iA

hunne lichamen ontfangen.

BOERHAVE (f) heeft uitmuntend dé
kenmerken opgegeven , w^aaruit me'ii

befpeuren kan , dat de honden i'nét

dolheid zyn aangetast. Zy wordé'rt

droefgeestig; houden zich afgezonderd
en verborgen; blafrèn niet, evenwel
een ftii geluid makende; weigeren alle

voedfel van fpys en drank; gramflóTig',

en op ieder aanvallende die hun oh'-

bckend zyn ; hunnen mééstef échter
nog gedachtig en' gehoorzaam: tsf l^-

ten de ooren en den ilaart nederhan-

gèn,

(O BoaaiiAVE Jphorifm. % 1135,
'

.

'""



3^2 G. DE WIND OVER

gen, druiloorig heenloopend e. Dit is

de eerfle trap der ziekte: en liun beet

in dit tydperk is wel gevaarlyk , doch
niet ten hoogden kwaadaardig: daar-

na beginnen zy te hygen ; de tong uit

den bek te fleken ; zeer veel fpog uit

te fpuwen ; te geeuwen ; dodderig

links en rechts te loopen , dan met een*

tragen , dan fchielyk met een' raslen

tred; zy kennen nu niet meer hunnen
meester : de oogen zyn neerÜachtig ,

tranende, enftoffig; de tong loodkleu-

rig ; zy vermageren fchielyk ; raken

uitzinnig en dol. Dit is de tweede trap

van hunne ziekte, dien zy naauwlyks

dertig uren kunnen doorilaan , of zy
fterven : in dit tydperk is hunne beet

ongenecslyk: hoe heviger nu het dier

in dolheid uitfpat, hoe langtydiger de
ziekte heeft geduurd, hoe nader het

dier is aan den dood; des te doodly-

ker is zyn beet; des te fcherper het

vergift; zeer fchielyk de heviglle toe-

vallen te weeg brengende : en zoo in-

tegendeel. By alle deze opgenoemde
teekenen kan men nog voegen het

gene Dr. james (g) getuigt dikwyis
waar-

(g) R. JAMES , a new method of curing the rage

:

fag. 36.
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'U'aargenomcn te hebben: iiamenlyk,
dat alle honden, als door een natuur-

lyk infiiiict gedreven, niet de hoogde
vrees de verkeering met een' dollen
hond vermyden, en voor hem uit den
weg loopen : het gene echter reeds
door PALMARius is opgemerkt.
Dat de oorzaak van de dolheid der

honden niet altoos moet gezocht word-

den in de buitengewone hitte van het
faifoen of cUmaat , waardoor de fynfle

vochten van die dieren uitwafemen,
en de overigen, verdikt rakende, toe

een' ftaat van verrotting overgaan ,)

zooals dit het gevoelen was van fommi-
gen der Ouden.) is ontegenzeglyk ; en
kan door vele waarnemingen bekrach-
tigd worden omtrent menfchen, die
in den winter gebeten zyn : zelfs kan
deze oorzaak niet toegefchreven wor-
den aan de buitengewone ftrenge kou-
de, waardoor alles bevroren raakt, en
dus dwalende honden belet worden
om te kunnen drinken: dewyl Ixjer-

tegen ook waarnemingen inloopen.
Dr. RussEL (h) kwam het aanmerk-

lykvoor, dat in eene zoo heete lucht-

XIV. DRE,L, Z flreek;

(h) Dr. RUSSEL Befchrp-'ing van AleppQt hl. 70,
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flreek, als die van Jleppo des zomers
is , nochtans geene voorbeelden be-

kend waren, dat 'er eenige honden ,

waarvan de flraten krielen , dol ge-

worden zyn ; fchoon dezelven meest
van vuilnis leven, en weinig by water
kunnen komen.
Het is echter dit vuilnis of verrot-

tend voedfel , 't welke de honden over-

al op llraat vinden, en gretig indikken;
gepaard met gebrek van water , of het
drinken van vuil Hinkend water ; het
gene zeer veel vermag , om in hunne
vochten eene zekere geneigdheid tot

verrotting te weeg te brengen : die

(door bylcomende gevallen van zware
hitte of flrenge koude) tot een' hevigen
trap van rottende werking kan over-

gaan: v/aardoor de vochten in hunnen
aard en natuur veranderd, en tot een
venynig vermogen worden overge-
bracht: welk vermogen dan in ftaat is,

om door een onzichtbaar klein gedeelte

van vergift eenen anderen hond te be-

fmetten ; en door dezen wederom hon-
derd anderen; gelykdit ook in andere
befmettelyke ziekten plaats heeft. Of
nu de wormen, die men zoo dikwyls

ia de fiiius frontaks , of boezems van
het
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het voorhoofdsbeen, en in de nieren

der honden vindt , als medewerkende
oorzaken der dolheid kunnen gere-

kend worden? is geheel onzeker.
'

Daar nu de gulzige verüinding van
flecht voedfel , gepaard met eene ge-

ringe uitwafeming, welke de honden
hebben; wegens hunne taaije, ruige,

en drooge huid , hun woelig leven

,

en kort fiapen; reeds, in den natuur-

lyken ftaat hunner gezondheid, eene
vlugge loogzoutige fcherpte in de
vochten doet geboren worden: — wac
is 'er dan niet te verwachten , als eene
buitengewone heete , of zeer koude

,

liK:htsge(leltenis hierby komt? die ras

in ftaat is , om eenen alierhevigften

trap van verrotting aan de vochten me-
de te deelen : waaruit eene kwaadaardi-

ge koorts ontflaat, die de dolheid ver-

oorzaakt. In dezen ftaat zweet de hond
nooit : dus kan 'er geene ontlasting

van fehadelyke vochten door de huid

ontftaan : de kwylkUeren worden dan
aangedaan ; en werpen , in een© meer-
dere hoeveelheid dan ge\\^oonlyk, een
Ichuimend ziltachtig fpeekfel uit , gelyk
dit klaar te zien is : even als of de na-

Z 2 tuur.
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tuur, door dezen weg , zich van het
fchadeiyke ontlasten wilde.

Hieruit kan men met alle waarfchyn-
lykheid afleiden : dat dit vergift, by
zyne geboorte, zyn eerde kracht oe-

fene op de gantfche jnasfa der water-
achtige deelen van het bloed, en op
de afgefcheidene fpeekfelvochten, door
het jyflema iymphaiicwn bewerkt ; en
by verderen voortgang op het bloed

,

en alle andere vochten en vaste deelen

:

zoodat het dier ten laatften als ge-

heel venyn word: — het behandelen
alleen van een befmet hondtje, zonder
daarvan gebeten te zyn , bracht de
watervrees en den dood te voorlchyn,
in een kind van omtrent drie jaren

oud (i).

Waarin nu het vergift befta ? is

zoo min te bepalen, als van dat der

andere belmettelyke ziekten. Men
kan echter, uit velen zyner woedende
uitwerklels, door befmetting in het li-

chaam van den mensch overgebracht^

opmaken : dat zyne esjemi'éle deel-

tjes

(i) Ultgekte philojaphifche rerhandelifigen : Ildt

deel^ hl. a8i.
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tjes langen tyd in een' Haat van werk-
loosheid kunnen blyven , en van
eenen taaijen en vasthechtenden aard

zyn; waarvan ik voorbeelden heb aai^

gehaald : — dat zy, uit hunne fchuiihoe-

ken zich ontwikkelende, in eene vlug-

ge doordringende kracht van werking
uitbarften; en niet allereerst het bloed
aandoen, ma.2iv fui /imiies bttmores ; na-

menlyk de waterachtige en fpeekfel-

vochten van het menfchelyke gellei zel-

ve: waaraan zy hetzelfde vergiftigend

vermogen mededeelen; na hen beroofd
te hebben van die zachte geaardheid^
en dien naauwen band van vereeniging,

die hun natuurlyk eigen is. Voor het
overige zoude men dit vergift kunnen
befchouwen , als eene ontboudunq
masjü of klomp van verrotte olieachti-

ge, zwavelachtige, en bytende zout^

deelen ; van eene iymige, gistende,

en geestryke natuur: in welke laatfte

hoedanigheid mogeiyk de kracht van
het vergift zit: — want anders zoude
het fpeekfel devfcorbutwi of fcheurbuiki-

gen, totzyn' hoQgiten trap van verrot-

ting opgeklommen, en alles txa'ceréreii-

4e y v/at hun in den mond NOJrkomt,
Z 3 ev'c^a.
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even zoobefmettelyk, en van denxclf-

den aard kunnen geacht worden : het
gene echter door de ondervinding niet

geleerd word:— daar moet derhafh^en

iets bykomen , waarvan de kennis ons
ontbreekt, dewyl wy niet in ftaat zyn ,

om in het inwendige famenweetlel, of
de byzondere organifatie der deeien zoo
door te dringen, dat wy alles in zyn vol^

maakt verband kunnen befchouv^en.

Het kan niet ontkend v/orden , dat

hét eten van mosfelen fomtyds fchade-

lyke en angstvallige, verfchynfelen in

het menfchelyke lichaam voortgebracht
hebbe: die echter, binnL-n een kort
verloop van één of tu^ee dagen; ofdoor
de natuurkracht des lyders zelve; of
door aangewende hulpmiddelen; zon-
der levensgevaar verdv/ynen: echter
2yn 'er (doch allerzeldzaamst) voor-
beelden, dat op zoodanige toevallen
de dood gevolgd is. Dus verhaalt de
heroemdeWEKLHOF van een' man, 78.
jaren oud, die na het eten van mos-
felen fchielyk zware benaauwdheid
Icreeg, met braking vergezeld; waar*

9P Q^n purperachtige uitflag over het
• '

"

•

'

'

'

. ij-
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lichaam volgde , en verval van krach-

ten ; zoodat hy op den derden dag
ilierf (k).

In de Pandectae medicinae legalïs van
VALENTiNXJS, vindt men een geval van
een' man , die (na het eten van mosfeis)

door zeer hevige toevallen werd aan-

getast; en fchielyk den dood onder-

ging : — men befchouwde dit flerfgc-

val zoo ontydig te zyn , dat de vrouw
in groote ongelegenheid geraakte , en
befchnldigd werd , haren man door
vergift van het leven beroofd te heb-
ben; -- men leefde raad met de ge-

neeskundige Faculteit van Leides hoo-
gefchool ; die dezen dood aan de ge-

getene mosfeis toefchreef (1).

De gewone toevallen , die by eeni-

ge lydcrs in meerdere of mindere he*
vigheid zich vertoonen : zyn eene op-
geblazenheid van lichaam; benaauwd'
heid om het hart; pyn in den buik; by
fommigen, van een teeder geile!, zenuw-
trekkingen: fomwyien befpeurt men
een' rooden uitflag over eenige deelcn

-5 4 van

_
(k) WBRLHOF Tract. de Adfectlh, n comeflts mitu-

iis ^ in praef. ad Dis/., epifi. r.. BtiaPvE.\s.
'

'(1) vALENTiNi Pandectae medic. /eg: Ptirt, I,

Sect. III. Caf. a8.



360 G. DE WIND OVER

van hetlichaam, met eene hevige jeuk-

te vergezeld. De natuurgelleitenis

des lyders redt zich dikwy's door bra-

king en afgang; waarop de toevallen

dan fchielyk verdwynen : doch zoq
dit geene plaats heeft, moet men aan-

ilonds overgaan tot een braakmiddel,
uit eene genoegfame hoeveelheid olie

van zoete amandelen bellaande; of,

het gene gemaklyker is, een paar le-

pels wynazyn gebruiken : waardoor
men dan gemeenlyk eene ophouding
en verdwyning van alle deze toevallen

gewaar word.
Waren nu de mosfels in zichzelven

200 fchadelyk , als men fchynt te

duchten, dan zoude gods alb eIfuren-

de Voorzienigheid dezelven aan den
inensch, tot een fmakelyk voedfel, in

zulk eene meenigte niet verfchalt heb»
ben : — neen zeker ! de mosfel is

hierin zoo onfchuldig , als het krabbe-

tje , 't \yelke men dikwyls tusfchen ha-

re fchalen gehuisvest ziet: -^ dit kua-
ds gerucht van vergiftige fchadelykr
heid, 'aan de mosfel toegefchrcven

,

liangt van eene toevallige oorzaak af.
'

Want het venyn der mosfels is niets

nuders; dan de kuit, of eijeren, van
...... i ..... .

^gj^
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een zeediei* , 't welke :den naam draagt

v^njlraalkivall^: — deze kwallen laten

zich gemeenlyk zien op .het einde van
de maand April, of iii het begin van
Mei j (naar mate de luGhtsgelleltenis

eene meerdere pf mindere hitte in zich

bevat;) tot het begin van de maand
October: en zyn zoo venynig en kwaad-
aardig van aard, dat, als menze aan-,

raakt of opneemt, de hand onmidlyk
ppzwelt en ontdoken raakt, met eene
ondraaglyke jeukte; doch dit toeval

verdwynt zeer ras, voornamenlyk als

men het beledigde deel met azyn af-

wascht: — men vindt echter kwallen,
die men zonder letfel kan aanraken
en behandelen. De eijeren van deze
kwallen, of mogelyk die kleine kwal-
letjes, naauwlyks voor het oog zicht-

baar , waarvan Dr. bastkr fpreekt

,

worden door de fpoelende zee in de
gapende mosfei geworpen ; die, gege-
ten zynde, oorzaak geeft aan alle de
gemelde toevallen. Doch, als men
in overweging neemt de verbazende
meenigte van mosfelen, die alle jaren
zonder eenig letfel gegeten worden

:

is het gevaar, om zoodanig eene mos-
jfel aan te treffen, zeer gering ; en kan
*/

': / Z 5 ge-
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gemaklyk door het gebruik van azyn
overwonnen worden. Men kan, over
deze kwallen , verder naarzien de on-
vermoeide naarfporingen van den
Heer baster , wiens geachte naam
aan Zeeland altoos tot eer zal ilrek-

ken , zoolang men aan zyne verdien-

llen in de Natuurlyke hiftorie eenen
welgegronden lof toezwaait (m).

(ra) BASTERi Opufcula fubfeciva : Tom. I. Lib,

III, J)ag. loi. et Je^q.

yER-
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G"E NOMEN "WET HET
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DOOR

E, y. THÖMJSSEN A THUESSINK,

.IJ' e zenuwzickten zyn , van alle

tyden, voor de moeilykfte en verdrie-

tigfte ongemakken gehouden, die on-
der de behandeling der geneesheeren
vallen : en geen wonder ! dewyl de
werking der herfenen , en des zenuw-
geftels, ondoorgrondelyke geheimen
voor de doorzichtigfte artfen ople-
vert. De ziekten der zenuwen zyn
dus, voor het grootfte gedeelte, duis-
ter; zeer dikwyls hardnekkig; en niet

zelden onoverkomelyk. Hierom zien
wy, dat 'er zoo vele, zoo verfchillen-

^e, geneesmiddelen ^n deze ziekten
gebezigd worden : en dat dezen met

2ulk
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zulk eenen verbazend verfchillenden

uitllag achtervolgd worden.
Onder aile de toevallen van het ze-

nuwgeftel, die uit een oneindig getal

van verfchillende oorzaken voortfprui-

ten ; kunnen wy echter twee hoofd-

ziekten onderfcheiden , waartoe wy ze

allen brengen kunnen : zonder dat wy
daarom de natuur dezer ziekten dui-

delyk kunnen uitleggen. De eerde is

een gebrek aan behoorlyke werking
van het geftel der zenuwen : het welke
zich; of door een gebrek aan gevoel;

beweging ; of van beiden openbaart.

De tweede is eene overmaat van ge-

voel; beweegbaarheid; of eene tegen-

natuurlyke beweging ; *t zy van het

geheele zenuwgeilel , 't zy van een
gedeelte van hetzelve. Deze groote

beweegbaarheid vertoont zich door
kramp , of eene tegennatuurlyke fa-

mentrekking, of beweging der fpierve-

zelen. Het is thans myne taak niet, om
alle de oorzaken naar te fporen , welken
deze toevallen kunnen te weeg bren-

gen. Zeker is het, dat wy deze foort

van ziekten het meest in teedere en
zwakke geftellen aantreffen. Eene
groote teederheid en gevoeligheid der

ze-
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zenuwen is oorzaak, dat ook de gering-

fte uitwendige aandoening krampach-
tige bewegingen te wege brenge. De
weeke opvoeding ; de verz-wakkende
leefregel ; het gebruik van verflappen-

de warme waterdranken; zyn de bron^
nen , waaruit de thans zoo meenigvul-
dige zenuwziekten der grooten, vooral
der vrouwen , voortfpru ten. Ik be-
fchouwe dus de voornaamfté oorzaak
van alle de hedcndaagfche zenuwziek-
ten , (weinigen uitgezonderd,) die ons
onder den naam van vapeurs, cotwul»-

Ji'én, fpanningen op de zenuwen, epU
lepfie, en ftuipen, voorkomen; ja zelfs

fommige gevallen van verlamming en
beroerte: als de uitwerkfels van atonie,

van zwakheid : alhoewel zeker ook de^
ze zelfde toevallen uit geheel andere en
tegengeftelde oorzaken kunnen voort-
vloeijen. De geneesmiddelen, die men
gewoonlyk ter wegneming dezer ziek-
ten bezigt, zyn zoo meenigvuldig, dat
derzelver getal byna ontelbaar is. De
meeste zenuwmiddelen zyn heet, prik-
kelende, en opwekkende: weiken 00-
genblikkelyk de zenuwen opwekken, .

en toteene geregelde werking brengen;
doch daapa het zenuwgellel meer dan

ooit



^66 A THU£SSiNK, PROEVEN MET

ooit verzwakt laten , en dus tot nieuwe
aanvallen aanleiding geven. De eenige
geneesmiddelen , welken eene duurzil-

me en zekere genezing te weeg bren-
gen, zyn de tonica; en alle die midde'
len , weiken uit deze ciasfè genomen
worden. Hiertoe zyn dan ook met
de meeste vrucht gebezigd: zoowel de
amara tonica y vooral die te gelyk ee-

ne zachte opwekkende fpeceryachtige
kracht hebben

;
gelyk de valeriaanwor-

tel ; de oranjebladen ; enz. : als de
koortsbast; en andere zachte famen-
trekkende middelen. Doch, onder alle

de tonica, zyn de metalen boven de an^

dere middelen te verkiezen, Het yzer

,

op verfchillende wyzen toebereidt; de
jTpiauterbloemen, lang onder den be-

dekten naam van luna fixata door lü'
DEMAN gebruikt; hebben in deze ziek*

ten den meesten roem verworven*
Lang heeft men gedraald, om de ande-
re metalen ook in deze ziekten te be-

proeven : en de vergiftige eigenfchap-

DQTi van verfcheidenen derzelven
,

nebben de geneesheeren hierin te-

gengehouden. Voor niets heeft men
meer fchrik , dan voor het koper

;

>veiks vergiftige eigenfchappen zoo-
zeer
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zeer bekend zyn , dat het overbodig:
zyn zoude , dezelven hier op te telienA
Dan , gelyk wy veel verfchuldigd zyn
aan het gelukkige geval; veel aan roqr

keloosheid ; veel ook aan de wanhoop;
wanneer men fomtyds liever een dub-
belzinnig middel toedient , dan den
zieken aan zyn jammeriyk noodlot
overgeeft : zoo is ook , V/aarfchyii-

lyk, het blooce geval oorzaak van het
- gebruik des kopers in de geneeskunr
de. Intusfchen is het koper geenszins
een nieuw geneesmiddel in zenuw'
ziekten, aretaeüs cappadox fpreekc
reeds van het koper, als een middel,
het welke op eene byzondere wyze
de zenuwen aandoet, en daardoor de

mu vallende ziekte wegneemt. De opios"" fing van koper in het vlugge ioogzout,
fchynt ook, reeds van ouds , de voor-
keur boven andere koperbereidingen
gehad te hebben. Immers, was het ge-
bruik des vluggen loogzouts, in kram-
pen, ftuipen, en epilepjie, reeds zeer-
lang bekend; geen wonder dan, dat
men deze beide middelen ook veree-
nigd gegeven hebbe. De blaauwe vitrh
ooi, ook dikwyls in zenuvvtoe vallen ge-
bezigd, werkt te hevig; zelfs ia zeer

klei-
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kleine giften: en veroorzaakt, niet zel-

den , zware buikpynen en brakingen.

Het koper, met het fal rJc. volat, ver-

eenigd , geeft wel walging; dan het.

veroorzaakt zeldfaam krimpingen, of
braking. Om dit voor te komen, is

het altyd veilig, dit middel in pillen,

'met de eene of andere gomachtigé
zelfftandigheid gemengd, te bed gaam
de toe te dienen: wanneer ik nimmer
eenig ongemak van dit middel be-

fpeurd heb. In de minlle gevallen

had ik een p«r^^<?rmiddei nu en dan
iioodig: dewyl ik veeitydszag, dat

het zelfs ruime lloelgangen te weeg
bracht.

Ik merkte bereids zooeven aan, dat

het koper, al overlang, in de genees-

kunde als een antifpajmndiciim gebe-

zigd was: — dan het koper, met het

ö/^:. ï;o/^?//<?vereenigd, is ook reeds door
STISSER, BOYLE, BOERHAVE> WEISMAN,
MAUX, VAN swiETEN, en andere ge-

neesheeren, toegediend; ja als een
uitftekend middel geroemd. Intusfchen

is dit middel naauwlyks gebezigd , dan
federd weinige jaren in Engeland; daar

het thans ook maar zeldfaam gebruikt

yord. Eene al te groote befchroomd-
heid
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heid omtrent de vergiftige eigenfchap-

pQii van het koper > is misfchien de
eenige oorzaak, waarom hetzelve niee

dan in byna wanhopige gevallen word
toegediend. Dan eene langdurige on-
dervinding heeft my volkomen van
het tegengeftelde overtuigd: daar ik

nimmer eenig nadeel hiervan onder-
vonden- maar integendeel de beste
uitwerkfelen, zelfs in de hardnekkigfte
gevallen; befpeurd heb.

iVïen ontmoet in geene apotheken
een voorfchrift van de bereiding der
vcreeniging van het koper , met heG
vlugge ioogzout; dan in de Edinburg^

fibe en Ziveedjche pharmacopoeen. De
iaatfte komt genoegfaam overeen meC
die van weisman t die eene bepaal-

de hoeveelheid kopervitriool in wateü
ontbindt ; en doorgezegen zynde >

eene genoegfame hoeveelheid Jp, Jah
ammo?h daarby voegt: waarna hy eene
Zekere mate wyngeest daarby giet> om
de krytlalfchieting te bevorderen. In
de Edïnlmrgfche apotheek word voor-
gefchreven, te nemen twee deelen
blaauwe vitriool ^ en drie deelen /ö/ alc^

volatile ficcum : dezen te famen wél te

wryven , en dan op een' kalkfteen te

;r/r. jpmsl, Aa la^
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laten droogen. Op deze wyze vef-

kr3^gt men een cuprum ammoviacum ;

dewyl het acidum mirioli vry goed zich
met de kalk vereenigt , en daann
dringt. Wanneer de Jp. fal. arnmon,
€ttm cake paratus gebezigd v/ord , ver-

krygt men groene cryjïallen. Tot my-
ne proeven heb ik gedeeltelijk cuprum
ommcniocu7n gebruikt, 't welke ik uit

Edinburg ten dien einde had medege-
bracht; ten deeleook het gene ik, met
veel naauwkeurigheid , naar het Edin-
burgjche voorfchrift had laten gereed
maken: het laatfle voldeed my beter^

dan het eerile.

Doctor oDüR van Geneve vond , dat

de byvoeging der fpiauterbiocmsn dit

middel krachtiger maakte -, en dat de
lyders dan ook grootere giften kon-
den verdragen : dan ik heb dit nim-
mer kunnen befpeuren. Prof. homk,
te Edinburg y verhaalt pag, 218, ed. 3.

van zyne Jded. and cUnical exp. bijl, and
di5(ert. vier proeven , waarvan 'er

maar ééne gelukkig uitviel: doch van
verfchiilende proefnemingen van dien
geneesheer ooggetuige geweest zyn-
de, belloot ik hieruit zeer weinig. Den
oplettenden Dr. duncan zag ik dit

,

hec
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ï

het eerst , met den besten uitflag ge-

bruiken, na dat liy reeds in ^yne Med.
obf, twee gevallen had bekend ge-

maakt. Pag, 21, o6f,i. verhaalt hy het

geval van een' jongen vari 12. jaar, die

reeds vier jaren aan eene epikpjte, by
overerving van zyne moeder gekre*

gen, gelaboreerd had. Hy genas het

kind, door het 's avonds eene pil, be-

flaande uit \ grein ciiprum ammoniacum

,

met kruim van brood te geven: in hed

eerst bleef het kind eenige dagen ge-

heel vry , doch 'er volgde een fterke

aanval van vallende ziekte: toen gaf hy
twee pillen dageiyks, met het gelukkige

gevolg, dat de ziekte geheel wegbleef.

Pc2g. 323. ebf. 2t. verhaalt hy het

geval van een' man, die alle avonden,

te bed gaande, flerke ftuiptrekkingen

kreeg door het geheele lichaam ,

vooral door de armen en beenen, die

fomtyds een halfuur en by wylen lan-

ger duurden , en dan met een zweet

over het geheele lichaam eindigden; te

gelyk had hy duizeling, en benaauwde
'ademhaling ; doch was niet te min vol-'

komen by zyn kennis, en kon over

alles fpreken : . hierna verviel hy in

Qcn^ïi gerusten flaap , die den gehee^

A a 2 len
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len nacht duurde. Gedurende den dag
was hy volkomen wél ; behalven dat

hy met winden , opfpanningen , en
een gevoel van zwaarte omtrent de
maag gekweld was. Na te vergeets

verfcheide middelen gebruikt te heb-
ben, gaihy hem een van de p'dulae

caeruleae , en een flaapdrankje met 25.

droppels laudanum. Aanftonds bevryd-
de hem deze gift van zyne Iluiptrek-

kingen , gedurende verfcheide dagen

;

doch van de pillen gevoelde hy wal-

ging, en braakte zelfs daarvan by wy-
len : zy veroorzaakten daarenboven
eene vertraging van den afgang , en
hierom was hy genoodzaakt fomtyds
een tovermiddel toe te dienen. Na
dat h)^, gedurende eenige dagen, éé-

ne pil 's morgens, en ééne 's avonds,
gebruikt had , was hy volkomen van
alle zyne toevallen bevrydt.

Voor vier jaren , ter voortzetting

myner letteroefeningen , te Edmburg
my bevindende , had ik het genoe-
gen, in het Difpenfary den Heer dun-
CAN eenige proeven met dit middel
te zien . nemen : welken , vooral ook
in hyflerifche gevallen , van een ge-

>venscht gevolg waren. Op dien
zelf*
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welfden tyd bezigden de Heeren Prof.

HOME ^n GREGORY, alsmede de Heer
Doet. CUNCLE , dit geneesmiddel in

het koninglyke hospital: wanneer ik

ook deszelfs uitmuntende krachten als

ooggetuige waarnam.

De Heer duncan zegt, in zyne aan-
merkingen op de twee ftraks gemel-
de gevallen , dat hy voornamenlyk
vertrouwd heeft op het cuprum arU'

moniacum ; dewyl hy geen genees-
middel kende, het welke zoo krach-
tig is in het wegnemen eener go-
neigdheid tot convulfie , als dit : en
dat hy kort te voren iemand met
dit middel uit den grond genezen had
van de epikpfie^ En elders: dat het by
hem het fterkfterorww^is, en de zacht-

fte en veiligfte bereiding van het ko-
per,

1 :

Gedurende drie jaren heb ik een
aantal proeven met dit -middel geno-
men: van welken ik alleen fommigen
kort zal aanhalen; met uitlatini;', zoo
veei mogelyk , van alle overbodige
omftandighedea.

Aai EER-
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EERSTE G E V A U
Tn den zomer van 'c jaar 1786.

kwam een zeer kundig buitenpr^^-

tizyn niet een meisje van zeven jaren

by my , die (volgens zyn zeggen)
meer dan een jaar eene febris vermi-

lioja gehad had» Hy zelf, en ver-

fcheidene geneesheeren , hadden te

vergeefs alles aangewende, om dezelve
te verdryven. Van tyd tot tyd had

^y, door verfchciderhande wormver-
dryvende middelen , zoowel ronde
v/ormen als maden geloosd: v/anneer

akyd , voor eene wyl , de toevallen

verminderden. By my komende had
zy zeer zeldzame toevallen. Het
kind fcheen uiierlyk voibloedig ,

fchoon, en gezond; de oogappel was
zeer verwyderd; de opperlip gezwol-
len: by tusfchenpozcn was het kind
volmaakt gezond; dan, verfcheidene

reizen op één' dag, klaagde het over,

•geweldige krimpingen en pyneh in

den buik , watmeer het; iluipen en
epilepfifcbe toevallen kreeg : op dien

tyd , en fomtyds even daarna , werd
fiet kind zinneloos, en geheel van

Ji^^C verÜand beroofd ; ^y voelde
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dit altyd aankomen , en waarfchuw-
de hiervan de omllanderen. Deze
toevallen duurden den eenen tyd
langer, den anderen tyd korter. De
ton^ was nu en dan beflagen ; de
buik gezwollen ; en de ontlasting

traag; de eetlust flerk ; het water
wit en ongekookt; de pols ingetrok-

ken en fnel.

Ik dacht dit geval juist gefchikt, oai
eene proef met dit middel te neaien.

Ik ftelde het daarom, als een twyfei-

achtig middel , aan den Chirurgyn
voor; die met my begreep : y?//m esfe

onceps experiri remedium ,
quam nullum :

wy gaven dienvolgende het kind 's mor-
gens eene pil met een half grein cu-

prum ammoniacwn. De heelmeester
nam het kind dagelyks verfcheide uren
iiaauwkeurig waar: en bevond, dat het

middel walging en diarrboea veroor-

zaakte : de toevallen verminderden
echter van dag tot dag; en nadat wy
eenige dagen met het gebruik van dit

middel hadden aangehouden , en de
gift tot op zes greinen daags hadden
vermeerderd , zonder dat het kind
daarvan eenig ongemak, dan verlchei-

de ftoelgangen op één' dag, onder-

i\.a 4 vond,
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vond, waren deze toevallen zoodanig
verminderd, dat dezelven zelden en
naauwlyks meer befpeurd werden. Se^
dert dien tyd heb ik van dit kind niet

meer vernomen.

TWEE DE GEVAL,
Het gelukkige gevolg , het weïke

deze eerile proefneming had , moe-
digde denzelfden heelmeester aan

,

om het zelfde geneesmiddel toe te

dienen aan een meisje van 12. jaren
,

die uit dezelfde oorzaak fluiptrekkin-

^en, en epilepttfche toevallen had: tv/ee

a drie greinen voldeden voor dit oog-
merk; en het kind \V'er4 daardoqr
herlleld.

DERDE GEVAL,
Dan de derde en vierde proef misluk-

ten: en geen wonder! De één was eeu
Ij^der, die gedurende verlcheide ja-

ren eene melancbolia had , die fomtydsi

cene volilrekte zinneloosheid ver-

tQQn.ds^ t?Q s^n4^r \^% een jonge-^
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ling, die gedurige aanvallen van ma-

ma had , doch tusfchen beiden wél

was. Wy beproefden in beide geval-

len dit middel, met weinige hoop, en

ook zonder de minde vrucht.

VIERDE GEVAL.
Het tweede voorwerp , waarin ik dit

rniddel met een uitftekend goed ge-

volg bezigde, was eene vrouw van

in de zestig jaren; een hypochondrisch

y

;^wak, en rbeumatiek gellel. Zy was
meermalen aan rheumatifmi chronici on-

derhevig geweest: dan in de maand
December 1786, ontbood zy my by
zicL Ik vond haar diep in eene kap
bewonden, over een onlydelyke pyn
aan de linkerzyde van het hoofd kla-

gende: zy had ook hevige pynen in

den arm, lendenen, en been van die-

zelfde zyde : haar pols was klein en
gefpannen; de huid droog; geene
ontlasting ; het water vuurrood. Zy
was adergelaten; men had fpaanfche

vliegen gelegd ; zy had zweetdranken,

fumigaties, en dampbaden gebruikt:

ponder de minfte uitwerking. Ik

Aa 5 fchreef
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fchreef haar een decoctiim aperiens met
dt/pir. Minderen, het decocfum ligno-

rum; daarna de t'mct. guajac. volat, de
gum, guajac. en verfcheide andere
geneesmiddelen voor: doch alles ver-

ergerde de ziekte. Dan, daar ik be-
fpeurde , dat 'er aanmerkelyke tus-

fchenpozingen van pyn war en ^ en dat
dezelve altyd 's nachts het hevigfte

was; dacht ik, dat hier mogelyk een
febris topica plaats had, waarin ik haar
den koortsbast toediende : dan , daar
dit geneesmiddel even vruchteloos was,
dacht ik, dat mogelyk hier het cuprum
ammoniacum , als een uitflekend toni'

ium en amijpafmodicum , van nut zou-
de kunnen zyn. Ik gaf haar dan i gr.

cuprum ammoniacum , met het fucc. li-

quid, en gum. guaj. tot pillen gebracht.

Tot myne blydfchap en verwondering
vernam ik twee dagen daarna, dat de
krampen veel verminderd waren: de
pillen veroorzaakten alleen een weinig
walging; en de ontlasting traag zynde,
moest ik een tovermiddel voorlchry-

ven, waartoe ik eenige greinen rha-

barber bezigde. Na een gebruik, ge-

durende veertien dagen, van één grein

cuprum ammoniticum dagelyks, was de
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iyderesfe zoo volmaakt herüeld, dat

zy daarna nimmer eenig ongenvals:

meer gevoeld heeft.

F r F D E G E F J L.

In Januari 1787. werd ik fchielyk ter

hulpe geroepen by een e vrouw van
in de vyftig jaren , die federt verfchei-

de weken de yfelykde pynen in de
lendenen gevoeld had, zondereenige
tusfchenpozing: zy had van twee ande-
re genee^heeren allerhande foorc van
geneesmiddelen gebruikt ; en dezen
hadden haar, zonder verderen byftand
te gGven , verlaten. Ik vond haar luid-

keels fchreeuwende , de armen om
hoog , leunende tegen een' hoogen
fchoorfleen , om zoo de lendenen te

fteunen. Ik gaf haar aanftonds een gr.

laudanum
f met een half grein cuprum

ammofiiacum , viermaal 's daags : dit

werkte wonderbaarlyk fchielyk. Na dat

zy vier pillen gebruikt had , bedaarde
langfamerhand de pyn : de pillen gaven
haar eenè geringe walging, en veroor-
zaakten een' tragen iloelgang : ik gaf
haar daarom puien van het mr, ca^

tboU
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thol. Binnen acht dagen was izy vol-

maakt herfleld.

Nimmer zag ik fpoediger en geluk-
kiger uitwerking van het geneesmid-
del, dan in dit geval van lumbagoi
waarin zelfs het opium y in meenigte ge-
bruikt, de pyn niet konde bedaren.

ZESDE GEVAL.
Eene vrouw van vyfentachtig jaren

had, ledert verfcheide jaren, gelukkeld
aan zenüwtoevallen , welken aan zwak-
heid werden toegefchreven, en door
eene opeenzameling van tegenheden
waren veroorzaakt. Zy was voor het
overige v/él; doch van een zeer teeder,

fletsch, en chlorotisch gedel. By de
minfte aandoening viel zy in flaauwte,

zonder byna eenige teekenen van le-

ven te geven; de ademhaling vermin-
derde langiaam met de pols; en beiden
werden zoo gering, dat men naauw-
lyks zeggen zoude, dat zy leefde. In
dezen ftaat bleef de zieke fomtyds
eenige uren : kwam dan langfamer-

hand tot zichzelve ; was zeer ver-

moeid; en klaagde over duizeling, en
2wa-
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zware hoofdpyn. Na alle nervina
,
ge-

durende langen tyd, gebruikt te heb-
ben zonder uitwerking , gaf men
haar een aftrekfel van verllerkende

kruiden op wyn ; en den koortsbast

met ftaalvylfel in poeder: deze mid-

delen verderkten wel hetgeflel, doch
konden geen' nieuwen aanval voorko-
men. Ik gaf haar pillen met een half

grein cuprum ammoniacum , waarna deze
toevallen aanflonds verdwenen : na de
eerde reis kreeg zy geene flaauwte

meer : na een gebruik van veertien

dagen, vond zy zich zoo flerk en wél,

dat zy het gebruik daarvan naliet.

Gedurende drie maanden in den zo-

mer van 1786. bleef zy volmaakt wél,
en veel fterker, dan zy in verfcheide

jaren geweest was. Door een' fierken

fchrik kreeg zy op eenmaal deze
flaauwtens weder , welken aanflonds

door eene mania gevolgd werden: te-

gen den avond kwam ^er een klein

koortsje , 't v/elke een gedeelte vait;

den nacht duurde: de pols was uiter-

mate klein en zwak: welke zwakheid
zoodanJCT de overhand nam, dat zv in

g&cn twee dagen verbedt konde wor-
den. Aanflonds nam ik myne toevlucht

tot
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tot Opwekkende en verwerkende mid-
delen , waarby ik een grein cuprum
ammoniacum in pillen voegde. Na een
gebruik van vier of vyf dagen ver-

meerderden de krachten, en hiermede
ook de zielsvermogens , langfam er-

hand; tot dat zy, door een aanhou-
dend gebruik dezer middelen, in veer-

tien dagen herfteld was. De lyderesfe

bleef zes maanden gezond: doch nieu-

we onaangenaamheden brachten haar

in een' veel ellendiger toefland dan te

voren. In 1787. waren de f^aauwtcns

zoo meenigvuldig, dat de eene genoeg-

faam zonder tusfchenpozing de andere

volgde. De pillen voldeden nu niet

meer, voor dat zy daarvan zes dage-

lyks gebruikte: hierdoor verminderde
de hevigheid en langdurigheid der

flaauwten; een nieuwe fchrik en droef-

heid nam dezelven geheel weg. In

1788. kreeg zy wederom deze toeval-

len in een' minderen graad : en toen

werden zy, door het gebruik van één e

pil, weggenomen.

ZE'
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ZEVENDE GEVAL.
Een meisje van diep in de twintig

jaren , zeer wanftaltig van maakfei

,

had nooit geregeld de maandelykfche
ontlasringen gehad: federt verfcheide
jaren had zy, van tyd tot tyd, fterke

byjierijche toevallen gehad, die naarby
vallende ziekte kwamen. Dezen wer-
den voorgegaan door hevige hoofdpy-
nen , pyn in de lendenen , duizelig-

heid , en eene kleine trekking in de
handen. Dit hield fomtyds één' of twee
dagen aan ; wanneer zy op eens plot-

feling nederviel, en de zwaarfle fluip-^

trekkingen over het geheele lichaam
kreeg : dezen duurden fomtyds zes uren
zonder tusfchenpozing: zy was dik-

wyls van alles bewust dat 'er omging;
doch op andere tyden wist zy van
niets: dikwyls kwamen deze toevallen
verfcheidene reizen op één' dag te rug;
zoo dat zy eens achttien uren van de
vierentwintig in ftuipen gelegen heeft.
Te vergeefs had men alle zenuwmid-
delen, de zoogenaamde antihyflerica^

emmenagoga , en rodorantia gebezigd

:

dan niets voldeed. Eindelyk kwam
het zoover , dat zy nimmer van de

on-
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ondraaglykfte hoofdpyn bevrydt was,
en dagelyks deze toevallen kreeg. Ik

werd dus te rade het cuprum ammo"
niacum te gebruiken: het welke my
toen reeds in andere gevallen uitfte-

kende diensten gedaan had. Ik gaf

een half grein 's avonds en 's morgens:

dit veroorzaakte walging , en eene he-

vige diarrboea: de hoofdpyn hield on-

middelyk op ; en alle de zenuwtoeval-

len bleven terfliond weg» Na dat de
lyderes eenige dagen met die pillen

had aangehouden , hielden de fter-

ke ontlastingen op: zy gevoelde al-

leen 's morgens een weinig walging:

de ontlastingen werden natuurlyk ; en

tot myne grootfte verwondering kwa-

men de maandilonden terug, en re-

gelden zich volkomen. Sedert meer
dan een half jaar genoot zy de beste

gezondheid: dan ongelukkig een an-

der meisje met byflehfche toevallen

ziende, kreeg zy eene flaauwte , en

daarop volgende lluiptrekkingen , even

als te voren; doch het toeval keerde

niet te rug, dewyl zy onmiddelyk van

hare pillen innaln. Niettegeniiaande

zy nog onlangs de hevigile aandoe-

ning gehad heeft, door een treffend

ver-
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Verlies j heefc zy de zenuwtoevallen
niet gekregen, mogelyk om dat ik uic

voorzorg de pillen liet gebruikeni

ACHTSTE GEVALi
Eene jonge juffrouw kreeg, doof

"het tegengaan van een huwelyk, alle

de toevallen van catalepfii \ uiterlyk
was zy zeer gezond en wél: op één-
maal, zonder dat zy iets voelde, kreeg
zy de volgende toevallen: zy viel ne-
der, en fomtyds bleef zyftaan of zitten

,

I in dezelfde houding, zonder beweging;
langfamerhand begon de pols te zinken ;

fe de ademhaling langfamer en trager te
K gaan; en alle de leden flyf te worden,

zoodanig dat zy niet te buigen waren:
haar wezen werd dan bleek; en zy
geheel en al koud, zoodanig dat zy
als een marmeren beeld fchecn te zyn.
i.it toeval duurde by wyien een half-
uur; fomtyds veel langer, en wel tot
twee uren toe : waarna langfamerhand
de omloop van 't bloed, de kleur, en
warmte wederkeerden : \zj was dan
geheel wél, en voelde niets dan wac
hoofdpyn. Men had haar allerhande
XIV* DEEL. Bb ge-
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geneesmiddelen voorgefchreven, zon*
'cër dat zy 'er de minlle vrucht van
had : waarom ik pillen met een half

grein cupriim airjKuniacum aan haar
voorfchreef. Den eersten dag fche-

neh de pillen geenerhande werking te

doen; doch den tweeden dag kreeg

2^ de toevallen niet weder: zy gebruik-
te nog eenige dagen de pillen, doch
zy gevoelde daarvan zoo veel walging,
dat zy die niet verder wilde voortge-
bruiken. Door weinige pillen bleef

zy evenwel een' geruimen tyd vry :

echter heb ik naderhand vernomen
,

dat zy dezelfde toevallen had weder-
gekregen.

NEGENDE GEVAL.
Een jongeling van 17. jaren kreeg

fchielyk, zonder uitwendige oorzaak^
ten parcxyfrrdis ef>ilepticus, welke met
de gewone toevallen (van fchuimen
des monds, verdraaijen der oogen, en
iluipachtige famentrekkingen der ar-

men en beenen) aankwam. Dit toeval

duurde korte minute'i ; en werd dan
door eene hevige' heete koorts ge-

volgd.

I
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volgd, die in een fterk zweet eindige

de. Men meende vooralstoen , dat

dit uit een e volbloedigheid voort-

kwam , waarom hy ook meer dan eens

werd adergelaten : — inderdaad ver-

dreef dit den aanval ; en hy was , ge*

durende drie of vier maanden, volko-

men van deze ziekte vry : daarna ech-

ter werd hy, veel heviger dan te voren,
daaglyks door deze ziekte aangetast.

Braak- en pur\^eerTniddelQn werden

,

door een' ander' geneesheer, (die deze
kiekte aan een taaije ilym , in de inge-

wanden huisvestende, toefchreef) ry-

kelyk toegediend; doch met geen an-

der gevolg, dan dat de lyder zwak
werd , en de zenuwtoevallen hand
over hand toenamen. By my komen-
de , had hy in verfcheide weken gee-

nerhande geneesmiddelen gebruikt

:

hy klaagde over trage ontlasting en
gebrek aan eetlust: — na dat ik hem
een zacht laxeermiddel ^e^even had ,

fchreef ik hem pillen vOor van 4
grein

cuprutn ammoniacum , vier reizen

•s daags. Den eerden dag was het toe-

val minder: den tweeden dag had hy
alleeneenige duizeling, zonder wezen-
lyke ^ilepttfche toevallen. Den derden

Bb 3 en
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en volgende dagen gevoelde hy niets

^

dan by wylen walging en flerke ftoel-

gangen van de pillen. Na dat hy drie

weken van alle toevallen was vry ge-

weest, ondernam hy, om een' gehee-
-len dag, die zeer warm was, achter op
eene kcgits te liaan. Des avonds kreeg
hy daarop, in myne tegenwoordigheid,
„een lichte pdvoxyfmus , die llechts wei-

nige rmr.uten duurde, en die door eene
kleine koorts gevolgd werd : ik gaf
hem wederom dezelfde pillen; en fe*

dert dien tyd bleef hy volkomen
vry. Hy verwaarloosde weldra zyne
pillen, en ging tot zyn vorig leven te-

rug: waarna hy, door een' val op de
fceenen, ilierf aan eene beroerte, die

hierop volgde.

TIENDE GEVAL.
Een bakkersknecht , negentien ja-

ren oud , kreeg in den wmter van \
jaar 1787. zonder eenige voorafgitan-

de toevallen, een' aanval van epüepjie.

Dees duurde eenige minuten: en zich,

voor bet overige, (behalveneen weinig

hoülcpyu;) vry wéi bevindende, ging
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hy wederom uit : hy werd op 't on>

verwachtst door een' nieuwen aanval ,

veel heviger dan de eerile, aangegre-
pen, Hy nam eene purgatie , en ging
weder uit : dan toen op nieuw ller-

ke {luiptrekkingen krygende, met
icliuim op den mond, welken byna een
half uur duurden, werd myne hulp
verzocht. Ik kon geene oorzaak dezer
toevallen ontdekken: — alleen dacht
ik, dat de verfoeilyke gewoonte van
zelfbevlekking hiertoe mogelyk aan-
leiding had gegeven. Ik gaf hem daar-
om aanftonds 'savonds eene pil, uit

twee greinen fucc. liquir. en een half

grein cuprum ammoniacum bellaande.

Hy ftond 's morgens met duizeligheid
en hoofdpyn op; doch dezen duurden
niet lang : wanneer ik hem eene twee-
de dergelyke pil toediende: — hy had
hiervan ilerke walging en braking. Des
avonds nam hy wederom eene pil; en
des anderendaags morgens was de
hoofdpyn beter : geene fluipachtige

toevallen vertoonden zich , federt het
gebruik der eerfte pil. Ik liet hem
echter, gedurende veertien dagen.,
naarllig voortgaan met twee pillen :

"Waarn^^ ik hem alleen des avonds eene
Bb 3 pil
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pil liet gebruiken , gedurende ande-
re veertien dagen. Sedert dien tyd
heeft by geenerhande gerteesmiddeleii

meer gebruikt, en geniet nu de beste
gezondheid.

ELFDE GEVAL.
Een timmermansknecht, zeer flerk

en vo]bloedig van geftel, kreeg voor
een paar maanden op ééns eene dui-

zeling; viel van eene ladder ; en kreeg
aanllonds flerke fluiptrekkingen : hy
was buiten zichzelve , en had een
llerke fchuirn op den mond. Bvko-
mende klaagde hy over drukking op
het hoofd, duizeligheid, walging, en
pyn door de leden. Men deed hem
aanilonds eene ruime aderlating , en
gaf hem een fterk pf^r^^^rmiddel.

Niettegenftaande dit wél gewerkt had,
l^reeg hy, twee achtereenvolgende da-

gen , dezelfde fluiptrekkingen weder:
waarom hy myne hulp verzocht. Ik

vond zyn wezen rood ; de pols fnel , en
zeer opgezet; de tong wit beÜagen;
d^n eetlust en ontlastingen ongeregeld.

Ik liet hem nog eens aderlaten , en

g?,f hqm verdunnende en verkoelende

drau

1
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dranken, metfalpeter en braakwynftee;!^.

Py gevoelde hierdoor veel verlichting;

doch hy bleef dezelfde toevallen van

epilepjie behouden. Zyne oogappels

waren fterk verwyderd: hy gevoelde

jeuking in de neus, en omtrent den

navel; gedurig had hy buikpynen; qn

zyn .eetlust was nu bovenmate llerk.

Ik dacht aandonds , dat wormen de

oorzaak der ziekte konden zyn: ,waar-

om ik hem een aikookfel van twee

oneen cort. Geoffraeae Surinamenfts , 'm

ééne pint water, liet gebruiken: hy
loosde hierdoor drie groote ronde

wormen, ik herhaalde dit genees-

middel , zonder dat 'er meer wormen
voor den dag kwamen: weshalven i,k

hem aanilonds een fterk purgans uit de

rad.jalapp. het jeammon. en de cabmel

deed gebruiken; 't welke veel fl^'m,

doch geene wormen , uitdreef. Intus-

fchen gevoelde hy wederom duize-

ling, en eene fterke trilling in &Qn

rechter arm : ik fchreef hem daaroni

de pil ex cupro ammoniaco voor, zoo

dat hy één grein dagelyks gebruik-

te. Ik liet hem opklimmen tot cirie

greinen , om dat hy dezelfde duize-

ling bleëli' behouden : ,dan jm J?egpn

Bb 4 de*.
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dezelve te verdwynen ; zoo dat ik

hem
,
gedurende nog veertien, dagen

j^

flechts één grein 's avonds voor-
fchreef. Sedei^t vier weken gebruikt

hy, uit voorzorg, nog een half grein

's avonds: en thans is hy volkomen
in ilaat om zyn werk waar te nemen

,

zonder dathy eenig toeval meerheeft.

Dezen zyn de gevallen , waarin ik ^

met een oogfchynlyk nut, dit genees-

middel heb toegediend : — dan ik

moet, aan den anderen kant, beken-
nen, dat men dit middel geenszins als

onfeilbaar te beichöuwen hebbe.

Verfcheide reizen heb ik het euprum
'emmcinacum in verouderde epilepfien

toegediend, zonder dat het eene gene-

zing te weeg gebracht heeft. In den
beginne echter beantwoordde het al-

tyd aan de verwachting; en had eene
zeer merkbare verandering der toeval-

len tot gevolg: — dan daarna vererger-

de de ziekte wederom zoodanig, dat

zelfs eene gift van zes greinen den
aanval niet konde voorkomen, Nim-
mep evenwel ondervond ik eenig na-

deel uit dit geneesmiddel: — het ver-

^p]:zaakte meestendeels eene iichte.
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walging; en (in zeer teedere geftellen)

eene /liarrhoea, die myaltyd een' goc'
den uitflag beloofde. Meermalen heb
ik dit middel met het opium, met de
valeriana i GW de Jiores zinci verbon-
den : doch ik vond altyd , dat het
euprum ammoniacum alleen veel beter
'voldeed. Wanneer 'er intusfchen eene
groote fletschheid der fpiervezelen
•plaats had, heb ik den koortsbast
•naderhand met veel vrucht laten ge*
vjjruiken» -

i'-j ,

.'
.

De gemeenzaamheid der zenuwtoe-
vallen , (vooral by vrouwen , die eeii

teeder en flétsch fpier- en vaatgeftel

hebben;) en derzelver hardnekkig-
heid, tegen de flerkfte gewone anti'

fpajmodkd , overwegende • dacht ik ,

dat mogelyk dit middel als een vermo-
gend ?öwVf/??3 , enantifpafmodictim, ook
in deze ziekten van een uitftekend
nut zoude kunnen zyn; wanneer men
hetzelve met eene voorzichtige hand,
in kleine giften , toediende. Het
voorbeeld van andere geneesheeren,

'•die het, zelfs aan zuigende kinderen,
tegen de ftuipen hadden toege-
diend, bevestigde desterneer my-
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ne verwachting ; en overtuigde my
van de veiligheid , en onfchadelyk-
heid des kopers, op deze wyze toer
bereidt. Ik beproefde dit middel in
verfcheide gevallen van pasjiones hyfte'

ricüe ; van benaauwdheden, en zoo-
genaamde fpanningen op de zenu-
wen , welken uit een' defectus energiae
ftervofae voortfpruiten : en de onder-
vinding overtrof verre myne verwach-
ting. Eene jonge vrouw van een
volbloedig, gezond, en fchoon geftel,
was door vyf, zeer fchielyk eikanderen
opvolgende, ongemakkelyke kramen
zeer verzwakt: haar zenuwgeftel was
daardoor uittermate gevoelig gewor-
.dcn; zoodanig, dat zy by de minde
aandoening, by de geringde koude,
ja fomtyds zonder merkbare uitwendi-
ge oorzaak, groote benaauwdheden,
hoofdpynen , hartkloppingen , en een'

{lerken vloed der maandftonden kreeg.
De koortsbast, ftaaimiddelen , en aro-

matike kruiden , brachten fomtyds wei
•verlichting,, doch geene genezing t«

weeg. Ik gaf haar tweemaleii 's daags
een achtfle grein cuprum ammoniacum

:

\ó.ït bracht (zonder eenig merkbaar uit-

."«^erkfei Qpket gellel te doen ,) ,
zooda-

nig
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nid eeiae veTbeteTmg haTef^evallen t^

weeg, dat zy door alle die oorza-

ken , welken te voren de fterkfte ze-

^ïnrwtoevallen verwekteïi, n'U naauw-

•lyfcs meor aangedaan werd. Zy ge-

bruikt, by hevige aandoeningen, al-

tyd fleckts ééne of twee dier pillen.;

-en bevindt zich daarby zoo wél, dat

•^zy iny betuigde , ninimer met zoo

veel vrucht eenig geïieesmiddel ge-

bruikt te hebben,

Eene andere vrouw , van een dier*

gelyk geftel , had daaglyks de onlyde-

lykfte kramp en hoofdpynen; en is,

federt het gebruik dezer pillen, byna

geheel en al hiervan bevrydt.

«

Ik bediene my th^hs, in hyflerifche

gevallen, byna van geen ander mid-

del: vindende, dat dit zeer verre alle

de andere zenuwmiddelen, als de //-

quor atiod. de asfa foetida , de cajïore-

urrist, enz. overtreft.

Sedert eenigen tyd heb ik ook dit

middel in paralyfes, uit zwakheid des

ssenuwgeftels ontftaande; in melancbo-

liaei en in maniae gebezigd; dan toe
/- V ' nog
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nog toe heb ik daarvan geen nut be^
fpeurd.

Ik hoop , dat myne Landsgenooten

,

door deze gelukkige proeven aange-
ipoord, ook dit middel eens recht zul-

len onderzoeken : -r- houdende ik my
verzekerd, dat zy dit boven alle de
tot hier toe geroemde anpi/pafmodic^

verre zullen verkiezen

!

's HAOE, den 18. Jugufitts 1788.

BE-
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AVEGENSEENE

AMPUTATIE,
OF AFZETTING, VAN EENE

V R O TJ W E B O R S T,

wegende over de zes ponden Middelburgsch gewicht ^

ALSJ\IEDE VAN DE ANDEREj

wegende over de twee penden

;

IN DEZELFDE PERSOONs

DOOR

1SAMVEL D È JFI N D'

JL/en 22. Juni des jaars 178 1. werd ik

in confult geroepen by Juffrouw claas-
SEN, huisvrouw van Monfr. claassen,
mr. fchilder, op den dam binnen de-
ze' ftadr om raad te leven met d^n
Cbtrur^yn opdendyk, wegens de besr
te middelen, ter verbetering van eene
hevige, en van tyd tottyd vermeerde-

ren-
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rende pyn , in de rechterborst of
mam; waaraan zy , 17. jaren oud zyn*
de , door den elleboog van iemand ,

die onvoorzichtig tegen haar aanviel

,

zich hevig geflooten had: welke pyn
echter maar eerst in Maart 1779. na
op nieuws eene kneuzing te hebben
ondergaan, in hevigheid toegenomen
was.

Zy kwam my voor van een phle-

gmatik en eenigszins bloedryk tempe-
rament te zyn :

— had toen ter tyd
den ouderdom van 41. jaren bereikt;

en echter de menfes geregeld behou-
den.

Wy vonden de rechterborst veel

grooter dan gewoon is , ongemeen
hard, en met knoestachtige verheven-
heden (naar kanker overhellende) be-

zet: voorts was de fchyf los; fchooa
het knoestachtige van den vetrok
als met de fchyf vafi de borst veree-

nigd fcheen; en onder den arm of
okfel geene verhardingen plaats had-
den.
De linkerborst fcheen uiterlyk gaaf;

doch had van binnen mede eene
merkelyke verharding, voortgefproten

uit den val van eene kom, welke zy
in
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in *t jaar 1769. boven'shands had wil-

Jen afnemen; doch die op 't onvoor-
zienst op deze borst gevallen was; en
federt dien tyd, by verandering van
weder, veel pyn had veroorzaakt.

Wyders had zy eene zekere volfap-

pigheid, en fcheen inwendig (uitge-

nomen de pyn) vry gezond , en van
haar dagelyksch voedfel vrucht te heb-
ben: eene omftandigheid, welke meest
plaats heeft in kankers, die door uit-i»

wendige oorzaken , als val of ftoot,

enz. geboren worden; — terwyl door-
.gaans zoodanigen, welken uit inwen-
dige oorzaken hun begin nemen, met
eene langfame vermagering en uitté-

ring van fappen vergezeld gaan.

Beide de borften dan, met veel op-
lettendheid , geëxamineerd hebbende

,

fcheen het ons toe; (alzoo de rechter
vooral , door haren gevorderden ftaat

van fcirrhus in kanker overhellende

,

geene r^/o/«//> ofontbinding konde doen
verhopen;) dat de operatie, of liever

de afneming {amputatie) , het eenigfte

middel ware, om haar voor alle verde-
re toevallen te behoeden: te meer, on^
dat , gelyk boven gezegd is , het ge*»

2wel volmaakt los wa«; en 'er geenè
ver-
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verhardingen onder den okfel pkats

hadden: weshalven wy^ met reden ^

eene gelukkige genezing konden ver-

wachten: — terwyl men intusfchenj

en naderliand, gelegenheid zoude heb-

ben, om de noodige middelen, zoo in-

als uitwendig > ter verbetering van de
linkerborst aan te wenden.
Dan hoezeer wy ons beyverden

,

om de patiënte tot de operatie te be-

wegen, hep zulks vruchteloos af: en

dewyl zy te voren reeds onder opzicht

van haren gewonen Doctor geweest

was, en myn verblyf in deze vruchte-

loos werd, nam ik van haar affcheid*

Intusfchen in de maand Februari

1782. by geval met den Heer w. scho-

ner {praefiderend Raad in deh Ho-
ve van Vlaanderen) in gefprek zyn-

de, zeide Zyn Weledele my, onder

anderen j in de Gazette litteraire {Jan-

vier T782.) een extract gelezen te heb-

ben , wegens een fpecifik middel tegen

den kanker; en bezorgde my daarop

het extract : waaruit ik dan ook , rnet

veel genoegen , de opgaaf van een

5:eer eenvoudig middel tegen die ge-

duchte kwaal vernam , en te gelyk het

yoprnaamlle daaruit aanteckende

:

me£
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biet oogmerk, om by de eerde gele-

genheid hetzelve werkftellig ire maken.
Verder dit extract doorlezende, vond

ik, dat de opilelier (zynde de Heer
MARTiNET (a) , Curé de Soulaine^ prés

Bar fur PAube ,) de oorzaak van den

kanker, voornamenlyk, aan een aci-

duin concemratisftmüm , of een aller-

fcherpst zuur in de vochten, toefchryftj

het welke hy verder, door aanmerkin-

gen en proeven, tracht te ftaveh: waar-

mede hy, fchoon in vele opzichten

fileer hypothetisch en oppervlakkig, ech-

ter Over zyne gezegdens eenig licht

verfpreidt; 't welke, by nadere over^

weging, zoo al geen merkelyk geloof

verdienende, evenwei niet onder het

onmogelyke te ftellen is , en met op-

lettendheid door herhaalde proefne-

mingen kan naargevorscht worden.
Eenigszins getroiien door zyne aan-

merkingen, herinnerde ik my, niecr-

malen van eene beruchte genezings-

wys , by de Nonnen van Rees, by
Xanten in het Kleefsland , in ^e^

truik, gehoord te hebben: en we! m
XIV, DEEL» Ge dier-*

(a) Ohfervailofis med'tco-chhniqUe^ fut- Ie Caiicer i

par Mr. wartinet ^c, Farh 1783. 8°.
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diervoege, dat met cene uitwendige
eipplicfitie van geflampte riviericrceftjes

met lookazyn enz. tot eene pap ge*

maakt, vtle fcirrheufe gezwellen, by
kundige geneesheeren voor niet ont-

bindbaar gehouden, door haar werden
gerejolveerd of ontbonden; — da't ver-

der, ingevalle gemelde fcirrheufe ge-

zwellen eenen aanmerkelyken graad
van verharding bekomen hadden; en
de geweldige pynen , beginfelen van een
cancer occultus, of verborsen kreefes-

gezwel, te kennen gaven; zy Nonnen
het toeval voor ongeneeslyk hielden,

en de raadplegenden ongetroost lie-

ten vertrekken : daar anderszins , by-
aldien het kwaad zoover niet gevor-

derd was , hare cuur met opgenoem-
de alcalijche middelen , in de ontbin-

ding van zeer verharde klieren en be-

ginnende yirirr^/ beftaande, fomtyds in

de 24. uren volvoerd werd.
Doch, om weder tot onze patiënte te

keeren , federt vernam ik van ter zy-

de: dat zy, tot de operatie niet kun-
nende befluiten , in half October van
hetzelfde jaar naar Rees ^ by Xanteriy

vertrokken was, om gemelde beruchte

remedie te laten appUcercn: —* doch
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ronder eenige vrucht, gelyk ik hy ha-

re terugkomst verftond. Zy had ge-

melde cuur in alle orde ondergaan,
en de zoogenaamde remed'te 48. ürefi

op beide de borden gehad: terwyl
!zy , kort nadien, de beide borden
meer en meer 'm. verharding toene-
mende , tot het gebruik vaïi de af-

geraspte peen of gele wortelen Over-
ging ^ waarmede zy, Qtnig foulaas on-
dervindende , eenen geruimeii tyd
aanhield.

ïn het laatst van Februari 1782. ging
zy, Op aanraden van den Heer Doctor

VAN visVLiET ,
(aan wien ik de reme-

die van MARTINET had gecommuni'
ceerd y) tot het gebruik van opgemeld
middel zoowel in- als uitwendig oVer:
met dat gevolg , dat de pynen by ty-

den wel eenigszins gematigder waren,
en de linkerborst meest in denzellden
üa^2Lt vB-ü' indaratie bieef: doch, met
opzicht tot de rechterborst , fcheen
zulks weinig vracht te weeg te bren-
gen * alzöo dozG nog dagelyks iri

grootte toenam, en de pyn daardoor
nierkelyk ftond te vermeerderen.
Den 29. Januari 1783. zag ik de ly^

deresle andermaal: en vond de rechter-

Cc a borst
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borst driemalen grooter dan te voren

,

echter minder geïndureerd , alsmede
van kleur veranderd ; hare wezens-
trekken kwamen my ook van een' bly-

geestiger opflag voor , dan dien ik te

voren in openbare en geweldige kan-
kers had geobferveerd: waarom ik haar
raadde met het gebruik van het alcalï

'Dolaüle fluïdum , zoowel in- als uitwen-
dig, te continueren. Sedert verliep 'er

een aanmerkelyke tyd , waarin ik niets

van haar vernam : alleen gaf my de
Heer Doctor reitz, welke haar adfi-

fleerde y op het einde van 't jaar te ken-
nen, dat (niettegenftaande alle aange-

wende devoiren) de rechterborst dage-

lyks nog vergrootte; en bereids in de
maand Meif na drie of vier aanmerke-
lyke bloedflortingen , tot eenen ope-
nen kanker was uitgeborften : 't welke
haar noodzaakte, om in eene fmerte-

lykQ fltuatie altyd het bed te moeten
houden.

Toevallig in de maand Maart 1784,

aan haar huis moetende zyn, om hare

zuster te fpreken , welke mede op
eene merkelyke wys met fcirrhus en
kanker (vooral in de rechterborst)

bezet was: — ontmoette ik myne pa-

ti'
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tiënte in eenen deerniswaardigen toe-

fland; te bed liggende; zeer bleek,
en loodkleurig. Dewyi ik de borsc

in langen tyd niet gezien had, was ik

zeer verlangende, om my te overtui-

gen, wat het a/cali volatile Jluor had te

weeg gebracht.

Maar hoe groot was myne verba*
zing! wanneer ik eene borst zag, die,

wegens hare zwaarte en uitgeftrekt-

heid, in eene foort van zak moest
gedragen worden; hangende tot ver.

benedenden navel: voorts meer dan
één' en een halven voet lengte be-jC

floeg; terwyl de omtrek ruim ééne el

evenaarde, — Echter konde ik my-
ne verwondering niet verbergen , we-
gens eene zekere foort van fuppuratie
of ettermaking, die byna op de gehee-
\q oppervlakte van de borst plaats

had, en welke my toefcheen vry ge-
bonden , en van eene goede kleur te

zyn : voorts was 'er eene ilerke en
onaangename reuk by , doch niet

in diervoege , als ik by voorgaande
kankers wel heb waargenomen: —
de bloeding was toen zeldfaam , zelfs

niet by het aanraken ; en had iets

nachts in hare fubflautle verkregen.;

Cc 3 \x^\
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het gene men zelden in de gewone
kankers ontmoeu: — al het welke ik

met reden meene te moeten toefchry-

ven , aan het langdurige gebruik van
het alcali 'volaiiie fluor , of de bekende
remedie van dtn Heer martinet. —
En fchoon deze borst, by de eerfte

belchouwing, toen drie jaren geleden ^

my als een Jcirrhus in kanker over-'"

gaande was voorgekomen , en daar-

van de meeste teekenen droeg; zag ik

echter diiidelyk, dat het aanhoudende
gebruik der temedie van martinet ,

eene aanmerkelyke verandering daar-

in had te weeg gebracht: voorts was
dezelve noo^ los-: ook vond ik onder
cie beide armen of okfels geene 'indura-

i'ien. De andere borst, waarin zy me-
de veel pyn had, was merkelyk op-
gezet; doch insgelyks aan alle ^zyden
los.

Voorts v/as hare zwakheid bovenma-
te, 't gene nog vermeerderd werd door
hevige p5^n, die haar alle oogenblikken
deed op de tanden knarfën, en aller^

flaap voor altoos icheen te verbannem
"in dezen ongelukkigen toeiland het
ïïiyne tot verbetering willende toe-

bygngen^ l^wam xm. 'vo, ^^ sedachten
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de les van crlsus: 'V/j defperatis murbis

3, anceps experiri remedium quam nuh

^y lum praejlat'\ Voorts de fpreuk

:

- - - - imtnedicahjre vulnus

Enfe refcifidendum est , ne pan fincera trakatur.

Men voege hierby aph, 6. hippö-
CRATis Ssct. L ''ad extremos morbos ex-

y, trema remedia exquijite optima".

En dewyl de borst, fchoón reeds

van groote bloedvaten voorzien , door
hare zwaarte , eene foort va^n hals , t^r

grootte van den binnenilen omtrelt
van een gev/oon tafelbord bekomen
had; — aarfelde ik niet, om haar dé
afzetting nogmaals op het krachtigfte

aan te raden : met byvoeging , dat
fchoon my bewust was, hoezeer ve-
len, ja zelfs onder die genen waarme-
de zy geconfuleerd had , tegen de opera-

tie van den beginne af zich verzet had-
den; het my nochtans, uit opgemelde
ömftandigheden , voorkwam, dat de
operatie het eenigfte middel tot hare
behouding v/are, en met hoop van ge*
nezing konde ondernomen worden.

Dat verder, v/at de andere borst
betrof, welke mede een' aanmerkely-
ken trap van verbastering had onder-
g^an ; -^ deze , zoodra de andere

Cc 4 ge:
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genezen was , mede een voorwerp
van onze zorg konde worden : ook
msfakte ik geene zwarigheid, om haar
de afzetting daarvan in 't vervolg van
tyd aan te raden. Het eene en andere
bekleedde ik met zoodanige redenenj^
dat ik, na een weinig toevens, het ge-
noegen had, haar geheel tot de opera"
tie te zien overgaan: met dat gevolg ,

dat zy naderhand zelve my daartoe
aanzettede. Dewyl echter hare conJUtu-
iiê door hevige pynen te zeer verzwakt
was, raadde ik haar, om vooreerst nog
Cenige vcrilerkende en koortsbrekende
middelen te gebruiken ; welken dan
ook met vrucht door den Heer eeitz
aan haar werden toegediend.
Het was eerst op den 9. Jpril 1784.

wanneer ilc in den namiddag gelegen-
heid had, om de amputatie werkllellig

te maken : — ik verkoor daartoe een
qubbelfnydend nnes, ^/'jröar/ genaamd ,

200 sis by fommigen tot de lithotomie

in gebruik is: — voorts beftond het
yerband uit plukfel , eenige compres^,

Jen, en een' breedeh vvindei van acht
ellen. Myne, medeheipers waren de
Heeren a. van sólingen, Med, DQCtpr
m'Üperaicur '^ ^n M., van sÓLmGEN,

\
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Chirurgyn \ alsmede twee helpers

,

waarop ik in dezen konde ftaatmaken.

De rechterborst dan, aan het bo-

venlle ge4eeite^ met de linkerhand

vasthoudende , deed ik eene matige

i«^/^^, ter lengte van een' vinger, van

myne linker- naar de rechterhand;

waarin ik de twee voorde vingers van

(ie hnkerhand bracht \ allengskens

voortgaande, en tevens het afgefchei-.

dene telkens opUchtende. Vervolgens

achter de fchyf rondom gaande, en

'den oklel omtrent de groote bloedvaten

naderende ^ nam ik de bistouri in de

linkerhand: beginnende wederom van

myne eerfle incifte , dezelve naar den

arm uititrekkende , tot dat ik aanbelde

zyden was rond geweest: al hecv/elke,

in omtrent anderhalve mlnut tyds ver-,

yicht was (b). Gedurende dit tydftip was
•

• Cc 5 ^ö

(b) H^ heb, ten all(?n tyde, by het zien verrichten

èn zelf werkdellig' maken van operatien , on-

dervonden: dat het Ichielyk opereren, in eene fa-

wengcftelde reden , zich bevindt met de, pyn en de

uitwerkfelen daarvan op het menlchelyke lichaam:

zoodanig , dat eene operatie , welke in eenê halve minut

verricht word , dikwyls fwcopen of flaauvvten ,
ja

^el'fs convulfien te weeg brengt:^ daar integendeel

dezelfde operatief in' drie of vier mimteti ^ met tus-
' {ehenpofmg verricht wordende, in het minst geen^

toevallen onder het c^crerm naar zich fleemt,
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de haetmrrbagie zeer matig: en alle de
arierièn, welken ecnig bloed van be^
lang gaven , werden door het opplaat-

fen dervingeren aanftonds toegedrukt:
doch op dien oogenblik de afgezette

borst zullende opnemen
,
gaf deze een*

ftroom bloed van zich, welke de ont-

bloote oppervlakte van het lichaam in

een* oogenblik bedekte , en alle ge*?

zicht vooreerst benam.
Dit opgenomen zyndc, werd eene

groote quantiteit droog pluk fel daar-

oii> geappHceerd, en met de hand, ge-
durende twee a drie minuten , wél tegen*

gehouden: het gene ten gevojge had,
dat 'er, na dat de omtrek der wonde
met eene natte fpons gezuiverd was

,

naauwlyks een druppel bloeds meer
te voorfchyn kwam. De patiënte had
zich, gedurende de operatie , onge-
meen ftandvastig gehouden: — zy was
in 't geheel niets van zich zelve ge-

weest, of door flaauwte aangedaan. —
Met weinig moeite leiden wy het ver-

band aan ; en hadden het genoegen

,

dat de bloeding ten vollen door dezelve

bepaald was: — echter lieten wy de
wonde, gedurende de drie eerile uren,

door de hand van eenen medehelper
zacht-
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^achtjes toedrukken : waarvan men,
doorgaans ,, in fbortgelyke gevallen dq

beste uitkomst zich beloven kan^

De afgezetta borst fcheen , op het

oog, eene vieeschachtige ungefchikte

maifa; byna zonder huid, behalyen

op deszelfs randen : had hare voch-

ten , by het oplichten van hare zit-

plaats , alsmede gedurende het vee?

band, afgegeven: — zy woog noch-

tans op de fchaal ruim zes ponden Mid^

delburgsch gev/icht.

De patiënte, te bed gelegd zynde,

was in het eerst ongemeen pynlyk

:

% nachts diende ik haar een rustmid-

del toe, waarvan zy eenig effect ge-

noot, en by tusfchenpozen fluimerde.

Dewyl de ftaat van zwakheid vooral

diende in het oog gehouden te wOB^

den , liet ik haar dagelyks den cor'

tex Peruv, in decocto voortgebruiken

:

te meer, alzoo zy, een uur of vier na

de operatie , ongemeen veel bloed was

kwytgeraakt (c). — Tot den vierden

dag

(c) Men ziet doorgaans , iia alle groote operatien^,,

dat de haamorrhagie ^ ot: blueddorting, eerst plaats

heeft eenige uren naderhand, wanneer A^Jpafmus'm

de gekwetlle yateu begint op te lioudea of te ver»
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dag had zy het zeer matig: doch, iiïet

het begm der etterkoorts , werd zy
bovenmaten pynelyk en woelachtig;
het gene niet dan door rustmiddelen-
tot bedaren kwam; en waarvan ^y
een dubbel effect , namelyk vermin-
dering van pyn, en verfterking, er-

langde (d).

Het eerfte verband , den derden dag
afgenomen zynde, gaf van den eerften

oogenblik af blyken van verbetering:
de wond flond aan alle kanten gaaf en
versch; en gaf niets op, dat naar eeni-

ge blyken van overgeblevene kanker-»

jiof zweemde: ook was de afgezette

borst aan alle kanten als in een vlies

befloten.

Sedert kwam 'er dagelyks cene zeer
gewenschte etterflof te voorfchyn :

het gene de wond langfamerhand deed
genezen, oi incarneren en verkleinen:

waardoor, met toeneming der krach-
ten, de wonde reeds den 6. "juni (ne-

gen weken na de operatief volkomen
geckatrifeerd of gefloten was : zynde de
patiënte in flaat, om hare dagelykfche
pezigheden met lust en vergenoegen te

kunnen waarnemen. Nog had ik ver^

ge-

(d) TRALLES de Vi opli cardiaca^
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geten te melden: dat de \v9nd kort

voor de volkomene genezing eens Avas

opengebroken j doch zonder gevolg

:

zynde vry fpoedig, door het opleggen

van droog plukfel, geheeld.

Weinige dagen na dezen gev/ensch-

ten uitflag , de linkerborst examine-

rende , vond ik deze harder dan tö

voren, en eenigszins toenemende in

dikte: waarom ik het verzoek, om de-

zelve mede af te zetten, vernieuwde;
en de patiënte reeds, tot nadere gele-

genheid, deed bewilligen. Sedertdien
tyd fcheen de pyn in de linkerborst,

naar mate zy meerder in beweging
kwam, niette vermeerderen: waarom
ik op de afzetting niet te fterk infteerde,

— Intusfchen kreeg zy hare krach-

ten en kleur ten vollen wederom : en
werd , na zoo vele fmarten te hebben
uitgeftaan , welvarender en lyviger,

dan in vele jaren te voren.

Dit genoegen duurde echter niet

lang : alzoo de linkerborst langfamer-

hand begon op te zetten , en dag
voor dag pynelyker te worden :

—
degenererende , na verloop van een
maand of zes , in een' openbaren kan-

ker.

Door
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Door vrees voor de operatie, hieid

zy, op aanraden van een' Düitfchen
Heer, zich eenigen tyd op met een*

balfem, welke uit Bohemen gekomen
V/as, en aldaar voor onfeilbaar gere-
kend werd : doch by welks applicatie zy
in 't minst geen Joulaas gewaar werd

,

maar integendeel, van- dag tot dag,
in diervoege verergerde ^ dat de
borst door den kanker geheel gedege-

nereerd, en van huid ontbloot werd

,

en de pynen dagelyks zoo onlydelyk
werden , dat zy naauwlyks iets van
aanbelang miCer konde uitvoereni

Het was ruim een jaar na dat ik

de vorige borst had afgezet, wan*
neer zy uit overtuiging te rade werd,
om tot de operatie over te gaan. Den
30. April zette ik dezelve af: in prae»

fentie van den Chirurgyn van solin-
gen, en deszeifs zoon Doctor a. van
SOLINGEN : v/elken my in beide ge-
vallen byzonder geadjifteerd hebben.
Deze borst was ruim een derde

kleiner dan de vorige ; doch woog
echter, op de fchaal , over de twee
jonden.
Geene toevallen van eenig merkelyk

be-
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belang deden ;iich na de operatie opt
zynde de wond ten behoorJyken tyde,

fiaamlyk na verloop van zes of zeven
weken, geïncarneerd en gecicathfeerd

,

en de vrouw by uitdek welvarende

:

wanneer Mk my zelve reeds geluk^

wenschte met de volkonienegenezinc^.

Dan , hoezeer wy ons hiertncde

vleiden, wilde echter haar noodlot,
dat zy het jaar naderhand nog een-
maal , en wel voor het laatst, eene
l.chte operatie moest ondergaan.

Het was wederom byna een jaar ge-
leden , wanneer ik een knarachtig of
kankerachtig gezwel ontdekte op een'

der randen van de laatst afgezette h'n-

kerborst, waaraan nog eenig vet was
overgebleven, in *t welke dit gezwel
^yne zaden verfpreidt had.

Dit gezwel, 't gene alle de eigen-

fchappen van een' kankerachtigen uit-

was had, was in grootte als een duivenei,

en te voorfchyn gekomen op den bui-

tenften rand van de cicatrix naar den
okfel: — echter was deze cicatrix van
tyd tot tyd opengebarften ; en telkens

,

zonder uitgroeijing , door gepaste
middelen geheeld : tot dat in Mei
1786. de uitgroeijing in diervoege be-

gon
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gon toe te nemen , dat ik verder niets

raadfamer oordeelde , dan dit van
nieuws uit te nemen: 't gene niet dan
met veel moeite door de patiënte ^ wel-
ke een' levendigen indruk van de vo-
rige pynen had, werd ingewilligd.

Den 12. Juni 1786. nam ik, in wei-
nige oogenblikken , dit knarachtige ge^

^wel met een anatomifeermesje wegj
zonder der lyderes merkeiyke pyn te

veroorzaken : 'er kwam weinig of by-
nageen bloed te voorfchyn: de gene-
zing volgde naar wensch ;

— de wond
•was, na verloop van vyf of zes we-
ken , volkomen geheeld; en de pati-

ënte in krachten herfteld.

Het is thans ruim twee jaren en zes

maanden geleden , na dat zy deze laat-

fte operatie heeft ondergaan: doch zy
is en blyft genezen: — zy bereikt den
ouderdom van 48. jaren: genietende ^

met eene gewenschte gezondheid^ al-

le de vruchten van hare ftoutmoedig-

heid, in het ondergaan van twee zwa-
re operatien; zynde de derde van on-

gelyk minder aanbelang geweest: -7
zy mist alleen hare beide boriten, wel-

ker tegenwoordige huid gaaf en na-

tuurlyk iSi

Verre
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Verre de meeste lieden van de kunst

hadden haren toeitand hopeloos ge-

oordeeld; en de operasie volkonicn 3.£*

geraden: — zy zoude ook denkei jrk

niet daartoe gekomen zyn, indien niet

de pyn en llank in de eerde borst,

haar het leven erger gemaakt hadde,
dan het vooruitzicht van den dood; de-
wyl zy het leven met de allergrootlte

fmert dagelyks o ndroeg.
Uit hec öpgègevené blykt derhal-

ven ten klaarllen , wat men dikwyls in

hopelooze omilandigheden van eene
ftoute onderneming te wachten hebbe:
volgens het bekende Latynfcbe fpreck-

woord: audaces fortuna juvat , timidos*

que repellit. Zekerlyk zoude deze ly-

deres , door verlies van krachten en
bykomend verfterf, het niet lang heb-
ben kunnen uithouden; en, als eene
martelares , denkelyk eenen pynely-
ken dood hebben moeten ondergaand-i

} o^

zir.J>ssL. Dd PROÉ
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M E T H E T

ALCALI VOLATILE LIQUIDUM

VAN

Mr. M A R T I N E T:

DOOR

SJMUEL DE WIND,

JOy de hiervoren geplaatste berich-

ten , wegens de amputatie oi afzet-

ting vau de beide borsten der huis-

vrouw van zekeren Monfr. claas-
•SEN , op den dam binnen deze ftad,

melding gemaakt hebbende van ze-

^ 'kere voordeeien der uit- en inwen-
dige applicatie van het alcali lola-

lattle Jlttor of fluidum van é^x\ Heer
MARTiNET, in het tegengaan der uit-

breiding van de kankerllof: heb ik

dienflig geoordeeld , als een aan-

hangfel derzelven, ten nutte van het

algemeen, hierby te . voegen eeni-

ge door my genomene proeven met
- . . het-
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hetzelfde vocht: zoo met relatie tot

de gelukte als mislukte curatien-, zoo
kort als mogelyk is voorgeileld: be-;

ftaande dus dit aanhaiigfel uit

EEN TWAALFTAL VAN

PROEFNEMINGEN
met het

ALCALI VOLATILE LIQUIDUM

of

ALCALI VOLATILE FLUOR,

ZOO als hetzelve is opgegeven dooT den Heer mar Ti"

NET, Paftor Ciiré van Solaine ^ by Bar fur CAw
be ^ in zyne Obfervations medico-chymiques fur Ie

Cancer i

ten blyke , dat dit middel (fchoon niet onfeilbaar) in,

het tegengaan der kankerflof , onder het beitier

eener kimdige hand aan te pryzen ; en tot nog toe

het beste zy , het gene (^zoo veel men weet) tot

uitdÊlging van deze byna ongeneeslyke kwaal: bui-

ten de amputatie ; of het gebruik van het cauteri-

um potentiale ^
(bytende middelen,) in kleinere

gevallen: is uitgedacht.

EERSTE PROEFNEMING.
. De eei^Ile, welke hier in aanmerking,

D^ o, komt.
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komt, is de patiënte zelve , waarvari

ik in myn opgegeven bericht wegens
de amputatie gefproken heb. -^ -Zy
heeft dit middel, nog onder de dire-^

ctie der Heeren van visvliet, reitz,
en NEGRE zynde, van Februari 1782.

tot laat in het jaar. 1783. zoo in- als

uitwendig gebruikt: —^ en fchoon de
pynlyke toevallen , en de gedurige
aangroei en uitzetting , in dien tus-'

fchentyd niet tot flaan zyn gekomen •

•— is echter, tegen een's ieders ver-

wachting, het kankerachtige in dief-

voege veranderd, dat 'er, na het ge-

bruik van deze middelen , eene regel^

matige ettermaking plaats had ; het
bloeden ophield; en de verflopping

in het kliergeftel over het geheele li-

chaam, waardoor de voeding o[ nutri^

tie, naar mate van het gebruikte voed-
fel, aanmerkelyk geflremd werd; is

"weggenomen en verbeterd: in zoover-

re zelfs, dat men, wanneer de ampw
tatie der eerste borst verricht was, na
verloop van weinige dagen reeds kon-
de gewaar worden , dat dit gedeelte

def oeconomia naturalis op eenen ge-

wenschten voet was : — waaruit dan
ook biykt, dat opgemelde remedie y

in
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in dit geval, van zeer veel vrucht is

geweest,

TWEEDE PROEFNEMING.

De tweede was zekere JACOB mul*

Ï.ER , oud by de 50. jaren : welke , van

het eerfte tydflip, waarop ik hem zag,

my voorkwam een gefchikt voorwerp

te zyn, om myne proefneming werk"

ftellig te maken: fchoon ik'gaarne zou-

de gewild hebben, dat hy drie of vier

maanden eerder was gekomen :
—

wanneer het geval in verre na zoo erg

niet zoude geweest zyn.

Het was namelyk den 20. Februari

1782. wanneer hy, voor de eerfte

reis, by my aan huis kwam; en my,
(voornamelyk ter linkerzyde van zyn

aangezicht,) verfcheidene carcinomateu^

fe oï kankerachtige ulceratien vertoon-

de : waarvan onder anderen ééne het

meerder gedeelte van de opperUp , tot

by het jiikbeen {os jugale)itx linkerzy-

. de , had weggevreten ; voorts eene

tweede op gemelde zyde , aan den neus

en het oor, metwegneming vsinfub/ïan*

t'te; alsmede fi?#^^^/2/^ openingen aan de

Pd 3 rech-
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rechterkaak , by de minfle aanraking

bloedende, en met omgt krulde kan-

ten bezet: welke ulceratien of zweien
eenen benaauwden reuk , en dui.ne

ftinke/jde ftof, van zich. gaven ; en
me: veelvuldige pyn, fmert, en jeu-

kmg verzeld gingen.

Uit deze teekenen nopens de kwaad-
aartigheid van dit geval, het welke,
als meerder in breedte dan diepte

voortgaande , my voo'-kwam den kan-
ker te evenaren, overtuigd zynde :

Ichreef ik hem dircctelyk eene fles

met 22. oneen gekookt water, waar-

by ik eene once cilcali volct'ile fluor
deed, voor: en liet hem hiervan drie-

rnalen 's daags een' theekop vol in-

wendig gebruiken ; daarby voegende
-eene gelykc fies, om dagelyks dq
wonden tweemalen mede te verbin-

den : het weike hy ook getrouwelyk.
naarkwam , zonder in dezen myne
dagelykfche hulp noodig te hebben;
terwyl de middelen van tyd tot tyd
vernieuwd werden.
Na verloop van vier of vyf we-

ken zeide hy my , merkelyke yer^
lichting te gevoelen; wanneer ik ook,
:^einigen tyd daarna, eene gewensch-'

"'
'

'"

\%
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te affcheiding van de membrana cellu'

lofa of het vetvlies , waarin het kwaads

aartige postgevat had, gewaar werd:
en het welke, na &q feparatle , eenen
gezonden en zuiveren grond oplever*

de; vervolgens meer en meer aan-

vulde, of incarneerde ; en my ten

Jclaarilen deed zien, dat zyne gene-?

zing niet onmogelyk was.

In het midden van den zomer
werd hy door eene zware galkoorts

aangetast , die zyne genezing noch
verbeterde noch verergerde: ~ einde^

lyk , na vry fliptelyk de bovengemelde
middelen , ten naastenby tien a elf

maanden, gebezigd te hebben; was
zyn aangezicht meest genezen : uit*

genomen de palpebrae of oogleden,
waarin zich nog eenige ftof onthield;

en eene of twee kleïnQ Jifluieufe openin-!-

gen in de onderkaak ter wederzydenc— hebbende hy te voren reeds verlo-

ren het feptum narium , of middelfchol
van den neus: niet zonder vermoeden*
dat zulks uit eene voorafgaande vene"

rique oorzaak was voortgefproten

:

fcnoon de aart van het kankerachtige
anders fcherp genoeg was , om dit te

veroorzaken.

Dd4 Ia
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- In deze fittiat fe is hy ruim ccn half
jaar, wanne>.r dt Jiflahuje Oj-tningen
alkngskens vcrn-.inderden , van alle

toevaiien vry geweest; en konde zy-
ne dagelykfche kostwinning hervatten.
'[• Gtclüiende het jaar 1783. kwamen
'^r LU en dan noc^ nieuwe ulceratien of
Zweren te voorfciiyn , w^elken geluk-
kig, dan met het a!cali volatiie fluor , of
ook nnet den Jpir. Jniis amtnoniaci cum
Calce viv^ pcrat, gentZQïi werden. —

In Jufil 17Ö4. , wanneer hy aan eene
uitterende koorts lag, waren alle zy-
Tie wonden genezen: echter overleed
hy in gemelde maand, eerder aan ge-
brek van krachten, dan aan zyne ge-
Je;dcne ongemakken.

Uit dit geval blyktten klaarften, dat
de aangewende middelen van veel,

yrucht zyn geweest, in het nitdelgeri

van de uitwendige kankerflof, welke
(indien zy geheel van ^^n' veneriquen

aart wasgewetest) door het gebruik van
deze rniddelenniet zoude ten onderge-
bracht zyn : dan het deed my leed

,

dat ik dit geval niet eerder had kiin-

tien behandelen. Hy was den 20, Fe-

bruari 1782. by mv voor het eerst aan
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iiyis gekomen, en had dit ongeval
{het gene van langfamerhand door het
bloed en fappen verfpreidt v,^as) reeds;

.

drie jaren gedragen; wanneer hy, na
veelvuldige middelen zonder vrucht
te hebben gebruikt , myne hulp ver-
zocht. — Zckerlyk zoude 'er dan
meerder kans geweest zyn, om zyne
fappen te verbeteren , en alle facbeufe
toevallen voor te komen : welken echter
nog ruim een half jaar vóór zyn' dood
volkomen genezen waren , en blyken
gaven , dat bet uitwendige naar de bo-
Ycngemelde middelen geluisterd had.

Ik heb dit te ampeler voorgefteld,
oni dat men , hieruit zien kan, wat
voordeel men in defperate gevallen

,

welken als hopeloos zyn opgegeven

,

van deze remedie nog te wachten hebbe.

Thans ga ik oyer tot de

BERDE PROEFNEMING.

In Juguflus 1782. op de Hoojdplaat
komende, zag ik aldaar zekeren hospes
xn de herberg aan N^ 6., wiens ge-
j^eelc jieus ter zyden met eene kan-

Pd ^ ^ JkeiB^
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leerachtige opene zweer bezet was :
—

•

vette middelen, als plaasters en zalf,

(welke hy dagelyks daarop appi,ceern

de ,) hadden federt eenigen tyd dit on*

gemak zeer verergerd, en ongemeen
veel pyn te weeg gebracht» Hy heeft

dit ongemak, vervolgens ^ met het al-

cali volatile fluor in bedwang gehouden,
en de verfpreiding verhinderd ; terwyl

de pyn algemeen gefvulageerd of ver-?

minderd is. -^ Voorleden jaar echier

is deze man aan eene ziekte van een'

geheel anderen aart overleden.

riERDE PROEFNEMING.

. De vierde waarneming behelst een
foortgelyk geval in de onderiip van

zekeren willem van someren, oud
tusfchen de 50. en óo. jaren, woonach^
tig bmnen deze flad, by de dambrug.

In December van 't jaar 1782. ten zy-

nen huize gehaaid, vond ik den pati'

ent doodelyk zwak: hebbende eene

verbazende dikke onderlip , waarin

koud vuur gevallen was , het gene het

vertrek met eene benaauwde lucht ver-

vulde , ea alle blyken van een' open-
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V)aren kanker gaf. — De Chirurgyn CAS-

PARY , welke hem reeds ecnigen tyd

jiad bygefcaan , verbond dezelve met
l^er afkookfel van den Kaapfcben roo-

ien <:orf^;if. — ik verzocht hem de doOr

de lip af te fnyden ; het gene gemakke-
}yk en bvna zonder pyn gefchiedde:
— voorts (om alle verdere kwade nit-

bottingen van fungeus of wild vleesch

voor te komen ,) het alcaU volatile liqmr

of den jpir. faL ammon. cum cake viva

parar. onder het afeookfel van den-roo-

den cortex te mengen : beide welke re"

inedien ik, naar bevind van zaken, door
eikanderen gebruikt heb ; en het ge-

ne in werking vry na met het alcali vo-

latile overeenkomt.
Dit dagelyks op de wonde gelegd

zynde, gaf eene gewenschte affchei-

ding oï feparatie f en volmaakte gene-

zing: welke ik dan ook den 29. Januor

ri 1783. met genoegen befchoude.

FTFDE PROEFNEMING.
Nog vóór het einde van 't jaar 1782.'

werd myn aangehuwde broeder , Prof,

<}. DE WIND, door den Heer Burgemr.

i^E JONGE van Zkrik^e geraadpleegd >

over
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over de rechterborst van Mevrouw des^

zelfs echtgenoote: in welke borst een
hevige fcirrhus f reeds in kanker over-?

gaande, zicb had geopenbaard. Ge-?

ïTielde Profesforra.zddCf buiten het roo^
dige destyds, het uitwendige gebruik
van den geraspten daucus fativus vui^O'.

ris, of gele pcën-wortel, aan.

Den 15, Februari 178;^. had ik voor
de eerflemaal de eer Haar Edele te

zien, en de borst van naby te mogen
examineren. Ik vond dezelve buiten-

mate groot, en byna in haren gehee-
len omtrek zonder huid; met kanker

-

achtjge ulceratïen bezet , welken eenen
kwaden reuk van zich gaven: — ver-

der nog de linkerborst geheel geindu-

reerd en fcirrheus ; — zoo ook mede
de klieren onder de beide okfelen.

Haar Ed. gebruikte, eenen korten tyd ,

zoowel den fpir. fah ammon. in water
gedilueerd of ontbonden, uitwendig;

als het alcali volatile hquor inwendig :

— echter verergerde hare kwaal zoo
fchielyk , dat voor en aleer wy van
het effect konden oordeelen , de
krachten indiervoege verminderden ,

^iat de dood een einde aan hare fmer-

ten te weeg bracht.

ZES-
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ZESDE PROEFNEMING.

Den 10. Januari 1783. kwam ten

mynen huize de Heer buske, Apothe-^.

her te Vlisfingeny wiens huisvrouw, 54;

jaren oud, ruim u jaar een knoestge*

zwel aan de ünkerborst, met eene ver-

harde kUer onder den okfel van dezelf*

de zyde, had omgedragen; — doch

't gene vaornamelyk federt Februari

1782. was verergerd, en in hardigheid

én pyn toegenomen. Ik fchreet haak

den /p/r.ya/ii"^/w/730«. in water ontbonden

voor : namelyk : ^ Jq. coetae l viij.

Spir.fal.ammon. dr, \]i

M. D, Ujui

om hiervan , driemalen 's daags , een'

theekop vol in te nemen : en uitwen-

dig , om op de borst te appHceren,
-*

^ Aq. coetae pint. j.

Spir. fal. ammon, 3 j.

M. D, Ujui

om tweemalen 's daags in dit vocht

,

een weinig gewarmd, compresfen nat

te maken, en op de borst te appUceren,

Het gebruik hiervan bracht , in het

eerst, aanmerkelyke verbetering van

pyn, en eetlust te weeg; deed alle droef--

lees-
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geestige trekken uit het aangezicht

verdwynen: doch de kwaal, bevorens

te ver ingeworteld zynde, nam tegen
alle aangewende middelen (waaronder
ook het akali 'uolatile liquidum) indier-

voege de overhand, dat dezelve niet

meer te fteuiten was; overlydende de
lyderes , aan deze zoo imertelyke

kwaal, vooraan in 1784.

ZEVENDE PROEFNEMING.

Den 18. Januari 1783. examineerde

ik de borst der vrouw van DihK del-

LEVUff, binnen deze Had: ik vond de-

zelve ter linkerzyde meest als by de
voorgaanden; namelyk hard, pynelyk,

en met een knoestgezwel bezet: bo-

vendien laboreerde zy aan eene phtijïs

pulmonalïs of longtering , en gaf gere-

geld fluimen op , welken veeltyds

bloedig waren. — Zoo veel de /Vz-

dicatie toeliet , diende ik haar het öA
cali volatile fluidum toe : echter was
ik dikwyls genoodzaakt, wegens ge-

brek aan goede fappen , met het m-
wendige gebruik op te houden : — met
het uitwendig applicerm van dit mid-

del
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del ging zy eenigen tyd voort. Zy
had van beiden veel vrucht in het be--

gin; doch werd, nog vóór het einde

van 't jaar, door uittéring uit de wae-
reld genikt : hebbende maar weinig

tyds achtereen dit middel gebruikt; —
en zulks nog maar in het begin.

ACHTSTE PROEFNEMING,
Het was den 22. 'Januari 1783. dat

ik in confult geroepen werd, met den
HeerLiEBERT, C/?/>f/r^>'« alhier, over
de linkerborst van juffrouw de wedu-
we VHELE, oud 52. jaren , en woon-
achtig in de brakftraat binnen deze
flad. Wy lieten haar mede dezelfde
remedien , als boven gemeldt, (name-
lyk eerst é^n [pir. falis ammon.; en 'na^

derhand het alcali votatile liquidum^),

zoo in- als uitwendig gebruiken.
Vóór het einde der maand , en ia

de volgende , bevond zy zich minder
pynlyk ; hebbende meerder eetlus.t

.;

en alleszins vrolyker van gelaat: ter-

wyl het tegenovergeftelde doorgaans
een characteriferend teeken is in gecon-

fi-meerde kankers , en zeiden eenig^

goeds voorfpelt.

In
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In het begin gebruikte zy deze mi'd-:

delen zeer naauwkeurig ;, doch , .wan-

hopig wegens de geringe vordering,

hield zy allengskens met gebruiken
op: — zy viel in handen van eene
onkundige vrouw , die (door het aan-

leggen van emplajlrique of vette mid:f

delen) de borst meer en meer tot ope-

nen kanker deed overgaan ; waarop
zy eenigen tyd daarna is overleden.

NEGENDE PROEFNEMING.

Den 29. Januari 1783. zag ik, te

Vlisfingen , de linker borst der vrouw
van MARiNUs SPOORS , oud 62. jaren :

zy was, ten dien tyde, onder handen
van den Heer corkevont, die vol-

gens regelen van kunst haar behan-
deld , en het aq vegetO'miner, van gou-
LARD daarop geappUceerd had. — Hare
borst of mam was reeds lang open ge-

weest, en mQtGQii' fungeufen of kanker-

achtigen uitwas, welke daar ter plaats

zeer verheven, en als over de borst

heen gegroeid Icheen , bezet. — Ik

raadde Zyn Ed. het middel van mar-
TiNET > in- en uitwendig, te beproe-

ven.
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Ven. In het begin had zy eenige baat:
— doch, niet alleen in deze borst

j

onder beide de armen ; in den hals;

met één woord in 't geheeie lichaam;

met geïndureerde qxï fcirrbeufe klieren

bezet zynde : overleed zy kort daar-

aan: te laat, en te weinig tyds, de-

ze remedie gebruikt hebbende , om
eenige vrucht daarvan te kunnen er-

langen»

TIENDE PROEFNEMING.

Schoon ik thans, in de vyf laatfle

waarnemingen
,
geenszins op de voor*

deelige uitkomst der geapplkeerde rnid-.

delen kon bogen: — mag ik echter
met zekere faüsfactie zeggen , dat de
drie volgenden met ongemeen veel
fucces bekroond zyn geweest: — waar-
om ik my haaste, dezelven aan den
dag te leggen. . ,

Den 30. Januari 1783. liet Juffrouw
SÜSANNA MARIA VAN DER WERF, Oud
40. jaren , ongehuwd , en eige zus-
ter der vrouw van Monfr. claassen
op den dam, my hare rechter borst
zien: welke ik met een verhard, en
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in kanker overhellend knoestgezwel
bezet vond: 't welke zy nu reeds 1'e-

dert drie jaren, van langfamerhand ,

"was gewaar geworden.
Ik liet haar van flonden aan het

bovengemelde middel uit- en inwen-
dig gebruiken: waarmede zy tot Ju-
li 1783. of ruim den tyd van zes man-
den onafgebroken aanhield : hebben-
de, van den beginne af aan, reeds ve-

le verlichting daarby ontwaar gewor-
den.

In het laatst van Juli wakkerde de
pyn geweldig aan, wanneer 'er zich

een abces formeerde, het gene kort

daarna openbrak, en veel bloed en
etter van zich gaf. — In dezen ftaat

het geval naauwkeurig exonmerende

,

bevond ik de defiructie, of vertering

van de borst, ongelooflyk fchielyk

voortgaande.
De lyderes, in dczejituatie, de prik-

keling der opgcmeide remedie niet kun-
nende verdragen , werd dagelyks het
affchrapfel van peen ofgele wortelen op
de borst gelegd : waarmede zy den ge-

het; len winter aanhield. Alvroeg in het

voorjaar 1784. fcheen de borst inwen-
dig geheel gecoulumserd : 'er deed zich

toea
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toen eene verbazende holte op> wel-
ke met geene vuist te bedekken was;
doch, tot myne verwondering, waren
de kanten van deJie ulceratie naaf bin^

nen omgekruld : — daar kwam een
goede etter te voorfchyn, en de
grond gaf dadelyk blyken, dat de
vertering gefteuit ; en 'er du5 gene-
zing te hopen was : al het welke ik

meene aan de gebruikte remedie vari

MARTiNET te moctcn toefchryven; al-

zoo te voren in andere foortgelyke
borden nimmer dit verfchynfel van
eenen verharden /(f/>r^f/ƒ , in goede re-

folutie of ontbinding overgaande, bert

gewaar geworden.
Reeds in het begin van April de$

jaars .1784. was deze ulceratie volko-
men genezen: — van tyd tot tyd brak
dezelve echter open , t'elkens goe-
den etter van zich gevende. Heden
in *t jaar 1787. is zy volmaakt welva-
rende: houdende alle de toevallen,

welken met de Jcitrbeufe en kanker-
achtige gezwelleiï doorgaans gepaard
gaan, volkomen op.

Ee a ELF:
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ELFDE PROEFNEMING.

. Den 2. Februari ijS 2. kwam by
my, aan huis, de dienstmaagd van den
Heer tim, Jpotbeker en Drogist bin-

nen deze flad , om raad te plegen
wegens hare linkerborst; waarin zy
dagelyks ongelooflyk veel pyn uit-

ftond, en welke inwendig niet vry
was- van induratien; terwyl de tepel

met drooge korflen bezet was : al

het welke zy voorgaf, uit val, of ftoo-

ting, te zyn voortgekomen.
Ik ordonneerde baar, ten eerden,

de opgemelde remedie daarop te plaat-

fen : zy hield hiermede eenen gerui-

mèn tyd aan; wanneer ik het genoe-
gen had, dat de pyn ten eenenmaie
verdwenen, en het korsta^htige , by
den tepel, ten vollen genezen was.

TWAALFDE PROEFNEMING.

Mejuffrouw frescarode, van eene
zwakke en aandoenlyke lichaamsge-

lleldheid, werd in 't jaar 1 774. eene hevi-

ge pyn in hare linkerborst gewaar, ha-

ren oorlprong nemende uit verplaatfing
•'•',. \ vau
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van fcherpe ftoffen ,; met roos verzeld,

die de borst merkelyk deden opzet-

ten : zachte en verkoelende middelen
brachten , na verloop van tyd , hierin

merkelyke verbetering te weeg: -^

dan echter in 1778. vertoonde zich

van nieuws een notabel gezwel, ter-

zelfder plaats, met allerhevigfte; pyn
en koorts verzeld gaande. .: r

In September 1780. (na intusfchen

nu en dan wel wat minder pynelyk
geweest te zyn) vertrok Haar Ed. naar

Leuven in Brabant , om met de Hee-
ren Profes/oren aldaar te confuleren, -^

Die Heerön, zoowel als wy, oordeel-

den het van een' kankerachtigen aart te

^yn; — doch ordonneerden niets dan
eene goede di'êet , en een gierenvel om
de borst, ten einde dezelve daarmede
voor de aannaderende koude te dek-
ken. 'B.2i2ir^ó..retourneerde dus in den-
zelfden (laat.

Den 2. November 1780. vond ik, met
den Heer van klemmen, Cbirurgyn

alhier, die my adfi/ïeerde , raadfaam,
öm het bovengemelde gezvjjel , het ge-

ne ryp. Icheen, en waaruit door eene
kleine opening een bloedig vocht te

voorlchya kwam , te openen. In 't

Ee 3 be:
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begin fchenen alle onze pogingen
vruchteloos te zullen zyn : alzoo de
bloedilorting, pyn, en koorts, eik ander
byna dagelyks verwisfelden , en eene
volkome bedlegering, gedurende het
jaar 1781. te weeg brachten: — eene
zachte pap, uit wittebrood en melk,
gaf nu en dan wel eenige verzach-
ting; — doch echter bleef de pyn by^
na dagelyks aanhouden. Den eerften

Maart 1783. ging zy de remedie van
MARTiNET gebruiken ; en had van
Honden aan eenige verlichting ten op-

zichte van de pyn ; ook hield het
bloeden, van dien tyd af, op.

Den 27. November 1783, werd de
borjit in fchyn erger ; 'er kwam meer-
der etter; doch aan den anderen kant
wa,s 'er iets meer natuuriyks ingekomen
dan te voren : zy was echter genood-
zaakt, om het gebruik der remedie

^

uit hoofde van gevoelige prikkeling, te

flaken ; fchoon zelve overtuigd , dat

dit middel veel heils had te weeg ge-

bracht. — Sedert den 2, Maart 1784^
verbeterd* hare borst ongemeen: en
zy was, kort naderhand, op eene klei-

XiC opening na, met QCXi Ayiekje dige"-
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In het volgende jaar brak deze borst,
,

op de oude clcatrkej van tyd tot tyd

open, wanneer 'er nu en danwederom

veel bloeds te voorfchyn kwam: —
koorts, pyn, lichthoofdigheid , en

zwakheid in- het zenuvvgeftel, waren

doorgaans de ordinaire toevallen, die

dit ongemak verzelden. E^^^fV^
heeft dit geval zich tot eene jiltuleufe

opening gezet; waaruit fomtyds veel

ftof, metbloed gemengd, te voorfchyn

komt: — hare Haat van gezondheid is

intusfchen niet verminderd ; de borst

is allengskens zachter geworden; en

doet zich, buiten eene kleine opening,

welke dikwyls üuit;, zeer natuurlyk op.

In dit jaar 1787. heeft HaarKd nu

en dan pvn , met lozing van bloedige

ftof, ondergaan: — de vrees voor

kankerachtige toevallen is teneenen-

male geweken; alzoo het geval, door

lengte van tyd , tegens een's ieders ver-

wachting, van een' anderen aart is ge-

worden. Haar Ed. bevindt zich he-

den , naar den aart van hare conftitutie

,

byzonder welvarende: — zynde veel

gezonder dan te voren.

Zie daar , geachte Lezer | een twaalftal

Ee 4 ^^^
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van proefnemingen , welken ik (zoo
veel my mogelyk was) met de ver-
eischte naauwkeurigheid heb opgege-
ven: en waaruit ik vermeene de vol-
gende confequentien te mogen trekken.

Vooreerst: dat deze remedie verre af,

zy van onfeilbaar te wezen ; vooral

,

v/anneer zy te laat in 't werk gefteld
W'ord ; of wanneer het kankerachtige

,

uit inwendige oorzaken geboren ,

reeds te lang in het lichaam heeft post-
gevat, om van gemelde middelen eeni-^^

ge merkelyke verbetering te erlangen,.

Zy fchynt alleenlyk in gevallen,,
welken door uitwendige oorzaken
hunnen oorfprong genomen hebben-
de, van een' kankerachtigen aart zyn
gev/orden; en^ door het appliceren van
vette middelen, doorgaans vererge-
ren, van uitnemenden dienst te zyn.

In de eerlle; tweede; derde; vierde;

zevende; tiende; elfde; en twaalfde
proefnemingen: hoeft dit middel, in

het veranderen der natuur van het;

geval , ongemeen veel dienst gedaan.
in de vyfde; zesde; achtfte; en ne-^

gende : welken vry wat iaat onderno-»

V.KXK war«?n; fchqeu h^t, vrnchtelooss
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hoewel het echter in 't; begin veelfow
/aöf te weeg . bracht: -^ dus van de
twaalf gevallen zeven verbeterd ; en in

één de patiënt , kort daarna, aan een toer
val van een' anderen aart overleden.

Ten tweeden: dat deze remedie,

fchoon (naar bevind van zaken) aan
eenige verandering onderworpen , tot

nog toe het beste 27, het gene ons,
onder een verbazend aantal van midde-
len, is voorgekomen, om de kankerftof,

indien zy niet altevér is ingeworteld,
in haren aart te keer te gaan, en te

veranderen: dewyl de natuur, inwen-
dig hierdoor geholpen , effecten te

weeg brengt, door eene natuurlyke af*

fcheiding van het kwaadaartige , wel*
ken alle verbeelding te bovengaan.

Tot flot voege ik hier nog by: dat
ik in eenen gedesefpereerden , of vol-
komenen, kanker in de borst; wan-
neer dezelve nog los was , ten allen

tyde zoude raden, om dadelyk tot de
amputatie over te gaan : en liever , na
de genezihg , het opgemelde middel
inwendig te laten gebruiken, omdaai^

Ee 5 door
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door (zoo veel mogelyk) het virus in-

wendig öit te dooven, en alle recbutes,
of vernieuwing van toevallen, voor
te komen.

BE-
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.: wegrende tien ponden Middqlburgsch gewicht ^

AFGENOMEN DOOR

4. VAN SQLINGEN,

JU) O leerftelHge heelkunde is, tot

nog toe, beter geflaagd in de opfpo-

ring der kenmerken, welken de vet^

honig- papgezwellen, enz. van elkan^

deren onderfcheiden; dan in het op-

geven der bepalende oorzaken, wel-

ken aan iedere foort dezer gezwellen

l)yzonder eigen zyn.

De beroemde sauvages , die het

gantfche wezen der ziektekunde , ir\

rangen en onderdeelen verdeeld , en
leerileUig heeft afgedaan , fpreekt van
het pnderfcheid tusfchen deze gezwel-

k«;i ?Qndej: de onderlcheidende oor-
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zaken aan te (lippen (a): zoo ook doen
de uitmuntende van gesscher (b); en
de voortreflyke van swieten (c) :

'wdker eerfte de heelkunde met een
volledig famenflel verrykt heeft ; en de
laatfte zoo naauwkeurig geweest is ,

in alles naar te fporen , wat tot op-
heldering dienen konde van die onder-

werpen, welken hy behandelde.
Diaar drie zulke groote mannen zwy-

gen, is het te vermoeden , dat men
weinig van die onderfcheidende oorza-

ken weten konde.
LA MOTTE is de ecnigfte, dien ik ge-

vonden heb, dit ter loops in zyn fraai

-'werk aan te raken, fly is van oor-

deel, dat alle gezwellen door verftop-

ping geboren worden : ; r:^ ontvating

van bloed, dat daarna bedorven is,

• word by hem als de oorzaak van het

tneliceris gehouden : ontvaatte wei inte-

gendeel , wier fynfte deelen vervlie-

gen, en het kaasachtige nalaten, maakt
. .

:

de
i'i

(a) F. B. DE SAUVAGES, Nofologie methodique t

Tom. I. % XXXVII.

(b) D. VAN GtJSSCHER , ulgemeene oefenende

- heelkunde : Deel I. § 669. •

,_

(c) G. VAN SWIETEN, Cotiwient. in II. nOER-

HAAVE aphorifntos : Tom. I, % 75. pag. iii»ei $ na.
jag. 165.
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de lupide (d), onder welker rang het

fteatoma behoort.

In deze waarneming zal waarfchyn-
lyk de ondervinding eenig licht geven,,

op welk eene wys t^n fteatoma kan ge-^

boren worden : zy zal ten minften tooT?

nen, hoe eene verrekking znlk eene
kneuzing en daarop volgende lekking;

ofwel zulk eene verftopping, en daar-

op volgende ophooping van weiftoffen

veroorzaakt hebbe : dat hieruit een
fteatoma geboren zy, het welke tot de
zwaarte van tien ponden gewichts is

aangegroeid. Dan , het zy deze wei
door kneuzing uitgelekt, of door ver-/

ftopping opgehoopt zy; zeker is het,,

dat de vaten eene hebbelykhèid gekre-
gen hebben, om zoo vele weiftoffen,

op eene onnatuurlyke wys, en daartoe

gants ongefchikte plaats , af te fchei-

den. Eene verklaring te geven van de
werktuiglyke wys, waarop deze en dier-

gelyke tegennatuurlyke affcheidingen

^efchieden , is voor de natuurkundigen
zoo moeilyk ; ais het voor de befpiege-

lende heelkunde is, om de on derfcheide^
ne

(d) G. M. DE LA MOTTE , Traite complet de Chi-
.rurgie: Tom. I. pag. 107,
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ne oorzaken op te gevent vati de drie

opgenoemde geënkifteerde gezwellen.

De Natuurkundigen , welken zich

eene byzondere taak gemaakt hebben

,

om de huishouding van het gezonde
dieriyke lichaam op te fporen, heb-

ben de vraag nog niet volkomen be-

antwoordt: door welke werktuiglyke

bereiding de affcheidingen , en aiklein-

zingen , van zoo vele vetfchillende

vochten in de dieren gefchieden ?

De vindingryke geest van den ver-

nuftigen descartes , reeds bedacht

op deze vraa^ , vond verfcheidene po-

riënmz, welker gedaante de werktuig-

lyke oorzaak moest zyn van de ver-

fchülende afgekleinsde en afgefcheide-

ne vochten. De fcheidkundige n ver-

beeldden zich, dat het beantwoorden

van deze vraag hunne byzondere taak

ware : zy ilelden verfchillende gistin-

gen, die zy op eene geleerde wys ver-

klaarden; en maakten het menfchely-

ke lichaam tot .een chemisch laboratori-

fffjj. — zy, die overal kHeren vonden,

begrepen, dat 'er (zonder dit werktuig)

geene affcheiding hoegenaamd gefchie-

den kon de.

Hec is myn oogmerk niet, om een
ge-
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gefchiedkundig verhaal te geven, van
alle de verfchillende ftellingen, welken
(aangaande dit gedeelte der dierlyke

huishouding) in de waereld gekomen
Eyn: het is genoeg hierby te voegen,
hoe het velen aannemelyk is voorge-
komen, dat de verfchillende gedaan-
ten der uiteinden van de affcheidende
flagaderen, de werktuiglyke oorzaken
zyn van het bepaalde verfchil tus-

fchen de afgekleinsde ftofFen.

Ik geloof, dat men, in zulke en
diergelyke vraagftukken op te losfen,

voorzichtiger doet, om met de onder-
vinding, zoo dikwyls zy zich aanbiedt,
naar de uitkomst raad te plegen; dan
door vele konstftelfels , op eene be-
fpiegelende en geleerde wyze , van
voren te redekavelen. Het bericht
van het volgende geval is, myn's be-
dunkens, getchikt, om veel kracht by
te zetten aan het gevoelen van hen ,

die in het vertchil van de uiteinden
der flagaderen , de daar ftellende oor-
zaak vinden, van de verfcheidenheid
in de afgefcheidene zeltTtandigheden :— het zal ten minden bewyzen : dat
eene verrekking, of vertilling , zooda-
nig ecne verandering in fommige wei-

m
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en watervaten te weeg gebracht heb-
be; dat dtzen, het zy gedrukt of ge*
kneusd, en naderhand verlengd, ge-
fchikte werktuigen zyn geworden, om
eene verbazende meenigte van vetftof-

fen af te fcheiden : welken vervolgens
verhard, meenige klonters gevormd
hebben; die, door dezelfde huid omvan-
gen, een fieatoma oi vetgezwcl vorm-
den, wiens grootte en zwaarte zoo ver-

bazend was, dat ik my gedrongen ge-
vonden heb, om (deels wegens het
reeds tcgenv/oordige ongemak ; en
deels wegens het kommerlyke vooruit-

zicht) de lyderes, door de operatie, van
dezen geduchten vyand te veriosfen.

De huisvrouw van den Heer N. iV".

koopman binnen deze ftad , vertilde

zich, toen zy 22. jaren oud was, in

het lichten van eene zieke bloedver-

wante, welke zy oppaste: — zy voel-

de dat zy zich verrekt had ; en werd
eene zeer lichte dove pyn gewaar

,

die eenige weken duurde: — kor-

ten tyd daarna ontdekte zy, even bo-

ven de crifta van het rechter os Hïum ,

fchuins naar achter, niet ver van de
lendenwervelen , ter plaatfe daar zy

de
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de pynelyke aandoening was gewaar
geworden, een zeer klein, geheel on-
pynlyk knobbeltje; wiens grootte eeni-

ge jaren ongemerkt dezelfde fcheen te

blyven. Na verloop van tyd groeide
deze knobbel merklyk aan; en fchoon
hy volilrekt onpynlyk was , begon hy
der lyderes alle die ongemakken te ver-

wekken, welken ik terltond onder de
redenen zal opgeven, die my gedron-
gen hebben, om de operatie aan te raden.'

Toen zy, gedurende twee-en-dertig
jaren, dit ongemak met zich in een'

zak, onder het gevoel van een' gehei-
men kommer, had omgedragen, confuz
leerde zy een' myner kunstgenooten, die

Haar Ed. , om verfcheidene redenen, de
operatie aanraadde: doch, twee andere
kunstgenooten in confult geroepen , wel-,

ken (zoo als ik vernomen heb) voor,

eene lekking beducht waren, ftemden
tegen de afneming : zoo dat deze als-

toen, ongelukkig, geen* voortgang had.'

Zy bleef dan haar ongemak behouden:
dat nog zes jaren groeide; en tot zulk
eene verbazende grootte en zwaarte
toenam. Geconfideerd zynde zag ik,

niet zonder verbazing, dit acht-en-der-
tigjarige gezwel , hangende aan een*

XIy. DREL. Ff fteelji
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Heel , wiens inplanting op de boven-
gemelde plaats van den knobbel was:
de omtrek van dezen ileel was i2| dui-

men; de lengte van het gezwel zelve
ïi| duimen; en deszelfs grootfte om-
trek niet minder dan 251 duimen: des-

zelfs kleur was wit, gelyk die der vet-

honig- en papgezwellen : ik begrootte
deszelfs zwaarte op acht ponden; waar-
omtrent de ondervinding my getoond
heeft , dat ik nog twee ponden te

kort rekende : — het gantfche gezwel
zelve was eigenlyk onpynlyk; van
een doofgevoel; enrondsom door ge-

zonde huid omkleedt: zoo dat het,

als in een' zak van huid , aan den Heel
over de crifla van het os ilium hing.

In dezen ileel ontdekten zich drie

taamlyk breede koorden, waaraan het
fcheen te hangen; langs deszelfs op-
pervlakte vertoonden zich voor het

gezicht eenige takken van aders, wier
diameter my overtuigde, dat de bloed-

voerende ilagaders , welken het gezwel
voedden, nog al van eenig belang v/a-

ren; gelyk ook, aangezien de grootte

van het gezwel, gemaklyk was op te

rnaken.

Drie redenen drongen my, om der pa-
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(iëntey die niet alleen volkomen ^^r^/-
veerd'w^s ; maar ook , op eene verftandi-

ge w^s, zelve naar de operatie verlang-
de: — drie redenen (zeg ik) drongen
my , na een bedaard overleg van eeni-
ge dagen, om de afneming van dit ge-
zwel ernllig aan te raden. Vooreerst
het kommervolle ongemak, dat dit ge-
zwel aan de lyderes verwekte : — tért

tweeden de diagnojis van het geval zelve:— en ten derden deszelfs fchroomlyk
vooruitzicht in het toekomende.

Ik zal deze drie drangredenen , ééa
voor één, met zeer weinige woorden
uitbreiden.

Elk begrypt gemaklyk , welk een' last

een gezwel van tien ponden moet ver-
wekt hebben: deszelfs zwaarte nood-
zaakte de lyderes meest altyd te zit-

ten; zynde alle beweging ten uiterflen

moeilyk: terftond vermoeid en afge-
mat , vermocht Haar Ed. zoo min haren
huishoudelyken plicht uit te oefenen,
als eenig genoegen van uitgaan te fma-i

ken. Dit merkelyk hinder werdyver-
meerderd door eene gedurig knagen-
de pyn in het rechterbeen ; welke het
onvermogen van gaan nog erger maak-
te ; — het gezwel werd ten koste

F f 2 van
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van het been gevoedt; zoo dat dit al-

tyd koud , doof, en als onvermogend
was: in één woord, het gaan was zoo
pynlyk en vermoeijend, dat een enke-
le kerkgang altyd eenige koorts, en
niet zelden eene zware, veroorzaakte.
Daar wyders de ftoffen, welken het ge-

zwel voedden, weder voor een gedeel-

te in den omloop van het bloed te-

rug kwameii, en ook anderen daaruit

werden opgeflurpt; verwekte dit in

de lyderds, die anderszins een der ge-

zondfle en flerkfle geftellen heeft ,

eene aanhoudende ongeileldheid: lübo-

Terende zy meestal aan intermilterende

fluipkoortfen,. welken ik wel telkens

door zachte aperieniia^ rejohentia, en
eccoprotica kon overwinnen , doch wel-

ker recidive , wegens de voortdurende
oorzaak , onmogelyk konde worden
voorkomen.
Zoo veel ongemak, dat de lyderes

doorgaans ongefleld, doorgaans pyn-
lyk maakte, en tegelyk van voorname
genoegens des levens beroofde, maak-
te de operatie alleszins wenschlyk ; zoo
maar de diagncfis van het gezwel zelve

hierin gcene zwarigheden opleverde.

Ik verklaarde dezelve alleszins doen-
baar
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baar en veilig: houdende het gezwel
voor GGn Jleatoma of vetgezwel, gebo-
ren door eene ophooping of lekking

uit wei- en watervaten, verftopt of ge-
kneusd door de verrekking; zoodanig,
dat 'er naderhand verlengingen plaats

gekregen hebben , welken gefchikt zyn
geworden ter affcheiding van alle die

vetftoffen : de koorden in den hals

fchenen my dus toe die verlengde va-
ten te zyn, omgeven door eene ver-'

hsLrdeceilu/ofa:— de natuurlyke gedaan-
te van den buik verbande alle vermoe-
den van eene hernia: — de plaats was
alleszins veilig, dewyl de arteriae latn-

bares geene merkelyke takken geven ,

en derhalven de vrees voor bloedftor-
ting niet gewichtig genoeg was om af
te fchrikken. Ik nam dan alleen meer
in overweging de genoemde lekking

,

waarvoor de vorige confulenten, over zes
jaren, beducht waren geweest. Zonder
hier over den aart dier zoogenaamde
^enuwlekking te fpreken , welke ik al-

leen voor uitvloeijing van lympbaüque
ftofFen houde, zal ik alleen aanmer-
ken: dat 'er zich, myn's bedunkens,
geen verfchynfel opdeed , 't gene my
voor dezelve konde doen beducht zyn.

Ff 3 Wac
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Wat de verfpreiding der zenuwen be-

treft: de takken , die het gezwel kon-
den doorloopen , moesten hunnen
oorfprong nemen uit de achterfte ver-

iengieis van de lendenzenuwen : ik wist

"wel, dat dezen uit dienzeifden tronk
Iproten, wiens voorfte verlengfels ee-

ne onmiddelyke gemeenfchap hebben
met de groote tuslchennbbige ze-

nuw: doch ik wist ook, dat afgefnede-

ne zenuwen geene toevallen verwek-
ken; te min daar het gezwel doof, en
byna ongevoelig was: de plaats zelve

van deszelfs inplanting was geheel vry
van peesachtige uitfpanfels: de anders-

zins gezonde , fterke, en 'vigoureufe

conpitutie van de lyderes , die meer
een e vrouw van 40. dan van 60. jaren

geleek , begunfligde eindelyk de on-
derneming volkomen.

Vooral kwam, ten laatften, by my
in aanmerking het ichroomlyke voor-

uitzicht van aanflaand gevaar, 't welke
dit gezwel verwekte: — door de zwaar-
te begon 'er doorzakking plaats te heb-

ben: — de huid begon van onderen
open te gaan : niemand kon der lyderes

verzekeren, ofhet niet eenmaal kwaad-
aardig zoude worden; en ofdeszelfs ver-

jneer:
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meerderde aangroeijing , in dat geval,

de afneming niet geheel onmoogiyk
zoude maken. Deze vrees ,

gevoegd
by de aanhoudende ongeHieldheden en
pynlykheden,' voorfpelde een' kom-
mervoUen ouden dag : terwyl door
angst, fmart, en dadelyke toevallen,

niet alleen de gezondheid, maar zelfs

het leven der lyderes , in een onmid-
iyk gevaar ftond gebracht te worden.
Dus my zelven , op verzoek der ly-

deres , eerst verklarende , en wel ten

voordeele van de operatie; was de-

ze uitfpraak volkomen overeenkomftig
met den wensch der patiënte: waarop
myn verzoek tot een confult terilond

werd ingewilligd. Hiertoe werden door
ray verzocht de Heer s. de wind, Me-
dicinaeDoctor ; en mynVader , Heeïmees^

ter binnen deze ilad: welken, na eene
naauwkeurige bezichtiging en bedaar-
de overweging , gelukkig met myne
gedachten inllemden: waarop, zoo van
onzen kant, als vim die der iyderes en
van haren echtgenoot , tot de afne-

ming van het gezwel eenparig beQoten
werd.
Eenige dagen naderhand vervoeg-

den zich opgemeide conjuktuen ten

Ff 4 hui:
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huize der lyderes , om my in de opera-

tie te adjifteren. Ik plaatfte de lyde-

res behoorlyk op eene rustbank : de
Heer Doctor de wind onderfleunde
het gezwel: myn Vader oaivatte des-

^elfs Heel, en rekte de huid boven-
waards, om dezelve zoo veel moge-
lyk te fparen : ik plaatfte de vier vin-

geren van myne rechterhand langs den
onderkant van den fteel , en derzelver

duim op den bovenkant ; zoo dat ik

den hals zoo veel mogelyk omvatte;
en de klonters, welken los van het
lichaam fchenen , maar vastgehecht
waren aan opgemelde koorden , naar

beneden drukte: hierop deed ik, met
eene platte tweefnydende bistourif die

ik in myne linkerhand hield, eene hal-

ve circulaire incijie\ welke ik, na de bis-

töuri vervangen te hebben, met myne
rechterhand voltooide : en verloste

dus , in minder dan drie mlnutefi , de ly-

deres van een* vyand , die haar, geduren-
de acht-en^dertig jaren, eene oorzaak
geweest was van veel angst en kommer.
I^vlyne adjlftenten waren my behulpfaam
ii.1 het houden van de vingers op de
Hoedgevende vaten: de bloedftorting

.\<^s XiX^t, ?:,QQr ftanmerklyk; het on-
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derfcheppen en afbinden van twee va-

ten ; en het appUceren van twee kleine

wiekjes , in eenig l'tquor ftipticus ge-

doopt; waren (behalven de drooge
wieken , waarmede ik de gantfche

wonde bedekte) genoegfaam , om de-

zelve volkomen te lleuiten: de lyde-

res geraakte , deels docr de geledenc
en nog voortdurende pyn , deels door
'het verlies van bloed, tweemalen in

eene lichte bezwyming: wy lieten haar
eenige oogenblikken aan zichzelve

over; zy bekwam vry fchielyk; en be-

vond zich , na het gebruik van eeni-

gen rbynfcben wyn, zeer tamelyk.

Een uur na de operatie diende ik der
lyderes een' hauftus hypnotïcus toe: zoo
wel om de pyn te bedaren , als om de
onregelmatige bewegingen van het ze-

nuwgeflel te ftillen : — na een' vry ta-

melyken nacht, waarin geene vernieuw-

de bloedflorting haar noch my ontrust

had , was des morgens alles naar
wensch. Zes en dertig uren na de afne-

ming vertoonde zich de wond, by het
eerfte verband, zeer gunftig: ik heb om-
trent derzelver genezing geene byzon-
derheden mede te deelen: den derden
dag vertoonde zich het begin der fup^

Ff 5 f«;
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puratie: den zesden dag ging de ly-

deres reeds eenige fchreden door hare
kamer , waardoor zy zich reeds van
het ongemak derfedes op bed bevryd-
,de. Vier lichte koortfen waren al het
hinder, 't welke het geftel zelve geleden
heeft: ik liet haar regelmatig een apO'

zema van den cortex peruvianus gebrui-

ken; waaronder ik, in de drie eerlle

dagen, wat r^;?2pZ?^r mengde. Eenige
lichte aanraking van tyd tot tyd der
randen van de wond met het vitriolum

cupri , was genoegfaam om het voze
vleesch te overwinnen. Den veertien-

den dag wandelde delyderes reeds met
eene vaardigheid, die zy meer dan 20.

jaren gemist had ; terwyl zich tevens

een dankbaar genoegen op haar gelaat

verfpreidde. De genegenheid der ly-

deren, Myne Heeren! is eene der be-

koorlykfte belooningen, die voor on-

ze kunst zyn weggelegd.
Alles bleef naar wensch gaan : ein-

delyk was, op den drie en vyftigiten

dag, de wond geheel gefloten; en de
lyderes volkomen herfteld.

Daar zyn omtrent drie jaren verloo-

pen, tusfchen den dag der afneming,

en heden:— na de genezing hebben zich

gee:



VAN EEN STEATOMA, 459
i I

geene toevallen vertoond: de lydere?
is vry gebleven van hare altoosduren^

cle intermitterende koortfen. Daar het
gezwel, ruim 30. jaren, ten koste van
het been gevoedt is, 200 begrypt men
lichtelyk , dat het been mager , kour
welyk, en voor de minlle rheumatiqu$
aandoeningen zeer gevoelig gebleven
zy : 't welke , aangezien de vergezel-
lende zwakheid van het vermagerde
been , het gaan moeilyk ; en (wanneer
de rheumatifmus hevig is) fomwylen
onmogelyk maakt: doch daar het been
volkomen genezen , en de lyderes
zelve van een zeer gezond geftel is

,

worden wy die toevallen t'elkens door
eene lichte uitwaféming meester: aan-
doeningen, welken in geene vergely-
king komen by de fchroomelyke gevol-
gen , welken de ontaarding van het on-
gemak reeds begon te vertoonen , en
de fchrikbaarlyke toevallen , welken
deszelfs uiterlyk aanzien te kennen gaf.

Ik meen dat dit geval gefchikt zy,
om te bewyzen: dat eene verrekking,
kneuzing, en verlenging van wei- en
watervaten, dezelven tot werktuigen
kan maken, om eene verbazende mee-

nig-
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rigte van vetftoffen af te fcheiden :
—

dat deszelfs waarneming belangryk zy,

•wegens den alleszins gelukkigen uitilag:

— en dat het SLÏgcnomene fleaioma der

bewaring waardig zy , wegens deszelfs

verbazende grootte : — 't welke ik de
eer heb, als zoodanig, het genoot-
schap aan te bieden!

o

BE-



B E RICHT
VAN EEN

WANSCHAPEN KIND,

ZONDER HERSENPAN ©F HERSENEN GEBOREN:

MEDEGEDEELD DOOR

JACOBÜS DE FüTT, J. Z:

JU/e verlosfingen van wanfchapene
kinderen hebben, ten allen tyde, de
verwondering, zoo van Genees- en
Heelkundigen , als van alle andere
'perfoonen, en te recht, naar zich ge-
trokken: — vooral, wanneer de wan-
fchapenheid aanmerkelyk was, en
niet wél aan de inbeelding of aandoe-
ning der moeder konde toegefchre-,

ven worden. Men heeft, wel is waar,
veelvuldige waarnemingen van zeer
wanfchapene kinderen , reeds wae-
reldkundig gemaakt ; en daajronder

ver-
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verfcheidenen van kinderen , met
zeer mismaakte hoofden geboren,
,Zoo vindt men, onder anderen, me-
de in het IX'. Deel der yerhandelbu
gen, door dit genootschap uitgege-

ven , twee waarnemingen van wanfcha-
pene kinderen , die zeer vele over-
eenkomst met het door my {Iraks te

melden kind ichynen gehad te heb-
ben. Doch het heeft den waarneme-
ren meest altyd, door eene verkeer-

de teerhartigheid der ouderen en
vrienden, aan gelegenheid ontbroken,
om de lichamen van zulke kinderen
na den dood te openen ; of zelfs al-

leenlyk te laten afteekenen : — een
geluk, dat ook my naauwlyks, en
liiet dan met veel moeite , is te beurt

gevallen: -~ waarom dan ook de af-

beeldingen van deze wanfchapenheden
2eldfaam ; én die van het beenachtige

geftel derzelven nog zeldfamer zyn.

Ik neme dus de vryheid , om de afbeel-

ding van eene rriy voorgekomene waU'
fchapen vrucht', alsmede van derzelver

beenge{lel\ zoo getrouw en naauv/keu-

rig als my mogelyk v/as , en de kor-

te tyd (\^elke my daartoe vergund"
werd)
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werd) toeliet, afgeteekend : met hét

volgende daarby noodige bericht-,

aan het GbiNOOTSCHAP aan te bie-

den (a).

By de verlosfing, welke in het
jaar 1785. binnen deze ftad voorviel,

bood zich het kind zeer natuurlyk

met het hoofd aan; het welke juist

het misvormde deel was. Vóór het
breken der vliezen, was ik wel eene
tegennatuurlyke verlosfing wachten-
de , en gaf zulks aan de byzynde
vrienden te kennen : dan g^en won-
der, dat ik my hierin bedroog! want
het geheel ontbreken van de herfen-

pan, en het zachte fpongieuje gezwel,
dat in derzelver plaats gevonden werd,
benamen my de gelegenheid, om den
aard dezer verlosfing recht te ken-
nen : — ja zelfs na het breken der

vlie-

(a) Men vinck eene zeer dm'delyke befchryvlng en
afbeelding van een kind , zonder herfenpan , of
herfenen , in het naauwkenrigc werk van den Heer
Profesfor E. sandifopvT , tor oi)rchnft iiebbende

:

Anatoine infaiitis cerehro dejiiluii. Doch dat ge-
val, behalven dat het in de Latyiifche taal befchre-
ven is, en dus min algemeen kenbaar kan worden,-,

verfchilt nog daarenboven, iii foraraige oplichten ^
merkelyk van het onze.
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vliezen bleef ik in diezelfde gedach-
ten.

Ik werd, wel is waar, een zacht on-

effen deel gewaar, even alsof de moe-
derkoek (piacema) zich aanbood: dan

het niet tegenwoordig zyn eener bloed-

ftorting, welke niet kan misfen in het

laatstgemelde geval plaats te hebben,
belette my het daarvoor te houden:
en deed my beiluiten, dat eenig an-

der deel, dan het hoofd, zich aanbood;

en het kind tegennatuurlyk gelegen

was. Aanilonds beüoot ik derhalven

de hand in de baarmoeder te bren-

gen, om my volkomen van de piaat-

(ing der vrucht te onderrichten: hec

gene my, dadelyk , door het gevoel

van de ooren , den nek , en het aan-

gezicht , in flaat ftelde , om van de
wanflaltigheid en plaatfing der vrucht

met volle zekerheid te oordeelen: —
waarna ik dacht best te wezen, om
alles aan de natuur over te laten,, ge-

lyk ik dan ook deed: -^ met dit ge-

volg , dat de vrouw zeer voorfpoedig

van eene levende dochter verloste ,

welke (uitgenomen de wanflaltigheid,

waarvan de befchryving en afb.eelding

aanHonds volgt,) dik, vet, en vol-

dra--
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dragen was, en welvarende fcheen te

zyn.(b)
Na de Verlosfing merkte ik aan ;

vooreerst: dat het kind niet recht dóór-
fchreeuwde, zoo als andere kinderen
gewoon zyn te doen ; maar dat hetzel-

ve alleen een klagend geluid gaf, het ge-
ne allengskens verzwakte, tot aan haar
overiyden , hetwelke omtrent twaalf
uren na de geboorte plaats had. Ten
tzoeeden : dat het ook de bewegingen
van alle hare ledematen had; offchoon
die bewegingen zoo fterk niet waren

,

als wel by andere kinderen plaats heelt.

Ten derden: dat dit kind geheel van her-
fenpan beroofd was, eveneens alsof de-
zelve van de oogputten, langs de ooren,
tot aan het achterhoofd was weggeno-
men; gelyk in de ontieedkundige be-
fchouwing fomtyds gedaan word; het
gene echter in de volgende eerfte Plaat y

(waarin men het hoofd , een weinig van
boven inziende, heeft afgeteekend, om
jtiv, DËËL, Gg het

(.b) Dit geval Ichyht düs mede, zoowel als dat
van den Heer sandifort , de fteiling van étn Heet
MO.R.GAGNI te bevestigen : — dat (namelyk) deze
mismaaktheid meer in meisjes, dan in jongens, plaats

iieeft; oflchoon hiervan geene redenen worden op-
gegeven, j. B. MORGAGNij^f Sid. Ét causf, trmbon,
£pifi, 12^ et 49.
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het gezwel, dat zich daar ter plaats ver-

toonde, des te beter te doen zien,) zich

fcoo duidelyk niet vertoont, als wel in

de tweede Plaat , waarin het hoofd van
ter zyde is afgebeeld, len vierden : dat

de oogen llerk uitpuilden, door het ont-

breken van het bovenfte gedeelte van
de oogholtens (orbitae); en dat de oog-
appels (pupillae) buitenwaards gekeerd
waren. Ten vyfden: in de plaats der her-

lenpan vertoonde zich een zacht onef-

fen gezwel , hetwelke hoogrood van
kleur, even als een naevus matertdis ^ of
lïioedervlak, grooter in zyn omtrek dan
een dukaton, en ruim twee vingeren dik

•was. Dit gezwel was met geené huid,

nochhair bedekt; maar alleen bekleedt

met een dun doorfchynend vlies, dat

gemeenfchap met de opperhuid fcheen

te hebben : — en waaruit, zoo lang

het kind leefde, eenig dun waterachtig

vocht vloeide: — zynde waarichynlyk

dit vlies inde verlosüng eenigszins ge-

fchonden geworden.
Eenige dagen na den dood van het

gemelde kind gelegenheid krygende,
om hetzelve, in tegenwoordigheid van
jnynen vriend, den Heer Med, Doctor

, j. p. EKMERiNS, nader te befchouwen:



EEN WANSCHAPEN KIND. 46J

— bevonden wy, by de opening, het
voorfchreven gezwel op het hoofd, van
binnen, ^edeeltelyk vaatachtig, gedeelte-

lyk papachtig , en geheel rood en bloe-

dig. Hetzelve gezwel had zyn' oor*
fprong van , of immers gemeenfchap
met, het verlengde merg (jnedulla o6-

longato)y door middel van eene ronde
opening in het beengeftel, groot ge-
noeg om een* vinger door te laten: 200
als in de volgende derde Plaat Utt. H.
Vertoond word. Het verlengde merg
(medulla oölongata), benevens de zenu-
wen, die daaruit voortkomen; en heC
ruggemerg (jnedulla fpmalis) ; warert

rooder dan naar gewoonte, doch an-

derszins natuurlyk gefield : — maar
(het gene zeer aanmerkelyk voor-
kwam) van de geheele achterherfenen
ijcerebellum) werd niets gevonden. Vef-
der was het lichaam , in alle deszelfs

leden, immers zooverre wy uitwendig
belpeuren konden, zeer wél gefteld»

Aanvankelyke ontbinding, der deelen,
en gebrek aan tyd , beletteden ons
den oorfprong en byzonderen loop der
zenuwen naauwkeuriger naar te gaan,

In dit voorwerp was dus, beha!ven het
ontbreken der herfenpan , zoo als ilraks

Gg 2 biy-
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blyken zal, nog een aanmerkelyk ge-

brek aan zachte deelen: — want geene
achterherfens werden gevonden; noch,

ook voorherfens, die anderszins in een
kind, naar mate van deszelts grootte,
zoo zeer aanmerkelyk zyn: — ten wa-
re men het voorfchreven gezwel zelve,

het gene de plaats der heri'enen befloeg,

als een ontaard herlengeflel belchou-
wen wilde, gelyk my waarfchynlyk
voorkomt; offchoon het dan nog maar
voor een zeer klein gedeelte van hét-

Zelve zoude kunnen gehouaen worden.
By verder onderzoek en befchouwing

van het wonderlyke beengeltel van het
hoofd, bevonden wy: dat het geheele
voorhoofdsbeen (ox p^ontis) ontbrak;
mitsgaders de geheele wandbeenderen
(^osfa parietalia) ; en het Ichubswyze
deel van de flaapbeenderen (osfa tempo-
rum) ; alsmede het opperde gedeelte
van het achterhoofdsbeen {os occipitis);

zoodat daar niets overig was, dan eene
vaste dikke beenplaat, zonder hollig-

heid, die men voor de bafis van het cror

nium kan houden, gemaakt door het
benedenfte deel van het achterhoofds-
been, het fleenachtige deel van de
flaapbeenderen, het wiggebpen, en het

zeef-
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zeefbeen : gelyk in de derde Plaat ver-

toond word. In het midden van deze

beenplaat was het gat van gemeen-
fchap, tusfchen het Jpongieufe gezwel,
en het verlengde merg, waarvan hier-

voren reeds gewag is gemaakt. Ver-
der was deze beenplaat alomme ef-

fen en glad, zonder dat ergens eeni-

ge oneffenheden, fcherpe kanten, of

overbiyffels van de ontbrekende been-

deren gev^onden werden: — waaruit,

200 het my voorkomt , kan weder-
legd worden, het gevoelen van eeni-

ge beroemde mannen, die oordeelen,
dat een waterhoofd (hydrocephalus) van
de vrucht , in 's moeders lichaam

lang vóór de geboorte opengeborsten,
de oorzaak van zoodanig eene mis-

maaktheid zoude zyn : behalven dat

dit gevoelen , in het tegenwoordige
geval , word wederfproken door de
wonderlyk gevormde bafis van het
cranium , indien ik de hiervoren be-

fchrevene beenplaat zoo noemen mag;
en door de byzondere naden {futu-

raé), waarmede hetzelve voorzien was;
weiken in de derde Flaat eenigszins

• vertoond worden, en waarvan de af-

beelding naauwkeuriger zoude hebben
Gg 3 kun*!
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kunnen zyn , indien my de tyd ver-

gund ware , om het praepataat beter

Icii.jon te maken: willende de vrienden

voiftrekt, dat alles, zonder langer uit-,

ftel, ter aarde zoude bezorgd worden.
Deze nu befchrevene nüsmaakrheid

fchynt my derhalven toe, van de eer-

fte wording der vrucht te moeten wor-
den afgeleidt: — en dus, zoowel als

het eerlie beginfel derzelve, een on-

doorgrondelyk geheim te we^en.
Want, offchüon men deze mismaakt»

heid gereed elyk toefchreef aan de in-

beelding of aandoening der moeder,
weike zich herinnerde, datzy, omtrent
de helft harer zwangerheid , het hoofd
eens geweldig geftooten had

;
gelyk

men altoos gewoon is alle wanflaitighe-

den van eerstgeborene kinderen, aan
het gene de moeder (gedurende hare

^wangerheid) gezien, gemist, ofonder-
vond en heeit, toe te Ichryven, en te re-

deneren: post hoc, ergo propter hoc! zoo
denk ik echter , dat niemand der genen

,

die de afbeelding van dit kunflig beenge-
flel met aandacht befchouwen, hierin

gullen toeflemmen. Want, niet alleen,

gouden alsdan door de aandoening der

jïïQederi alle de ontbrekende beende^
xen
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ren hebken moeten vernietigd zyn,

zonder daarvan eenig overblyftel na

te laten ; maar ook zoude diezeltde

aandoening hebben moeten werklaam

zyn, in de formatie van een geheel

nie iw beenftuk , het gene , om des-

zelfs wonderlyke gedaante en lamen-

ftellinff, verdiend had, als een won-

derivk gewrocht der natuur bewaard

te worden. Dan ik trede hier met

verder in , maar beruste by het ge-

zegde, om de palen van een eenvou-

dig bericht niet te overfchreiden :
—

alleenlyk merke ik aan, dat onder de

mismaaktheden, waarmede fommige

kinderen geboren worden , my nog

geene is voorgekomen, die ik met

lenigen grond aan de inbeeldmg ot

aandoening der moeder konde toe-

fchryven; en ik voor my denke, dat

de voorfchrevene wanfchapenheid een

uitwerkfel zy van aan ons geheel on-

bekende oorzaken: zonder dat de in-

beelding of aandoening der moeder

hiertoe iets gedaan hebbe :
immers

zoolang meerdere kundigheid, en be-

ter oordeel , my niet verplichten ,
om

van gevoelen te veranderen.

Gg 4 ÜITt



UITLEGGING
DER.

'PLATEN,
Plant I.

vertoont het koofd van een wanfchapen kind , van
voren , en een weinig vnn boven , te zien in zyne
natuurlyke grootte.

"

- .

A. GEZWEL , dat in de plaats der herfenpan ge-;

vonden werd.
b. b. b. b. Omtrek van het gezwel ^ waartusichen

eenige hairtjes voorkomen.
c. c. c. p. Groeven en oneffenheden , waarmede het

gezwel voorzien wa^.

Phat IL

vertoont hetzelfde Kiyp rnn ter zyient op dat dq
aehterovcrhellinji;, ofliever ontbreking van hetwór-
hcofd ^ des te beter zoude kunnen gezien worden.

De uitlegging is als van de eerfle Plaat,

Plaat UI.

vertoont het heengeftel van het hoofd, van boven

^

en van ter zyde te zien.

A. Opperkaak.
B. Onderkaak.
C. Kraakbeen, van de neus afgcfneden^

D. Oogbolte van de flinkerzyde.

• E. Opflaande r.'ind van de oogholte.

V. 0])n:aande rand van de oogholte vai] de rechr

terzyde.

'.G. Achterhoofdsbeen.
H, Gat in de beenplaat , waarin het verlengde

merg geplaatst was ; en waaraan het gez\vel ,

Plaat I. en II. vertoond, vast was.
L Pl;itte oppervlakte, waarop het gezwel gedeel-

tclyli rustende was: hoedanig eene oppervlakte

Bien 2;ich aan de andere zyde mede verbeelde^
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WAARNEMING
OMTREJVT EENEN WORM

(L U M B R IC U 5)

DOOR EEN GEZWEL BY DEN NAVEL ONTLAST;

MEDEGEDEELD DOOR.

yOHANNES WAS.

4t* 4i*5"ï«,i$- ^>|- ** 'iï»5' -Sf*- •*«••**•** *»{

.LJLoe fomtyds de natuur, dat won-
derbare vermogen, 't gene de Alwyze
SCHEPPER in de bezielde wezens
gelegd heeft , vreemde en buitenge-
wone wegen gebruikt, om vreemde
en tegennatuurlyke zaken uit 's men-
fchen lichaam te dryven; zelfs niette-

genftaande daartoe meer natuurlyke
en gepaster wegen voor handen fchy-
nen te zyn; is uit de waarnemingen
der genees- en heelkundigen over-
vloedig bekend.

J.ANGIUS merkte op, dat Zy de zwar-
te en verrotte beenderen van eene in

QS 6 !smoe:
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*s moeders lichaam vergane vrucht,
niet door de vagina of fchede, den na-

tuurlyken weg, maar door den öm/j
tiitdreef: — hetzelfde is ook waarge-
nomen by eenc vrouw, op het dorp
Rjtthem in het eiland (Vaicbiren, door
den Heer paulus de wind , anatum,

€t chirurg. Lector &'c.

Des onfterflyken boerhave's be-

roemde leerling en naarvolger, de
Heer G. Baron van swiethn, was ge-

tuige, dat de natuur eene ingeflokte

naald , met een daarin zynde Ituk

draad van zes duimen lang , door eene
pynelyke plaats by den fchouder van
een meisje uitdreef (a).

Een foortgelyk geval heeft ook
RUISCH waargenomen in een meisje,

dat eene fpeld had doorgeflikt, welke
naderhand door een gezwel in hare

lies werd uitgeworpen (b).

In de Phitofoph, transact. (c) vindt

men een buitengewoon geval van een
meisje, dat drie fpelden had ingeflokt,

en weiken door een gezwel op hare

fchou-

^a) VAN swiBTEN Commeijt. hi aph. boerhavii:

ifpi. 375.
(b) RUISCH Obfervat. anatom. chirurg. No. 5$,
(c) Fol. LIX, der uitgave van London,
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fchouder weder uitgekomen zyn

;

waargenomen door den Heer lysons
van ijloucesier y &Qn 20. Auguflus 1766.

Het omflandige verhaal van welke
zeldfame waarneming (overgenomen
uit de gemelde Ptjilofopb. tranact.)

ook gevonden kan worden in de Hc'

dendaag fche vaderlandfcbe letteroefe*

Hingen (d).

De vüortrefFelyke wysgeer F. M. P.

COLONNE (e) verhaak, dat hy eea*

fcholier van de Jejmten gezien heeft,

die al fpeiende en dartelende een gar-

ften-air had ingeflokt, 't welke eeni-

gen tyd daarna , door een gezwel in

zyne zyde, weder uitkwam.
Ook zyn meer ioortgelyke waar-

nemingen by de fchryvers te vin-

den , waardoor de gemelde ftelling

bevestigd word. — Doch niet alleen

dryft de natuur, langs vreemde en
buitengewone wegen , de gemelde
vreemde en levenlooze zaken uit

's menfchen lichaam ; maar fomtyds

ook levende zelfllandigheden, — als

kruir

(d) /. Deel No. 4. bladz. 143. tot bJadz. 147.*

van het Mengelwerk.
(e) COLONNE Natuurhke hiflorte van het Heelalt

IJL Deel, hladz. 333. der Nederduitfche vertaling.
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kruipende dieren, infecten, enz.: -•

waarvan het volgende geval, dat my,
weinige jaren geleden, is voorgeko-
men, tot een duidelyk voorbeeld kan
verftrekken.

• Eene vrouw, naar gisfmg tusfchen.

de vyf en zes maanden zwanger, oud
32. jaren , van eene zeer bioedryke
gefteldheid, (uit welke oorzaak zy,
al meermalen , eene zoogenaamde
miskraam had ondergaan ,) werd in

de maand 7«/2/ 1783. met kleine bioed-

ftorting uit de baarmoeder overval-

len: — die, van tyd tot tyd vermeer-
derende, eindelyk zoo hevig en aan-

houdend werden, dat zy het noodza-
kelyk oordeelde naar hulpmiddelen
om te zien.

Zy ontbood my op den 15. Septem-

ber 1783. De vloed was by rayne
aankomst veel verminderd : zy had
goede en doordringende barens-weën,

ook vond ik den mond der lyfmoe-
der volkomen geopend ; en de ge-

fpanne vliezen , met water gevuld ,

door den mond der baarmoeder by el-

ke wee heengedrongen : — weshalven

ik, daar de tyd verilreken was, om,
't zy
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't zy door aderlating, *t zy. door anr

dere voorbehoedende middelen, dé
ontydige verlosfmg voor te komen (en

dus, ware het mogelyk, de vrucht

te behouden) ; het raadfaamst oordeel-

de, om de verlosfing niet te verhaas-

ten, door de vliezen te breken, of
door de vrucht by de voeten af te

halen ; maar liever deze taak aan
de geregelde werking der natuur over

te laten: — te meer, alzoo 'er gee-

ne toevallen plaats hadden, die dit

volftrekt noodzakeiyk konden ma-
ken. Ik vertrok dierhalve naar huis:

terwyl gemelde vrouw, nog dienzelf-

den avond , vry voorfpoedig van hare
vrucht ontflagen werd: •— na de ver-

losfmg bleef de kraamvloed matig

;

de vrouw was weinig verzwakt: ook
liet het zich aanzien, als of zy bin-

nen kort wederom herfteld zoude zyn:
doch, eenige dagen na hare verlos-

fmg, werd zy met eene toenmaals al-

gemeen heerfchende galachtige na-

jaarskoorts aangetast. Hare koorts
was (gdyk by alle andere lyders) van
aard als de dubbel- anderendaagfche
koortfen , verzeld met groote en only-
delyke benaauwdheid ten tyde der

koorts;
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koorts : alleen had ^y dit byzonder

,

dat zich by hare ziekte , van den aan-

vang af, eene ware fpysioop (Jïémeria)

voegde; en zy altoos over eene aan-

houdende doch geringe pyn by en

om den navel klaagde, welke pyn zy
getuigde 'al eenige dagen vóór hare

ziekte gevoeld te hebben. Door alle

deze toevallen werd ik genoodzaakt,
om haar (niettegenftaande hare zwak-
heid, door het vorig verlies van bloed

veroorzaakt ,) herhaalde buikzuive-

ringen en braakmiddelen toe te die-

nen: — waardoor zy, zoo van onder

als boven, eene ongelooflyke mee-
nigte zeer taaije ilymilofr'en , en ook
twee lange ronde wormen ontlaste-

de. De koorts, benauwdheden, en
fpysioop verminderden , en verdwe-

nen eindelyk hierop geheel: — alleen

bleef zy de voorgemelde geringe pyn
by en om den navel behouden. By
het eindigen van hare ziekte, was de
zwakheid , en het verval van krachten

,

(zoo door *t vorige verlies van bloed,

als door het toedienen van herhaalde

butkzuiverende middelen ,) zoodanig
vermeerderd , dat ik my genoodzaakt

yond, haar den koortsbast en meer
an-
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andere verfterkende middelen voor te

fchryven : waardoor hare krachten
weldra herftelden , en zy hare vorige
gezondheid (de bavengemelde pyh
nogmaals alleen uitgezonderd) weder
fcheen te zullen verkrygen. Doch
omtrent dezen tyd kreeg zy , op de
gemelde pynelyke plaats aan den na-

vel , een gezwel , ter grootte van een
hoenderei, dat zeer fchielyk te voor-
fchyn kwam. Het was in het aanra-

ken zacht; eenigszins rood; niet zeer
pynlyk: en in hetzelve werd ik duide-
lyk eene vochtgolving gewaar. Dit
gezwel, offchoon het geene teekeneh
droeg van eene ware navelbreuk, liet

zich nochtans , met opzicht tot de ver-
fcheidene foorten der valfche of onwa-
re navelbreuken, zeer moeilyk onder-
fcheiden: waarom ik het zeer omzich-
tig behandelde. By de uitkomst bleek
het echter eene verzameling van et-

terftof te zyn : want het gezwel brak
van zelve open ; en twee of drie da-
gen daarna, ontlastte zich, door deze
opening, by het oplichten van het ver^
band , eene levende lange ronde
WORM, in het Latyn lumbricus geheei-
ten; ter grootte van eene fpan, en 200

dik-
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dik als een pypfleel. De opening,
waardoor hy te voorfchyn gekomen
was, vertoonde zich zeer klein: door
dezelve ontlastte zich veel etcer, waar-
onder ik , van dag tot dag , allengs-

kens meer en meer wel gekookte chyl-

flof belpeurde; benevens zo >danige

onverteerbare deeltjes der fpyzen ,

waaruit, na gedane f/?)'/making , de
vuiligheden of drekftoffen , in de dikke
darmen bevat, voortkomen: — dan,
vermits de doorgebrokene opening
zeer klein was, en bygevolg de etter-

en ^i&y/ilofFen zich niet onbelemmerd
uit het gezwel ontlasten konden , zoo
dat 'er geene fpoedige" genezing te

verhopen was ; vond ik raadfaamst ,

om den boezem van dit gezwel , ter

wederzyden van den navel, tot om-
trent de lengte van twee vingerleden

te incidéren , of te verwyden : waar-

door de etter- en t/jy/ftoffen eenen vry-

en en onbelemmerden uitgang verkre*

gen. Ook was ik in de verwachting

,

dat mettertyd zich , door deze ope-

ning , nog meer wormen zouden ont-

lasten: waarom ik, by ieder verband

,

alles naauwkeurig gadefloeg ; zonder

dat ik echter naderhand , tot den tyd
der
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der volle genezing toe, eenige meer-
dere wormen heb waargenomen.
Dan, om tot ons verhaal weder te

keeren : twee of drie dagen na de
doorbraak van het gemelde gezwel

,

vormde zich een foortgelyk gezwel

;

recht onder het eerlle : even boven
de Ichaamdeelen. Hetzelve werd, in

den tyd van vier- en- twintig uren , zoo
groot als het voorgaande: mede zachc
in het aanraken; en verzeld met vocht-

golving, waarom ik ook befl.oot het-

zelve 's anderendaags te openen. Dan
des volgenden morgens terugkomen-
de , werd ik (by het oplichten van het
verband) gewaar, dat net 's nachts van
zelve was doorgebroken; en dat zich

daaruit cene goede en welgebondene
etcerftof ontlastte. Ik verbond de
opening van beide gezwellen met het

zeer opdroogende, famenheelende

,

en toevloed van vochten weerflaande

,

aq. Thediana, 200 als hetzelve in j. j.

PLENCKS Chirurg, apotheek^ bladz, io(5.

word voorgefchreven. Het onderfte

of laatfte gezwel gaf, na de door-
braak en de eerfle ontlasting , dage-
lyks weinige etterdof van zich : ook
floot deze opening zeer fpoedig, en
Xir^ SEUt H h byz
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byna zonder eenige moeite: — doch
geheel anders droeg het zich toe, met
3e opening van het eerde of bovenfle
gezwel . Hieruit vloeide daaglyks ,

(zelfs na dat ik de opening ter weder-
zyden van den navel verwyderd had,)
eene meenigte van etter- en r/^y/floffen:

die traaglyk in hoeveelheid vermin-
derde; en daardoor te weeg bracht,
dat ÓQZQ opening , niet dan na ver-

loop van tyd , en met moeite , zich

floot. Voorts heb ik , uit de ope-
ning van het tweede of onderde ge-

zwel, geen' worm zien te voorfchyn
komen : — waarom ik met reden
vermoede , dat dit geheele gezwel
eeniglyk veroorzaakt zy, door eene
verzakking der etterftüfFen van het
cerfle of bovenfte gezwel : aange-
zien de fcof in hetzelve zeer lang be-

floten bleef, en intusfchen wel dertien

of veertien dagen verliepen , eer des-

zelfs doorbreking gefchiedde. Na
de genezing van deze gezwellen ,

'bevond zich de lyderes zeer wél

:

klaagde over geen ongemak ter wae-
reld; en genoot by aanhoudendheid
«enen goeden welftand.

Dac
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Dat dit geval, in zyne wezenlyke
omftandigheden befchouwd , vry zeld-
zaam zy , zal niemand , die de ge^
nees- en heelkundige waarnemingei*
maar eenigszins doorbladerd heeft

,

in twyfel trekken : — want : fchoon
'er genoegfame waarnemingen voor-
handen zyn: waarin, het zy uit toe-
gebrachte huikwonden^o^uït geopereer-
de berniae incarceratae ^ lange wormen
zyn te voorfchyn gekomen : — is

dit geval echter van een' meer byzon-
deren aard: aJzoo ten deze de worm
zichzelve door eene weckfame kracht
den weg gebaand heeft ; daar (in de
laatstgemeiden) de wormen niet dan
den natuurlyken weg, die hun naar de
wonde werd aangewezen , noodza-
keiyk moesten volgen.

Voorts worden , door de hier voor-
geftelde waarneming, meer en meer
jbevestigd de gedachten der hedendaag-
fche heel- en geneeskundigen: — name-
lyk, dat de kleine of geringe wonden
der darmen, gelyk ook derzelver ver-
zweringen , in foortgelyke gevallen ,

geheel niet doodelyk zyji^ j en dat

Bh 2 de»
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dezelven ook geene hechting , of eeni-

ge kunst ter heeling vereifchen; maar
dat men die veilig, en zonder gevaar,
aan de natuur kan overlaten.

%,a^é'^^

BE-



BERICHT
AANGAANDE DE HEILRYKE UITWERKING

DER.

ELECTRICITEIT:
MEDEGEDEELD DOOR

JACOBUS WATERVLIET,

«

JLJ/at geene gevallen meer belangryk
zyn ; of meer waardig moeten ge-
oordeeld worden, dat men dezelvea
Waereldkundig make : dan dezulken,
die dienstbaar kunnen zyn, om de
rampen en ellenden van het mensch-
dom te verminderen: zal elk gereed
toeftemmen! Tot die foortbehooren,
buiten tegenfpraak, de uitnemende
uitwerkingen, welken het gebruik der
Electriciteit heeft, in de genezing van
eene meenigte ziekten en kwalen van
^eer verfchillenden aard.

Het geval, dat ik thans de eer heb aan
het geleerde zeeuwsche Genootfgb, der

Hh 3 ff^e-
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Wetenfchappen mede te deelen , ver-

flrekt hiervan tot een niet gering bewys.

Ik 2al eerst den toeftand derlyderes

Opgeven : — en dan de wys , op welke ik

dezelve heb behandeld, met byvoeging
van de uitwerkfelen , en de verfchynfe-

leii, die daarmede verzeldzyn geweest.

In December 1785. kwam by my
cene cornelia moermans, geboren
en woonachtig hier. te Middelbtirg ,

oud 33. jaren: van eene middelmatige
lengte ; en van een zedig gedrag :

die aan zeer hevige opftygingen onf

derworpen was, welker aanvallen en
gevolgen alleraanmerkelykst waren.

De lyderes, het toeval krygende,
was gelyk een' dooden, zondereenige
de minfte beweging , geheel ftyf en
onbuigbaar ; de ademhaling werd
fchielyk, en zeer bezwaard; de buik

geweldig opgezet : daarop volgden
fluiptrekkende bewegingen, die zich

voornam.elyk tot het hoofd, de keel,

en de borst, bepaalden, waardoor het

fcheen of zy geworgd werd : — hierna

werd zy , dan fterk uitgerekt , dan
weder faamgetrokken ; terwyl de uit-

. wen-
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wendige ledematen koud waren , en
de pols fterk, hebbende ruim honderd
flagen in één minuL

In dezen deerniswaardigen toedand
lag zy, offchoon fomwylen met tus-

fchenpozingen van ééne of twee uren,

geheeie dagen en nachten ; Vv^anneer

de toevallen verminderden : — tot zich-

zelve komende, was zy zeer afgemat;
pynlyk over 't gantfche lichaam ; dof;

geestloos ; en duizelig in het hoofd

:

by dit alles waren de maandelykfche
veranderingen zeer ongeregeld ; ja

bleven zelfs geheel achter.

Deze lyderes was dit fchroomlyke
toeval verfchuldigd aan eenen gewel-
digen fchrik, welke haar, omtrent 9.

jaren oud zynde, overkwam; en ver-

oorzaakt werd door het zien van
eenen hevigen aanval der vallende

ziekte in eene harer mcdefcbolieren.

Dit ongeval , t'huis komende , ver-

zweeg zy, uit vrees voor de vmitresf^

dan de droevige gevolgen openbaar-
den zich reeds 's avonds; wanneer men
Wel ras een' heelmeester by haar riep

:

maar dees verzuimde eene aderla-

tiag, uithoofde harer jongheid. Se-

dert dien tyd is het kwaad hpe langer

Hh 4 '^ hoe
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hoe erger geworden ; in weerwil van
alle mogelyke middelen, die men had
aangewendt.
De Heer l. mus , Med. Doet. toen ha-

re gewone geneesmeester, had haar

geraden, om het gebruik der ekctrici-

teit te beproeven: en my ten dien ein-

de bevorens reeds gefproken; van ha-

re omftandighcden behoorlyk verflag

gegeven ; en verzocht , dat ik die

moeite op my wilde nemen: waartoe
ik volvaardig bewilligde.

De lyderes, genegen om van dit

middel gebruik te maken, vervoegde
^ich, ten dien einde, op ó-tn 2,'Decem-
ber 1785. by my: wanneer ik, in te-

genwoordigheid van den Heer mus ,

voor de eerftemaal, de electrïke kuur
aan haar verrichtte. Wy plaatiten

haar op den geifoleerden ftoel, of in

het zoogenaamde electrike bad: geven-
de haar eene koperen geknopte flaaf,

die met den eerllen conductor der macbi'

ne in gemeenfchap was, in de hand:
— op deze wyze een half kwartier

uurs met de bewerking voortgaande

,

kreeg zy haar gewoon toeval :
—

hierop befloten wy, om haar eenige

lichte fchokken toe te brengen, welken
wy.
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wy , ten getale van S2. zoo beftier-

den, dat wy dezelven, eerst door de
beide armen , en vervolgens kruis-

lings door het lichaam, lieten gaan:
met dat gewenschte gevolg, dat zy,
veel fpoediger dan op andere tyden,
van dien aanval bevrydt werd: — oofc

kreeg zy , nog op dienzelfden avond

,

tot onze blydfchap , de gewone maan-
delykfche verandering (a) : offchoon
zy den volgenden geheelen nacht
weder ellendig met haar toeval wor-
flelde.

Ik behandelde haar, de twee volgen-
de dagen, op dezelfde wys, met de-
zelfde uitwerking: alleen begon zich
nu , onder de kuur, eene matige uitwa-
feming te vertoonen, die men bevo-
rens door geene middelen had kunnen
te voorfchyn brengen. Dan hieruit ont-
flond geene geringe zwarigheid: 't

gevaar namelyk, waaraan men haar
blootflelde, indien zy bezweet, ge-

Hh 5 merkt

(a) Dat de ekcin'a'ult hiertoe: ook zelfs, "f'an-

neer alle andere middelen te vergeefs beproefd
^yn : in het byzonder van eenen uitnemenden dienst
zy, is uit een aantal proeven te bekend, dan dat ik
dit), door eene meenigte voorbeelden , die ik by eigene
ervaring zoude kunnen te berde brengen , noodig
©ördeele, om na4er te ftaven.
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merkt het idL^vfaifoen , naar huis ging.

Ik befloöt dus, ter voorkoming hier-

van ; en tevens ten einde gelegenheid
te hebben , om haar, vooral wanneer
zy de toevallen kreeg, naauwkeuriger
te kunnen waarnemen; haar aan te

bieden, om eenigen tyd haar verblyf
ten mynen huize te houden. Van dit

myn aanbod, uit enkele menschlief-

de gedaan, maakte zy den volgenden
dag aanftonds gebruik. Dan, in den
derstkomenden nacht, kort na dat zy
naar bed was gegaan , werd zy van
haar gewoon toeval op eene verba-

zende wyze overvallen; zoo dat zy,
voor my en myne huisgenooten, een
allerverfchrikkelykst fchouwfpel ople-

verde : fchynende het niet anders, dan
of zy in de jonglle oogenblikken met
ócn dood worfteide. Nu was het de
juiste tyd, om eene proef van de uit-

werkfelen der electriciteit te nemen;
'«faartoe ik ook aanftonds aanftake

maakte : — ik bracht haar , door de bei-

de armen, verfcheidene fchokken toe:

("van dezen heb ikmy vervolgens meest
aityd bediend, daar de ondervinding

my ras leerde, dat dezen de beste uit-

:werkingen hadden:) en had binnen

wei-
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weinige minuten het genoegen , dat de
toevallen bedaarden, en dat de lyde-

res , met genoegfame verruiming op
de borst , weder ademhaalde , matig
uitwafemde, en tot zich kwam. Dan
dit was van geenen langen duur: —
naauwlyks één uur later by haar ko-
mende, vonden wy haar in dezelfde
omllandigheden; wanneer ik de kuur
der electriciteit y met dezelfde ge-
wenschte vrucht, herhaalde: alleen

werd nu de uitwafeming flerker; en
deze zocht ik verder te bevorderen ,

door haar wél te laten dekken : met
dit gevolg, dat zy 't overige van den
nacht gerust fliep; en 's morgens, min
pynlyk dan gewoon, vry wél opftond.

Op dien dag kreeg zy tweemalen de
beginfelen der toevallen weder: maar ik

kwam derzelver gevolgen voor, door
haar , de eerflemaal 24. en de tweede-
maal 36. fchokken, toe te brengen.
Doch den volgenden nacht , eenigen
tyd te bed geweest zynde, vonden
wy haar weder in dezelfde omllandig-
heden als den vorigen nacht : behalve
dat de toevallen in alles niet zoa
zwaar waren : doch met de 23^^ fchok
yerd zy reeds praefm , en de toe-

3^2
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vallen bedaarden. Een uur later begon
zy weder over eenige benaauwdheid
te klagen, zynde dit een voorbode
van eenen aannaderenden nieuwen
aanval : doch deze werd , door het
toebrengen van eenige fchokken, af-

geweerd; en de uitwafeming tevens
weder zeer bevorderd: terwyl zy 't

overige van dien nacht in eenen zeer
rerkwikkelyken llaap doorbracht. De
derde nacht , wanneer zy des daags
twee lichte aanvallen weder had ge-

had , waarin ik haar als te voren be-

handelde, was de eerfte, dienzy, fe-

dert eenen geruimen tyd , zonder
eenig aanmerkelyk toeval , vry gerust

doorbracht; terwyl hare lichaamsge-

fleldheid , en vooral hare ingewan-
den, die door een onmatig gebruik

van thee en koffy zeer verflapt waren,
ook aanmerkelyk begonden te verker-

ken: daar ik haar, in plaats van warm
water, nu en dan een' teug goeden wyn
liet gebruiken : zoo dat zy nu allerlei

loort van fpyzen, zonder groot onge-
mak , ook begon te nuttigen.

De vleijende hoop vaneene, in dit

leven, waarlyk ellendige natuurgenoo-

tc, die door de déerlykfte toevallen

ge-
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gefolterd werd, eerlang in eenen ge-
wenschten welftand te zien , en daartoe
t)evorderIyk geweest te zyn: veroor-
zaakte , dat ik, niet alleen allen ar-

beid, moeite, en overlast, gering acht-

te; ja niets achtte: maar een inwendig
genoegen fmaakte, dat niemand kent,
dan die eenigszins weet , wat het wa-
re vergenoegen zy. Én deze hoop
werd niet weinig bevestigd : daar zy ^
ondanks eenen zwaren fchrik op deii

9. dezer maand, echter tot aan den
16. geene nieuwe aanvallen van haar
ongemak kreeg: — inmiddels zette ik

dagelyks de kuur der electriciteit voort;
beftierende, op bykans alle mogelyke
wyzen , de fchokken door alle de doe-
len van haar lichaam : waarvan wy ook
deze uitwerking nog hadden, dat haar
lichaam , 't welke vry opgezet was ge-
weest, indiervoegcn verdunde, dat
hare kleederen nu reeds een \ierde
van eene ei konden vernaauwd wort
den.

Dan op den i6. moest ik, voor eeni-
gen tyd, uitfcheiden met haar te ele*

ctriferen: daarzy, door eene zware
koude te vatten, zeer ongefteld werd;,
vergezeld mqt geweldige pyn in de

lin-
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linkerzyde. Met overleg van den Do
ctor vonden wy raadfaam, om haar
eene aderlating te laten doen : dan in

het bloed zag men niet alleen geene
blyken van eenige ontfteking ; maar
't zelve was (volgens verklaring van
den Heer mus , die het in vorige ge-

vallen akyd van eenen flechten aard

,

meer of min tot bederf overhellende,

had bevonden) nu zoo verbeterd, dat

het van eene vry natuurlyke en ge-

zonde gefleldheid was. De pyn ech-

ter aanhoudende, waren wy genood-
zaakt, haar den 19. des morgens we-
der te doen aderlaten ; en dat des
avonds nogmaals te herhalen : toen

wy , eenige minuten te voren , de
lyderes in een electrik bad plaat-

ften, en in dien ftaat de ader deden
openen. Nu waren wy ooggetuigen,
hoe de omloop des bloeds door de
lelectrike (lof verfneld word : en om
hiervan onwraakbaar verzekerd te

zyn, hield ik, gedurende de aderla-"

ting , met het draaijen der fchyven

omtrent go.feconden op: — aanftond»

werd ooic de loop des bloeds uit de
geopende ader gefteuit, zoo dat zelfa

geen drugpei daaruit vloeide:— dan hel

werk,:
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werktuig was naauwlyks wederom in

beweging gebracht, of de fprong des
bloeds hervatte zich als te voren,
!E^en onlochenbaar bewys, buiten te^

genfpraak, dat de electriciteit den om--
loop des bloeds bevordere ; en dus
ook een gefchikt middel kunne zyn,
om deszelfs eenigszins ontaarde na-
tuur, in fommige gevallen, metterdaad
te verbeteren : gelyk ik flraks, ten aan-
zien van onze lyderes, aanmerkte. In-
tusfchen vereischte hare byblyvende
ongefteldheid , dat zy , op raad van den
Doctor y eenige geneesmiddelen moest
gebruiken; van welken zy, geduren-
de myne behandehng , zich geheel
onthouden had; en nogmaal adergela-
ten worden: met die uitwerking, dat
zy (ondanks eencn zv/aren fchrik, op.
den 23. door zeker toeval veroorzaakt),

in zoo ver beterde, dat wy van den 25I
December weder dag^lyks de electrike^

kuur hervatteden , en voortzetteden;
tot den 18. Januari 17 86. —^ met die?

teiiryke vrucht , dat zy in al dien ti^isf-

fchentyd flechts 4. of 5. lichte verma-
njpgen; van haar toeval had : die teï-

i^enjs,^ door eejiige electrike fchokken,
tpe te brengen, \yei. ijaast b^daoirden^

Pp
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Óp den 19. dier maand nam ik , op
voorflel van den Heer mus, het be-
iluit, daar wy ons tot hiertoe altyd

van de pojtiive ekctriciteit hadden be-
diend. Ook de negative te beproeven.
Dan wy Honden zeer verwonderd :

daar de lyderes tot hiertoe altyd , by
het ondergaan der electrike kuur , on-

danks de ftrengfte koude op fommige
tyden ,

geklaagd had over flerke ver-

hitting ; en zeer zweette : dat wy haar

éu>* na dat wy met deze bewerking
maar weinige minuten waren bezig

geweest, hoorden klagen over eene
onnatuurlyke koude. Ik maakte ech-

ter de toebereiding, om ook nu de
proef te nemen, welke uitwerking de
fehokken in dezen Haat zouden heb-
ben: — doch wy hadden haar flechts

eéne toegebracht, wanneer hare on-
gefleldheid zoo toenam , dat wy ge-
noodzaakt werden , om deze bewerking
te ftaken; en ('t gene ons zeer be-

vreemdde) die koude bleef zoo aan-

houden, en was zoo flerk, dat zy den
volgenden nacht en dag naauwlyks
konde verwarmd worden. Wy von-
den het dus raadfaam, om tegen den
avond de pojitive ekctriciteit weder
\

' te
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te beproeven : dan deze bewerking
had nu zulk eene tegenftrydige uic-

werking op haar geftel , dat zy kwa-
lyk en zeer duizelig in het hoofd
werd ; over eene buitengewone be-

naauwdheid omtrent het hart klaag-

de; en (niettegenftaande wy haar op
de zachtfte wyze behandelden) gedu-
rende de bewerking geheel van haar
zelve geraakte. Twee uren later ,

toen zy eenigszins bedaard was, of-

fchoon de ongelleldheid bleef aanhou-
den , hervatte ik , op haar verzoek

,

de kuur-j en bracht haar eenige fchok-

ken toe: — dezen hadden eeneallerge-

wenschte uitwerking : — zy werd in-

wendig weder natuurlyk warm; en de
uitwafeming, die door de negative eU'
ctricïteif geheel fcheen geftremd te

zyn, werd herfteld; en haar gantsch
geftel geraakte weder bedaard en in

orde. Van den 2 1 . tot den 25. JanU'-

aft heb ik daaglyks met de beste uit-

komst de operatie hervat. Maar, van
dezen tyd af, daar hare gefteldheid

thans, offchoon door veelvuldige uit-

wafeming flap, vry wél was; de fpys-

vertering, de maandelykfche veran-

dering, met één woord alles, zich

^ir. PUL. li X^^,
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naar wensch fchikte; heb ik de eïeclri-

Jerin^ allengskens verminderd : — zoo-

dat ik die, eerst om de twee of drie

dagen, en vervolgens om de vierof vyf
dagen, flechts in het werk ilelde: — in-

middels raadde ik haar aan , om zich

,

doorwandelen en naar de kerk te gaan,

a^n de lucht; en, door huifelyke bezig-

heden, aan eene matige beweging, te

gewennen: dat alles naar wensch geluk-

te: — zonder dat zy eenige de minde
overblyffelcn ontdekte van die alier-

fchrikkelykfte toevallen, met welken

2y, federt haar negende jaar, zoo el-

lendig had geworfteld; en die haar, in

de laatde jaren, tot de famenleving, en
alle werk, ten eenenmale onbekwaam
maakten. Na dat deze lyderes drie

maanden en veertien dagen , op de
voorgeftelde wyze, ten mynen huize,

aan myn opzicht en behandeling, zich

had overgegeven en toevertrouwd : is

zy , op den 20. Maart 1786. frisch en

gezond, verheugd en dankbaar over

hare gelukkige herflelling, naar hare

eigene woning wedergekeerd: en fe-

dert dien tyd tot op dezen oogenblik

,

dat ik de eer heb dit bericht aan de

Heeren Bejlierderen van het zeeuw-
SCHE
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SCHE Genooffcbap aan te bieden , .ge-

niet zy eenen gewenschten welfland (b)*

Zie daar, Myne Heeren ! een tref-»

fend , en (zoo het my voorkomt)
waarlyk belangryk , voorbeeld deir

medicinale kracht van de ekctriclteit s

maar tevens een zonderling voorbeeld
van onbezwekene kloekmoedigheid
en geduld in deze lyderes: — iets dat
men in eene meenigte van foortgelyke
ongelukkige onderwerpen niet aan-
treft; en by velen misichien als eene
voorname reden moet worden be-
fchouwd , waarom de electrlciteit gee-
ne meer heilzame uitwerking heeft.

Laat my nog alleen hierbyvoegen

:

dat het my, uit het gantfche be-
loop van dit geval , is voorgekomen :

vooreerst: dat wy de genezing van
deze lyderes voornamelyk aan dea
ekctriken fchok moeten toefchryven: -^
ten tweeden: dat ik my nimmer onder
de kuur aan een zeker getal derzelven
heb verbonden ; maar in dezen na

li 2 vei?-

(b) Bit bericht is in Septemher 1-8(5. reeds ovei*-

geleverd : — en offchopn , fed^rc , meer dan drie ja^.

^en verloopen zyn , blyft zy echter nog van hare
vorige toevallen bevrydtj en leeft gezond en verg**
noegd.
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vereisch der omflandigheden ben te

werk gegaan: gelyk ik ook, in de be-

lliering der fchokken, aan dezelven
den in- en uitgang op zulke plaatfen

heb bezorgd, als waarvan men, behou-
dens de eerbaarheid, de heilzaamfte

uitwerking konde verwachten: — ten

def-den: moet ik nog melden, dat ik

my, in dit geval, geheel niet aan de
maandelykfche veranderingen heb ge-

iloord: — ja dat ik, in flede van, in

dien tyd, vokgens veler waarnemingen,
my te onthouden van de electriciteit

aan deze lyderes toe te dienen ; daar-

van alsdan het meeste gebruik, en wel
met het grootile nut, gemaakt heb.

Terwyl ik nog, ten befluite , hierby-

voege : dat ik my fteeds zorgvuldig

gewacht heb, om niet door geweldige
ichokken der lyderes eenen fchrik en
vrees voor de electrike kuur in te boeze-
men; — daar de ervarenheid my reeds

lang" geleerd heeft, dat byaldien zach-

te fchokken geene gewenschte uitwerk-

felen veroorzaken, men dezelven ver-

geefs van flerkeren verwacht : als die

niet zelden eenen doodelyken afkeer

van het gebruik der ekctiieitelt , by
ver-
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verfcheidene lyderen , ten gevolge

hebben (c).

(c) Nevens dit bericht waS gevoegd eene verkla-

ring, gedagteekend middelburg den 11. September

178Ó. en eigenhandig onderteekend door cornelia
MOER mans; leonardus mus, Med. Doet. en jo-

HANNF-s HENRY, F.D.M, dienende teV bevestiging

van hetzelve : terwyl de eerstgenoemde in 't byzon-
der hare dankbare erkentenis betuigt aan den Heer

j. WATERVLiET , voor zynen onvermoeiden arbeid

en vlyt , nit enkele menschhefde , tot hare herltelling

aangewendt..

li 3 LET:



LETTERKUNDIG ONDERZOEK

AANGAANDE D5

REUZEN
DER

OUDE W A E R E L D?

DOOS.

% H, VAN DER PALM.

Jl_J/e ZONDVLOED , waarin alle de bc'

woners der oude waereld, alleen acht

pielen uitgezonderd , zyn omgeko-
men, is zulk eene gewichtige, buiten-

gewone , daad van Goddelyke ilraf*

oefening geweest, dat wy gereed zyn
om ook denzelven aan gewichtige

,

buitengewone, oorzaken toe te fchry-

ven, Y^Y zyn wel overtuigd , dat

alle vooriedene , of tegenwoordig be-

drevene, zonden des menschdoms
een dergelyk oordeel zouden verdie-

3ien, zoo GOD alleen met zyne recht-

yaardighdd te rade ging; ^r- lu^ar dit
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belet ons niet, om uit alles,.wat wy
thans zien, en uit berichten van vori-

ge tyden weten, dit belluit op te ma-
ken: — 'er moeten in de oude waereld
zoodanige zonden bedreven zyn, die

GODS lankmoedigheid niet dragen

,

die Zyne wysheid niet dulden kon, of
anders zouden nimmer de Quizen des
hemels geopend, noch de fonteinen des
afgronds zyn opgebroken geworden !

Dit blyft echter eene loutere onder-
ftelling, zoolang wy door geene uit-

Ipraken der Openbaring dezelve be-
vestigd zien; noch daarin iets gewaar
worden van eene buitengewone mis-
daad , vóór den zondvloed gepleegd.
Maar aan den anderen kant, zoo wy
eeni^e berichten vinden van de boos-
heid der ftervelingen in die tyden

,

verdienen dezelven onze opmerking:
en zoo zy afgebroken , geheimzin-
nig worden voorgedragen , eifchen zy
een naauwkeurig onderzoek, en ver-

wekken een fterk vermoeden , dat 'er

iets buitengewoons onder het ver-

2wegene verborgen ligge.

In de korte gefchiedenis van de
godloosheid der menfchen, vóór den
zondvloed, vinden wy een zeer aan-

li 4 mer:
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merkelyk bericht (gen, VI: 4.) van ze-

kere REUZEN , uitftekende in iichaams-

grootheid en fterkte, zoo wel als in

geweldenary en fnoodheid: — zy ko-

men voor als telgen der vermengde
huwelyken, toen de kinderen uit de
heilige geflachtlinie met de Kaïniten

2ich vereenigd hadden. In die da-

gen, zegt de H. Gefchiedfchryver , en

daarna, leefden ae nephilim of reu-

gen : deze zyn die geweldenaars ; die

man de oude waereld ; die beruchte mau"
nen: — want zoo luiden de woorden,
in hun nadruk, in het oorfpronkelyke.

Dit bericht nu ftaat in zulk een naauw
verband met de gefchiedenis van den
zondvloed, dat, zoo wy ergens in

GODS woord de meerbyzondere aan-

leiding tot deze verfchrikkelyke ge-

beurtenis gemeld vinden, het buiten

twyfel hier ter plaats is.

Doch hiermede fchynen wy niet veel

te winnen; — want fchoon wy, hier

uit, mogen aannemen: het waren reu'

zen , die den zondvloed veroorzaakten,
en hunne misdaad was geweldenary;
wy vinden echter niet het gene wy
zochten: te weten buitengewone da-

den van godloosheid, waardoor GOD
werd
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werd aangefpoord , om zyne gewone
lankmoedigheid te verlaten voor de
flrengfte gerichtsoefening. Dit beken
ik! — evenwel het bericht verdient

opmerking, en naauwkeuriger onder-
zoek, al is het, dat de eigenlyke mis-

daad der reuzen daarin verzwegen
wordt : want dat 'er waarlyk iets ver-

zwegen wordt; dat het verhaal afge-

broken en geheimzinnig is : — merkt
ieder, die flechts de woorden leest:

DAT zyn die geweldenaars ; die van de

oude waereld; die beruchte mannen.
Doch in deze zelfde uitdrukkingen

vind ik een ^Q\iQr afgryzen, eerCfpoed,
en overyling , waarmee men gewoon
is over zulke dingen te fpreken, die

te gruwelyk zyn om openlyk en uit-

voerig genoemd te worden. Indien
iemand by deze plaats hetzelfde met
my gevoelt , zal hy niet fchroomen te

zeggen, dat de misdaad der reuzen
verzwegen wordt, om dat zy te zwart,
te affchuwelyk was , om noodeloos her-

haald te worden. Ik zegge noodeloos:

want dit fchynt ten minden zeker, dat
de misdaad der reuzen nog bekend
was , toen dit bericht gefteld werd

:

rr ^elfs ia den beknopten ftyl der

ïi 5 H,
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H. Schrift, fpreekt men zoo afgebro-
ken ni»t van geheel onbekende din-

gen : en men noemt geene beruchte

mannen , mannen van naam , de zooda-
nigen , waarvan alle gedachtenis is

verloren gegaan : behalven dar eene
misdaad, die de verwoesting van den
aardbodem ten gevolge gehad had ,

niet lichtelyk vergeten konde worden

,

zelfs niet in verfcheidene eeuwen , die

den zondvloed zyn opgevolgd.

Het geen wy derhalven hier van de
reuzen ÏQzeviy is meer gefchikt om on-

ze nieuwsgierigheid op te wekken

,

dan om dezelve te voldoen: — het

fpoort ons aan tot verder en naauw-
keuriger onderzoek , waarin v/y niet

mogen wanhopen aan eenige voldoe-

ning ; en waartoe de bronnen voor
ons geopend zyn. Want zoo de ge-

fchiedenis der reuzen vele eeuwen
na den zondvloed is bekend geble-

ven : zoo zy met de bev/oners der

vernieuwde waereld overal is ver-

fpreid geworden: — dan kunnen wy
misfchien de fporen derzelve ontdek-

ken , of in ongewyde bladeren; of in

de H. Schriften van een' lateren tyd.

De ongewyde berichten meiden ons
van
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van zekere Reuzen, die met de goden
llryd voerden; met berg op berg, op-

cen-geftapeld, den hemel beftormden;

Jupttcr van den Olympus wilden verja-

gen, en, tot loon hunner vermetel-
heid , door zynen blikfem getroffen

werden. Sommige geleerden willen

uit den torenbouw van Babel deze fa*
bel der reuzen ophelderen : — maar dit

zal niemand doen , die onbevooroor-
deeld, met een wysgeerig oog, dezen
torenbouw heeft bezien : een voorne-
men , wel Itrydig met GODS oog-
merken, maar echter vry onfchuldig;
meer dwaas , dan goddeloos ; en al-

tans niets minder dan een hemelllorm.
Wy durven met vertrouwen zeggen:
dat wy, of van dezen hemelftorm der
Fabelkunde geene fporen in deH. Ge-
fchiedenis ontdekken; of dat wy die
vinden in de godloosheid der nephi-
LiM of reuzen vóór den zondvloed

:

en dit laatfte is zoo waarfchynlyk, dat
byna alle geleerden het hebben aan-
genomen.
Maar een hemelftorm ; een goden-

llryd ! Zulke ongerymdheden willen
wy immers in onze gewyde fchriften

jiiet moeken, en 200 de oude gefchie-

d@-
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denis ons niets beter aan de hand
geeft, zullen wy deze bron moeten
verlaten. Neen ! Wy willen deze ge-

drochtelyke fabel niet voor waarheid
houden, in haren geheelen omtrek, en
gedaante:— maar, zoo zy nochtans ee-

nige waarheid in zich behelsde , zou-

den wy gaarne deze ontdekking ons
ten nutte maken, en het onderricht der

Fabelkunde niet verfmaden. Men heeft

haar zoo meenigmalen uit deH. Schrift

opgehelderd: het zoude wonder zyn ,

zoo wy ook niet éénmaal de H. Schrift

uit de Fabelkunde konden ophelderen.

Deze vreemde zaak zal ik ditmaal on-
dernemen , en trachten te bewyzen

:

vooreerst: dat de reuzen vóór den
zondvloed, volgens de gelteldheid en
omftandigheden dier tyden, zeer wel
eene onderneming hebben kunnen
wagen, die niet kwalyk geleek naar

een' hemelftorm, of godenflryd:

en ten tweeden: dat wy van zulk

eene gebeurtenis een niet onduidelyk

fpoor ontdekken, in een later gedeel-

te der Goddelyke Openbaring.

Ik houde dan (in de eerfte plaats)

ftaande: dat het ten mjnlten mogelyk

ge:
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geweest zy, dat de balddadigheid der

REUZEN vóór den zondvloed , eene

onderneming tegen de oppermacht van

GOD gewaagd hebbe, die niet kwa-

lyk naar een' hemelftorm geleek; — ik

bedoel eene poging, om, tegen het uit-

drukkelyk bevel van GOD, de gewes-

ten van ongefloord geluk te herwin-

nen. De volgende aanmerkingen zul-

len myne meening ontwikkelen ; en

altans, zoo ik hoop, van den blaam

der ongerymdheid vryfpreken.

Vooreent: hoe men ook denken

moge, aangaande het tegenwoordige

beftaan , of niet beftaan, van het ouac

PARADYS der onfchuld: dit is ten min-

den zeker, dat het, na de uitdryving

onzer eerfte voorouders, niet verwoest

of vernietigd zy : — want dan was 'er

niets noodig geweest, om hun de we-

derkeering tot hetzelve te beletten ,

en wy zouden van geene fchrikdic-

naars der goddelyke Majcfteit kun-

nen lezen, die den toegang tot den
boom der onfterfelykheid affloten. Ja

de naauwkeurige bepaling van de
plaats, waar het Paradys lag, met be-

trekking tot andere plaatfen der reeds

bewoonde waereld: gen. II. onderfleit,

dat:
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dat de ligging dezes hofs, altans tot

aan den zondvloed, zy bekend geble-

ven; gelyk daarom ook de uitïeggers,

die het Paradys voor reeds verwoest
houden, deze verwoesting als een uit-

werkfel van den zondvloed aanmerken.
Ten tweeden : het is zeer waarrchyn-

lyk , dat het Paradys omringd was
door hemelhooge bergen, die hetzel-

ve afzonderden van den overigen

aardbodem , en voor den verbannen'

mensch, en zyne nakomelingen , on-

toegankelyk maakten: — tot meerde-

re bereiking van dit einde gaven ver-

icheidenen dezer bergen, misfcliien,

rook en vuur uit ; of derzelver top-

pen waren bedekt met gedurige don-

derwolken, die van weerlicht en blik-

femen fchitterden. Zoo verdaan de
beste hedendaagfche uitleggers : en
waarlyk, men kan naauwlyks anders

verRaan, het geen gezegd wordt van
de CHERUBiM, en het vlammige lem-

mer des zwaards, die den ingang des

hofs bewaarden. Men weet, hoe by
de bcidenfche Jabeld\c\itcxs de neêrge-

ftcwte reuzen y onder de brandende

bergen begraven liggen, en byzonder

onder den Aetna , den fchrik van het

vrucht-
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vruchtbare en ParadysgelykendQ Sich
Uë. Maar dit bewys , dat ik voor
myne zaak te zwak reken, zal ik niet
aandringen. Liever beroep ik my op
eene plaats uit ezechiel: waarin hy,
den Koning van Tyrus in zyne grootfte
pracht befchryvende , hem vergelykt
by een' Cherub , die den hofGods dek-
te, en daartoe geplaatst was op Gods
heerlyken berg, en wandelende tus*-

fchen gloeijende fteenen : ezechiel
XXVIII: 13. en vervolg. Ik wil hier
niets byvoegen, dan eene, niet genoeg
opgemerkte , plaats uit den zegen-
wensch van jacob: (gen. XLIX: 26.)
daar hy , fprekende van de hoogfte
bergen die hy kende, van den Libanus
met zyne eeuwig befneeuwde toppen:
die noemt hoogtens, of liever heuvelen ^

der oude ivaereld: in onze vertaling
eeuwige heuvelen , het gene geen' zin
heeft. Hoe kwam jacob aan het
denkbeeld, om de hoogde bergen, die
hy ooit gezien had, hoogtens y en nog
maar heuvelen , der oude waereld te
noemen , zoo hy niet gehoord had
van oneindig hooge , onbeilygbare ,
bergen , die de vaders vóór den
zondvloed hadden gekend? ^ en ze*

ker
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ker mag hier elk lezer , in de eerde
plaats, aan die bergen denken, waar-
mede het Paradys omgeven was.

Ten derden: de eerfte woning onzer
voorouderen was zekerlyk niet ver

van het Paradys , en in het gezicht

dier bergen: want deze waren hun
het teeken van GODS tegenwoordig-
heid: — wy befluiten dit uit twee uit-

drukkingen, die in gen. IV: 14. en 16.

voorkomen: waar kaïn zegt, toen hy
veroordeeld werd om de waereld die-

per in te zwerven , buiten het gezicht

der Paradys^rék^n : dat hy nu verbor-

gen zoude zyn voor gods aangezicht : en
zyne afzwerving van de vaderlyke

hutten wordt genoemd, uitgaan van
het aangezicht van jehqvah.
Door den vloek, over kaïn uifge-

fproken, werden dus zyne nakome-
hngen van het Paradys verwyderd

:

maar al fchielyk na den dood van
ADAM , werd dit Goddelyk oordeel

door de menfchen verydeld :
— de kin-

deren Gods , bekoord door de fchoon-

heid van de dochteren der menfchen,
lokten de Kaïniten weder tot zich; ver-

eenigden zich met, en verzwagerden

zich aan hen , door huwelyksvermen-
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ging * en zie daar het menschdom
weder één lichaam geworden; één in

^eden ; en één in woonplaats.
Nu was 'er ten vierde?! : geen brei-

del meer voor de ondeugd en zede-
loosheid : en de boetgezanten , door
GOD afgevaardigd , mochten vry zich
heesch en doof prediken voor zulk
een geflacht. Men verbeelde zich hec
huwelyk der wellust met de balddadig-
heid I welke kinderen moesten daar-

uit voortkomen? Dat waren die gewei'
denaan: fi^/<? nephilim! Vergeefs tracht

men hunne misdaden tot enkele gc-
weldenary en verdrukking te bepalen.
HENOCH fchryft den goddeloozen zon-
daren van zynen tyd reeds harde, las-

terlyke , woorden toe , tegen GOD
gefproken. Waar ook het geheele
menschdom famenfpant; waar ieder
een geweldenaar is; daar zyn weinige
verdrukten: en daar moet de eigenlyk
gezegde drukkende overheerfching ge-
ring zyn! — Maar zulk eene verzame-
ling van boosdoeners zich tegen GOD
te zien vereenigen, zoo 'er maar eeni-

ge mogelykheid is om hem naar de op-
perheerfchappy te dingen: dit is niets

vreemds voor den kenner der men-
XiF, DEJLL» Kk fche**'
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fchelyke verdorvenheid : zelfs is het
openlyke, het opzettelyke, van zulk

eene onderneming hem niet wonder-
baar, wanneer hy zich in woeste ty-

den, in bekrompene denkbeelden van
het OPPERWEZEN, verplaatst vindt ; en
zich verbeeldt, waartoe ni£t de losban-

dige woede in ftaat moet geweest zyn

,

toen zy nog de jeugdige reuzenkracht
van het eerfte menschdom te baat

had.
Intusfchen lag daar het Paradys, met

zync ongenaakbare bergen , voor het
oog van 't goddelooze menschdom.
Was het niet natuurlyk, dat in het

hart der boosheid de wensch gevormd
werd , om de geheimenis , die daar-

achter fchool , te ontdekken : zoo al

niet, om de vrucht van den óoom des

LEVENS te fmaken , welker genot ha-

ren bezitteren de onsterflykheid
beloofde? — Dit was eene onderne-
ming, juist naar den (maak van de op-

perhoofden der balddadigheid. On-
verdragelyk was hun het denkbeeld:
daar is meer wellust en overvloed dan

gy geniet ! daar ligt het , achter die

bergen, maar gy zyt 'ervan uitgeflo-

ten ! Welaan dan ! die bergen beklom-
cienl
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ipen !
-^ Het is waar, de onderneming

was hoogst gevaarlyk; ; maar weten v/y.

dan niet , dat het gevaar juist het lok--

aas der roekeloosheid zy ? GOD had,

het verboden; — zyne Dienaars hiel-,

den de wacht op die bergen: — maar
zy verblydden zich, misfchien, gelegen-,

heid te hebben om GOD te trotjéren.

Had GOD hunnen vader en hen niefi

verjaagd? en moesten zulke machtige
fchepfels, zulke geweldenaars, zich

laten verbannen ? door dwang later^

verjagen? -^ Neen! daar bieden zich

opperhoofden aan: uit de balddadigea

de allerbalddadigften ; uit de roeke-

loozen de allerroekeloosten , w^gen
de onderneming: — zy flygen het gar

bergte op : maar, door de hand der

ALMACHT nedergeblikfemd , ftorten

zy dood tegen de aarde. — Is zulk

een bcmelftorm niet natuurlyk? niet

karakteriliik voor die eerfte dagen der
gruwelen? Is die wel zoo ongerymd,
als de fabel der Titanen

',
hoeveel ge-r

lykheid zy anders met dezelve he^.r

ben moge?
Ten vyfden: ik verbeelde my dat d$

naam ï^ephilim Ccr':'ö;0 aan dit gevoelen

qenige j^racht en waarfchynlykheid

Kk 2 by:
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bybrengt. Alle taalkundigen ilemmen
toe, dat deze naam zyne beteekenis
heeft: n:iaar, om eenige gepaste bedui-

denis aan dit woord hier ter plaats te

geven, zyn zy gedwongen, of om de
beginfels der taalkunde te verlaten, of
om tot gewrongene uitleggingen en
losfe gisfmgen , over een anders in de
Schrift zoo bekend woord , toevlucht

te nemen. Het woord beteekent ei-

genlyk neêrgejlorten , neêrgeploften: —
en , hoe zeer deze beteekenis met
hunnen gewaagden, maar mislukten,

Paradysi^orm overeenkome, ziet ie-

der klaar genoeg.
Eindelyk: uit deze opvatting kan het

geduchte, maar zonderlinge, verfchyn-

fel van eenen dgemeenen zondvloed,
van geflrengheid zonder langmoedig-
heid, in GODS waereldbefluur, ge-

noegfaam worden opgelost. Eene
misdaad van dien aard, en aan welke
waarfchynlyk het gantfche gros des
menschdoms medeplichtig was ge-

weest; Ichoon ook Hechts weinigen
de voorgangers der onderneming ge-

weest waren; konde op geene andere
wys , dan door eene geheele ver-

woesting, gellraft worden. Daarenbo-
ven,
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ven, 'er moesten geene dergelyke roe-
keloosheden meer gepleegd worden

:

— het gezicht der volgende gedach-
ten moest worden afgetrokken van
woningen , waarbinnen 2y toch niei:

mochten treden; en van welker vcr-
fchiet de belchouwing hun niet dan
nadeeiig ,wezen kon ! Door den zond-
vloed nu werd de gedaante der aar-

de veranderd , en het gewest der on-
fchuld (volgens fommigen) verwoest;
maar altans zeker voor het menscK-
doin geheel verborgen. GOD wilde
de gantfche aarde bevolken: en daar
moest geene 200 machtige hinderpaal
voor de verfpreiding der menfchen
wezen , als het gezicht der Paradys-
ftreken was. GOD had , in de öuds
waeretdf dezen hinderpaal willen weg-
nemen door den vloek over kaïn :

maar dit oogmerk was verydeld , eu
moest nu op eene andere wys worden
uitgevoerd. Ten laatflen verdient het
onze opmerking: dat GOD, na den
ZONDVLOED, aan noach belooide en
verzegelde : dat Hy , voortaan , den
aardbodem niet meer vervloeken; en
al het levende niet meer flaan zoude

,

om der menfchen wil : en dat wel ,,

Kk3 of>
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cffchcon (gelyk in vorige dagen) het

gedichtfel hunner harten boos ware van
hunne jeugd aan. gen/Vill : 21/ GUD
handelt niet naar menichelyke eigen-

zinnigheden ; nu (Iraffende , en dan
weder verfchoonende. \Vy mogen
dus vryelyk beduiten : dat de mis-

daad, waarom de zondvloed over den
aardbodem eigenlyk gekomen was

,

na denzelven niet meer mogelyk zou-

de zyn : en dat GOD daarom ook
zulk een middel van ftrafoefening niet

meer zoude noodig hebben. Hiervan
nu weet ik geene verklaring of oplos-

üng , buiten myn opgegeven gevoe-
len, 't gene ik meen genoegfaam van
écn blaam der ongerymdheid vryge-

fproken , en tot eenige waarfchynlyk-
heid gtbracht te hebben.

II. Maar ik geloof nog verder te

kunnen gaan , en in één der gedenk-
flukken van Hebreeufche Poejie een
fpoor gevonden te hebben van zoo-
danig eene voormalige onderneming
en opftand tegen GOD. Te weten in

het Profetifche triumjiied van jesaias,
op den val van 0.^11 Koning va,n Bar-

tykn : jesaia XIV,
Daar
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Daar wordt, van het ^^^ tot het 15*^*

vers , de intrede van den gefneuveiden
BabylGTiifchen Vorst in het ryk der
dooden op eene dichterlyke wys be-

fchreven. jesaia's verhevene verbeel-

dingskracht doet geftorvene gewelde-
naren van hunne onderaardfche ze-

tels opflaan, om hunnen nieuwen na-

t)uur, met fchimp qi befpotting, te

begroeten.
Laat my hwnne woorden hiernevens

voegen

:

„ Zoo zyt gy dan ook te fchande ah wy /

„ Gy , die ons gelyk waart

:

5, Neergeworpen in bet doodenryk is uwe
„ pracht f uwer luiten geklank

!

yy fVormen zyn uw bed', — en maden
„ uw dekfel!

yy Hoe zyt gy neêrgeflort uit den Hemels
„ morgen/Ier , zone des dageraads

!

„ N(érgebouwen ter aarde ^ gy mlksty*

„ ran!

yy Immers zeide gy in uw hart: — ten

„ Hemel wil ik opklimmen

:

„ Hoogy tot de ftarren gods, verheffen

yy myn* zetel: —
>^ Myn troon zal zyn op den berg der

» famenkomit ; op ds wanden der ge-

K k 4 y, hei"
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„ beimenis (of diep in bet ontoegan-

„ keiyke): —
\, Ik wil ftygen op de boogtens der wol'

„ ken:

,, Ik zal geïyk worden den allerhoog-

„ sten! —
^y Eiiy nu

f zyt ^y neergeworpen in bet doo-

,, denryk: in deszelfs diep/ie fpelonk!

Deze zonderj^nge woorden verdie-

nen alle onze aandacht. Wy vinden
hier uitdrukkeiyk gewag gemaakt van
eene foort van hemelstokm. De Ba'

\bylomfche Vorst ftond GOD naar de
kroon, en wilde hem gelyk worden; —
tot dat einde wilde by ten hemel opklim-

men: boogtens der wolken (dat is, ber-

gen, wier kruinen in de wolken raak-

ten) beflygen : dan op den berg der fa-
menkomst boven de flerren gods zyn^

^etel vestigen; en beheerfchen bet ryk
der gebetments. Laten zulke dingen
2ich zeggen , zonder eenigen biflori-

Jcben grond der oude overlevering?
Het is waar : jesaias fpreekt als Dich-

ter: hy fpreekt by vergrooting: — en
wy moeten zyne woorden niet naar
de letter toepasfen. Want, wat dan
pok de reuzen geweest zyn: de Baby

lot
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lonifche Koning was zeker geen hemeU
b'eftormer. — Maar, hy kon echter een
opzet gekoesterd, eene onderneming
gewaagd hebben , die met de baldda-

digheid der reuzen mocht vergeleken
worden: en (in dien zin) is jesaia's

dichteriyk fchildery edel en verheven.
Doch heeft 'er nooit een dergelyke
godenflryci plaats gehad: is dit enkel
eene vergrootende befchryving van
de krygstoerusting eenes Babylonifcbeti

Konings tegen Jerufalem, zonder ee-

nijren anderen grond in de oude ge-
fchiedenis: — dan ontmoeten wy hier,

in plaats van verhevenheid, een' by-
kans ydelen ophef; een voorbeeld van
gezwollenheid van ftyl , waarvan ik

geen tweede kén in den gantfchen om-
trek der Hebreeufche Po'éfie,

Wil men dan het ware oogpunt
treffen , waaruit deze woorden van
den verhevenften der Profeten moeten
befchouwd worden : dan moet men
misfchien het gevoelen aannemen, dat
ik opgegeven heb. Men verbeelde
zich, dat 'er eens eene onderneming
van menfchen tegen de oppermacht
van GOD ; eene foort van J^emelftonnf

hebbe plaatsgehad: jesaias, QQïilsrdè-

Kk5 «f,
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iltf die 2yne nationale waarde, en de
geduchtheid van JEHOVA den Landi-

GOZ^ gevoelde: ^ dezejESAiAS fpreekt,

of doet anderen fpreken, van eenen
km'mgf die de heilige (lad vermeeste-
ren , den berg van GODS heiligheid

beklimmen , en de heerl^kbeid des

HEÊREN ontluisteren wilde : — hy
20ekt eene vergelyking voor deze
vermetele onderneming; en vindt die

ïiergetis, dan in de roekelooze woe-
de dier oude reuzen, die den zetel der

Goddelyke geheimenis wilden inne-

men: — hy doet hem voorkomen, als

in fnoodheid en opzet aan dit goddeloo'-

ze rot gelyk, en nu één lot met hen
deelachtig: neêrgejlort uit den hemel!

Dus behoudt men de poëtifche zinne-

beeldige en vergrootende taal ; en
men fchryft hem nochtans geen win-

derig non fenfe toe : waarvan men al-

tyd de IsraeUtifcbe dichters met vry-

mocdigheid kan vry verklaren.

Niet alleen zyn in deze redevoe-

ring opmerkelyïc de uitdrukkingen:

üpjSimmen ten hemel: — uit den hemel

nedervallen: — kimmen boven de boog-

4-ens der tvolken : dat is , die tot de
irólken reiken : -^ men zou dezelven

,

^ zoo
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^00 men wilde, uit den ÊabyJonifcb'en

torenbouw nog kunnen verklaren :
—

maar in 't byzonder dezen: myn troeft

S^al zyn op den berg der famenkomit.

Om hier alleen, en in den eerden zin,

'te denken aan het niet zeer verheve-
ne Sion ; en dit , tusfchen de ftarreiï

GODS en de hoogtens der wolken

,

in te plaatlén, is niet zeer oordeel-
kundig. Met andere geleerden defi

noorderpoolas hier in te brengen, is

willekeurig; en (Irydig met den aard-
van de uitdrukkingen. De berg der
famenkomst is geen vreemd wezen ifi

de Oosterfche dichtkunde. Men kent
in dezelve zulk eenen berg , waar al-

lerlei genieën en godengellaltens ver-
zamelen: — waar (volgens ezechiel
XXVIII.) de Elohim wonen , en de
Cherubs wandelen in het midden vaïi

vurige fteenen : te weten die Che-
'rubim , die tot dekking van Eden ,

«GODS hof, aldaar geplaatst zyn: zi^

fhet 12'^' en 14'^" vers dier boven alle

verbeelding ftoute Gödsfpraak. Mea
^iet dus, wat de berg der famefn*-

"komst by jesaias zy: niets anders
•dan het P^r^a^fy/gebergte ! — meft
2iet , hoe hy tot het beeld van dea

dich-:
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dichter behoore , en de ziel zy der

balddadige onderneming, waarby die

van den Babylonifchen Koning wordt
vergeleken 1

By deze uitdrukking : op den berg

.der famenkomst : wordt nog eene ande-

re gevoegd, die in onze vertaling luidt:

^''aan de zyden van het noorden'', ik zet

dit over, en dus word het veel ver-

flaanbaardcr : op de wanden der gebei-

,mems: — of zoo men liever wil: diep

in bet ontoegankelyke : — en beide deze

vertalingen , inzonderheid de laatile

,

ben ik bereid voor taalkundigen te ver-

dedigen. Dat zy myne opvatting be-

vestigen, behoef ik niet aan te toonen.

Ik heb gezegd , dat jesaias deze
aanfpraak aan gellorvene ge^veldena-

ren in den mond legt: — dat hy de-

zen doet zeggen : dat de Koning van

Babel , die trotfche hemelbeilormer

,

hun gelyk was geweest, en nu we-
der gelyk was geworden. Het is

derhalve van belang te onderzoeken

,

hoe JESAIAS deze perfoonen befchryft,

die OOK bemelbeftormers moeten ge-

weest zyn. Hy noemt hen vs. 9. doo'

den : alle de bokken der aarde : die de Ko'

mngen der beidenen] van bunne troonen

doen
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doen opfiaan (a). VoorDOODEN ftaat

in den grond/f^/ een woord, dat ei-

genlyk en meestal reuzen beteekent:
— ftraks zal ik pogen waarfchynlyk
te maken, dat men, ook hier ter

plaats, deze beteekenis moet houden:
— nu moet ik een' oogenblik ftilftaan

by de benaming bokken der aarde. Ie-

der meent deze woorden genoegfaam
toegelicht te hebben , wanneer hy ge-
zegd heeft : dat bokken der aarde be-
teekene vorften , voorgangers ; dewyl
gewoonlyk de bokken vóór de kudde
heen gingen : en dat zy dus voorko-
men by ZACHARiAS X. VS. 3, — doch
men vergeet hierby , dat hier van
groote geweldenaars gefproken wor-
de; even roekeloos , als de gefneuvel-

de Koning van BabyIon: en dat het, in

een zoo ryk en majeftueus lied, veel

te arm en krachteloos zyn zoude, de-
zen alleen vorfien óf voorgangers te

noemen. By zacharias komen ook
de bokken in 't geheel niet voor als

machtige vorften; maar als een' graad
minder dan de herders; als de oud-

(a) Z-jo vertalen de L^X. de laatde dezer woor-
den, en hunne overzetting is hier, taalkundig 3 even
goed als de onze, -'''•' '^-



^26, J, KS. VAN DER PALM y OVER DR

fteti des volks : en om van dezen
t-

hier ter plaats , geweldige dwingelan-
den te maken, is geene goede analogie.

WU men de plaats van zacharias
bier toepa^sfelyk maken , dan verfta

men door jio^KEN der aarde, de oud-
sten of VOORGANGERS der aarde ; die

van de oude waereld: gelyk men met
yecht voorgangers der aarde noemen
konde , die <vQÖr den zondvloed leefden.

Doch bokkeji der aarde is hier zeker--

lyk een fcjtiendnaam : gelyk zy ook
by E2.ECHIEL, en in het N. Tefiament ,

godlooze menfchen aanduiden , diq

een gantsch geflacht weten te beder-

ven. De Hebreeufche benaming van
een' b^k drukt dcszelfs gantfche ge-

aardheid uit. Zy behelst in zich de
beteekenis van onmatigen wellust, en
van balddadigen , roekeloozen , euvel*

moed (b). En dit is juist het karakter

der oude reuzen ; en de gedaante

,

waarin zy ons , by de gewyde en on-

gewyde fchryveren , worden voorge-

fteld. Het wordt hierdoor waarfchyn*

iyk , dat jesaias in de daad die oud^
^mngelanden bedoele , die als hemeU

be-

(b) öniW ^6 kwade beteekenis van het geue

«EN. vT: 4. genoemd word DHDJl
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beftormers bekend waren : en de vo^
gende uitdrukking bevestigt dit: ZX
zyn het , dje de Koningen der beideneu,

van hunne troonen deden cfftmn: di©
geweldenaars der oude vjo^reld zyvL

nu nog de dwingelanden van het dQ9^^

denryk: — op hunnen wenk ftaan alle

ontzielde koningen van hunue ocderr
aardfche zetels op :

—^ gedwongen ben
geven zy zich in het gevolg hunner.
tyrannen , om een' nieuw aangekomen*
geweldenaar te begroeten, met hooa
en fchimp.

Doch de zaak is op éénmAal befli^t»

300 men bewyzen kaïa : dat bgt
woord, door DOODEN vertaald , met
alleen reuzen beteekenen kan en diéh

werfbeteekem-, maar dat ook deze b^
teekenis in zulk een verband en b^irtkr

king, als hier ter plaats, dooi' andef#
byMexfen gewettigd wordt.
Ten dien einde merk ik het volgeu«

de aan:

Fooreerst : bet woord , dat wy hier
vinden, rmhaiu 0\^0"^ (fchooii niet
hetzelfde , als dat in GENasis gebrtiikc

word, jjEPHiLTM P'^^OO is echter blyk^
baar van dezelfde beteekenis. Me»
zie NüM. Xiil. VS, 33. waar d« Kano*

Sfc
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nltffcbe REVZE^i, de eigenlyke rephaim^
NEPHiLiM genoemd worden. — Hec
is waarfcliynlyk , dat het oude woord
UBPHiLiM by de komst van Israël in'

Kanadn eerst verouderd, en voorts

geheel in onbruik, ja byna onbekend,
geraakt zy, toen men het met den, in

Fenici'è en op de grenzen., zoo alge-

meen aangenomen' gellachtnaam , jss-

PHATM verwisfeld heeft.

Ten tweeden ; gelyk niemand zal

ontkennen, dat de beteekenis reuzen
de eigenlyke en gemeende zy van het

woord REPHAiMy zoo wil ik ook gaar-

ne toegeven , dat het eenigemalen
dooden , fchimmen uit het fchaduwryk ,

te kennen geeft ; en zelfs zoude ik

niet eens het gevoelen van den groo-

ten taaikenner a. schultens willen

verdedigen , die door Rfphaim overal

de fchimmen der 'verdoemden verflaan

wil hebben. De denkbeelden van
reuzen en fchimmen zyn zoo verfchil-

lende niet, als zy in den eerden opflag

fchynen. Dq fchimmen op den wand,
of d^ verlengde fcbaüuwen van den
avond, zyn in de daad reuzengei^sii'

tens : het verwondert my zelfs , dat

dit denkbeeld den Hebreeufcben ety»

mo-
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moïogiflen , die met dit woord verle-

gen zyn, niet in het hoofd gekomen
zy. Over deze twee beteekenisfen
van REUZEN en dooden is derhalve
geen verfchil: maar, of het woord die
twee beteekenisfen fomwylen veree-
nige, en doode reuzen; reuzen uit het

doodenryk; te kennen geve? dit zou-
de twyfelachtig kunnen fchynen : —
doch , indien ik ook dit bewyzen
kan , zal men gaarne deze dubbele
beteekenis aan onzen jesaias willen
verleenen : dewyl zy nergens beter
kan te pas komen dan hier.

Dit nu meen ik ten derden te kun-
nen bewyzen, en met twee onbe-
twistbare plaatfen bevestigen.

De eerfte is spreuk. XXf. vs. i6.

^^Een mensch , die van den weg des ver»

„ flands afdwaalt , zal in de gemeente
„ der DOODEN {rephatm) rusten"'. Wil
dit zeggen, dat een zedenlooze dwaas
fterven zal? dan is de zin zeer krach-
teloos! — o/ dat hy fchielyk fterven
zal, en zynen dood verhaast? dan is

de uitdrukking niet goed , en niets

minder dan fententieusl Maar, ver-
ftaat men door refhaim hier de oude

^r.J^UU LI i^U-!
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reuzen; die (in de Hebreeufche po'éjii^

^elfs nog onder de aarde hun ryk

,

hunne onderdanen, hunne gemeente

^

hebben, die zy als tyrannen beheer-
fchen: — dan is de zin kraclitig, en
heeft die fraaije eigenfchap eener punt'

fpreuk; de fyne en bedekte al/ujie op
de oude gefchiedenis.

"Die van den weg der deugd af-

',, dwaalt , zal niet ilechts op aarde

y, geen rust hebben ; maar ook niet in

5, bet toekomende : —• wanneer hy rusten

,, zal in het graf , zal hy zich vinden

„ by die oude rustelooze gewelde-

„ naren , en behooren tot hun on-

„ deraardsch koningryk : — hy zal

^y rampzalig zyn met en onder hen"

!

Nog ilerker Ipreekt de tweede
plaats, die wy vinden job XXVI: 5.

waar onze Nederduitfche vertaling by-
na onverftaanbaar is : "'de dooden zul-

5j ien geboren worden van onder de wa-

5, teren, en hare bewoners", Wy moe-
ten ten minden lezen, de dooden krm'
pen voor hem weg: want hetzelfde He-
breeufche woord (dat baren , geboren

•worden , beduidt) beteekent ook ba»

icnsvjce'én gevoelen; v^cgkrimpen met den

angtt
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1

üngst êerier barende vrouwe. Maar nog
i^ekefder moeteh wy het v/oord DOO
DEN {REPHAiM)y ZOO wy cenigfins jor's

oogmerk willen treffen , door reu-
zen vertalen. De LXX, hebben hie^

yiyamqx en de Griekfcbe over^ettet

SYMMACHUs, beide op deze, efi de
aangehaalde plaats uit de spreuken ,

Q>soixoiXoi ' Godbejlryders, job wil eene
allerflerkfte teekening geven van
GODS macht en grootheid: waarvari

het oogmerk is, om eene even voor-
gaande fchildery van GODS maje-
steit , door Bildad gegeven , ver je

overtreffen. Hy begirft met het doo-
denryk , en zegt : "zelfs de reuzen ,

„ de tyrannen der onderaardfche wae-
„ reld, krimpen voor hem weg met den

„ angst eener barende vrouwe''* ! In de-
zen aanhef heerscht het ftoutfle en
verhevenfle gevoelen: dit merkt zelfs

de koelzinnigfte lezer: — doch een
aandachtige merk tevens, dat die

ftoute byna geheel afliange van hec
woord REUZEN.
En deze zin word nog duidelyker

bepaald door het byvoegfel van onder

LI 2 de^
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de wateren : want hier worden wy tér-

Hond gewezen op de wateren van den
zondvloed , waaronder deze gewelde-
naars begraven liggen; waarmede zy
weggefleept waren naar het hart der
aarde, toen deze wateren de opper-
vlakte des aardbodems weder verlie-

ten. "Voor GODS aangezicht krim-

,;,
pen, in het hart der aarde, de oude

,_, reuzen weg, van onder de wateren

,_, des grooten afgronds, die eens de
„ aarde hebben overdekt: zy, zoo

yj wel als hunne medebewoners, hun-

„ ne geburen en onderdanen , hun-

„ r\Q gemeente in dit doodenryk"!
Het is dan ontwyfelbaar , dat het

woord REPHAiM niet flechts in 't alge-

meen SCHIMMEN uit het doodenryk', of
meer byzonder schimmen der ver-

doemden: maar dat het ook allerby-

zonderst de schimmen der oude reu-
zen beteekene. En indien dit waar
is, zal men my lichtelyk toeftemmen,
dat die beteekenis ter dezer plaats by
JESAIAS het allerbeste vleit: en dat de
aanfpraak tot den Koning van Babyion

aan geen e perfoonen beter kan in den
mond gelegd worden, dan aan de be-

ruch-
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ruchte geweldenaren der oude wae-
reld.

Laat my tot een befluit komen !
—

Zyn het deze perfonaadjes , die by je-

SAiAS het woord voeren: zeggen zy, dat-

de gefneuvelde Vorst hun gelyk was
geweest ; terwyl zy fpreken van een'

betnelftorm , een beftygen van den berg

der famenkomst ? dan meen ik hieruit

te mogen opmaken , dat de onge-
noemde , maar afgryfelyke , misdaad
der oude reuzen eene foprt van kryg
tegen GOD geweest zy, zoo ver die

konde plaats hebben: te weten, eene
poging om het Paradys te herwinnen;
en de verfchrikkelyke hoogtens te be-
ftygen, die het van hunne woningen
afzonderden.

Ik meen, dat wy hier een niet on-
duidelyk fpoor dier vermetele onder-
neming ontdekken ; gelyk ook van
derzelver uitflag: — dat zy door de
ALMACHT , als het ware, uit den he-

mel werden nedergeliort, en van hier
hunnen naam nephilim , nederge-
PLOFTEN , verkregen hebben by het
nagcflacht: — eindelyk, dat hieruit de
AA LI 3 be:
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bekende hemêlstorm in de Fabelge-

fchiedenis moet en kan opgehelderd

worden

!

En dit was het oogmerk dezer klei-

jie bydrage tot de gewïde Uiterkunde,

t

AAN:
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NIEUWE HANDLEIDING

OM DEN LOGARITIIMUS voor ee^

NIG GEGEVEN GETAL NAAUKEURUJ TE

VINDEN TOT FEERTIEN hF.TTV.-

REN BOVEN DEN INDEX:

DOOR

Ma K, IC REIT Z.

S 29. [5y de voorgaande vrrhaK'

DELING (geplaatst in het XL Deel der

WKKKK^van dit GENOOTSCHAP,
bL 423—454.) en waarop deze toe ver*

volg dient, deed ik toezegging, om
nader, zoowel de gronden der toen

opgegevene nieuwe behandeling -y
als

de redenen van de onvoldoendheid der

GEWONE manier, te zullen mededee-

leti: — gelyk ook, om by die gele-

genheid aan te wyzen, hoe van die-

zelfde verbetering gebruik konde wor-

Ll 4 :^en
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den gemaakt, ter naaukeuriger bere-

kening van de hoekmaten of Jinus

;

mitsgaders tot vinding van de natuur-

lyke getallen voor gegevene logari-

thrrJf tot veertien talletteren. Thans
voldoe ik aan beide die beloften ,

door gemeenmaking van dit aan-
hangsel.

§ 30. Hiefomtrent zal ik die orde
houden: dat by eene eerfte jfdeeling
(van $ 31. tot $ 42.) aangetoond wor-
den de REDENEN, waarom de gewone
manier der berekening van gevraagde
kunsttallen niet in allen opzichte 'vol-

doende KUNNE zyn; en dus gebrekkig

MOETE wezen: by welke gelegenheid

de middelen ter verbetering, als van
zelve, onder 't oog zullen komen:
— terwyl ik, in de tweede jfdeeling ,.

(5 43—ö ^O') G^" weinig nader denke
voor te dragen , den aard en oor-

fprong der verbeterde manier, te vo-

ren by my opgegeven. — De derde

jiFDEELiNG (in $ 6 r
—

§ 70.) zal het ge-

bruik doen zien van die handelwys

,

om de hoekmaten, zoo in natuurlyke

getallen, als in logarlthmi, naaukeuri-

ger dan anders te berekenen. — Ein-
de-
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delyk fchikke ik de vierde afdeeling
(van § 71—ö 80.) om den weg aan te

wyzen, langs welken men (insgelyks

door voorafgaande verbetering der
eerfte verfcbUletï) voor alle opgegevene
logarithmi het daartoe behoorende na-

tuurlyke getal vinden kunne > zelfs tot

14. letteren.

EERSTE AFDEEiLING. '

De onvoïdoendbeid der gewone wyt .

om den logarithmus voor een gege-

ven getal te vinden , aangetoond,

§ 31. Hiertoe is alleen noodig, dat

ik het kortelyk opgegevene in § 7. der
voorgaande Verhandeling {bl. 43 1 .) als-

nu een weinig breeder verklare.

De gewone berekening toch berust
op eene vooronderftelling , dat de /a-

gartthmi der deeltjens, welken men be-
geert in te voegen tusfchen de kunst-
tallen voor « en « -f- I (die wy eens
vooral Z en £ + ^ zullen noemen)
even als in de natuurlyke getallen een,'

aritbmetifcben voortgang houden : zoo-
dat men het verfchil der beide logari'

LI 5 tm€tl

V
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tbrnetiy oi Ay flechts behoeve te deelen
door den noemer der in te lasfchen

proportionéien; vermeenigende vervol-

gens dien quotiënt met den teller der
breuk.

§ 32. By voorbeeld. Indien men
tusfchen « en « -f- i negen evenvér-

afftaande getallen (numeri aequidiftan-

les) wil invoegen; en dus de kunsttal-

Jen begeert voor « + iê : « + ï§ • 'ï + ïI

enz. tot« -{- ,§: wil men, dat het ver-

fchil A gedeeld worde door 10 —
want de afftand tusfchen de getallen

« en « 4- !• is nu in tienen verdeeld.

Om dan het kunsttal voor n •\- ji tQ

vinden, voegt men 7^ A by L. Dat
Toor ;* -{- T§ oordeelt men te beftaan

uit L en tweemalen dat tiende yan A
(of L -^^ é A) enz. Zulks de logar,

voor « 4- T5 zoude zyn L H- ïI A.
Dus verkrygt men , naar die reke-

ning, in orde deze kunsttallen: (w+ fO

X + tè ^: (« -f r!) /. -f- x§ A: (n + 4)
L^jlA: (« + ,0 L-^-^A enz, tot

(« 4- )i of « -f T)X + ï§ -^ dat is Z+ -r^:

alle welken onderling, zoo wel als hun^

ne natuuriyke getallen, evenvér van

«Ikander ftaan; en dus eene teikundige

reeks
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reeks opleveren , welker termen fel*

kens een verfchil geven van 73 ^,

^33. Dat evenwel die vooronder*
ftelling handtastelyk mis zy , moet
aanftonds blyken : 200 men flechts op
't oog houdt, dat het verfchil tusfchen

twee kunsttallen in de daad zelf eeri

kunsttal zy; en wel van cene oneigen*
lyke breuk: (dat is, die grooter is dan
de éénheid:) ontftaande uit de deeling

van het grootfte der gegevene getallen

door het kleinere.

§ 34. Stel eens (om door een voor»
beeld meerdere duidelykheid te ge-
ven) dac « = 5 zy ; en dus «-{-1=6;
tusfchen welken men negen gelyk-
ftaande deeltjes wil voegen: namelyk
5ïs» 5ïa, 5ér enz. tot gj^. Nu zal het
verfchil tusfchen de logaritbmi voor 5
(of 5:0]^ en 5:1 juist het kunsttal we-
zen van fé = i|^. Dat tusfchen 5:1 ea
5:2 = log, ff of ijf. Tusfchen 5:2 en
5:3 is 't verfchil gelyk aan den lagar.

voor II 5= I5I enz.

Maar, gelyk het zeker is, dat I58

grooter zy dan ij|: dit wederom meer*
!4er
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der dan Tyf enz. even zoo moet ook
noodwendig de logaritbmus van dien
cerften breuk (of de differentie tusfchen

50 en 51) grooter zyn, dan die van
den tweeden (of 't verfchil voor ^i en
52): deze insgelyks grooter dan het
kunsttal des derden (oi diff. 52 en 53):
enz. naardien de logaritbmi telkens met
de natuurlyke getallen , offchoon in

cene andere evenredigheid, in waarde,
lyzen of dalen.

§ 35. Hieruit blykt dan ook van
zelve , (en dit was het andere lid der
bevorens by my opgegevene reden ,)

dat deze verfchillen eene foort van
afnemende wiskundige reeks vertoonen:
welker termen bygevólg met geene
Diogelykheid van gelyke waarde kun-
nen zyn; maar in den aanvang het
groot/Ie MOETEN wezen, en van tyd
tot tyd verkleinen. Dierhalve Ijegrypt

men ook aanftonds, dat het verfchil

der kunsttallen voor n en n -\- ~,^ niet

Hechts zy -,1 j1: maar nog iets daarbo-
ven. Dat tusfchen ;2 -{- ^i en « + ï§ is

wederom meer dan -é A: doch niet

zooveel als in 't voorgaande; — en
dus
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dus t'elkens in 't vervolg altyd minder:
zoodat na ; + ï3 de eerfte verfchülen

reeds beneden ji A worden \a\

5 36. Met andere woorden: de^«^
fte verfchillen hebben gedurig weder-
om (zoogenoemde) tweede verfchillen:

die insgelyks aan eikanderen niet ge-

lyk zyn ; maar gelegenheid geven tot

derde verfchillen : — ja , hoe meer
men de logaritbmifcbe X^. breuk (of de
getallen achter den merkletter ftaan-

de) begeert uit te ftrekken; zoo veel

meer gelegenheid bekomt men voor
vierde f vyfde, en volgQvide differentien.

Nu ziet men duidelyk, dat het ver-

zuim dier tweede , alsmede (daar 't

noodig zy) van de derde of volgende
verfchillen : en bygevolg het niet me-
derekenen van 't gene eik eerlle ver-

fchil metterdaad grooter is dan ï§ A:
juist veroorzaken moete , dat de
kunsttallen , volgens den gewonen
weg gevonden wordende , Jlecbis voor
een g^eker getal letteren naaükeurig

zyn;

[(?] Om dit, met een' opflag van liet oog, te vat»

ten : zie men llechts in het tafeltje , hieiachter § 45.
voori^efteld : of dai in § 50. kolom T,
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zyn ; maar over 't geheel genomen nood-
wendig TE KLEIN moeten we^en.

537. Om nu te bepalen , hoevér
«oodanig gevonden kunsttal voldoen-

de zal zyn ? merke men vooraf aan

:

dat , gelyk het eer/ie verfchil der /o-

garitbmi voor « en « *f ri (dat ik a zal

noemen) iets meer is dan ^ van -^ (of

het ie verfchil tusfchen « en « -[- i) —
200 ook het tweede verfchil tusfchen

w > « -h ïö, en « 4- tl ('t gene ik b heet)

iets grooter zal zyn, M dan éö van B
(of het 2^. verfchil der log. voor «,
K -f I , en « -f 2.) Het 3»; verfchil ^

zal iets meer bedragen, dan 751^ C. En
zoo t'elkens by afdaling in tienen: na-

melyk d ^ -^ésö D 4- x: vervolgens

e^^éosE-^-y: enz.

ö 38. Thans zal elk (zoo ik ver-

trouwe) al aanftonds vatten : eerst: dat

by vcrwaarloozing van de tweede dif-

fêr. zooals in de gewone manier ge-

ichiedt, het kunsttal niet verder juist

kan

[^] Men vergelyke hiermede 't gene vervolgens in

^48. zal worden gezegd: als 't welke, voor zoo
Veel nood , tot opheldering van het hier geftelde die»

nen kajt.
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kan wezen, dan tot op die letter, (ja

zelfs , naaukeurig gefproken , nog ééne
minder,) waarop het honderdfte ge-

deelte van het tweede verfchii B be-^

gint te werken. \

ö 39. Men befpeurt dus ook: ten

tweede : dat het getal der letteren

,

welken voldoende zullen zyn , afhange
van de plaats, alwaar de tweede diffe'

rentie haren aanvang neemt. D^ze,
nu kan gemakkelyk bepaald worden:
zoodra men opmerkt, dat het eerfte

verfchii doorgaans [cl beginne op de
zooveelfte cyfer der logarithmifcbe X^.

breuk ; en dat 'er bygevolg zoovéle
nullen, min één, moeten vooronder-

fteld

[r] Ik zeg doorgaans : want , ingevalle de voorfkr
letteren van het natimrlyke getal boven de 434 zyn

,

ki-ygt de eerfte differentie der hgnrithnü reeds zoo-
vele nullen vóór zich, als het gegevene getal zelf
letters heeft.

Ik hoiuie het gezegde in deze §, kortheidshalve,
zonder voorafgaand wiskundig betoog, voor eene be-
\Vfezene waarheid. Ttvyfelt iemand echter daaraan

,

hy lla fleclits de eene of andere kgarithmusVsS^^
op, die van eerile verfcliillea voorzien is; het oog
zal hem overtuigen: — hy trekke, waar hy wil,
twee achtereenvolgende verfchillen van elkander: hf
zal by ondervinding ontwaar worden , dat het twee-
de verfchii, volgens de hier gedane ppgaaf, Veg'wïï
en aoo wyders.
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fteld worden vooraf te gaan; als 'er

talletteren zyn in het natuurlyke getal.

Het tweede verfchil heeft nogmaals
zoovéle nullen meer, en dus het dub-
beltal, vóór zich. Het derde op nieu
een gelyk getal nullen daarboven: —
en zoo vervolgens.

5 40. Wanneer men nu van het
gegévene getal, welks logarithmus ge-

zocht word, vier letteren (volgens $ 5.

der yerhandeling) affiiydt, om als een
heeltal te dienen; zal de eerfle diffe-

rentie tusfchen de kunsttallen, voor
dat heeltal en het naastvolgende, be-
ginnen op de 4^ ; en het tweede ver-

fchil op de y*: of 8 ; letter. Dus heeft

sis daarvan reeds op de 9-. of 10^; let-

ter invloed: en bygevolg zyn Hechts

de acht of negen eerflen naaukeurig.

5 41. Indien 'er ï;y/ letteren afge-

Cieden worden, heeft het eerfte ver-

fchil 4 ; het tweede 8 of 9 nullen vóór
zich : en ii^ hiervan werkt bereids op
de 10^; of II*: letter: zulks alleen ne-

gen of ten hoogfte tien der eerflen juist

zyn: — even als te voren in § 7. was
aangemerkt,

5 42:
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§ 42. Ik vleije my, dat niet alleen
de oorzaak, waarom de gewone manier
onvoldoende is , hieruit genoegfaami
blykbaar zy geworden : het verwaar-
LOOZEN namelyk der tweede verfchil-
len: — maar dat oojc, evendaardoor,
een oplettend Lezer hchtelyk zal be-
vat hebben, hoe het gebruikmaken
van die tweede verfchillen zoodanig
jSiedrek verhelpe: — en hiertoe ftr^C
juist de verbeterde handelwys.

TWEEDE AFDEELING.
De oorfprong en gronden der verbe-^

TERDE handelwys opgegeven,

§ 43. Men herinnere zich, hierom-
trent, het gezegde in 5 3. der Verban-
deling: dat die verbeterde manier te
houden ware voor eene ontwikkeling
en toepasfmg van een' regel, door
BRIGGS , in het voorwerk zyner loga^

ritbmïfche tafelen , (onder den naam
van Arithmetica logaritbmica bekend,)
Cap, XII. pag. 24—26. opgegeven,
om de logaritbmi voor de negen ge-
-r/r. DREL. M m lyk-
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lykafllaande natiiurlyke [d] getallen

tusfchen n en « -|- i naaukeurig te vin-

den tot 14 letteren: — en zulks, zoo-
wél voor allen naar orde achter eikan-

deren; (welk gedeelte wy voor het te-

genwoordige eigenlyk op 't oog heb-
ben ;) als voor één van allen op zich

zelve, naar believen.

g 44. Ik diene dus, in de eerfte

plaats, dien regel voor te ftcilen: wel-

ke hierop uitkomt.

"Neem het veffchil der Jogarithmi

yy van twee getallen « en « -f- 1 • bene-

„ vens het middelbare tweede ver-

^, fchil : dat is (gelyk wy hiervoren

„• meermalen zagen) de helft der fom
j, van de differemien tusfchen het ge-

„ mel-

[_d'\ In de Franfche vertaling (door vlacq te

Gouda uitgegeven ïn 't jiutv 162S.) is , zoowel dit

Kil*: ^ als liet volgende XIII', Hoofddeel, uitgela-

ten : waarlchynlyk , oui dat zy tot het plan , vol-

gens 't welke de tafelen alleen tot 10 letteren wcr-
*lcn uitgewerkt , en op dien voet de ontbrekende

70000 kunsttallen Wiiren ingevuld , niet zoozeer
nooaig konden gerekend wordei7. Evenwel beklaag-

de BRiGGs zich fl;ei-k , over die en andere verminkin-

•gcn, in het roorwerJ' zyncr trigoiiometrifche tafe-

len, of de bekende Trigonometria Brhannica (on-

der-het opzicht van VLACQ zelve gedrukt te Gouda :

IÓ33O Caj>. XlLpag. 37.
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,, melde eerfte verfchil , [e] met het

„ naastvoorgaande en naasEvoigen*

„ de.

,) Vervolgens multipUcêre men dat

„ middelbare verfchil, naar

„ orde, met de getallen in

„ het nevensgaande tafehj&

„ vervat.

„ Na de drie achterfte let-

„ ters der' üitkomften afge-

„ fneden (en dus dezen door
„ 1000 gedeeld) te hebben,
„ moeten de vyf eerfte over-

„ fchotten by ^ der eerfle

^y differentie gevoegd ; doch de vyf
iy laatften daaraf getrokken worden.
„ Dan zullen , door deze nadere

„ üitkomften, naar orde aangewezen
„ worden de achtereenvolgende ver-

„ fchillen der logarithmi, voor alle de
5, 10 tusfchentallen van n af tot n -f- i.'*

5 45. Diis verre

Mm 2

de regel van
BRIGGS.

\_e\ Dit is echter alleen noodig voor getallen bene-
den de 20000 : om dat alsdan de derde diferentie te-

' veel verwaarloosd zoude worden : (zie hiert'oven

% 36. en volg.') — doch omtrent getallen boveri de
90000. zullen de tweede dinerenden zelven der kunst-
tallen al aanltonds nagenoeg gelyk zyn; eu dus gesa
jcierkbaar derde verfchil opleveren.



548 K. K. REITZ 5 AANHANGSEL TOT

BRiGGS. Zoo men nu , ingevolg-e

daarvan , heC eerfte veriSchil tusfchen

« en « -f I noemt A) en het middel-

bare tweede verfchil M : vertoonen
zich de onderfcheidene eerste diffe-

rentten voor de kunsttallen der neti;en

tusfchendeeltjes, naar orde, als in hec

volgende tafeltje.

tLislclien zyn <ie ecifte

veifchillen

10 '-'
' looo -^'-'

I ^7 _L 3S_ /l-/
Tö /-' T ïöïö ''^

T^ ^ + xlêö ^1^

Tè^~ï55ö ^"ï/

_i ^ is- 71/
lO-'-' lOÜO

_L y^ ?<•_ il/

_i ^ 3s:_ j/
I o '-' I o o o -^

xo -" "~~ looo -^'-'

diB (Ie tn'eeth.

verlcliilkn overal

Ö 40.
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§ 46. Dewyl na die groote Wis-
kundige zich vergenoegt met de en-

!m|le opgave van den regel , en het

.

byorengen der noodige voorbeelden;,
zonder den oorfprong, of (zoo men'
wil) het bewys daarvan aldaar voor
te dragen: — zal ik, alvorens dien
regel op myne handelwys toe te pas-

fen, tot beter verftand daarvan, het
eene en andere laten voorafgaan, no-
pens de eigenfchappen, en betrekkin-

gen op eikander , van de verfchillen

der kunsttallen voor n en n -{- i : en
die voor hunne tusfchendeeltjes « -{- lê,

n -j- ï§ enz. — om dus op eene (mag
ik zeggen) mechanifche wyze , en als 't

ware by inductie, of betoog [ƒ] a pO'

Mm 3 fie-

[ƒj Het wiskundige betoog a priori van dezen re-

gel , zoo het ffevcrgcl werd, was anders niet moei-
lyk ; als vloeijende van zelve voort uit de bekende
oneindige reeks , door onze latere wiskundigen uit-

gedaclit, om de difereniien der kunsttallen, welüen
rnen tusfclicn twee anderen wil invoegen, aan te wy-
zzw ; namelyk

(.^+i=f5+!Z£X~C enz.) p
2 23

waarin A^ 5, C, de eerfle, tweede, en derde ver-

fchillen afbeelden , tuslclicn de kunsttallen voor n ^
« + I , ö -f- 2 , « + 3 , twz. — terwyl p beteekent
het propoi tionék deel , of de afftand in eene tiende-

breuk
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fteriori y den regel van bp.iggs, door
middel van een (naar goedvinden) aan*j

genomen getal ïn plaats van n: en bfi-'

gevold in een bepaald voordel : te

ontwikkelen en te verklaren; ten ein-

de dezelve , zonder diepzinnig over-

denken, door het enkele gezicht biyk-

baar worde.

§ 47. Men neme dan , uit briggs
tafelen y het eerfte verfchil A tusfchen

de logarithmi voor twee getallen (n en
^ 4" O boven de 9000. naar believen:
—^ ftel eens 9877 en 9878 — alsmede
die der kunsttallen van het naastvoor-

gaande ennaastvolgende getal, 059876
en 9879 — voegende daarnevens hun-
ne tweede verfchillen. Van de fom
dier laatften neme men de helft, om

eene

hreiik tüsfchcn het gegevene getal «, en datgene,
waarvan men den logar. begeert: '— en dus i—p
deszelfs compkmevt.
Doch ik verkies zulks niet: deels, devvyl zooda-

nig betoog voor minkuadigen misfchien niet genoeg-
faaoi duidelyk zoude zyn ; deels en voomamelyk , om
dat ik tevoren de nieuwe of verbeterde manier be-
PA\LDELYK hcb Opgegeven, als voortvloeijende «/V,

en Iteunende op, eenen regel van briggs: — gelyk
ik ook , in de daad , aan de voorgemelde oneindige
reeks, by het opflellen der Verhandeling, uiet ge-
dacht heb.
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1

eene differentia fecimda media te erlan-

gen: noemende die i^. :'

Insgelyks fchryve men , alvorens

,

uit de tafelen, de eerlle verfchillen der

lo^aritbmi voor lo n (hier derhalve

98770) en eenige volgenden; bene-
vens hunne tweede differentien : dis

wy door b aanwyzen.

By voorbeeld:
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5. 48. Wanneer men nu beide de-

ze tafeltjes met elkander vergelykt

,

ziet men dadelyk: — niet alleen, dat

de tweede verfchilien b nagenoeg gelyk
zyn, namelyk tusfchen 4451 , en 4452:
(want de laatfte of 1 4*^. letter is , in

BRIGGS tafelen, meestal zwevende:) —
maar ook dat b veilig gerekend moge
worden op -,is van het middelbare ver-

fchil yJ/, zynde 445i|.

Dierhalve, het eerfte verfchil tus-

fchen 98770 en 98771 noemende ai
zal de volgende eerfbe differentie tus-

fchen 98771 en 98772 wezen a — -,i^

M: — die voor 98772 en 98773 = a
•—

i§s M: enz.

ö 49. Voorts is het zeker, dat de
fom van alle de eerfte verfchilien , die

*er vallen tusfchen de logarithmi van
10 n tot 10 fï -{- 10 (hier 98770 en
98780) juist de differentie moete ople-

veren der kunsttallen voor 98770 en
98780. Maar dit verfchil (gelyk elk

weet) is volmaakt hetzelfde met dat
tusfchen de logarithmen voor « en « -f i

(of 9877 en 9878) 't gene vf^ in § 47.
noemden A,

S 50.





tot bladz. 553.

R X

i
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§ 50. Daar nu de waarde van Ay
alsmede die van My bekend is: vin^
den wy ook, door eene eenvoudige
ftelkundige vergelyking , de waarde
van a: biykens het nevensitaande ta-

feltje: waarin de kolom S de eerfte ver-
fchillen bevat der logarithmi voor de
getallen in kolom R ftaande.

Deze gevondene waarde van a in
plaats daarvan {lellende, verkrygen
de verfchillen in kolom S die gedaante,
welke in kolom T word voorgefteld:
juist overeenkomftig met het tafeltje

^

naar den regel van briggs in § 45. op-
gemaakt.

ö 51. Doch , ingevalle men die
tien verfchillen niet afzonderlyk noodig
heeft ; en dus dadelyk begeert te we-
ten , wat het verfchil zy tusfchen het
bekende kunsttal van 10 «, en dat van
een der tusfchengevoegde deelen p,
welken in kolom V daarnevens zyn
aangeteekend: behoeft men flechts de
fom te nemen van de voorgaande ver-
fchillen, in kolom T geplaatst. Deze
vindt men in het nevensgevoegde Ta-^

feitje^ naast j>, in kolom ^
Mm 5 .552;
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,

' 5 52. De kolom X. vertoont diezelf-

de fo'mmen, in eene anaere gedaante;

namelyk gedeeld door p: om bepaal-

delyk te dienen tot het tegenwoordige
oogmerk, en dus den grondilag der

VERBETERDE handelwys aan te dui-

den.

5 53. Immers ^ wanneer men het

verfchil zoekt tusfchen delo^, voor 10 n

en 10 n -f i (of, dat hetzelfde is , tus-

fchen die voor « en « + lO zoodat het

froportionéle deel zy = lè of o: i zal het

tomplement (zie $ 9. der Verhandeling

[d'\ bl. 432.) wezen ï§ of 0:9. en de helic

daarvan J = röi of 0:45. Maar, dit is

juist het getal, waarmede, volgens

het tafeltje y het tweede verfchil M
vermengd moet worden , eer men het

by ^, of de eerHe differentie ^ voege:
welke fom vervolgens met p (hier = li)

vermengd moet worden. ^

5 54' Wederom: het proportionele

deel Hellende = ^i is het halve comple-

ment = i|: en dus 't zelfde getal, waar-

,mede, volgens ^0/0/73 X, het middel-

bare verfchil M is gemultipliceerd; ter^

wyl men de uitkomst, by -^gevoegd.

it ma-
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^ malen te Hemen, of raet p te vèrr

mengen, h€bbe. or
^-.rn.

§ 5S' Nog eens: &bö lïien den lo^

gar. wil vinden voor « + ?'• wyst de
tajel in § 50: kolom X, aan, dat des-

zelfs verichil met dien voor « is =s

Nu is tiö = 0:05 niets anders, dan
het halve vervulfel van j? of 0:9 , en dic

laatfte is wederom = p.

- ^ ^d, Gel^^k het dan, 200 ik ver-

trouwe, duidelyk blykt, dat deze ma-^

nier van berekenen alleszins voldoe»-

dè zy , om de verfchillen voor tus-^

fchengevoegde tiendedeelen te vindenj

evenzoolicht valt het betoog, dat

DIEZELFDE manier dienftig zy , om
ook de kunsttallen -voor honderdfle^

diiizendjle y en verdere deeltjens , te be-

palen.

Want, op gelyke wys als wy, hier-

voren, de X^ deelen tusfchen twe&

HEELTALLEN zochtcn ; kan men we-»

derom, tusfchen twee dier tiende-
deelen, tien nadere Ki deelen (dio

bygevolg, ten opzichte der beeltallen,

looften zyn) invoegen. j2

Stel
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Stel eens , tusfchen lo « -{- 2 en
10 « 4- 3 , dat is « -j- jê en w -}- yê (of,

naar onze tot voorbeeld genomene
getallen, 9877:2 en 9877:3) wil men
wederom negen gelykafftaande logari-

tbmen invoegen : namelyk /z + is + ik

j(of n -f- tsO « + ï§ + ï§3 (« + ïsO enz. tot

« + ï§ + ïl5 = « + tII (of n + ïl) dus,

volgens de voorgeilelde natuurlyke

getallen, 9877:21 tot 9877:3. Dit

verkrygt men pp even dezelfde wys. .

.0 57. Laat ons , ten dien einde,

het eerfïe verfchil tusfchen n + ïI en

n '\' i\ noemen oi,y en het tweede (want

hief is geene middelbare differentie

noodig ; daar zy telkens gelyk is aan

1S3 J'/) aanduiden met /S. Nu zal het

verfchil der kunsttallen voor n \- ,% en

fj -|- _^^ (of 9877::^ en 9877:21) volgens

5 50. kolom T wezen -i « -j- ^^ /3 of
.

(« -f ï^l /S) t3 — dat tusfchen 9877:21 en

9877:22 = (^ + -M /3) x5 enz. Waaruit

blykt , dat de rei dier verfchillen vol-

maakt overeenkomt met die in kolom

T zoo men flechts A verandere in sci

en M in §.

ö 58. Begerende nu den logarithm.

voor
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voor n -f- Taó (of 9877:27) voege ik al-

leen by het kunsttal voor « + is (of

9877:2) het verfchil tusfchen den log,

van dat getal en « + j§^ (of 9877:27)

:

't gene ik uit kolom X. vinde te zyn =3

(a+T^I/3)i?. • '
'''

Maar oi (of 't eerfte verfchil van 10

w + 2 en 1 o « + 3 ::^ « + ïê en « 4- ïl)

was, volgens kolom T :=^ é A •\' ^^ M:
en iS , of het tweede verfchil ^^ M,
Dus Tèl /S = ïöMö M, Bygevolg oc

-f,

rJI /S = ,1 ^ + :^/4o M: of (^ + ,^«| M) ,é.

En (« + Tlé/3) ïl = i§ö -^ + Têlêlö M'
hierby de log. van

^

» +\l of 9877:2
(zie kolom W.) - L + y% A + ^%%^ M
korat log. 9877:27 = i: + TÜ ^ + ïg§§§ö ^T^

zulks het verfchil, tusfchen dit kunst-

tal, en dat voor 9877 = L, wezen zal

lOJ ** '
I loooóö *'• •— V*'* i loüö *'* J löö»

ö 59. Nu is ^fs of 0:365 (met het-

welke M is aangedaan) juist het halve
complement van het proportionele deel
ï?^- of 0:27 — en men ziet nu duidelyk,
dat het onnoodig zy, om eerst heC
verfchil te zoeken tusfchen de logari-

thmi voor « en « -f k ï en daarna op
'

ïiieu
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ilieu dat tusfchen « + rl en « + ,-il:
—

maar dat men terfhond, in één e en de-

zelfde berekening, de differentie kunne
vinden tusfchen den logaritbmus voor
het heeltal n , en dat van » -f p (hier

9877 en 9877:27.) door het middelba-

re tweede verfchil Mto. vermengen met
het halve vervulfei des proportionélen

deels; en die uitkomst, gevoegd zyn-
de by het eer(Ie verfchil ^^ nader te

nmUiplicéren met het evenredige deelp.

§ 60. Deze behandeling ilemt dus
volmaaktelyk overeen met de door
my opgegevene verbeterde manier: aan
welker gronden hiermede genoegfaam
hcht is bygezet: — terwyl het (zoo

ik vertrouwe) onnoodig zal zyn, om
nogmaals te betogen , dat het gene in

$ S^. en volg. is voorgefteld omtrent
de honderdfte deeltjes , ook evenzoo,
op gelyken voet, plaats hebbe ten

aanzien der 1000']^^ en volgende X^
deeltjes : — daar alles uit dezelfde be-

i;ekening voprtvloeit.

DER:
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DERDE AFDEELING,

Hit nut ^fr VERBETERDE handeïwys

^

ook met opzicht tot de berekening

der HOEKMATEN {slNUS)

,

aangewezen,-

§ 61. Het zoude volftrekt overtol-

lig zyn, wanneer ik (thans) van nieus

opgaf: hoe men, door middel der
voorhanden zynde finuitafelen , de
HOEKMATEN , ZOO in iiatuurlyke als

kunsttallen uitgedrukt, berekenen kui>
ne voor een' gegeven' boog, die niet

dadelykin de tafelen gevonden word

:

— naardien de betiandeling volftrekt

gelykfoortig is, als op dezelfde gron-
den fteunende, met die, welke te vo»
ren , tot vinding der kgambmi , is

Voorgefteld.

§ 62. Alleen behoef ik te melden,
dat men, om hierin eenc naaukeuri-

ger berekening te doen , zich bedie-

nen moete van de grootere of meer «/>

febreide tafelen van dienzelfden wis-

undigen briggs, geplaatst achter zy-

ue Trigonometria lèritannica , na deri

dood van briggs uitgegeven door
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HENR. GELLIBRAND : te Gouda ïn 't

jaar 1633. — in welke tafelen de gra-

den NIET verdeeld zyn in 60 minuten;

MAAR in honderdfte deelen; wordende
de radius of flraal (anders Jinus totiis)

daarby gefield, in de natuurltke ge-

tallen , op de éénheid met 15 nullen

achter zich ; doch in de kunsttallen"

alleen op één met tien nullen, zynde
de merkletter of index 10: fchoon de
logarithmifche X^ breuk word uitge-

ftrekt tot 14 letteren.

g 63. Even weinig heb ik noodig, om
het nut en den voorrang der bevorens
opgegevene verbeterde manier van bere-

kenen , boven de gewone ; — ook
met betrekking tot de hoekmaten of
sinus: — breedvoerig aan te wyzen.
Want hiervoren (§ 36. en volg.) ii

betoogd, dat het gebrek der gewone
manier, (het verwaarloozen namelyk
der tweede verfchillen ,) — waardoor
geen meerder getal van letteren juist

is , dan ten hoogfte twee boven de
plaats, op welke de tweede differentie

begint, —- door deze verbeterde han-

delwys verholpen , en dus eene uit-

komst bekgmen word, die voldoend
is
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is tot twee oï drie plaatfen verder, dan
het begin des derden verfchils. Hier-
uit vloeit dan van zelve voort: dat de
HOEKMATEN, het zy uatuurlyke , het zy
in kunsnallen voorgefteld, wanneer zy
volgens de oude handelwys gezocht
worden, naaulyks tot 8 of ten hoogde
tot 9 cyfers naaukeurig zullen wezen;— daar die , op de nieuwe manier
verkregen, doorgaans tot 12 of 13. ja

fomtyds tot 14. letteren [g] juist zyn.

<5 64. Eenige weinige voorbeelden
zullen diérhalve ter opheldering ge-
noeg zyn: in welker voordracht ik,

kortheidshalve, (zonder thans de vol-

ledige bewerking op te geven) alleen

de uitkomften zal daarilellen.

2nv^ DEEL, Nn Eer-

[^] Hieromtrent dient men echter, voorzooveel be-
treft de hoekmaten in kunsttallen ^ (of log, ftnuum ,)
op 't oog te houden: dat, vermits in de eerlle

graden , tot de vierde of vyfde toe , de differsntiae

fecundae reeds op, ja vóór, de 6e letter j en de der-
de verfchillen op de 8e of 9e (ook vroeger) begin-
nen : diérhalve de logarithmus , op de gewone manier
gevonden , niet verder voldoende zal zyn , dan tot

6 of minder cyfers ; en die , naUr de verbeterde wys

,

zelfs ten hoogfte tot 10.

Wanneer dus de log. fin. voor zoodanige kleinere

boogjes tot eene meerdere juistheid gevorderd word;
zoeke men liefst de natüurlyüe hoehnaat naau-
keurig; en berekene daaruit, volgens het te voren
opgegevene, derzelver Kunsttal. Zie hierna § 70.
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Eerfie lioorbeeld:

5 (i$. Men begeert den sinus, zoo
in natuurlyke getallen , als in een' lo*

garithmu$ uitgedrukt, voor den boog
van 42°:ooi04. of 42 graden, 3 fecon-

den , 44 tertfen , 38 quarten, en 24
quintcn.

Eerst zullen wy den tmtuarlyken;

dan den io^r^anthmifcben, zoeken.
Voor den eerden vindt men in de

tafelen de navol<Tende verfchillen

fin. nat.

4i°:99

42°:oo

42°:oi

42°:o2

eerfte

12.97134-31021

12,96930.48137^

12596726. 61303

tn'eede

P= :io4

203.82884 compl. 895
C z= 1443

203.86834

407.69718

JSI := 203.84859 met C ver-

mengd
komt 91.32417
12.9Ö930.48137 = A

12,97021.80554 =: D met P

geeft - 1,34890.26778
by - 66913,06063.58858 = y?«. 42°

dus - 6Ó9 14,40953.85636 voor fm.
42°:ooio4
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5 66, Om nu de logarithmiJch£ hoek-
maat voor dienzelfden boog te vil-

den, neme ik uit de tafelen

log. fin.

4i°:99

4a°:oo

4a°:oi

4a°:o2

8,4i977'45i?

8,41681.9791 A

8,41386.6210

2-

-J, dif.

295.4726

295-3581

590.8307

P en C zyn
alsbovca

295-4153 ï= M
«Ml i^/ met C geeft * - 132.3461 gevoegd by

A ==: 8,41681.9791

8,41814.3252 = D vermengd

met P komt ^ - 87548.6898
hierby - 9:82551,08951.7436 = log. fin. 42"*

zoo heeft men 9:82551,96500.4334 voor de gevraag-
<le Isgarithm'tfche hoekmaat.

Tweede voorbeeld,

Ö 67. "Welke is de hoekmaat, in

^, natuurlyke getallen" (want voor dea
logar, zal, naar ik denk, nu geen na-

der voorbeeld noodig zyn) " voor

V den boog van 7f:c)g^6, of 77 gra-
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yydetif 59 minuten^ 56 fecufiden, 15
yj tertfen, 21 quarien, en 36 quinten"?

tiai. fin.

77°:98

77'':99
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denjtnus naturalis, voor een' boog van
T 7°:99896. of 1 7 graden met evenzoovele
kleinere deelenais in het i/. voorbeeld.

Jin. nat.

h dif.
I7°:98

I7«:99

i8°:oo

i8°:oi

.16,60047.89714

1 6,59953-8 1574-^

i6,59859-öS379

//. diff'.

P en Cals

94.08140 in het

tweede

94.13195 voorb.

188.21335

94.10667 = M
dit, met C vermengd, geeft 4.89355

by 16,59953.81574=^
16,59958.70929=,

O

met o:89ó=P

komt 14,87323.0035a

30885,09989.93373 =y?«. 17^:99

fin, i7°:99896= 3o899,97.Si2.93725
by //;7. 42°;ooio4=669i4,40953.85636 (zie, §65)
komt (voor —

fin. 77°--99^9^') 97814,38266.79361 (zie § 67)

Nn 3 § 6g,

Hier nu is , in het eerfie voorbeeld
,
gevraagd naar

4i°:ooio4d£ hoekmnat des boogs van _ . ^
In dit derde begeert men die van - - 17°. 99896

famen - 60°
Maar een boog van 77°:99896, wiens hoekniait by

het tweede voorbeeld was berekend, verfchilt juist

met den nu opgegeven' 60" , en moet dus gelyk zyn
'aan de /ow d^v finus in het eerfis en derde vooib:cld.
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ö 69. Tot flot, nopens deze ö/ö^<?/^-

Jhg, Itrekke een

Vierde voorbeeld:

"Om de boel'maten , zoo in na-

5, tuurlyke als kunsttallen , te bere-

^y kenen voor een boogjen van 37 fe-

^, curideriy 28 quinteuy en ééuQ fext: —
,, of o°,oio27,78i38.o744"

o°:có

0°!0I

o°:oa

0^:03

1* verfch,

17,45329-24313

17,45329-18996

17545329-08363

2-

a*

P=2:o2778i 380744
5317 :97222 compU

C;=:48óu
10633

15950

7975 i1/X Cis 3877
by ' 17,43329.18996=: y^

i7,45329.22873=Z)

*t gene, met P vermengd, uitlevert

48487.65583
voeg hierby 17,45329.24313 zz-fin. o°:oi

komt 17,93816.89896 voor den ge-

vraagden: die tot op de 14e letter juist is [/]; devvyl

het derde veiichil eerst met de 12e cyfer begint.

ö 70.

[/] Tot bewys hiervan kan dienen de berekening

dezerzclfde hoekmaat , uit den grond ; te weten
Vplgcus den regel van keill:

giN, ARC. «;=;<? — I «2 + tl? ^* &C.
Nu
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§ 70. Indien men nu voor ditzelfde

boogjeii de logaritbrnifcbe hoekmaat uit

de Jinustafelen wil berekenen, zal de
uitkomst zyn: - - - - 6:25743,70 enz.

waarvan reeds de derde letter der X^ -

breuk te groot is, uit hoofde van het
vroege begin der differentien. Dus
zoeke ik den naaukeurigen logari»

thmus liever, volgens § 63. aanteek.[g\,

uit den bovengem. natuurlyken Jinus:

17,93816.8989
/op-. van

1'. clif.

17937

17938

17939

17940

2,42115.3907

2,42101.8937 A

2,42088.3982

^. dïf.
P: 1(5899

13.49-0 83101 compU
C':4 "15503

13-4955

26.992,-

13.49625 M X C

komt 50278
by 2,42101.8937 = A

dus 2,42107.4215 =: Z) : 't gene

,

Nn 4 met

Nu is hier a =: 0:00017,93816.90846,79.217
dus «3 ;:::; ^ii^^ioGs^

en J «3 =: 962,01775
afgetrokken van a == • 17,93816.90846,79217.

blyftvoor ^Qn Jinus 17,93816.89884,77441
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inet P vermengd, uitlevert . . 4091;:;.7332
waarby gevoegd log, 17938= 25.-i77i4o'9'^«7889

komt .... 6:25";77,''i f '0.5221 voor

den iiaaukeurigen hg. /in. van o°:oio27,78938.o744.

VIERDE AFDEELING.

Voor een gegeven kunsttal van 14
letteren het natuurlyke getal

naaukeurig te vinden.

§ 71. Die de voorgaande Verhan-
deling genoegfaam begrypt, zal ook
lichteJyk vatten: dat de alsnu te doe-

ne bewerking niets anders zy, dan
het tegenovergeftelde met die , van
welke men zich bedient, om voor
het natuurlyke getal deszelfs Icgari'

thmm te vinden: — en dat (by gevolg)

de berekening, welke te voren door
tnuhiplicatie gefchiedde, hier door di-

rnfie word verricht.

§72. Want, gelyk men bevorens,
het BEKENDE proportionele deel P, van
het zoogenaamde heeltal , vermen-
gende met het verbeterde eerfle ver-

fchil Df tot uitkomst verkreeg het

daar onbekende verfchil V tusfchen

deïi
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den logar, van het heeltal (of Z) en
den gevraagden: — zoo fpreekt heC
van zelve, dat wanneer F wederom
door D word gedivideerd, de uit|comst

geene andere kan zyn , dan het even-
redige deel P: dat juist in het tegen-

woordige voorftel ONBEKEND is.

Of: om dit in eene ftelkundige form
voor te dragen: gelyk volgens § $,
{in V XI^ Deel bl, 428.) de vier even-
redigen waren

i '. D i : P : y
zoo is ook, by omzetting,

D '. i i: F : P

Ö 73. Hieruit vloeit van zelve voort
deze eenvoudige regel;
"Men fubtrahêre van den opgege-

„ venen iogarithmus (zonder ook hier,

„ vooralsnog, deszelfs index of merk-
„ letter in acht te nemen) den naast-

„ kleinften, welken men in de tafe-

„ len van briggs vindt".
Laat deze L; en het overfchot (of

het yerfchil , tusfchen 't gegevene , en
het in de tajel opgeflagene, kunsttal)
F genoemd worcien.

''Men fchryve vervolgens (even als

Nn 5 ,,\>%
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;, by voorgaande bewerkingen) de
„ verfchillen op der kunsttallen L en
„ het volgende; alsmede het naast-

,, voorgaande en naastvolgende. De
yy helft der fom van de tweede ver-

„ fchillen = M, vermenge men insge-

„ lyks met het halve vervülfel [A] van

„ Dit, gevoegd by het eerfle ver-

5, fchil Ay geeft ons het verbeterde

„ verfchil D: waardoor alsnu het

„ overfchot V moet worden gedeeld^

„ Deze uitkomst zal dan het pra-

„ portionêle deel, of de volgende let-

„ ters , van het zoogenaamde heel-

„ tal, door den logaritbmus L uitge-

„ drukt, opleveren".

Alle die talletteren nu, naar orde
achter eikanderen geplaatst, vertoo-
nen het gevraagde natuurlyke ge-

tal: — terwyl de index van den ge-

ge-

[^j Dewyl nu de naaukeiirige waarde van P , dat

juist hier gezocht word, vooralsnog onbekend is,

moet men zicli met een nabykomend getal behelpen.

''Hiertoe fnyde men, zoo van f^^ als van de onver-

5, beterde dijferentie A ^ zoovele letteren af, dat A
5, vooraan behoude 5 ofó cyfcrs : — deel hievmede

„ de overgeblevene letteren van /^." De uitkomst

2al voldoende zyn , om voor P gebruikt te worden.
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geven' loganthm. doet zien , hoevélen
dier cyfers als heeltallen aangemerkt;
en de overigen als eene X*^. breuk der-

zelven befchoud moeten worden,

§ 74, Om ook dit met een voor'

beeld op te helderen, ftelle men ge-
geven te zyn het kunsttal

6:1554^,90^91-9351

wiens waarde men begeert te weten
in natuurlyke getallen.

De naastbykomende logarithmus ,

welken men uit de tafelen vinden
kan, is die voor 14271.

of : 1 5545,4406 1 . 3957 Dit afgetrokken

van den gegeven' : 15546,90691.9351

laat tot oveifchot 1,46630.5394=:^

log, van

14270

14271

14272

Ï4273

1» verfch.

3,04330.2492

3,04308.9248 A

3,04287.6035

Nu ^= 30431
2', verf. gedeeld

'm F z=: 14663
21.3244 geeft

P = :48i84f

21.3213 cotnp/. 5181S— C = :259075
42.6457

iJf= 21.32285

Ver-
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Vervolgens M vermengende met C verkiygt men
5-5243

by . . 3,04308.9248 = J

komt . 3,04314.4491 = Z>

D 'm Fzr. 146630.539410:481838900

Bfgevolg (het afgefnedéne zooge-

naamde beeltal zynde 1427 1) zal het

gevraagde natuurlyke getal van den
gegeven' logarithmus wezen = 1 427 1

48:

18389. De proef hiervan kan men ha-

len uit het voorbeeld, te voren in $ i r.

{bladz. 435. en 436. van het XI. Deel)

voorgefteld: daar wy, voor ditzelfde

getal , den toebehoorenden logari'

tbmus zochten.

§ 75. Die nu de hier gedane bere-

kening flechts wil vergelyken , met de

behandeling, in de zoo evengem.gii»
voorkomende: zal aanftonds bemer-
ken , dat de eene en andere volmaakt

dezelfden zyn; alleen in eene omge-
keerde orde: — zoodat hier, door

deeling, gevonden word eene voor-

gaande uitkomst ; welke daar , by
wyze van multipUcatie , verkregen werd.

§ 76. Ondertusfchen zoude het ge-

brek
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brek der logarithmi, voor de getalieii

boven de 20000 tot 90000, in de ta*

felen van briggs, evenzoowel in dit

voordel, als in het voorgaande, (zie

2CL Deely bh 436. § 12.) veroorza-
ken , dat men niet altoos de kunsttal-

len voor een heeltal van 5 letteren in
die tafels konde vinden.

Doch zulks verhelpe ik, ook in het
tegenwoordige onderwerp, door by-
voeging van een' logaritbm. wiens na-
tuurlyk getal bekend is; gefchikt naar
de drie eerfte cyfers der gegevene loga:

rithmijche X»-; breuk.
Dus addêre ik , by een gegeven

kunsttal, wiens eerfle letteren zyn
301 tot 352 den LOGAR, van 5
353 477 4
4-8 — 653 3

654 — 954 a

Ö 77. Het natuurlyke getal van
dezen nieugemaakten logaritbmus (of
N) op de bovengem. manier gevon-
den zynde ; fpreekt het van zelve,
dat men (om gelyke reden, als be-
reids in de voorgaande Ferhandeling,
ö 13. óladz, 438. van V XL Deel is

voorge(leld) die uitkomst deelen moe-
te met het getal;, wl^ns logarit/if^usby-^
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gevoegd was, om het ware antwoord
te verkrygen.

5 78. Laat my ook, ter ophelde-
ring hiervan, een paar voorbeelden
nemen: — en wel, eerst , het kunst-

tal 11:84547,03719.3532.
Geen heeltal van vyj letteren voor

deszelfs X; breuk in de tafelen vind-

baar zynde, voege ik, naar opgave
van het vorenftaande lystje, daarby
den logar, voor 2.

dus **:84547,o37i9.3532 =: gegeven kunsttal

by :3oio2,9995Ó.6398 = log. a

N=^ *ji: 14650,03675.9930
af 14650,01286.4566 z= log. 14012

140 II

14012

34013

14014

Ie, dif.

3,099557379

3509933-6179 ^

3,09911.5011

2389-5364 ~ ^

Ib dif.

22.1200

22.I168

^— 30993 in

/^= 239

44.236S

komt P= : 0077
compl. 9923
C= :496i5

M \C geeft

M z=. 22.1184

by .

. 10.9740

3509933-6179 A

3,09944.5919 D
jDnr 30pp4459f9in f^= 23895364 ro:oo77op5^

By-
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Bygevolg is het natuurlyke getal van ïog. N* :=:

140 1200770956
gedeeld door 2

komt . . 700Ö00385478 tot antwoord op
den voorgeftelden.

Vergelyk S 17. der Verhand. XI. Dee/, bl. 442—
443, en % 26. bl. 452.

Ander voorbeeld: .

§ 79. Men wil het natuurlyke ge-

tal weten, 't welke aangeduidt word
door den volgenden logaritbmus:

9:52322,14189.7008
by 47712,12547.1966 = log. 3 ;„^

N =. -10:00034,26736.8974
af 30,38997.8482 = log. 10007

10006

10007

10008

10009

s« verf.

blyft 3587739-0492 = ^
i« verfch.

4,34012.3743

4,33969.0055 ^

4,33925-6455

F'door ^gedeeld,
43.3688 geeft

P= :89347 :

43.3600 cotnpl. 10653
C = :o532è5

'

86 .7288

iJf= 43-3644

iW met C vermengd , komt . . a.3098

4,33969-0055 A

4,33971.3153 D -

hiermede gedeeld y rr: 3,87739.0492 verkrygt men
tor uitkomst o;8394Ó7.

Dus
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Dus is N=z 10007893467 gedeeld door
3

komt 33359Ö4489

voor het gevraagde natuurlyke getal:— juist hetzelfde, voor 't welke de nu
opgegeven logar. berekend was § 19.

(Jl"/. Deel, bl. 445—6) 't gene dus
hier tot -proef kan dienen.

ö 80. Nog gemakkelyker is de
berekening , wanneer men gebruik
maakt (zoo als hier gefchieden kan)
van myne breedere tafel, achter de
voorgaande Verhandeling geplaatst.

Hierin vindt men een kunsttal, zeer

raby aan het nieugemaakte iV" komen-
de, te weten dat voor

1000789 = : 00034, 25232. 3857 afgetrokken van

34,26736.8974 = N
komt 1504.5117 = V

Nu behoeft men alleen op de gewo-
ne wys (want het tweede verfchil

werkt flechts op de 1 5. letter) dit over-

fchot te deelen door de differentie tus-

fchen 10007I2

bygevolg ^=4339. 5188 in V^ 1504. 51 17 |"o:3467

of, voor uitkomst, 10007893467= iValsboven.

BE-



BERICHT
WEGENS EEN MIN BEKEND

N D I S C H

GENEESMIDDEL
tegen de koorts en de koek enz.

DOOR

fACOB CASPER. METZLAR.

JLJ/e kwaal, die men de koek noemt;
is (onder de militairen en zeevarenden)

op Batavia vry algemeen. — Uit
hoofde van het gevaar in beete hoort'

fen, waardoor men, aldaar, fchielyk

word weggeraapt; neemt men in het

gemeen , al fpoedig , den toevlucht

tot het gebruik der kina: die, de koorts

floppende, meermalen de verdrietige

fen allen moed benemende kwaal, de

"KOEK, veroorzaakt.

Ik heb daartegen , in Indie , wel
eens hooren voorfchryven het aan-

^r, j>^sL, O o hou-
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houdende gebruik van eene goede
hoeveelheid Japanfcbe sotj: dat ech-

ter, naar het gene men my verhaalde,

van een zeer onzeker gevolg was.

Beter kwam my (uit hoofde der on-
dervinding daarvan in anderen) voor,
het geneesmiddel , dat ik , by het
doen van een reisje in de Batavia-

fche bovenlanden , toevallig ontdek-
te op het landgoed PondohGedé (a),

60 palen , of quartieruren gaans , bo-
ven Batavia.

De Europeefche opzichter en tui-

nier aldaar, Frans Stamkarty had ee-

nigen tyd met de koorts, als een ge-
volg van de koek, gefukkeld; — een
oud inlander, of Javaan, Bappa Ran-
banna genaamd , vroeg hem , of hy
wel iets van hem tegen zyne kwaal
wilde gebruiken; onder verzekering,
dat de koorts dan niet weder zoude
.komen. — Hiertoe verklaarde zich

de lyder gewillig. — Bappa Ranbanna
voegde daarby, als men drie van de

vrucbi

(a) Op den vv^g, van batavia tot het fchoone
landgoed buitenzorg , ftaan , van quartier- tot

qnanicniur , houten palen; die van 1 tot 50 ge-

«ommerdzyn: — 10 palen hocger hgt pondok-gedê'.
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'vruchten, die hy zoude voorfchryven

;

in eene maand gebruikte ; te weten
telkens ééne; dat dan de koek zoude
minderen: — en, al had iemand ook
het water, daarvan ten vollen zoude
genezen worden.
Hy gaf, voofts , den lyder drie-

fluks van die vruchten, waarvan hy
ééne gebruikte : met dat gewenschte
gevolg, dat hy naderhand van geene
koorts j oikoek, meer geweten heeft.

Genoemde Frans Stamkart heeft

,

naderhand , datzelfde geneesmiddel

,

in dienzelfden omtrek, aan drie ande-
re lyders , zynde twee Javanen , en
eene meid, met het beste /«^^^j-, me-
degedeeld.

De naam dezer vrucht , waaruit dit

geneesmiddel voortkomt, is (in het
Maleidsch oïjavaansch) martie conde\
Zy word uitgepeld; de korrel fyn

gemaakt in een' mortier of vyzel, zon-
der daarvan iets verloren te laten

gaan ; naardien men dezelve in eene
kleine quantiteit krygt, en gebruikt:
— dan doet men het in een kopje met
fchoon water: — zoo gebruikt het de
lyder I mits wel toeziende, dat tèl-

Oo 2 kens.



580 J. C. METZLAR, OVER EEN

kens maar ééne dier vruchten te gelyk
gebruikt worde. — Dan wacht men
10 of 12 dagen, en neemt weder, op
diezelfde wyze , ééne dier vruchten

:

en zoo voorts, tot drie toe. — Waar-
na de lyder, naar 's mans zeggen, op
ondervinding gegrondt , zich volko-

men herfteld moet bevinden. — Men
behoeft niets na te drinken, daar het
van zelve overvloedig werkt: — wel-

ke werking , circa twee uren na het

innemen, zeer natuurlyk, zonder de
nünfte fnyding, begint.

Ook zeide die man, dat de blade-

ren van dien boom zeer nuttig waren
voor kinderen, die de pokjes hebben:
— te weten: — men kookt eenige

van die bladeren in fchoon water

,

waarmede men de lyders wascht: dit

veroorzaakt, dat geene de minfte na-

blyvcnde vlekken, óf teekens, ge-

vonden worden.
Ook word de bast van dezen boom

gebruikt van menfchen , die behebt
zyn met de koorts, die niet uit de kotk

ontftaat : wanneer men den bast van
buiten affchrapt, te weten het groene
daaraf; en dan van binnen, zoo het

op
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op het hout zit , ook op gelyke wy-
ze. — Dan word dezelve op een'
fteen (in het Maleid^ch of Javaanscb
BATO GILLING genaamd) fyn gemaakt;
daarna in een theekopje gedaan, met
laauw water; en zoo ingenomen, iede-
re reis als zich de koorts laat gevoe-
len , tot drie keeren toe : — deze
twee laatfte middelen waren (naar de
verzekering van Bappa Ranbanna)
ook , met de beste uitwerking , ge-
bruikt.

De vorengenoemde Frans Stamkart
heeft my eenige van die vruchten be-
zorgd. — Zy zullen, door de verre
reize, en langdurigheid van tyd

,

waarfchynlyk hare kracht verloren
hebben: doch ik neem echter de vry-
heid, om dezelven, zoo als die zyn,
by deze der Edele maatschappy aan
te bieden: — zynde ééne foort onge-
pelde^ en ééne foort gepelde.
Mogelyk, dat door de mededeeling

van dit middel aanleiding gegeven
worde, dat men het verder onderzoe-
ke, tot nut van het gemeen! — dit
was myn oogmerk met dit bericht. —
Pp Batavia heb ik geene gelegenheid

Oo 3 ge-
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gehad, om dit nader te doen beproe-
ven: wegens myn kort verblyf aldaar,

na de ontdekking van dit geneesmid-
deJ.

beusichem:

den II. October 1786.














