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UITLEGGING
i

jDER ->

TITELPLAAT. I

De w Y s H E 1 D , fier gezeten op haar tliroon

,

j

Doch , warsch van fabelctieht en vairche-goón , ]

Schept ze in gods boek «haar grootfte zlelsverkisting. ;

Tivee zuilen^ die 'tgewelfleï van haar kerk 1

Aan d'eenen kapt bouwkunftig onderfchragcn

,

s

Verroonen 'tZEEUwscH en vlissings wapenmerk, '

En WILLEMS beeld , wien 'i werk wordt opgedragen

,

J

Doorluchtig Hoofd van onze Maaffchfippy

;

'

Die , fchoon noch in heur zwakke en kindfche jaaren

,

j

Hem ^'üerHeling heiir's arbei^is, vlug en Ibly , ,.

.

i

Vüor de oogeu brengt; met lust om voort cc vaaren.
!

De tafel met den "doorgrond, ryk bedekt
Met teekenfchets van kunst en wetetifchappeti , \

-r- B« *t «pr^f^/t^?-, dat gincJer-d'aandachï'Wek:- \

. Tef. ^j'de" van gordyn en tempeltrappen ,y ƒ ]

'<5étuigcn-, dat de {ve^tzucht, vlyt, eti Ittst, \

Door de eer gefpoord, aan zkelanos vcrfte paaien, \

Fn onze vest , noch niet zvn uitgebiuscht:
Men tracht door nut 'er mede een' prys te haaien. ^

Handhaving van den Godsdienst; anhQt Recht

;

\

Cenjjshebiilp , tot lieun van 't menschlyk leeven;
\

*7Nat:a^rf}óe.k'-inioGY ÖÖDS hand on» voorgelegd,
i

't ISatüurboek , door zync almagt zelf bcfchreven;
]

De Meetkunst, in hanr takken ruim verfbreidt;
'•

De Schilderkunst, zoo fiks in kleur en trekken;
De Puikmuzyk , die hartejn Opwaards leidt,

:

Haar zuster , die de dofbeid zeif kan wekken; \

't Vermogen om door 't \\Q\dQr flegelgLts
Het Starrt-fhch: cizn ^t menschlyk oog t?. klemmen,

O? (Xaoch^'hw^^ van graadboo'v e^a kompas

,

^

Op verren tocht een dolle zee te temmen

;

"\

Ilijiorieknnst , die 't oude in 't nieuw herfchcpt,
j

Die munt cnjleen van vroeger eeuw doet tuigen, ^j

Die honig zelfs uic bittren alzem lept, j

En uit vergift v/ect artxeny te zuigen

:

. \

En wat zich meer liet fchetzen op de prinr: ;

Zyn beeldfpraak van bet doel, waar been wy trachten! '.

Is \ werk gering? Wie deugd en wysheid mmt,
j

Heeft eindelyk op zyn' arbeid vrucht ce wachten. '

Dus huwt m'in 't ryk van onzen Waterleeuw
De Sckeepvaardy met de oefening der verfl inden, \

Der braaven gimst zal by den noesten Zeeuw i

Pen yvergloed noch fterker doen ontbranden

!

\

J. J. BPkAhÉ, ^
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/

Het GENOOTSCHAP trkent geene exem-

plaren voor ecbt^ dan die door éénen

der Sekretarisfen eigenhandig ondertee*

hend z^n.



VOORBERICHT.

De trage voortgang der druk-

pers heeft veroorzaakt, dat

niet, reeds op het einde des vori-

gen jaars , dit XV. deel is uitge-

geven : en zie hier de reden ^

waarom men , dit voorziende , in

hetzelve alleen bekroonde Prys-

verhandelingen heeft geplaatst.

Zeker is het eenigszins onaange-

naam 5 niet alleen voor de lezercn

van des genootschaps wcrken%
maar inzonderheid voor de fchry-

veren ^ wier arbeid openlyk de
goedkeuring heeft weggedragen :

byaldien deze Hukken al te lang

achterblyven. Zelfs kan dit fom-
wylen op de beoordeeling van
XV. DEEL. * 3 der-



VI VOORBERICHT.

derzelver wezcnlyke waarde eenen
aanmerklyken invloed hebben

;

wanneer dezelven by de inlevering

nieuwe ontdekkingen in zich be-

vatten ; of zaken ^ weiken reeds

bekend zyn, in een heiderder

daglicht voorftellen , dan tot daar-

toe was gefchiedt : — ingevalle

nameivk dezen inmiddels door de

uitgave van andere werken wor^
den bekend gemaakt. De geëer-

de lezcren zullen deze aanmerking
wél onder hunne aandacht willen

houden, by de overweging (voor-

al) der eerfte verhandeling van
van dit Deel, gefchreven door

den Heer adriaan van solin-

gen, Aan deze werd reeds op
de ALGEMEENE VERGADERING in

W'^mmaand des jaars 1788, de

gouden eerpr3^s toegewezen , en
tot uitgave van dezelve befloten :

jgy zoude pok reeds in het veer-^

ik-nde PEEL van des genoot-
SCHAPS
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SGHAPS verhandelingen zyn ge-

plaatst geweest : zoo niet derzel-

yer uitgebreidheid , en andere re-

denen 5 hadden veroorzaakt , Öat

hare plaatiing,met yplkomen toe-

ftemmen van den geleerden aih

cteiir^ tot dit Deel werduitgeiteld.

Het zal dus niemand bevreemden,
dat in die verhandeling, vooral

ten aanzien van het zvisktimJige go:-

deelte, eenige zaken voorkomen,
welken, ten tyde van derzel-

ver bekrooning , belangr3^ker vva-

ren , dan thans : daar over deze
tak van wetenfchap federt nog al

eenig licht in ons Vaderland is

verfpreidt geworden.
Dit vooraf gemeldt hebbende,

zullen wy den draad dtr gefchie-^

denis van het genootschap,, in-

zoover het algemeen daarby 'be-

lang heeft, wederom opvatten,

daar wy dien , in het hifforifche

voorbericht vóór het veertiende

* 4 DEEL,
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pBEL, gelaten hebben, Dewyl
het voornaanifte hiervan in de

twee Programmata ^ federt dien

tyd uitgegeven , gevonden word
^

zullen wy aan dezen de eerfte

plaats geven,

XjLet zeuusche genootschap der we-

5'ENSCHAPPEN TE VLISSINGE hccft , ill ^Q^S-^

iselfs jaarlykfche algemeene Vergadering, den twifif

tigfien van IVynmaand des jaars 1790. den gou*

dea' eerpenning toegewezen aan den Heer s. a. d e

ItfORAAZ, Med. Doet. te Sommelsdyk: nadat, by

het openen van het verzegelde billet ,
gebleken was

;

d^t Jiy 9 onder de zinfpreuk : Ubi vero tnorbus alii

qt*is, populariter grasfatus fuerit ; non victus ra-

^i^n^m tn QüU^fa esfe ; fed quod fpirando ducimus s

manifeflum est. hippocrates: de Natura hom^

fU\ fchryver ware van het meestvoldoende antwoord

p.p'de Vraag:

Wat is de reden ^ dat de kinderpok]es (variolae),

9p hyzondere tyden en plaatfen , fomtyds onver"

wacht :?.ich openbaren^ en zeer geweldig woeden;

terwyl anderen , zelfs in de nabuurfchap , daarvan

pp denzelfden tyd geheel bevrydt zyn ? Hangt zulks

^f van eene byzondere gefteldheid in den damp^

kf^Piy ^^^ ^^ hcedanigheid der fteden en plaat'

fiV: I y^M ^^i y^^^^i rf andere oorzaken ? Zyn '*er
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0ok voorbehoedende middelen ten dien opzichte tg

bedenken ?

Gaarne had ook het Genootfchap zich in (laat ge-

field gezien, om eene gouden medaille te kunnen

toewyzen aan een uitgewerkt en voldoend ant"

woord ^ op de vraag;

Hoe is de aardrykskundige gefleldheid van zee-

land (yoornaraelyk ook met betrekking tot de rivie-

ren en flroomen) geweest , van de oudfte tyden dat

hetzelve bekend is geraakt^ tot aan het begin der

Graaflyke regering? Welke veranderingen zyn in de-

zelven voorgevallen , federt dat laatfte tydperk , tot

aan het einde der veertiende eeu? Is naderhand

die gefteldheid dezelfde gebleven '^ of heeft zy ook

merkelyke veranderingen ondergaan P Zoo ja ! welken

waren dezen? — en van welken invloed zyn alle

die veranderingen geweest : zoo op het huishoudelyke

hejfiaan ; als op het Staatswezen van dat Landfchap ?

Dan op dezelve zyn geene verhandelingen ingeko-

men. Men heeft, om redenen, befloten: deze

vraag, met aflating van het laatde gedeelte, 'V«

,, van welken invloed zyn alle die veranderingen

enz."-?-^ onder belofte van den gouden' eerprys,

by vernieuwing voor te flellen tegen den eerden vaa

Loumaand des jaars 1792,

Het atitwoord, onder de zinfpreuk: Morbiy

pon eloquentiuy fed remediis^ curantur; celsus.
op de vraag;

5 fVel^



X VOORBERICHT.
Welken zyn de ziekten en kwalen der Negen y,

in de Nederïandfche volkplantingen in de Weitln-

dien? — Welken zyn de uit- en inwendige tee^

"kenen van zulke derzelven , die {zonder behulp van

tenen ervaren" genees- of heelmeester) door planters

cf" directeuren kunnen genezen worden ; en welke

middelen moeten zy daartoe gebruiken? — En wel'»

ken zyn die ziekten of kwalen , wier genezing bo-

ven hun vermogen is? noch in zaken, noch ia

flyl , voldoende zynde bevonden : kon hetzelve niet

in aanmerking komen om bekroond te worden.

De vrang echter hlyft, alsnog, by herhaling,

uit aanmerking van derzelver groot aanbelang, voor-

gedeld: zonder tydsbepaling : onder belofte van den

gewonen gouden' eerprys , wanneer dezelve voldoen-

de word beantwoordt.

De billetten der onbekroonde prysverhandelingen

,

2yn (naar gewoonte) in de Vergadering ongeopend

verbrandt.

Het Genootfchap ziet met verlangen verhandelin-

gen te gemoet , vóór den eerden van Loumaand des

jaars 1791. ter beantwoordmg op de vragen

:

A. Welken zyn de gefchiktfte middelen^ om nut"

tige ontwerpen^ door deskundigen in de verbande^

litigm van geleerde Genootfchappen en andere wer*

ken
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hn opgegeven , tot nut der burgerïyke maatfchappy

in trein te brengen ?

B. Een volledig compendium van de strafbb-

TALENDE WETTEN , die thtins in de Nederlanden

plaats hebben ; en eerie opgaaf van de wyze , op

welke die hehooren ingericht te worden : zoodat , tus"

fchen dezelven , en de misdaden , eene gepaste even"

redlgheid gevonden worde ; die niet te ftreng is , en

echter voldoen kan tot het oogmerk , om aan de miS"

dadigers gevoel te doen hebhen van hunne euveldaden ,

en ten affchrik te ftrekken aan anderen*

C. Ook, op het reeds in 1788. tegen dien tyd

voorgeftelde ; De Keuren namelyk van zeeland,

in eenc goede Nederduitfche taal overgebracht , en

fnet korte aanmerkingen 5 ter opheldering , röcr-

zien : onder belofte van de gpudc;i medaille, ea

veertig gouden dukaten.

Het zal insgelyks het Genoot fchap aangenaam

^yn, tegen evengemelden tyd, volgens uitnoodi-

ging in het programma des Genootfchaps van het

voorledene jaar, voldoende antwoorden te ontvaa*

gen, op de vragen:

A. Hoedanig is de flaat der zeden onzer natie ge*

'iveest , federt de oprichting van ons Gemeenehest ,

tot op dezen tyd? — Welken waren de oorzaken

hunner verbetering of verergering"^ -— en welken

2J«



XII VOORBERICHT.
zyn de beste middelen ter meer algemcene verbeten

ring onzer nationale zeden ?

B» Zyn V geene algemeens en byzondere gebre»

ken in de inrichting en leerwys onzer Vaderlandfche

hoogefckolen P Welken zyn de voornaamften ? En
wat kan , ter verbetering daarvan , in het werk ge*

field worden: tot fpoediger voortzetting van aU

lerlei wetenfchappen ^ en ter meerdere befchaving

9nzer natie?

In liet beantwoorden van ^^zt laatstgenoemde

vraag, zullen de geleerde fchryvers wel onder de

aandacht houden de aanmerkingen, omtrent dezel-

ve in het evengemelde programma gemaakt.

Op nieu herhinert het Genootfchap , onder de

meermalen gemelde voorwaarde, met de bygevoeg-

de nadere bepalingen , in het programma des Ge*

ftootfchaps van het jaar 1785. te zien; en geplaatst in

het hiftorijche Voorbericht vóór het XI. Deel

der Verhandelingen : dat de geletterden worden uit-

genoodigd, en wel zonder tydsbepaliug , tot het

fchryven van een volledig en beknopt famenftel van

het Staatsrecht der zeven Vereenigde Nederlanden:

met aanwyzing der bronnen , waaruit men naders

4n uitvoeriger kundigheden^ belangende de byzonde-

re punten van dit recht , kan halen : — gelyk ook

van een tydrckenkundig en naaukeurig bericht van

alk inlandfche en uitheemfche fchryveren en fchrif"

ten.
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ten , die ter opheldering der Nederlandfche gefchte"

denisfen en oudheden ftrekken , federt het begin der

Graafiyke regering tot op dezen tyd»

Eindelyk heeft het Genootfchap goedgevonden,

heden: voor de eerftemaal: twee Vraagflukken o^

te geven , met belofte van den gewonen gouden' eer-

penning , op den (tempel van dit Genootfchap gella-

gen , aan hen , die , op elk derzelven , vóór den eer-

den van Loumaand des jaars mdcclxxxxii. het bes-

te en meest voldoende antwoord zullen ingeleverd

hebben. En wel vordert het Genootfchap

A. Vermits de gefchiedenis der rhetorykers,
binnen de Provincie van zeeland, niet zeer be-

kend is ; en dezelven nochtans vermoedelyk invloed

gehad hebben op de gebeurtenisfen van vroegere ty-

den : een gefchiedkundig verflag van den oorfprong,

de verrichtingen, en lotgevallen, der onderfchei-

denc Rhetorykamers binnen gemelde Provincie*

B. Welke Fabriken zouden , in aanmerking geno-

men wordende de natuurlyke gefteldheid en ligging

der Provincie van zeeland, in derzelver onder-

fcheidene gedeelten , met goede en zekere voor-

uitzichten , nog kunnen ondernomen worden ?

Men vordert : dat opzettelyk gehandeld worde over

zulke fabriken^ die zoowel in de fteden, als ten

platten lande, kunnen uitgeoefend worden : — en dat

men al de opgegevcne takken niet by eenvoudige
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befchouwing lïite berusten; maar het Voordeel- y.

zooveel niogelyk door naaukcurige berekeningen^

aantoone: — en eindelyk de middelen opgeve, dié

tot aanmoediging en bevordering van alle loflyke

ondernemingen , in dit opzicht
,

geoordeeld worden

gelchikt te zyn.

C. Nog begeert her Genootfchap, v<5ór^ den. eer*

Hen van Loumaand des jaars .MDCCLXxxxiv.y

onder de gewone voorwaarde ^ een voldoend ant-

woord op dit Vöörftel:

Daar het'-,y voor alle liefhebberen van nuttige kun^

ften en fraatje letteren , van belang is , om de onder^

fcheidene M A A T s c h a p p y e n te kennen , die 'ter

bevordering derzelven zyn ingericht:- vooral ^ wan-

fieer men eene vereeniging van onderlinge , krachten

bedoelt ; immers zich wil toeleggen , om elkanders

werkfaamheid niet te hinderen: >— zoo word gevor^

derd : een gefchiedkundig verflag van alle zoodant*

ge Maatfchappyen , waar ook dezelven zich bevinden ;

en byzon4er binnen dit Gemeenebest : — welk be*

geerd verflag in zich moet behelzen eene korte en

ftaaukeurige opgaaf van derzelver omfprong^ aard ^

ouderdom^ wetten^ uitgegevene verhandelingen^ he^

kroonde prysvragen^ tegenwoordigen Jiaat ^ en Sekro*

tarisfen.

De antwoorden op alle de gemelde vragen eii

voorllellen moeten, leesbaar gefchreven; — inde

üederduitfche ^ Lat^nfihe ^ of Franfche taal.opge*

i: fteld^
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Üeld; — MET EEN DUBBEL OF AF-
SCHRIFT FOORZIEN; — vóór den be-

paalden tyd, en vrachtvry; — toegezonden worden

aan den Heer a. dryfhout, A, L. M, PhïU et

TheoL Doet. en Predikant te Middelburg ; of aaa

den Heer ii. van roijen , Rector der Latynfche

fcholen te Flisfinge : — Sekretarisfen van het Zetü^

Jche Genootfchap der wetenfchappen te Flisfinge*

De Scliryvers moeten hunne namen niet by de

verhandelingen voegen : doch dezelven met eene zin-

fpreuk voorzien ; en verzeld laten gaan met een ver-

zegeld briefjen, dezelfde zinfpreuk tot opfchrift

hebbende , waarin de naam en woonplaats des fchry-

vers gemeldt (laan.

Het zal aan een' ieder' , zonder eenige uitzon-

dering , vryftaan , om naar den prys op alle de voor-

gefielde Vragen te dingen; zelfs aan de Directeur

ren en Leden van dit Genootfchap : doch , ten aan-

zien der beide laatstgemelden , onder ditzo voorwaar-

den : dat zy niets op hunne verhandelingen en bil-

letten zullen plaatfen, waaruit biytteri kan, dat zy
(in de eene of andere betrekking) tot dit Genoot-
fchap bebooren; en dat zy, om des te onbekender
te kunnen blyven^ hunne verhandehngen door eene
andere band moeten laten affchi7ven^

Niemand, wiens verhandeling bekroond word,
2ai vryhcid hebben, om dezelve, 't zy geheel , -^
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•2y ten deele , in het Nederduitscli , afzonderlyk C6

doen drukken, of in eenig ander werk uit te ge*

ven: zonder voorafgaande kennis en medebevvilli-

ging dezer Maatfchappy»

liet Genootfchap behoudt aan zich het recht ^

om, naar goedvinden ^ tot nut van het algemeen,

gebruik te maken van alle de toegezondene antwoor-

den; en dczelven, fchoon daaraan de prys niet

toegewezen word ^ geheel of ten deele onder zyne

Verhandelingen te doen drukken : ^t zy met byvoe-

ging der zinfpreuken , door de fchryvers gebruikt 5

't zy met uitdrukking van hunne namen , indien zy

,

daartoe verzocht wordende, dezelven gelieven te

openbaren.

PROGRAMMA van 1791.

H,ET ZEEUSCHE GENOOTSCHAP DER WE-

TENSCHAPPEN TE vLissiNGE heeft, in deszelffi

jaarlykfche algemeene Vergadering , den negenden der

maand November des jaars 1791. het genoegen ge*

had, om te vernemen, dat op de uitgefchrevene vra-

gen en voordellen by het programma des jaars

1789. VVF prysverhandelingen , ter beantwoording

van dezelven , zyn ingekomen : dan het zoude zeer-*

veel tot vermeerdering van dit genoegen hebben toe-

gebracht, indien men aan allen j immefs aan eenei

en andere derzelven , den uitgeloofden gouden' eer*

p(ai<
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penning, behoudens des Genootfchapseer, had kun*

tien toewyzen.

Dit echter heeft niet kunnen gefchiedert op dé

vraag : Welken zyn de ziekten en kwalen der Negert

in de Nedérlandfche volkplantingen , in de Westln»

dien? — Welken zyn de uit- en inwendige teekeneft

van zulken derzelven , die (zonder behulp van eenen

ervaren* genees- of heelmeester^ door planters ^ of di"

recteuren , kunrien genezen worden : en welke mid*

delen moeten zy daartoe gebruiken ? —* En welken

zyn die ziekten ofkwalen , wier genezing boven hun

vermogen is? — waarop eene Franfche verhande-

ling is ingekomen , onder de zinfpreuk : Felix , qui

potuit rerum cognofcere causfas: die, wegens be*

valligheid van taal en flyl ; wegens gefchilcte orde en

voordracht van zaken ; ja wegens meer dan gemee-

iie kundigheid in de ziekten en kwalen der Negers >

en hetgene ter genezing derzelven vereischt word,

allen lof verdient: — doch, dtvvyl aan het voorna-

me oogmerk dezer vraag, mét betrekking tol deplan*

ters en directeuren ^ niet voldaan is, heeft men de-

zelve met de gouden medaille niet kunnen bekroonen:

maar befloten , om den fchryver , zynen naam vóór

den laatftên Januari 1792. aan eenen der Sekreta^

risfen bekendmakende , de zilveren eermunt aan te

bieden ; deze Verhandeling uit te geven : en de

vraagt voor het vervolg, indien vóór den eerflen

der maand Januari des jaars 1792, geene voldoendft

antwoorden inkomen , om redenen ia te trekken.
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De vraag: Welke zyn de gefchihfie middelen^ om

fiuttige ontiverpen^ door deskundigen in de verhan^

delingen van geleerde Genootfchappen en andere wer-

ken opgegeven^ tot nut der burgerlyke Maatfchap*

py in trein te brengen ? is beantwoordt door eene Fer^

handeling^ onder de zinfpreuk: agendüm est:

waarin zeer vele goede en ter zaak dienende aanmer-

kingen gevc^den worden. Dan , daar het voorgc-

geflelde plan , ter bereiking van het bedoelde oog-

merk , niet met de vereischte naaukeiirigheid is be-

redeneerd; noch aangewezen, hoe het in trein te

brengen : zoo heeft men aan deze Verhandeling ook

de gouden eermunt niet kunnen toewyzen : — maar

echter befloten , om diQn fchryver de zilveren medaille,

onder voorwaarde , als boven gemeld t is , te geven

;

de Verhandeling door den druk gemeen te maken

;

en de vraag 5 by vernieuwing , tegen den laatften van

December 1792. onder de gewone belofte , voor te

(lellen: — icits de fchryvers by de voor te dragene

plans niet uit het oog verliezen te onderzoeken , in hoe-

verre dezelven uitvoerlyk zyn : en die uitvoerlykheid

met genoegfame bewyzen te ftaven.

Het antwoord^ ingekomen op het voorflel: De
Keuren van zeeland, in eene goede NederduitfcM

taal overgebracht ^ en met korte aanmerkingen ter

opheldering voorzien i onder de zinfpreuk: // nefaut

point féparer les loix de robject^ pour lequel; et diS

tircon/iancis y dans lesquelles^ elles ont été faites.

MONTBSqUIEU.
of-
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tfrdiooti daaritt eenlge goede aatinierkingert en op*

heldcriiigen voorkomen , is in het geheel uiet kun*

nen bekroond worden :
"^

iiit hoofde van eene meenig*

te misflagen : zoo met betrekking tot de taal ^ als dö

gewoonten , en oudheden ^ onder de Graaflyke regé-*

ring. Dit voorftel Word dus Vcrnieud , zonder* tyds*

bepaling: onder belofte van de gouden medaili^e^

en veertig gouden dukaten é

Op de vraag* Hoedanig is de fiaat der teJsn oH-^

Zer Natie geu^eest ^ federt de oprichting van ons Ge*

meenebest ^ tot op dezen tyd? — JVelkenu^arèn, dé

oorzaken hunner verbetering of verergering P *=" ërt

Weiken zyn de beste middelen ter meer algemcêne^

verbetering onzer nationale zeden ? is eene Ferhan-*

deling ontfangen , ortder de zinfpreuk

:

Eene edele drift doet thans uw" boezem gloeijen t

De liefde voor */ belang van V lieve Vaderland l

BELLAMY*
Welke , hoevele goede en nuttige zaken ook in de*

zelve gevonden worden , echter over het geheel vart

dien aard is , dat zy onder de Verhandelingen vait

het GENOOTSCHAP niet kan geplaatst, en dus ook

iifet bekroond worden, — Y)^zt vraag is beüoteil

niet weder uit te fchryvea.

Gelyk ook niet de vi:aagt Z^f^ ^er gcenè algêmêè'^

ne en byzondere gebreken in de inrichtin'g en leer»

Wys onzer Vaderlandfcke hoogefcholen'l Welken zyti

de ^OQrnaamften? En wat kan», ter verbetering daar*
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fan , in het werk gefield worden : totfpoediger voort*

zetting van allerlei wetenfchappen , en ter meerdere

hefchaving onzer natie? dewyl het antwoord, op

dezelve ingekomen , onder de zinfpreuk : Sapiens est,

qui -fines refpicit : zoo vele in het oog lóopende ge-

1)reken heeft , niet alleen in taal , maar ook in zaken ,

en wyze van behandeling, dat het in het geheel niet ^

ter bekrooning , in aanmerking is gekomen.

Op 'het voordel, Avaarby gevorderd word: Een

jW/^^/^ compendium van de strafbepalende
WETTEN, die thans in de Nederlanden plaats heb-

hen; en eene opgaaf van de wyze , op welke die bc'

hooren ingericht te worden : zoodat , tusfchen dezeU

ven , en de misdaden , eene gepaste evenredigheidge-

vonden worde ; die niet te ftreng is , en echter vol-

doen kan tot het oogmerk^ om aan de misdadigers

gevoel te doen hebben van hunne euveldaden , en ten

affchrik te firekken aan anderen: geene Verhande-

ling zynde ingekomen: word dit.voorftel, onder de

gewone voorwaarde vcniieud, om beantwoordt te

worden vóór den i. Januari 1794.

De billetten der onbekroonde Pr^^sverhandelingen

zyn (naar gewoonte) ongeopend in de Vergadering

verbrandt : dit zal ook gefchieden , ten aanzien van

de twee billetten, gevoegd by de Verhandelingen

waaraan de zilveren medaille is toegewezen : ingeval

derzelver fchryveren , vóór den bepaalden tyd , on-

verhoopt hunne namen niet bekendmaken,
- Het
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.Het Genootfchap ziet, met verlangen , vóór den

I. yanuari 1792. Verhandelingen te gemoet, op d©

vragen : .

A. Hoe is de aardrykskundige gefteldheid van zee-

land (yoonjamelyk ook met betrekking tot de rivie*

ren en ftroomerf) geweest , van de otidfte tyden dat

hetzelve hekend is geraakt , tot aan het begin der

Graafiyke regering? Welke veranderingen zyn in de^

zelven voorgevallen , federt dat laatfte tydpcrk , tot

aan het einde der veertiende eeu? Is naderhand di&

gefteldheid dezelfde gebleven: of heeft zy ook merke*

lyke veranderingen ondergaan? Zoo ja l yvelkewd

ren dezen

P

B, Fermits de gefchiedenis der rhetorykers,
binnen de Provincie van zeeland,- niet zeer hc'

kend is; en dezelven nochtans vermoedelyk invloed

gehad hebben op de gebeurtenisfen van vroegere ty-

den : vraagt men een gefchiedkundig verflag van den

oorfprong^ de verrichtingen ^ en lotgevallen der on-

derfcheidene Rhetorykers binnen gemelde Provincie.

C. Welke Fabriken zouden , //; aanmerking geno-

men wordende de natuurlyke gefteldheid en ligging

der Provincie van zeeland, /;; derzelver onderfchei^

dene gedeelten ^ met goede en zekere vooruitzichten ^

nog kunnen ondernomen voorden P Men vordert : dat

opzettelyk gehandeld worde over zulke fabriken , die

zoowel in de fleden , als ten platten lande , kunnen

uitgeoefend worden : — en dat men al de opgegevene

** 3 tak-
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takken niet hy eene eenvoudige hcfchouivmg late ho"

runen; maar het voordeel ^ zooveel mogelyk door

fjaaukeurige berekeningen , aantoone : — en einde*

'/yk de middelen opgeve , die tot aanmoediging en be^

rordcriug van alle Joflyke ondernemingen , in dit ö/-

tichf 5
geoordeeld worden gefchikt te zyn,

D, Nog begeert het "Genootfchap , vóór den eer^

/en van Januari dés jaars 1794. onder de gewone

voorwaarde, een voldoend antwoord op die voor*

lid:

Daar het , voor alk liefhebberen van nuttige kun-*

flc;i en fraaije letteren^ van belang )s^ om de onder-»

fiheidene maatschappyen te kennen^ die ter be*

vordering derzeiyen tyn ingericht : vooral^ wanneer

men eene vereeniging van onderlinge krachten he^

doelt I immers zich wil toeleggen , om elkanders werk-'

/aamheid niet te hinderen: — zoo ^vord gevorderd

:

een gefchiedkundig verjlag van alle zoodanige Maat-»

fchnppyen , yvaar ook dezelven zich bevinden ; en hy^

zander binnen dit Gemeenebest : —- -welk begeerd

verjlag in zich moet behelzen eene korte en naaukeu*

rige opgaaf van derzelver oorfprong , aard , ouder-

dom , wetten , uitgegevene verhandelingen , bekroon^^

de prysvragen , tegenwocrdigen ftaat , en Sekretaris-

fcn.

Op nicii herinnert het Genootfchap, onder de

ineermalen gemelde voörvvaarde, met de bygevöeg'.

de nadere bepalingen , in het Programma des Ge*

if^Qotfchap^ van het jaar 1785. ta zien> en 5;eplaatsc

ia
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in het Htflorlfche Foorhericht vóór het XL DeelAtt

Verhandelingen: dat de geletterden worden uitge-

noodigd: en wel zonder tydsbepaling : — tot het

fchryven van een volledig en beknopt famenftel van

het Staatsrecht der zeven vereenigde Nederlanden i

met aanwyzing der bronnen , waaruit men nadere en

uitvoeriger kundigheden^ belangende de bijzondere

punten van dit recht kan halen : — gelyk ook van

een tydrekenkiwdig en naaukeurig bericht van alle

inlandfche en uithecmfche fchryveren en fchriften ^

die tot opheldering der Nederlandfche gefchiedenis^

fen en oudheden ftrekken , federt het begin der Graaf»

lyke regering tot op dezen tyd.

Eindelyk heeft het Genootfchap goedgevonden,

heden, voor de eerflemaal, drie vragen op te ge-

ven : met belofte van den gewonen gouden"* eerpea»

mng, op den ftempel van dit Genootfchap geflagen,

aan hen die , op elk derzelven , yóór den eerften Ja*
nuari des jaars mdcclxxxxiii. hetbeste en meevSt

voldoende antwoord zullen ingeleverd hebben. Eu
wel

:

A^ Daar men aan de uitvindingen ran deze eert

ook te danken heeft het eene en andere middel^ om

ftilftaand en daardoor bedorven water te zuiveren

:

zoo 'word gevraagd: Hoe kan men het water op de

fchepen veiligst tegen bederf en verrotting bewaren ?

JVelken zyn de beste , meest uitvoerlyke , en minst»

kostbare middelen , om hetzelve , werkelyk bedorven

en ftinkend geworden zynde , tot vorige zuiverheid irt

* 4 Z90m
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zooverre ie herftellen , dat het niet alken helder , en.

yan allen fiank hevrydt; maar ook weder volmaakt

drinkbaar worde? Kunnen deze of andere tniddelen

(^ok met goed gevolg gebezigd worden ^ om het brak-

ke Vy'ater 9 uit grachten niet alleen^ maar ook het

zotttfte zeewater.^ versch en zuiver te maken ^ en aU

Ie ziUigheid en wanfmaak daaraan te benemen ; zoo-

4at het 9 als gewoon water , J^an gedronken , en ter

bereiding van alle fpyzen gebruikt worden ?

Men vordert by de beantwoording dezer voorfi:el*

len : •** i , de opgave van de , tot dus ver bekende nut^

tige
<i

en op fchepen uitvoerlyke ^ middelen^ tot dit

einde dien/lig; — 2. eene onderlinge vergelykin^

van die middelen met eikanderen; — en eindelyk

^,de redenen en bcwyzen , welken het eene middel boven

het andere aanpryzen ; vooral moet het bestgeoordeelde

middel door herhaalde en naaukeurige proeven ge^

Jiaafd worden ; met byvoeging van de wyze ^ op wel-

ke de proeven genomen zyn,

B. Daar het ondèrwys in den Godsdienst een der

voornaamfle deelen eener goede opvoeding uitmaakt

:

en eene verkeerde behandeling , in dit opzicht , de

kinderen of van denzelven afkeerig maakt ; of ver*

vult met verwarde en nadeelige begrippen: word

gevraagd: Op welk eene wyze Ouders en LeermeeS'

fers ziqh hehooren te gedragen^ om (zmder het ge-

heugen der kinderen te veel te bezwaren') dezelven

Vfin jongs af aan , en vervolgens by voortgang 9 naar

mats van de ontwikkeling en uitbreiding hunner ver-
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mogens , klare en eenvoudige denkbeelden en hegrtp^

pen in te boezemen van de voornaamfte waarheden en

gronden van den Kristelyken (hervormden') Gods-

dienst niet alleen; maar. ook van. het aangename en

voordeelige van deszelfs beoefening? Moet dit ge^

fchieden by vragen en antwoorden ; of (op eene leer^

ftelljge wyze) door aaneengefchakelde betogen? —
Zyn ''er leerboeken voorhanden , die men , tot het ge»

noemde oogmerk^ veilig kan aanraden? zoo ja!

M^eiken zyn die% zoo neen! word een nieu ontwerp

van zulk een leerboek door het Genootfchap gevor*

derd

!

C. Wyl de latere ontdekkingen van de beroemde

MECKEL, MONRO'S, IIUNTER, HEVVSON,
CRUIKSHANK, MASCAGNi, en andere voortref-

felyke mannen ^ een helderer daglicht verfpreidt heb-

hen over het fyftema^ lymphaticum , of het famenflel

der watervaten ; en deszelfs werking in de verfchil-

ïende deelen van het. menfchelyke lichaam : word ge-

vraagd : Welk nut kunnen deze naarfporingen tt

weeg brengen in de Geneeskunde?

Nog belooft het Genootfchap , voor rekening van

eenen onbekenden beminnaar van het Vaderland

,

ccnc praemie van twintig gouden dukaten , aan

den genen, die vóór den 31. December 1792. een

voldoend antwoord zal inleveren op deze drieledige

vraag;

**5 0/
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• Cf de heester: gloege of kloe ge gemawd;

(die in de om- en vooral de bovenlanden van Batavia

yykelyk groeit , en gelyk andere wilde planten van zel-

ve voortteelt) h Europa ook bekend zy? Of dezs

heester eenige overeenkomst hehhe met den heester

5«op AL (behoorcnde tot bet genui van de cactï) waar^

vp de CHOGHONiLjE voortteelt? dan of het ook ds

noPAL ze/f^ of wel een bastaardfoort van denzeU

ven zy P En eindelyk : welk nuttig , en voor deoos t-

INDISCHE Maatfchappy voordeelig^ gebruik van

hovengemelden heester zoude kunnen gemaakt wor^

den?

Onderzoekers: welken eenig nader bericht bege-

ren, omtrent bet verwvermogen , dat aan de blade-

ren , het hout, en den bast èits wortels , van dezen

heester eigen is: kunnen daarvan eene korte befchry-

\-ing zien ; — gelyk ook het hout , de takjes , rype

en onrype vruchten , en het zaad van dezen heester
^

gedroogd of op liquor ^ — te VL is sin ge in het

Zecfifche Genootfchap ; en te m iDD E L B u R G in het

Mufeum Medioburgenfe.

5, Het verdere flot : — betrekkelyk tot de by-

„ voeging van verzegelde hilletten by de ant-

,5 woorden: — de vrylating cLzn Directeuren tn

3, Leden , om (onder de noodige bepalingen;

3, naar den prys te kunnen dingen: — en dt

3, verdere -gewone aankondigingen : — is juist

^, overeenkomende met dat , in het voorgaande

„ Frch
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55 Programntéi óp hkdz. xv. en xvi. van dit

5, Foorhriekfgüi^hixtst : waarom vyy den gecerdcu

99 Lezer , kortheyshalve , dcrwaards verwyzen".

Binnen den tyd, in het laatfte

programma hcp^üld , heeft zich^

als fchryver der verhandeling on-

der de zinfpreiik: agenclum est:

geopenbaard de Heer alexander
BENJAMIN FARDON , te AMSTEL-
DAM : aan wien , volgens het be-

fluit der algemeene Vergadering^
na de opening van het verzegelde

hillet j de zilveren eerprys ïs ter

hand gefield : — gelyk mede aan
den Heer philippe fermin , Med.
Doctor 5 gezworen Raad te Maas-
tricht 5 en Lid des Genootfchaps ;

die zich bekend heeft gemaakt,
als aucteur van het antwoord , on-
der de zinfpreuk: felix qui potuii
ferurn cognofcere causfas: welke
dus 5 wegens herhaalde antwoor-
den op dezelfde vraag , andermaal
den zilveren' eerpenning heeft

mo-
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mogen behalen. Deze fraaije

verhandeling zal de eerfle in het

tolgende Deel geplaatst worden :
—

tei'wyl die van den Heer.FARDON
de laatlle van dit Deel uitmaakt :

't gene, wegens derzelver minde-

re uitgebreidheid , dan die van
den geleerden fermin, gevoeg-

lyk konde' gefchieden; behalve

dat de vervaardiging eener goede
vertaling van dat ftuk, \ welke
inliet Fransch gefchreven is , nog
meerdere vertraging in de uitgave

van het tegemvoorrüge Deel zoude
hebben veroorzaakt , indien men
dezelve ook daarby had willen

voegen.

Wat nu betreft den staat deg

CENOOTSCHAPS , of deszelfs fteeds

toenemenden luister en bloei : om
hiervan eenig bericht te geven,
zullen wy etrU verflag doen we-j

gens het af- en toegenomen getal

yan Heeren Directeuren en Leden :
-

dan
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dan nopens beider werkfaamhe-

den ter bevordering van des Ge-

nootfchaps belangen:— en laat/ie-

lyk omtrent de aanmerkelyke ver-

meerdering van des Genootfchaps

verzameling : zoo ten aanzien van

deszelfs boekery ; als vooral van

deszelfs kabinet van medailles ^

fiaturalien , en zeldfaamheden.

Belangende het getal van Hee-

ren directeuren : ten dezen op-

zichte hebben het Genootfchap,

federt de uitgave van het veertien^

de DeeU in het begin van 1790.

aanmerklyke , allerzwaarfte , Ha-

gen getroffen. Door vrywilligen

'afftand bedankten voor den post

van Directeuren de Heeren Mn
W. VAN CITTERS \ — Mr. E. CLY-

VER ; — Mr. j. MAURiTZ ; — Mr.
H. calkoen; — p. j. clyver; —
Mr. ADR. EW. van dishoek van
'Domburg; — Mr. a. sandra;
(blyvende deze Heer echter zy-

nen
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nen rang en plaats als Lid behou-
den) — Mr. j. j. macquet; —
Mr. p. VAN BUREN ; — Mr. a. j.

c. LAMPSiNs. Terwyl door den
onverbiddelyken dood aan het

Genootfchap een vyftal mannen
ontrukt is , welken meermalen
doorflaande proeven van hunnen
byzonderen yver voor des Ge-
nootfchaps belangen hebben gege-

ven: de Heeren Mr. j. adr.
VAN t)E PERRE de Nieuwefve ;

—
D. s. schorer; — Mr. r. b. goc-

kinga; — j. c. brandt; — en

p. H. reynst.
By het overlyden van den eerstr

genoemden, als zynde een van
des Genootfchaps eerfte oprich-

ters ; wiens naam op de Lyst der

Heeren j^trecteuren in de twee-

ne plaats gevonden word : moeten
wy de aandacht der Lezeren eeni-

ge oogenblikken ftil houden , om
elk te doen opmerken , van welk

een
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een gewicht en belang dat verlies

befchoud zy. De Praefidérende

Heer Directeur , Mr. ïsaac winc-
KELMAN , op de eerstvolgende al-

gemeene Vergadering , den twintig-^

fienv^n JVynmaand des jaars 1790.

rapport doende van hetvoor ge-

vallene, federt de vorige algemee-

ne Vergadering : gaf (by die gele-

genheid) ook kennis, welke Hee-
ren Directeuren aan het Genoot-
fchap door den dood waren ont-

trokken ; en noemde onder dezen
ook den HoogEdekn Heer Mr. jo-

HAN ADRIAAN VAN DE PERRE , Hee-

re van Nieuwerve^ Wdzinge , enz.

Een verlies (zeide ZynEd.) zooveel te gevoeliger,

4aar wy in Zyne HoogEd. eenen man misfen, die

van de eerfte oprichting van ons genootschap be-

toond heeft deszelfs belangen zich byzonder aan te

trekken; en met recht een Maecenas van kunftea ca

wetenfchappen mocht genoemd worden: van wien

iets meer te zeggen, my gemakkelyk, UEd. niet

vervelend zyn zoude ! Dan daar Zyne HoogEd. , bc*

halve zyne zucht, om voor den bloei van dit gr*

NOOT*
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NOOTSCHAP in het algemeen met ons zich werk-

faam te betoonen , die in het byzonder heeft gema'

nifefieerd door het helpen bevorderen dier gekikkige^

ihmenwerking van de Leden in deze stad en die

U MIDDELBURG gedomtcilwerd i welke laatstge*

melden Hem gaarne hebben willen erkennen alé den

oprichter van het departement aldaar : — ver-

mag ik my van deze treurige taak te ontflaan : daar

wy ons reeds hartelyk gevoegd hebben by het zoo'

wel ter zake dienende gezegde van den Heer Mr,

jkiATHiAS pous, wanneer die, z\so\xd{it Directeur

yan* dit genootschap te middelburg gedomicili"

eerd^ op den 3. Mei laatstleden, htt praefidie bydc

eerfle DEVKKTEUE'i^TsFergadering^ 'm plaats van

den Overledenen , waarnam i, en daar wy weten , dat

in dezelve, op aanllaanden [*j Woensdags dit ver-

lies door ons op nieu zal gevoeld worden , wanneer

de Heer van der palm, daartoe byzonder ver-

zocht , met dit treurige bericht de Wintervergaderin-

gen zal openen. Mocht het beminnelyke karakter ; de

ongeveinsde deugd; de yverige zucht tot eer van

GOD, tot welzyn van den evenmensch, en tot be-

vordering van alle nuttige kunden en wetenfchap-

pen : waarvan ons voorzeker by die gelegenheid de

voorname hoofdtrekken zullen voorgehouden wor-

den: zyne gedachtenis by ons inzegening, en toe

een

[] Deze dag was ten dien einde bepaald: doch verrcüeidene re-

eenen hebben veroorzaakt, dac de Heer van der palm is verzocht

geworden, het doen der Lofrede uit te ftellen toe den s6« Tan

SRUicbtioaand , iii eene buicengcwo^p Vei^adering.
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een voorbeeld van naarvolging , doen bjyvcn : en ort-»

!ze vereenigde pogingen , tot den bloeiftand van die

Gcnoorfcliap , met 's hemels zegeningen bekroond

worden 1

By de eerfte byeenkomst van
het MiDDELBURGSciiE Departe-

ment had reeds de Heer Mr. bonif.

MATHiAS pous , die, als oud-

fte Directeur , het praefidie waar-

nam , der Vergadermg van dit

overlyden kennis gegeven: door
dezelve te openen met de vol-

gende aanfpraak:

öclioonik, MYNE itEEREN ! güttts niet gerirtg ücliÈ

de meenigvuldige en groote verliezen , die het Zeeü^^

fche GENOoi SCHAP der ïVetenfchappen ^ Waarvan die

Departement een voornaam gedeelte uitmaakt ^ vait

tyd tot tyd geleden heeft : zoo door het vertrek naat

elders, als door het afllerven , van zeer vele aanzien-

lyke en eerwaardige Leden t, die zich , ieder in zy*

nen kring en ll:and in deze waereld^ de een min de

ander meer , door hunnen yvér en verkregene kun^

digheden verdienllelyk en nuttig gemaakt hadden;

en aan welken Wy nog altoos, met erkentenis voor het

goede door hen verricht, mogen gedenken: zoo

* * i« ^ tvvy-
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twyfel ik echter niét, Myne Heeren! of Gyliedeii

zult my gereedelyk toeflemmen, dat aan ons ge-

r^ooTSCHAP in '/ algemeen , en dit ons departement

in V byzonder^ in een' zeer geriümen tyd, ja, laat

my liever zeggen , fcden derzelver erectie ,
geen ge-

voeliger en treffender flag rs toegebracht , dan door

den nu onlangs voorgevallen' dood van den zeer vvaar-

digen en kundigen Directeur van dit Genootjchap^

en Hoofd van dit Departement ^ den HoogEdelen

Heer van de per re de Nieuwerve: die, nog in

den bloei zyner jaren , als hebbende maar even den

ouderdom van 51. jaren bereikt; en dus op een'tyd,

dat hy, naar den mensch gefproken, nog zeer lang

tot nut en voordeel van dit Genootfchap , en de bc^

vordering van kunften- en wetenfchappen , had kun-

nen werküiam zyn , uit het midden van ons voor al-

toos is weggenomen ! Een verlies , Myne Heeren

!

't gene vvaarlyk in allen opzichte, en van wat zyde

men het zelve befchouwe, met het hoogde recht

allertreffendst mag genoemd worden : en waarover ik

niet kan nalaten deze Provincie^ deze Stad^ dit ons

Genootfchap , en Departement , ja ons allen van gant-

fcher harte te condoleren. Immers : wanneer ik in

aanmerking neem de onderfcheidene betrekkingen,

welken die waardige Man tot alle ^^z^ objectenh^id;

wanneer ik overweeg den ongemeenen yver , en de

oplettendheid, waarmede hy al derzelver belangen

fteeds behartigde; wanneer wy hem ons voordellen

als een' man , die het Hoofd was van eene der eer-

fte, aanzienlykfte, en rykfte famili'én in ons Landj

die
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dïc weleer de voonistnmde én belangfykde posten'

in hetzelve^ tot Hut van zyn Vaderland, en dc^ö

2ync Geboorrcftid ^ bekleedde ; v/anneet wy beden^

ken ^ wat hy al beeft toegebracht tot den opbou en

in 'ftandhouding van het zeeLtsche Öenootfchap ^ ea

de erectie vjin dit Département ^ dat voor verre het

grootfte deel aan hem alleen zyne opkomst en aan*

wezen verlchuldigd is ; wamicer wy ons voor oogeii

flcHen 's Mans ^oote, talenten ^ belninnelyk en x^re*

delievend karakter^ Godsvrucht, mededeelzaamheid,

en andere Chridelyke deugden ,• en danrby zyne on*

vermoeide pogingen ter bevordering van alle nuttige

kunilen en Wetenfchappen , waarvan (onder andefenj

dit MUSEUM, en de wys. Waarop hetzelve is tot

(land gebracht , ten allen tyde een fprekend en edel-

moedig bewys zal opleveren : — wanneer wy^ zeg

ik , dit alles met eenige aandacht opmerken : dan

,

Myne Ileeren ! zullen v/y , zoo my niet alles bedriegt,

moeten erkennen , dat wy in hem waarlyk een' Gtooteu

man Verloren hebben : en dat zyn verlies , in vclea

opzichte ^ en voor veleil , onherftelbaar is»

Dan , Myne Heeren ! wat zullen of kunnen wy
in deze doen? Het is GODS wil, dien wy hierin,

gslyk in alle andere treffende onheilen , moeten ttx*

biedigen : verzekerd 2ynde , dat niets by geval ge-

fchiedt; dat GOD, de Opperfte Befluurder derwae-

reld , alles met eene oneindige wyslieid tot ons mees-

te heil befchikt; en dat, fchoon wy zwakke (lerve-

lingen de byzondere en goede oogmerlea van deii

'»'^* a Ai'-
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Alwyzen Schepper , en (opdat ik my dus uitdrukke)

den leiddraad Z> iier handelingen op dit waereldrond

,

vooraf niet kunnen bevatten, GOU echter alles inde

beste orde doet afloopen, tot verheerlyking van zy-

nen groottn Naam , en bevordering van het ware be-

lang des menschdoms l

Laat ons dan , Myne Heercn ! in de ovenveging

van deze troostryke waarheid , mogen zoeken en vin-

den den voornaamften grond tot onze vertroosting

over ons geleden verlies ; en , onder een nedrig op-

zien tot den GOD onzes heils, de vergoeding van

dat verlies van hem affmeeken ; — laat ons , zooveel

in ons vermogen is, de voetflappen van dien grooten

man , wiens gemis wy betreuren , trachten naar te

volgen , in de beoefening van alle Chriflclx ke deug-

den en volkomenheden , die onder het bereik van

menfchelyke vermogens vallen kunnen ; — en laat ons

,

als Leden van dit Genootfchap, door yver en een-

dracht beduurd , onze taknten en verkregene kundig-

heden , ieder naar mate der gaven , die wy ontfan-

gen hebben , aanleggen tot bevordering van alle nut-

tige kunften en wetcnfcbappen , en tot verdere in-

ftandhouding en uitbreiding van dit aanzienlyke ge-

kootschap: 't gene ik hartelyk wensch, dat onder

den zegen van den GOD aller wysheid en weten-

fchappen , fteeds moge groeijen en bloeijen ; en by

aanhoudendheid voorzien blyven van bekwame man-

nen , die deszelfs beftendige duurzaamheid zullen

kunnen verzekeren , tot het einde der eeuwen !

De-
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Deze aanfpraak werd riiet dank-
bare erkentenis aan ZynWelEd.
beantwoordt door alle de aanwe-
zende Leden , die hunne gevoe-

lige droefheid te kennen gaveti

over den zwarenflag, het Vader^

land, der Kerk, dezer Stad, der

wetenfchappen in het gemeen

,

het Zeeufche Genootfchap , eri

dit Departement in het allerby-

zonderst, toegebracht, door den
dood van dezen doorkiindigen ^

edehnoedigen , en ailerbraafllen

,

menfchenvriend : terwyl daardoor

tevens der Vergadering aanleiding

werd gegeven, om te overleggen :

of niet de naauwe betrekking,

welke het Departemmt op wylen
Zyne HoogEd, (als deszelfs voor-

naamften oprichter) had , vorder-

de,* om de gedachtenis van dezen
edelmoedigen ftichter door eene
opzettelyke Lofrede te vereeuwi-
gen? Hiertoe eenftemmig beflo-

!!* 3 ten
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ten zynde, werd de Heer van
DER PALM daartoe door alle Leden
der Vergadering verzocht, uit

aanmerking en van de naaiiwe be*

trekking, welke die Heer op den
Overledenen had gehad; en van
de gelegenheid , om uit deszelfs

papieren het daartoe benoodigde
te verzamelen: — welke Heer
deze ti:eurige taak , als een'

^ laatften Hefdeplicht, welken hy
^ynen Vriend en Weldoener ver-

fchuldigd was , op eene aandoen-

lyke wys op zich nam.

Dat de uitvoering van dit ftuk

ook aan de verwachting hebbe
beantwoordt, blykt, dech uit

eene Refolune , welke in de eerst-

volgende Vergadering van het

perpciiiele Committé des Genoot-

fchaps te vussinge , na dat de

Heer van der palm de Eloge ge-

da^ had, genomen werd.: waar-

in.
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in, op eene voor ZynEd. zeer

vereerende wyze, befloten werd,
dezelve niet alleen onder de Ver-

handelingen [*] des Genoot-
fchaps 5 maar ook afzonderlyk

,

uit te geven : deels uit eene Refo^

/////^ van het middelburgsche Z)^-

partement ^ volgens welke, met
volle eenparigheid van alle de
Leden, werd bepaald, aan dien

Heer , tot een blyk van genoegen
en goedkeuring, eene gedachte-

nis in zilver of boeken , naar zy-

ne keus , ter waarde van den gou-
den' eerpenning, aan te bieden.

Trouwens, dat in deze Lofrede
de beeltenis van den waardigen
VAN DE PERRE , niet Op eeuc
vleijende, maar meesterlyke, wys
naar het leven getrolBfen zy, zal

**"^
4 elk

[*] ÖP grond van deze RefoJutïe zal de Lezer dio

LOFREDE onmiddelyk achter dit Foorherkht geplaatst

vinden.
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élk moeten töeftemmen, die Zyn-
HoogEd. van naarby gekend
heeft , en een hart bezit , om
deugd en waarheid op den jiiisten

prys te fchatten. Moge de tee-

kening van dezen verdienftelyken

jiian velen onder zeelands aan-

xienlyken, op zyn voorbeeld (ter

jiaarvölging) doen verliev-en : dan
zal het oogmerk in de uitgaaf de-

tér Lofrede op de bestmog^lyke

wyze bereikt worden

!

By deze reeds geledene verlie-

zen komt nog,' dat de aanhouden-
de gevaarlyke ongefteldheid van
den, federt des Genootfchaps op-
richting Praefidérenden Heer /9/-

recteur^Mv. isaac winckelman :

aan wiens Ichrander beleid, en
onvermoeide arbeidzaamheid, de-

?e geleerde Maatfchappy voorna-

ïTielyk haren oorlprong, inftand-

hou*
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houding , eil bloei , verfchuldigd

is : aan dezelve eenen niet min
treffenden en zwaren flag dreigt.

Hiertegen zyn tot Directeuren

aangefteld de Heeren:

HENDRIK VAN stockum: Directeur generaal

van Nederlands ïndië , op Batavia^

Mr. D A N 1 E L j A c o B u s M A T T H Y s s E N : Raad

der Stad Flisfinge,

^Ir. DANIEL WILLEM DE cliever: OudRaad

en Schepen te F'ere,

Mr. c A R E L s A X E : Ordinair Lid in <ien Raad van

yuftitic^ ad interim ^dvokaattn JVaterfiskaal

te Batavia»

GODFRIED carel gockinga: Opperlcoopmaii

en Rejident te Cheribon,
'

A. R. B A R o N D e z I l l E r h a r d t i Lieutenant

Collonel ten dienfle dezer Landen, in het

Regiment van Zyne Vorflelyke Doorluchtig-

heid den Heeré Pr/;?/^ vaniiESSENDARM'
STAD.

Mr. HENDRIK SANGNIE DANCKAERTS: Ad^
vokaat te Middelburg*

Mr. wil HEM SCHORER, JOH. ASS. FIL. G^-

committeerde Raad van de Ed. Mog. Mee-

ren s t a t e n van z E E l aN D : te Middelburg.

mr. leenderd huisrecht de haze bom.
?** < me:
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me: Oud'BatUitl der Wateren van z'e.^-^

•Lhün: tt Middelburg,

&lr. CORNELIS ADRIANUS CANTER VIS-

SCHER : Ordinair Lid in d,tn Achtbaren Raad

van Juftitie des Kasteels te Batavia.

Dan het Genootfchap is geluk-

kiger geweest ten aanzien van
deszelfs Leden : zynde op de al-

gemeene Vergadering van 1790.
aangefteld de Heeren

:

CHRISTIAAN HENDRIK DAME K : Math^fuh-

linu Architect, civil, milit, et Hydraulicae

Phyfices Profesfor : te Leide,

HENRi DANIEL guyot: Predikant in de JVal-

fcha gemeente ; te Groninge,

A» soek: Chirurgyn en Operateur ^ buitengewoon

Stads Vroedmecster , en Praelectsr 'm de

verloskunde: te Leide.

Mr. A. Sandra: Schepen en Raad te Flispnge.

joHAN CORNELIS BAERTs: Mcd. Doct. en

Vroedmeestcr: te VUsfmge.

SAMUEL THEODORE huËt: Predikant in de

Walfclie gemeente te Flisfinge»

iiERMANus VAN HASSELT: Predikant te His^

finge.

HERM ANUS RIETVELD: Predikant te Flisfmgs.
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En op de algemeene Vergade^

ring van 1791. de Heeren:

TAhhé mann; Secretaire perpétuel de VAcadetnh

Imperiale et Royale des fciences et belks-let^

tres: te BrusfeL

STEVEN JAN VAN GEUNS, MATTH. Z. A, Z. M^
PhilDoct, Med. et Botan. Prof. Lid der

Genootfchappen vati G'óttinge^ Haarlem^

Utrecht^ en Groninge: te Utrecht,

jRiCHEus VAN OMMEREN: Rector van het

Gymnafium^ Lid van de Hollandfche Maatfchap*

py der Wetenfchappen , en van het Provincia'

k Utrechtfche Geiiootfchap : te Amflcrdam»

f> i E T E R N I E u w I, A N D : Lector in de Wis- Ster-

re- en Zeevaartkunde ".an het Athenaeum //-

luftre te Amfierdam ^ Lid van de Haarlem*

fche , Bataaffche , en Utrechtfche Genootfchap-

pen: te Amfterdam,

VSBRAND VAN hamelsveld: .S*. S* TheoL

Doet* Lid van verlcheidene geleerde Maat-

fchappyen; te Leide,

HENDRIK VAN DEN HESPEI*: Predikant te

IFestSquburg*

Hierby komen nog de Heeren

:

RUDOLPHUS ENGELBERts: Predikant te Oost*

Souhiirg,

joDOC us hsringa: Predikant te Flisjtnge»

Wel.
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'*^^^elke Heeren , tot Leden van
de Franfche leessocieteit zyn-

^e aangenomen, daardoor recht

hebben gekregen tot het Lid^

maatfchap des Genootfchaps : en

in deze betrekking op de gewone
inaandelykfche Vergadering den
£>8. Februari van dit jaar voor aan-

genaam zyn verklaard.

Daar dit ^:^^//V;^/^/ van Heeren
liet Lidmaatfchap met volvaardig-

heid hebben aangenomen: zyn in-

tegendeel in dien tyd aan het Ge-
nootfchap flechts tzvee Leden (in-

zoover tot onze kennis is geko-

.men) door den dood ontrukt : de

Medtfche YlooglQtx^iXcn p. j. ber-

Gius, te Stokholm; en j. a. mur-
RAY, te Gbttinge.

: 'En wat belangt de %verkfdam^

heid ^ zoo van Heeren Dïrecteu^

ren , als van de Leden , ter bevor-

dering van des Genootfchaps be-

lan-
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langen : hierin ontbreekt het niet

aan eene meenigte proeven.

Laat, ten aanzien der Heeren

Directeuren^ deze ééne hiervan

tot bewys verftrekken! Daar de

ongefchiktheid der vertrekken,

tot berging en behoorlyke bewa-

ring van 's GENOOTSCHAPS eigerh

dommen^ en de hieruit ontflane

vrees van bederf, voor de boe-^

kery , en verzamding van 72atu*

ralïèn en zeldfaamheden ^ reeds

federt jaren Hunner WelEd.
aandacht had opgewekt, om op
eene verplaatfing van dezel-

ven befchikking te maken : zoo
hebben de beginfelen van dat

dreigende kwaad , vooral omtrent
het kabinet van Hoorns en ScheU
pn^ door den Heer Mr. lammens
(die het opzicht en de inorde-

brenging van 't zelve wel had wil-

len op zich nemen) aangewezen,
dien invloed by de Heeren zyne

me-
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mede Directeuren gehad, dat dit

ftuk niet alleen in ernftiger over-

weging is genomen , maar dadelyk

eene commisfie benoemd , ten ein-

de een plan , overeenkomftig mee
des Genootfchaps financiën^ te

ontwerpen ; en dadelyk naar mid-

delen, ter uitvoering van 't zel-

ve, uit te zien. Dit befluit werd
in de Vergadering van Heeren
Directeuren ^ den lo. Augustus des

jaars 1791- genomen: en deze
commisjie was zoo werkfaam , dat

dezelve van hare verrichtingen,

reeds den 7. September daaropvol-

gende, aan voorgemelde Heeren
bericht deed : met dit gevolg , dat

al het verrichte werd wélgeno-

men ; de koop van een huis , nu
onlangs bykans geheel vernieud,-

ónder approbatie gedaan, goed-

gekeurd; en deze commisjie ver-*

zocht te blyven voortgaan, om
zoo wel ten aanzien der verdere

in-
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inordebrenging van het huis

,

als de verplaatfing van des ge-

NOOTSCHAPS boekery ^ kabinet van
medailles , naturalïèn , zeldfaam-

heden , en verdere ameublementen^

de noodige fchikkingen te maken.

De Heeren van deze commisjie

hebben niet alleen dit verzoek

volvaardig op zich genomen;
maar aan 't zelve met zoo veel

vlyt en onvermoeide arbeidfaam*

heid beantwoordt : dat zy , op
den 24. April van dit jaar, in

dit nieuwe etablisfement eene
Vergadering van Heeren Dire--

cteuren hebben belegd, (zynde
des Genootfchaps verzamelingen

reeds allen destyds in 't zelve

[*] overgebracht, en, in zoo ver

mo-

[*] In deze betrekking moet byzonderlyk de yvcr^

kunde , en werkfaamheid , van den Heer Directeur

LAMMEJvs; en den Sekretaris van roïjsn geprezea

worden : onder wier opzicht ea l^eftuur alleen dit

verricht is.
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mogelyk was , gearrangeerdC)
aan welke zy een uitvoerig ver-

flag van alle hare verrichtingen

heeft gedaan: 't welke door alle

de aanwezende Heeren Directeu-

ren met volkomen genoegen en
dankbare erkentenis werd goed-

gekeurd.

Had voor eenen geruimen tyd

de Heer Directeur Mr. willem
VAN DER. BEEKE eene aanzien-

lyke fom van duizend guldens

aan Heeren Directeuren aange-

boden ^ om van dezelve , ter

hunner befchikking, tot fieraad

van het Genootfchap in deze. of

gene betrekking gebruik te ma-

ken : van dit aanbod had men
zich thans ten dien einde voor de

vergadervertrekken bediend. Daar

dus de edelmoedige milddadigheid

van dezen Heer niet weinig tot

den uitwendigen luister van dit

gefticht toebracht, gaven Heeren
Di-
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Directeuren hiin verlangen te kéti*.

Hen , dat dit der vergetelheid

door het eene of andere gedenk-»

teeken wierd onttrokken: waaï-*-

aan voldaan is, door het wapen'
van Zyne WelEd. op eene naald ^

voor den fchoorlleen in de groo^

te vergaderkamer ^ met een La*"

tynsch onderfchrift te plaatfen.

De gemelde Vergadering wefd
befloten met eene treffende , en
op deze gelegenheid zeer toepas-

felyke, aanfpraak van den Fice--

Praeftdent bertling ^ waarin Zyn-
Ed* op eene nadrukkelyke wyze
betoogde, hoe dit genootschap^
uit geringe beginfelen , binnen
den kring van weinige jaren, groot

en ^^ro^/i^^ geworden j dien /r^/>

van uitwendig aanzien had be-

reikt , dat hetzelve thans een af-

zonderlyk gebouw heeft verkre**

gen : waardoor het ^ met meerde-
ren luister dan voorheen, iri de-

'i' jj? ^ ^ ^rpi
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ze ft^d is gevestigd: befluitende

met de vurigfte zegenwenfchen

,

zoo over het genootschap in 't

gemeen , als over Heeren Directeu-

ren en Leden van hetzelve in 't

byzonder!

Gelyk dus Heeren Directeuren

zich onledig hebben betoond in

de behartiging van de belangen

des Genootfchaps : zoo hebben
ook , ter bevordering van dit heil-

zame oogmerk, de Leden ^ al-

hier en te MIDDELBURG gedomici-

lieerd^ in hunne betrekking der-

zelver werkfame pogingen aange*

wendt: — blykens de verhande-

lingen, welken maandelyks, zoo
in het perpttuék Committé als iil

het Middelhurgfche Departement^

zyn voorgelezen ; waarvan in het

volgende Deel veffcheidènen zul-

len geplaatst wördèn. Indien de
buitenlandfche Leden even weinig

met
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niet den blooten eernaam zich Ver^

genoegd hadden , als iö'/^ welken te

VLISSINGE en MIDDELBURG wönën ^

eri aan hunne verplichting beant*

woordt: 'ér zoude geen tydvak^
federt des Genoötfchaps oprich-

ting , gevonden worden ^ waarin dë
Leden zich werkfamer hadden be-
toond ^ om bevordelyk te zyn aart

den bloei van nuttige kunften ërt

wetenfchappen.

Van het eefstgemeldé zuileil Wy
éene kleine proef geven, doof de
plaatfing van het volgende be-
richt, tot fïaving der oamvèzig'^

heidvanEENHOORNEN: voor-
gelezen in het middelbürgsche
Departement^ den 7^ December

17gi. door Mr. k. k. reitz.

tfl^LEDELE ZEER OBLEERDE HEEREN !

Vinder d«ih€én!gvuldig€ «akèn^ welken dooï* dort

\terkfamea Natuuronderzoeker pli::ï1üs den Jon^
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gm , als dadelyk bellaande , worden opgegeven

:

zyn 'er verfcheidenen , welken in lateï-en tyd zyn uit-

gemonflerd, als verdicht en niet aanwezig: — fchoon

federt velen van die verdacht geholidene verhalen op

nieu door de berichten der jongfte reizigers en reis-

befchryvers zyn bevestigd; en dus de goede trou en

geloofbaarheid van plinius ten dien opzichte is ge-

flaafd.

Tot het getal der twyfelachtigen behoort , tot nog

toe, 's Mans opgave van den eenhoorn: waar-

omtrent hy in Hiftor. nau Ub. FIIL Cap. 21. zich

dus uitlaat : "Afperrima amem fera M ON O C E-

5, ROS: relïquo corpore e Q u o fimilis ; capite c e R-

5, V o ; 'pedibus e l e p h a n f o ; cauda a p r o ; mu^

3, gifK gravi ; uno cornu nigro media fronte cuhi*

^ytorüm duüm eminente. Hane feram yfvam negant

5, capi ".

In de Hei/ige Schrift^ iunners in, de boeken des

Ó. /^. 5 ~word meer dan eens (zelfs met zekeren op-

hëQnielding gemaakt van eendier; in het Hehreemch

R E E M C^^?1) , of in 't meervoud r e\ë m i m ( ü^öK*]
)

,

genoemd: welk woord door Onze overz'etters, gclyk

ook door de Engelfchen , vertolkt is eenhoorn;
doch de Franfche vertaling heeft daarvoor c h e-

V R E u I r; 5 en c H1E V R e sa xj v a g e. — Op twee

dier plaatfen vindt men in de bekende Verklaring

der E N o E i» s € H e Godgeleerden eene uitvoerige

aanteekening : uit elke welker ik de vryheid zal ge-

bftt&eiitjen klein gedeelte over te nemen.

::.r^-:
' Op-.
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Op NUM. XXIIL vf, 22. word onder anderea

aangemerkt

:

„ De eenige zwarigheid is , wat fchepfel hier

„ REEM word genoemd, welk woord wy, met vele.

5,^ anderen , eenhoorn overzetten : aangaande

„ welken, fchoon door de meesten tegenwoordig

„ gehouden wordende voor een fabelachtig dier, dat

,^ nergens gevonden word , thomas barth o'

„ LiNUS, in zyne ontleedkundige hiftorie, ver-

„ haalt: dat een Gezant van den Koning van gui-

„ N E A aan den Hertog van k o e r l a n d hem te

5, KOPPEN HAGE verzckerd heeft: dat in afrika.

,^ een zeer vlug en ftoutmoedig dier is , 't welke de

„ grootte heeft van een gemeen paard ; en in zyn

5, voorhoofd eenen hoorn , van omtrent drie fpannen

„lengte, draagt: waarvan by den dooden romp,

„ maar nooit een levend [dier], gezien had. Doeh,

„ fchoon men dit onderllelle waarheid te zyn^ kan

„ dat dier echter de re'èm niet zyn, waarvan hier

,

„ gefproken word; want" enz.

En op jësa'ia XXXIF: 7. leest men:

.,, Door de reËmim, waarvan de Profeet hier

„ fpreekt, moet men niet verftaan gehoornde bees-,.

„ ten als paarden , gelyk onze fchilders ze gemeen-

„ lyk vertoonen; noch ook wilde ezels, met eeneu

3, rechten hoorn in het voorhoofd, waarvan fommi-,

5, gen fpreken : gelyk men by aristoteles,.

5, plinius, en aeliaan, zien kan: — want de. -

„ wyl ten dezen dage zulke fchepfels niet te vinden

5^ zyn , mag men ze met recht voor verdicht hou-

**
3 „ den;
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^ dfin ; en de hoornen , welken wy die van e e pf-

„ HOORNEN nqemen , komen niet
, gelyk wél be-

5, keiid is , van land- , maar van waterfchepfelen''.

En dit algemeene gevoelen nopens de anbeftaan-

baarheid der éênhaornen is ook overgenomen in het

zoo beruchte werk , onder den titel van e n p v c l o-

pEpiE bekend, alwaar (in den druk vm yver-
BON Tom, XXFL pag, 205.) op het woord LI*
CORNE Jiet volgende fiaat geboekt. ^""Jntmalfor.

„ huktix. On dit , qu'il fe trouve en Afrique , et

51,
dam fEthiopie: que c'est un antmalcrainttf ^{^\X.

flrydt echter met de opgave van plinius) „ hahir

5, taiit h fond de foréts ; portant au front une cor-

5, »e hïanchs (by plinius word de kleur van den

hoorn jaiist integendeel zwart genoemd) de cinq paU

j, mes de hngi de la grandeur d'^un cheval ifiedio'-.

„ ere ; d^un poil hun , tirant fur h nolr ; et ayant

^5 k erin cotirt , nojr , et peu fourni fur Ie corps ,

„ et même a la gueue: Les eornes de Licorne ,

5, quon motttre en différents endroits^ font ou des

„ eornes d^autres animaux connus; ou des morceaux

3,5 d ivoire tourné; au des dents de poisfans^^ l^}.

Dit

P] Na het doen dezer voorlezing , utóiende de Algemeens Oefen"

ffiooï van B. MARTIN, vind ik aldaar in het III. Deel van de eerjie

^faeeling^ Uodz. 8?» der IS^ederduit/che vertaling (ui^egcven te

,A»Ji^r4ei^ ^n het jpar irSx.) nopens dit difr het VQlgfi^de jiange-

te^kfnd:

**ï]l zoufie nog iets kunnen zc^en van den eenhoorn: doch ik

^f Jtan u ^iet verzekeren^ dat \r zulk ee» fcbe^fel ooit h de natuur.

ey¥^
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Dit vooroordeel, deze twyfeling, nopens de be-

ftaanbaarheid van éénhoornen , te kunnen wegnemen

:

en dm zoo verdien(telyken plinius^ Cdie, voor

zoo ver ik weet, de eeuigfte onder de ouden is, wel-

ke uitdrukk.elyk van gehoornde paarden melding

maakt ,) in zyne eer en geloofwaardigheid , ook ten

dezen opzichte , te herftellen : zal buiten twyfel by

de liefhebberen der Natuurkunde van eenig gewicht

zyn

!

Om hiertoe, zooveel in myn gering vermogen is,

iets toe te brengen , vleije ik my , Myne Heeren

!

UWelEd. geenen ondieiist te doen , wanneer ik ter

kennis van het genootschap breng een my me-

degedeeld Bericht , onlangs van Kaho de goede hoop

overgezonden: 't gene (altans wanneer het by ver-

volg door nadere ontdekkingen word bevestigd) die-

.

npn kan , tot flaving van de dadelyke (ia7jwezigheid

dier poort van dieren , welken men gewoon is een-
hoornen/^ noemen.

Hetzelve luidt (eenige weinige kleine veranderin-

gen in de taal en den ftyl uitgezonderd) woordelyk

aldus:

, ^ ****
^ „Een

„ heflaan hehhe. Men vindt liet befchrcven , als hebbende de ge-

„ daante van een paard , met eenen hoorn op het vooïlioofd. Dopr

„ de berichten van foramige fchryveren , wegens dit dier, hebben

p eenige reizigers het met groote zorgvuldigheid gezocht : maar ner»

jt»
g^^i gevonden, In de kabinetten der liefhebberen worden wel

„ vele hoornen bewaard, die men voor hoornen van den één'

„ hoorn wil doen dooi^aan: doch het is bekend, dat dezelven niet

,> tot eenig viervoetig dier b.ehooren; maar tan.den van zekeren viscli

,, ?yn, die den naam van zefééohem draagt**.
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„Een Bastaard HOT TE-N TOT, genaamd ge r-

„ R I T s L 1 N G E R 5 by gelegenheid ondervraagd

^^ wordende over de onderfcheidene foorten van

„ wild, dat men in de verafgelegene gewesten van

55 dezen uithoek [de kaap] ontmoette: verhaalde,

55 onder anderen , het volgende merkwaardige

:

^, Dat hy nu , federt eenige jaren , een commando

l,
onder diQw toenmaligen Veldcómmandant a n d r i e s

,, PETRUS BURGERD, opde roovendc Bosjesmam

5, had waargenomen : by welk commando onder de

,, Christenen zich ook verfcheidene Hottentotten be^

9, vonden. Dat na eene volbrachte expeditie met

3, nog 15. m\deve Hottentotten, onder dewelken zich,

5, naar zyn best geheugen, bevonden de Hottentot'

95J
/^/i CAROLus en VLEK, in dienst by Charles

^, Marais}, jantje, woonachtig by Johannes

,, Swanepoel, en nog eenige anderen, die in dienst

35 van opgemelden Veldcómmandant b u r g e R D wa-

3. ren: hy ge r rit slinger (terwyl evengemel-

,, de Commandant zich ophield, of bezig was, met

5, andere Bosjesmans op te fporen,) met zyn voor-

53 gemeld gezelfchap negen vreemde dieren had ge-

g, zien: welken zy, op eene gemakkelyke wys, te

5, paard haddpn ingejaagd , en één dgrzelven ge-

3, fchoten.

„ Dat, terwyl zy bezig waren met de bezichti-

9-, ging van dat voor hen onbekend dier, by hen was

,a g^kompi^ de burger louis van per merwr
„ I^avidsz. welke dat dier almede befchoud had;

^^^ zynde van de volgende gedaante.
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,. Het voorkomen was gelyk dat van een paard.

„ van eene grysachtige kleur ; doch achter de kaken

„ finalle witte ftreepjes : recht vóór den kop had het

5, dier een' hoorn, ter lengte van een' arm, en

„ aan den grond (of bafis) eene arms dikte. Op de

55 helft van dien hoorn , was de hoorn eenigszins

5 5 plat; echter aan het vooreinde zeer fpits: en niet

5, aan 't voorhoofdsgebeente vastgegroeid , maar al-

55 leen aan de huid : — omtrent twee vingeren breed

95 onder dien hoorn vond men eene kleine korte

5, kuif: — hebbende de kop van dat dier de ge.

5, daante van een paard : terwyl deszelfs hoogte ins-

5, gelyks met een gewoon kaapsch paard over-

5, een kwam. De ooren vond men grys, en gelyk

55 die van een' os; doch wat grooter. Het dier

,5 had een' tamelyk langen ftaart : die , van verre ,

55 naar een' paardenftaart geleek; doch, van naby

55 befchoud zynde , bevonden werd vleesachtig , eu

55 met kort hair bezet te zyn : hebbende aan het ein-

55 de een' witten kwast ^ ter grootte en rondte van

,5 een' appel. De hoeven waren rond 5 als die vaii

5, een paard ; echter van onder met gefpletene klaau-

55 wen 5 even als de runderen : — gelyk de tefticuli

55 ook als die der tamme bullen bevonden werden.

55 Dit zoo zeldfame dier is gefchoten tusfchen den

55 zoogenaamden Tafelberg^ en de Zeekoerivier : ge-

55 legen omtrent 16 dagen rydens van de Camdebo;

^5 die van de kaap omtrent ééne maand rydens met

55 een' osfenwagen gelegen is.

;,3 Verfcheidene Ingezetenen en Hottentotten ge-

Ü"*"**
5 « tui-
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^ tmig^n: dpL zy datzelfiie dier, met eqnen hoorn

,, voor 4en kop , op honderden van rotfen en ftee-

„ nm 4piQr 4e M<isje$man$ afgeteekend , gezien heb-

5, Dewyl tii> , «nder de Geleerden , nog in gefchil

„is: ^*öf de eenhoorn ooit aanwezig zy ge*

99 99 weesf Jan niet*^? heb ik gemeend, UWEd. dit

3, kerichi te moeten toezenden. Mogejyk zal het

^ ve^l lisèt byzetten : terwyl men, hier, in 't minfte

,, niet meer twyfejt , of dat 4ier word waarlyk in de-

„ zen uithoek gevonden!

„ Zoo '^r LIEFHEBBER* gevondcii Wierden,

5, die eene pra^mie wilden flellen op eene Huid in

•, har^ volle gedaante : zoude ik wel willen aanne-

„ men , om daarvan eene te bezorgen : onder voor-

„ waarde, dat di^ firaemie geèVenredigd zoude zyn

„ aan de moeite en kosten , die; tot zulk eene verre

„ reis moeten worden aangewendt''.

qABO I>^ GOEDE HOOP d^n 8. jd^rili'j^i.

Q^e^keuiiy H. CLOETE.

Belangende nu den ftaat van

des GENOOTSCHAPS Verzameling:

zoo ten aan2;ien van deszelfs hee-

kery; ais van het kabinet van pen-

ningen f naturalten , en zddfaam-
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heden: — ook deze is aanmerk^

Jyk toegenomen. Door de edel*

moedigheid der Heeren erme-
rins; van leeuwen; gruner;
soek; thünberg; van emdre;
genersi; kasteleijn; van ma-
rum; kist; van der palm; en
der Beftierderen van de holland-
scHE Maatfchappy ; van het Pro^
vinciale utrechtsche Genoot^

fchap; van teylers Genootfchap

;

van het Genootfchap pro excolen-

do jure patrio ; en anderen , die

hunne uitgegevene Hukken en
werken ten gefchenke hebben aan-

geboden : — gelyk mede door den
aankoop, ten koste des Genoot^
fchaps :

—^ is de boekery zeer ver-

jneerderd.

De Heeren j. a. moens; l. bek-
KER ; K. K. REiTZ ; REERS ; en
ALbrechtS : hebben aan des Ge-
jïQOtfchaps kabinet emige medail-

ks
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7^5 aangeboden: — maar vooral

is deze verzameling verrykt, door
de oplettendheid van den Heer
TE WATER op des Genootfchaps
belangen: als welke door aan-

koop voor rekening van hetzelve

is machtig geworden een aanzien-

lyk getal van eenige weinige gou-
den en zilveren, en zeer vele

koperen , meest Romeinfche , pen-

ningen: onder welke laatllen

vooral uitmunten de penningen,
die tot de Romeinfche Colonien^

byzonder in Spanje , behooren.

Terwyl het kabinet dtx natuur-

lyke zeldfaamheden is uitgebreidt

door de gefchenken der Heeren
XAMMENs; louyssen; van der
steege; freytag; en baert :

maar allermeest door den edel-

moedigen yver, voor des Genoot-

fchaps luister en bloei, van étn

Heer a. moens , OudDirecteur
Ge-
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Generaal van Nederlands Indie:

die, behalve een aantal van de
kostbaarfte en rykfte goudertfen

van ternate; — verfcheidene

artikelen te japan gefabriceerd^

tot een bewys van de vordering,

welke deszelfs inwoneren in on-

derfcheidene kunften en hand-

werken hebben gemaakt ; — ea
eenzwaar verguld kokertjen, waar-
in de KORAN, op eene lange

fmalle ftrook inlandsch papier

,

zeer kunflig en fraai gefchreven,
en met eene meenigte prentlette-

ren en ornamenten verfierd : wel-
ken de Vorften in het indostan-,
SGHE ryk , met een lint om deiil

blooten arm gebonden, gewoon
zyn te dragen: — nu onlangs we-
derom aan het Genootfchap -, teiv

gefchenke, heeft overgezonden.;

twee kostbare, kasfen met laden ,i

gevuld de ééne met eene gantfche>

-xjii ve2>
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VefzamGÜrig van fraaije aMboina*
scHE kapellen ; en de andere met
niet min belangryke hoornen en
fchelpen.

Gelyk dus des öenootschaps
onderfcheidene verzamelingen

niet weinig 2yn vermeerderd en
uitgebreidt: zoo hebben die van
het MiDDELBURGSCHE Depatte-

ment ook eene aanzienlyke toe-

voeging ontfangen. Behalve dö
gefchenken van de Heieren reïtz ;

STAVoRlNüs; KAMH-Oüï; Baroiïet

Van DEN ÈRANDE ; en PASPOORT!
aan het kabinet van tlatuurlyke

zeldiaamheden: >>^;^oo heeft: dè
HoogWelgeb. Vrouwe Douarie^

tê VAN DE PERRE , geb. VAN DElt

BRANDË, tot eene gedachtenis van
wylen haren waardigerï Echtge-

noot , als öüdften Directeur^ te

Middelburg woonachtige Praefi^

difit van het departement 31
aaij,

het-
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hetzelve ten gefchenke gegeven
het kostbare , misfchiöE het kosir^^

baarfte planetarium^ 't welke
niet alleen in dit Gemeem&Mt ^müat^
zelfs in geheel Europa , gevonden
word. Van dit kunstftuk word
door den Heer VA» deu VaIM
gewag gemaakt in de Lofrede^

bladz4< 31* en de Heer j. herm.
KROM heeft in het jongstverloope-

ne jaar eene korte befchryving daar-

van in het licht gebracht.

Wat eindelyk i^n inhoud van
dit Deel betreft : men vindt daar-

in alleen Prysverbandelingen^ om
redenen hiervoren opgegeven :

—
waarvan eene Lyst aan het begim

derzelven geplaatst is.^

Moge dit Deel met genoegen
worden gelezen: moge het die-

nen ter uitbreiding van nuttige

kun-
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kiinften en wetenfchappenl dan
zal des genootschaps doel be-

reikt zyn ; en deszelfs yver wor-
den aangevuurd.

r. VHS SIN ge:
den 26. van Zomermaand

A. DRYFHOÜTj
SEKRETARIS.

1

LOF-
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OP DEN HOOGWELGEBOREN

HEER.

M^ JpHAN ADRIAËN
VAN DE PERRE,

HEER VAN NIEUWERVE EN WELSINGEÏÏ,
OUD-REPRESENTANT VAN ZYNE D. Hè

DEN HEER PR. VAN ORANJE EN
NASSAU, ALS EERSTEN EDE-
LEN VAN ZEELAND ENZ.
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uwe verwachting te beantwoorden; nogthans kan

ik u de aendoening myner dankbaerheid , en de in-

wendige voldoening mynes harten niet verbergen,

dat gy my tot de volbrenging van een pligt hebt ge-

roepen 5 dien ik niet anders , dan als een dierbaren

lykpKgt voor eencn afgeflorven weldoener kan aen-

iTierk'en. Hoe weinig Iniag hef der dankbare vriênd-

fchap gebeuren , de gedachtenis van een edelen , aen

haer hart ontrukten vriend, anders dan in de een-

zaemheid, te betreuren, of een openbaer gedenkte-

ken van hare gevoelens op te richten, 't Geen de

bewustheid myner al te geringe talenten my zou be-

let hebben, hebt Gy door uwe eenftemmige verkie-

zing, my tot een wet en verpligting gcmaekt; en 't

geen ik yuurig verlangde , maer 't geen een ontydige

fchröom'vöóï 'de tralfche en ongevoelige 'kies<rhheid

der weereld my misfchien altyd zou veihinderd heb-

ben , dat hebt Gy , M. H. door uw gezag gewet-

tïg4'J^'-^-Gy alle 'kent de' betrekking op den waerdi-

gen -'VA-k'DE -PE^RE , waerin zyne, 'edekiiocdige

vriendfchap my geplaetst- had : Gy w^eet hoe moedig

Ik fteeds op dezelve geweest ben, en hoe zy myn-ge-

lieel hart vervulde; en nogthans hebt,.g,y, ^yne lof-

fpraek" i>aH my "begeerd
;;

ja . daarom, alleen: hebt gy my
boveii -ïinderc mannen, aen wie 'anders dit werk.on-

'eindig beter ware toevertrouwd geweest^ kujlnen yer,

kiezen j öm :dat gy eehe lofi-eden begeerde ^ die al$

uit de diepfte bron dés gevöels geweld-.was; om dat

gy niet alleen uwen eerbied voor de nagedachtenis

\iwes vrieuds, maer.teyeas de gevoelens uwqronge-

r: i\ veins*
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veinsde genegenheid, als door -mynen inond , willet

uitftorten. ^

En waerom zou deze naeiiwe betrekking my yeri^^

hinderen, om aen uw oogmerl^-^, ;naer myn vermo-,

gen ^,- te voldoen ? Vertrouwt men dan den vriend

van eenen waerdigen man zoo weinig groote gevoe-

lens toe 5 dat hy deszelfs nagedachtenis door vleyery

zou kunnen ontécren? Of kan de tael des harten j»

fchoon door de dankbaerheid ingegeven , en door de

aendoening bezield, niet tevens den ftempel der

waerheid dragen? 'tiswaer! de dankbaerheid, da

vriendfchap verzwygt de deugden hares weldoeners

niet; zy juicht, zy zegepraelt over dezelve en haer

hart wordt welfprekend by derzelver optelling; maer

men vrceze niet , dat zy deze deugden zal trach*

ten op te tooycn. Daer , waer de helderde dag

van dezelve zou afftralen, fpreidt de vriendfchap

den fomberen fluyer der weemoedigheid over haer

uit, op dat hare fchittering het uitgeweend oog

niet beledige. Hare bevende lippen kunnen geen lofr

trompet doen klinken , en de trillende hand der droef^

heid kan geen trotfchen eerzuil onderfchragen. De
hoogmoed heeft Piramiden gedicht en Maufoleën ge-

bouwd , maer wat kan vriendfchap en dankbaerheid ?

Helaes ! zy kunnen peinzend en met een Hikken^

hart by het ^zwygend overfchot nederzitten ; zy kun-

nen het, wanneer haer deze laefFenis vergund wordt,

met hare tranen bedaeuwen , en hei; is hare uiterfte

poging een handvol geurige bloemen op te zamelen ,

eaop den bevochtigden grafzerk uit te ilrooyen!

,
A 3 . Ziet
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fcet di^er M. H. wat gy van my te venvachten'

licbt ; en zoo de eenvoudige voorftelling van het ka-

rakter en de verdienden van den edelen van de
PER RE, in de tael der erkentenis gefchreven, en

gevloeyd uit een hart, dat de vriendfchap niet meer

xvaerdeert, dan het den tooy der vleycry, en de

prael der eigenliefde verfo^t : — Zoo dit genoeg is

om zyiie Lofreden uit te maken , dan heb ik cenige

eisfchen op uwe aendacht en toegevendheid.

Ik houde my verzekerd , dat dat gene , 't welk do

nagedachtenis van dezen man aen elk, die in eenige

betrekking tot hem geftaen heeft, en aen Ulieden in 't

byzonder zoo dierbaer gemaekt heeft, niet enkel ge^

zocht moet Wórden in zyne groote verdienden om-

trent deze onze geleerde Maetfqhappy , of dien tak

derzelve, die in deze Stad vergadert, en grooten^

deels aen Hem alleen zyn beflaen verfchuldigd is;

jioch ook in die edelmoedige zucht, waer meê hy

den aenwasch en bloey aller fchoone wetenfchappeu

en konften onderfteunde en bevorderde ; niet enkel

in zyne geleerdheid en den fchat der kundigheden

,

dien hy zich had opgezameld ; noch ook in den luis-
^

ter, dien hy zyne aenzienlyke posten door eene g?»

trouwe waerneming derzelve heeft toegevoegd ; noch

ehidelyk in die deugden alleen , die zyn karakter ver^

adelden , en hem een fieraed der ^enfchelykheid

,

eene eer voor het Christendoni deden zyn : -^ B^

boude my verzekerd , z^g ik , dat het niet ééne , of

fommige dezer hoedanigheden , maer die alle famen*

ge*
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genomen zyn, die u zyne lofreden hebben doen

begeren, ja die duizende tongen tor zyne lofrede*

naers , en zoo vele harten de bewaerplaetfen gemaektï

hebben van zyne gevoelens en daden. Ik zou der-

halven weinig aen uwe bedoeling beantwoorden,

200 ik hem thans uit een bekrompener oogpunt be-

fchouwen , of flechts in eenige dezer ' betrekkiagen

aen u voordragen wilde. Zoo ik u niet den ganfchea

man poogde te fchetfen in al deszelfs edele gevoelen5\

zoo wel omtrent het Vaderland^ als den bkey der

geleerdheid en hefchaefdheid in het zelve; zyne ge-,

voelens zoo wel omtrent de regten der burgerlyke eti

zedelyke deugd ^ als omtrent de verhevener aenfpra-

ken van onzen geopenbaerden Godsdienst,

Het allereerst roept ons zyne betrekking op het Fd'

derland ^ daer deze ons te gelyk zoo veel van zyn

leven en lotgevallen zal herinneren , als wy by de^e

gelegenheid niet mogen verzwygen. *

A 4 Ge-

Hy werd geboren den 25 December ,1738 uit den Wel Ed»

Geb. Heer j. van de perre. Raad in de Vroedfchap en Sche-

pen der Stad Middelburg, overleden in het Jaer.1749, en Vropwe

c. c. STEENGRACHT, ovcrledcn in *t Jaer 1775. Hy was de oud-

lle van zes kinderen , wit dezen Echt gefproten, elizabeth, em

NICOLAAS d'HUIBERT VAN DE P E R R E (licrven ZCCr jOng , CU

de laetfte bereikte flechts omtrent zoo veele Jaren, als de eerfte

Maeiidea. Jonkvrpuwe b. a. van db pj:rre, gehuwd geweest

aen den Heer w. thibaut. Heer van Aegtekerke enz. enz. over-

leed A. 1768 flechts 26 jaren oud. De Heer p. e. van de perre,]

lieer ijer ViQïbaanea van Oostdiuveland enz, eazt ftierf in den Jai:e'
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Gefprotcn uit één der oiidrte en vcrmogeiidfle ge»

flachten , dat federt de oprichting van dit Gemecne-»

best de aenzienlykfle posten in liet zelve' bekleed

heeft, en welks naem in de gezantfchappen van on-

2en Staet bekend is , had hy door zyne geboorte het

yegt, of ten minflen de billyke verwachting' ontvan-

j|éft?'van in de beduuring der burgcrlyke maetfchap-

fy een niet gering aendeel te bezitten,

De ontwikkeling zyner jeugdige talenten billykte

ïceds de hoop des Vaderlands , om in den telg eenes

^enzienlyken huizes ook den erfgenaem der voorouder-

Jyke deugden weder te vinden, toen de vroegtydige

en fiiiartelyke dood zyn es Vaders hem deszelfs gelei-

de en voorlichting ontrukte , hem beroofde van dat

gedeelte eener verhevener opvoeding , dat zelfs de

tederhartijfte en verflandigfte zorgen eener brave

Moeder naeuwlyks kunnen vergoeden. Zoo behaegt

het nitenigmael de • Voorzienigheid , hen, die zy tot

een zegen des menschdoms verordend heeft , aei^

hare eigen hand alleen op te voeren tot het hoogp

lioel hunner beftemming.

Ik zal u niet bezig houden met de byzonderlieden

van zynen kipderlyken leeftyd, noch met deq ^etter-s

ar*

Ï786, he? 4ifte zynes ouderdoms. De Heer m. j. veth van db

fERRE, Heer van Westcappelle enz, enz, is de eenige oyergebleveii

ffelg van dit beroemd en bloeyend geflacht, die den dood des

^ïerdifeen mans in ons midden betreurt. — Hy flierf den 8 April'

l^^a; i^on^er kinderen na te laten,
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«rbeid zyner jongelingfchap. Ik zal gedeeltelyk ge*

Jcgenheid vinden , om hier van ftraks nader te fpre-

kfen. Gedeeltelyk zal de meenigte der gewigtige za-

ken, die ons wachten, my van deze geringe moei-'

te 5 ook naer uw oordeel , verfchoonen.

Toen hy , na het eindigen zyner letteröefFeningeti

op Leidens Hoogefchool, en het volbrengen eener

reize, door een aenmerkelyk deel van Frankryk en

Zwitferland * 5 in zyne Vaderftad te rug keerde, werd

hy niet lang daar na tot medelid van Middelburgs

Achtbare Regering verkoren , en bekleedde dieneere-

post geduurende verfcheiden jaren. Men behoeft den

aert onzes Staetbeiluurs , en de wys van deszelfs

inrichting Hechts oppervlakkig te kennen, om ter-

flond te bégrypen, dat in een tyd var» vrede en

eendracht , waerin onze buitenlandfche betrekkingen

geregeld zyn , en de binnenlandfche onëenigheden

zich tot den kring van perfoneele verfchillen bepalen,

dat in zulk een tyd de Staetszorgen van den jongen

Stedelyken Regent, die noch aenhang, noch onma-

A 5 ti'

* Hy verliet reeds de Hooge School in het jaer 1757. en Verkreeg

4en eertrap in de beide regten met eene Verhandeling over dé Zelf-

moord. Een gedeelte van dit en het gantfche volgend jaer werd met

zyne reize doorgebragt. In het jaer 1760 verbond hy zich in den

Echt met de Edele Jonkvrouw jacoba van den brande, van

moeders zyde afkomftig uit het geflacht der beroemde maria vam
REiGERSBERG, en na een gelukkigen Echt van] byna 30 jarei?,

thans deszelfs Weduwe, Kort na zyne terugkomst in zyne Vaderftad,,

werd hy tot Kiesheer, en in den jare 17^2 tet Raed in de yrQe(||

fchap deyzelve verkoj^st
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tigen invioed bedoelt, hem verfcheide uuren des

daegs overlaten, om naer zyne willekeur te belleden.

E^m edeler geest ^ in wien de bewustheid van groo-

Uf mt aen de Maetfchappy te kunnen toebrengen

,

zich fomwylen met kracht verheft en gelden doet^

tracht daerom den kring zyner werkzaemheid uit te

loeiden, en ten koste van arbeid en moeite, vol^

4pening voor zich zelven te koopen.

Jrlet was dit regtfchapen gevoel , dat den yverigen

VAN pE PERRE de begeerte inboezemde, om deel

te vefkrygen aen het belluur der O. L Maetfchappy,

cp Je uitflag fcheen ook welhaest zynen wensch te

zullen bekroonen. De befchouwing der belangryke

famenftelling van dit Staetkundig, handeldryvend en

l^ishoudelyk ligchaem , de overweging van den in-

^oed, die deszeifs bloey op de welvaert van dit Ge-

meenebest heeft, ziet daer 't geen hem ontvonkte,

't geen voor zyne fchranderheid , zyne trouw en on-

derzoekenden geest <le gefchikte loopbane fcheen,

om éér voor zich zelven te bejagen , en nuttigheid

op zyne voetftappen achter te laten. Reeds had hy

zich in 't bezit gefteld van alles , wat hem op dezen

löeuwen weg voorlichten en beiluuren kon , en zich

aengegord tot het hardnekkigst en omflachtigst onder-

^^k , dat den grond zyner volgende werkzaemheid

aou uitmaken, toen hyop het onverwachtst geroepeijl:

wierd om eene hooger beftemming te vervullen , waer

toe nimmer zyne uitzichten zich hadden kunnen ver-

>m^--
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Zyne Doorluchtige Hoogheid , de Heer Prins vaa

Oranje en Nasfau, droeg hem namelyk in het Jaer

1768, het softe zynes ouderdoms, den gewigtigen

post op , van Hoogstdenzelven 9 als Eerllen Edelen

van Zeeland, in dehooge Staetsvergaderingen te ver.^

tegenwoordigen. Zoo aenlokkelyk het verëerende de-

zer keus en de luister van het ampt zelve voor den

jeugdigen Vaderlander was , zoo zeer werd hy aeu

den anderen kant door het onverwachte , het beden-^

kelyke , en door den ernftigen raed van fommige zy-»

ner vrienden in de bepaling zyner eigen l^eus geflia-

gerd, Daer van houde ik my v-erzekerd^.dat, wat

hem immer bekoren mogt, niets in ftaet was om zy-

ne verkiezing te beflisfen , dan de overweging van

pligt en roeping, dan de overtuiging, van in dien

gelukkigen leeftyd , waerin de rypheid der mannelyke

denkingskracht nog door hot vuur der jeugd bezield

wordt, zich niet te mogen onttrekken aen een post,

waerin men nuttig kon zyn aen vele, en ten minftea

door een regtfcbapen, onbaetzuchtige handelwyze,

door trouw en verftandig beftuurde werkzaemheid,

zich voor de nakomeUngfchap en zyn geweten ver^

antwoordelyk kon ftellen,

Gy vergt niet van my , M. H. , dat ik u den aert

van dezen gewigtigen post , dien hy geduurende tiea

jaren bekleedde , noch het geen denzelven in deze»

tyd misfchien bedenkelyker en mocyelyker maekte;;

^at ik u de gefchiedenis van zyne ftaetkundige loop-

t^en p de voorvallen , die dezelve aenmerkelyk maefe-

ten
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tpn , en zynen invloed op dezelve uitvoerig befcliry-

ve, of zelfs kortcJyk aenftippe. Gy weet, dat de'y

onpartydige Gefcliiedfchryver op een grooter afltand

van 'den tyd zyner gebeurtenis leven moet , dan wy
ons bevmden van den tyd, dien ik bedoele. Gy
weet, dat ik geen ooggetuigen gevireest ben van de

omftandigheden die dezen tyd kenmerken
, ja dat het

geheugen derzelve tot de dagen myner kindsheid en

jongelingfchap afdaelt. Alleen kunt gy van my vor-

deren , dat ik het edel karakter van uwen vriend en

Voorzitter, ook als ftaetkundigen , kortelyk en met

de vrymoedige pen der waerheid voor u tekene.

Indien onbuigzaemheid en onverzettelykheid van

karakter; indien hardnekkigheid in het doordryven

Tan opgevatte voornemens; indien heerschzucht en de

geest der partyfchap: — indien, ztg ik, eenige

maetfchappy diep genoeg vervallen was , om deze

hoedanigheden in hare Staetsmannen te vorderen,

dan zou de zachtzinnige en edelaertige van de
PER RE buiten twyffel het laetfle voorwerp geweest

zyn, dat aen hare oogmerken had kunnen beantwoor-

den. Integendeel , die zelfde infchikkelykheid en

toegevendheid van aert, die zyne vriendfchap en

verkeering een onwaerdeerbaren fchat maekten , ver-

lieten hem niet in de bezigheden des Staetsbeftuurs

,

en zoo hy één der beide uiterflen had moeten kiezen ,

zou veeleer zyne ftandvastigheid het flachtölFer der

menschlievendheid geweest zyn , dan hy de laetfle

,

ik zal niet zeggen zou hebbeu kumien verzaken,

t_ niaer



maer flechts ontveinzen of voor eenige oogenblikken

vergeten. Inderdaed niemand was minder in ftaet,

om voor het licht der overtuiging zyne oogen te flui-

ten 5 of haer in het aengezicht te weêrfpr^ken.

;

' Al wat men met den naeiji v^nfirek^n der Siaet^

kunde (jntrigue') beltempelt, vond in zyn hart een

onverwinnelyken tegenftand; die ' gewaende , nood^

lottige noodzakelykheden , die alleen door de om-

ftandigheden , en niet door het regt gebillykt worden ,

vonden in hem een oaverzoenlyken vyand, en zyn

aenhang was alleen die der menfchelykheid en der

belangelooze deugd.

Gelyk fchranderheid en befpiegelend vernuft als 't

ware de grondtrekken van zyne geestvermogens uit-

maekten , zoo ftelde hy ze niet flechts in zyne hooge

Staetsbetrckking te werk, waer het belang des Va-

derlands het vormen van nieuwe ontwerpen , of het

onderzoek derzelve hem oplei , maer hy beftuurde ze

ook door ervarenheid , en matigde ze door eene voor*

zichtigheid , zoo vér^ van het onbedachtzame verwy-

derd, dat zy veeleer aeii het angstvallige had kunne»

grenzen. En om ^oz^ ervarenheid te verkrygen , of

«&yne verkregen kennis te vermeerderen, was geea

^^rbeid hem te moeyelyk, geene .middelen hem te

fcos^baer, ,en geen onderzoek te omflachtig. Gereed

pm.de voorlichting van elk in het vak zyner beftem-

giiag te zoeken ,- vatbaer voor verilandig. onderricht,

^e/:^teveus eeue onafhankelykheid van, wil bezitten:



#éj die doof geeti gezag geblinddoekt wordt, moest

^è misleiding zich ten flerkften vennommen om zyn

doorzicht ie benevelen , of den toegang tot zyn hart

te verkf^gèH.

• Vi-edé èii' ééiï^rrfclit Wireil zyn wellust^ èft a(s 't

^are het eTemérit, waep tuiten het leven hem onver-

Öraeglyk was ; maer hy befehouwde ze tevens als de

Sitiilen- van olis' Staetsbeftuu^ , de grotidflagen eencr

geregelde oi'fey de bronn^hya&ï dé Vvelvaert en het

geluk • der bürgéry. Waer zyii invloed dezelve bcwa*

ten of herftellen kon ; waer tweedracht en verdeeld-

heid door zyne pogingen ^ of door gewigtige opötfe*

ringen te vermyden of te dempen was, daer was

i-AN DE PÊRRE de bevorderaer der eensgezind-

heiti , eil de bèvi^ediger der gene , die zich meenden

te kunnen beklagen.

Eefi ^yncr meestgeliefkoosde grondbeginfels was>

êat de deugd'zaemfle Staetkunde , gebouwd op de

rëgt'en efi vrüefdy der menfchelykheid , ook de beste

Staetkunde is: de beste niet alleen voor dien, die

dezelve beoefent, de beste voor de rust van zyn ge-

Weten , en' zyne v^erantwoording hier namaels ; maer

bok de beste Vóór het wclzyn ek den duurzamen

|)loey van den Staet. Al het geluk én de voorfpoed

,

aie het önregt, de list en rntrigue fomtyds eene

ifiaetfchappy fchynen aen te brengen , achtte hy ook

Alleen fchynbaer re zyn , bedrieglyk en de bron

'pXi diüzeizde rampen, die men vergeet mede in re-

^'
ke*
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kening te brengen. Wat zal ^er, zoo (ïacht eii fprak

iiy meenigmaél , wat zal 'er eindelyk van de Staét-

kunde worden , zoo zy de wedftryd der kwJicdaertïg*

lieid en laegfte listen, en de dekmantel der oiirègt-

veerdigheid moet wezen ? Zoo wy menfchen alleeh

de niaetfchappy befluurden, d^h zou misfchien ék

noodzakelykheid de maetregelen der ondeugd én ge-

wetenloosheid kunnen wettigen , maer dker eèiï O^-

perbeftuur der Voorzienigheid aller Staten lot Beilist,

200 kunnen wy denzelven geert duurzae'm geluk be->

zorgen , zoo wy niet onze bedoelingen en daden sten

den wil van het Opperwezen toetfen..

Zoo dacht en handelde van de perre, en

daer uit ontftond by hem die edele belangelocföheid ,

die alle zyne daden kenmerkte , die regtfchapen trouiv

en eerlykheid, die hem in de hagchelykfte omftaii-

digheden nimmer verliet ; daer uit ontfproot hét , dat

hy daden en derzelver bedoelingen , dat hy perfonéi

en derzelver denkwys met eén billyk en inehschliè-

'Vend oordeel wist te onderfcheideh ; dat hy zyne vy-

anden door gunstbewyzen trachtte te winnen , al zou

ondankbaerheid zyne belooning zyn; daer uit ont-

ftond zyiïe vya'ndfehap tegen alle Ongeregelde losban-

digheid en ordenloosheid , zyn afkeer van alle ovér-

heerfching, zoo dat hy Hever het goede en nuttige^

dttt hy bedoelde, indien hy het door overtuiging en

tedcn niet bereiken kon, \^^lde opfgeven, dsö' deh

uitflag zyner heüzame pogingen aen onredefyken il(i*

Vloed en dwang te danken hebben»
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-iV-rJZyne ziicht .eindelyk voor het Vaderland , zyiie gé*

.hechtheid aen-deszqlfs belangen was opregt, ftand-

.vastig en vuurig: geene opofferingen waren hem te

groot, geene .b^;5ittingen hem te dierbaer^ die hy

, niet geerne zou alg^ftaen hebben voor eene Vader-

landsliefde, die aen geestvervoering grensde. En
kon dit anders M. H. ? daer zyn hart als voorwel-

^dadigheid en goedhartigheid gevormd fcheen; of wat

is de liefde, voor het Vaderland anders, dan de uitge-

. breidheid van een hart, dat niet verzadigd door het

geluk van fommige bevorderd te hebben, zich aen

deszelfs geheiligde aendoeningen ganfchelyk overlaet,

en tracht naer het geluk van alle?

Ziet daer 't geen ik .met de overtuiging der onge-

. veinsde waerheid van het Staetkundig karakter vau

uwen VAN DE PERRE, Zeggen kon. Gy ziet in

deze fchets niet den man, die weerelden dwingen

,

of een vry Gemeenebest aen zynen wil kon kluiste-

ren; maer gy ziet en herkent den edelen, den be-

minnelyken Staetsman , en uw hart treurt over zyn

gemis , het gemis van zynen invloed , zynen verHch-

ten raed, zyne befcheiden pogingen, ook na dat

hy aen het Staetsbeftuur zich onttroki^en had. Zoo

*er immer eene maetfchappy op deze aerde te verwach-

ten is , waer in de deugd heerfchen zal , waer uit al-

le lage bedoelingen zullen verbannen zyn , dan zullen

^.de befluurders van dezen gelukkigen ftaet het hart vaa

^yAN j>B PER RE in hunnen boezem dragen!

Maer
't-
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'Macr wat behoef ik de loffprafck zynbr Stactkunde

op te maken? Vraegt ze aen uwemedeburgersv^èrf

elk zal verblyd zyn een takje aeri zynen eerekrtins te'

kunnen toevoegen. Leefde hy niet amptcloos in *t

midden van hun , geacht
, geëerbiedigd en bykaiis'

aengebeden ? Waren niet aller oogen op hem geves-*^

tigd en was deze Stad niet moedig op haren Burger?'

Duizende tongen zegenen hem , en niemand beklaegt'

zich over zyne gevoelens en handelwyze : dè nyd zel-

ve zwygt ftil by zynen lof, of vermengt zich bloö*

zende onder den drom zyner lofredenaers. Geene'

jaren hebben het geheugen zyner dienflen iiitge-

wischt , en in het laetst zynes levens riep hem de

ftem , niet Hechts van zes verlichte en edeldenkende

mannen, maer de flem der ganfche burgery, om'

zich aen het hoofd des gewigtigften onderzoeks ïë

plaetfen , verzekerd , dat haer belang in zyrie handen

veilig was *. Ja, grootmoedige v a n
'

d e 'p e rrë ^
de gedachtenis uwes Staetsbeftuurs zal gezegend-

zyn als die der regtvaerdigen ; en ar kon uw
naem uit de jaerboeken van Nederland worden uitgevi

wischt , hy zou opgetekend blyven in de jaerboeken

der deugd, en gegraveerd in het dankbaer hart van
elk uwer medeburgers I

Na tien jaren lang het belang des Vaderlands aen

B het

* Het Collegie van Arbitrage in de zaek van den asften pennin»

binnen deze Provincie, verkoos hem in den jare 1789 toe deszelfs

Voorzitter.
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het .hoofd van deze Provincie getrouw en onvermoeid

l^artigdte hebben, wettigden hem de omftapdigbe-

den^ en riep. heiu zyne geneigdheid , om zich aen

den ondankbaren last der flaetszorgen te onttrekken ,-

en ampteloos voot zich zelven te leven. Maer wat

^eg^ik? Voor.zjch z^lyen? Neen. l hoe zeer hy over**

tiiigd was genoeg voor het Vaderland en zyn gewe-

ten gedaen te hebben 5 -hoe zeer elk, die, hem kende

e^ 2yne verdiensten vereerde, met; een treurig (lil'»

^wyjgeii zyne JkrCuzc moest aenzieaen biUyken , nooit

^OU. hy zich vcroprl(ptd hebben röorz/V/i ze/f^ dat

is», vooj zyn vermaek ,r .voor zyn g^mak , voor het

gi^jigtt det genoegens, die zyn rj^ng. en vermogen hem

gmiboden,., om,^ zeg ik, daer voor alleen te leven.

Het vvelzyn van zynen evenmeiisch woog hem immer

Qjp ^het -hart» Maer verzekerd, dat hy, ontflagen

Y^j-f^ef: ,juk d^s -^taetbeftuurs , zoo veel tot de be-

fcbaving en yerliclHing der maetfchappy kon tocbrcn*

^en, als hy te voreaj-yoorderzelver veiligheid en wel-

yae;rt
^

^eda^n ha^fl, belloot hy n^oedig den luisteren

h.e|;.y^rdriet zyne& amprs beide. vaerwel te zeggen, en

yoox wetenfcha^^km^t^ en i^^^-^ eqne nieuwe loop^

baen in te treden.'

Ik noem dit eene nieuwe toophaen , niet om dat de-

zelve hem vreemd en onbekend was., ntaer om dat

zyne omftandigheden en, roeping hem altyd verhin-

derd hadden , zich geheel en alleen aen deze edele be-

doeling over te geven. Het is vooral in deze betrek-

lang, Geleerde en Küudi^e Manncn'rdut zyne ria*.
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gedachtenis u als Leden dezer aenzienlyke MaetfchapK

pydierbaer is en-zyn moet, en gy zult derhaivea

uwe aendacht wel willen vernieuwen , om voor eeni-

ge oogenblikken weder met my^ te rug treden.

Om een regtfchapen voorltander van wetenfchap ea

konst te zyn; om ze uit een beter grondbeginfel^

en met beter gevolg, dan uit louter dwaze eerzucht

te belchermen; om met yver, met verftand en m^t

vrucht derzelver bloey te bevorderen , moet men zelf

de wetenfchappen beminnen; raefi moet fmaek voor

dezelve, eene onleschbare dorst naer derzelver be-

zitting gevoelen , men moet ze beöeffenen : dat is

met weinige woorden, men moet, meteen befchaafd

verrtahd ', kennis en geleerdheid hebben opgezameld.

Gy ziet , M. H. dat ik ditmael niets vordere , dat in

uwen VAN DE PERRE niet overvloedig gevonden

wicrd.

In /^yne kindsheid en eerfte jongelingfchap open-

baerde zich zyn aenleg voor de Wetenfchappen in

eene onbeperkte weetgierigheid, waer aen alleen ont-

brak een gefchikt voorwerp om zich op te vestigen, eii

de vereeniging van den arbeid der onderzoekende

overdenking met de levendigheid der ontluikende

genie. Een vernuft, ryk in vinding en gedachten,

bekoord door nieuwe ontdekkingen , en vatbaer voor

zinnelyke fchoonheid en overeenftemming, gepaerd

met een geest van overleg en naeuwkeurigheid , moest

zich allereerst og de natuurkundige wetenfchappen,

B 2 en
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en byzoiider op dat belangryk deel derzelve , de werk-

tuigkunde, vasthechten. Zyne kinderlyke bezighe-

den en uitfpanningen droegen reeds bewyzen van de-

zen aengeboren fmaek , die hem niet verliet geduu-

rende den gantfchen loop zynes levens. Meenigmael

ontbreekt het zulk een ontluikend verftand alleen aen

eenen gefchikten leidsman, aen genoegzame aenmoe*

diging, en aen dat onwaerdeerbaer gefchenk des He-

mels , eenen vriend , wiens vernuft gefchikt is om^ de

wetflcen van het onze te zyn.

Een verblyf aen de berocmdfte onzer Hooge Scho*

len is niet genoegzaem , om dit gebrek te vergoeden.

Men moge dacr handleiding genoeg vinden, om in

de onderfchciden vakken der geleerdheid aenzicnlyke

vorderingen te maken , om het beroep van eenen ge-

leerden met luister te bedienen : maer om den jonge-

ling te vormen, die met een edelen acnlcg voor alle

fchoonc wetenfchappen , maer met een ongevestig-

den , belangeloozen fmaek voor dezelve op dat too-

neel verfchynt ; om dezen het vak zyner beftemming

aen te wyzen , zyne talenten te ontwikkeleji , zyne

uitzichten te vcrgrooten , zynen fmaek te vestigen

,

daer toe is het onderwys te bepacld , daer toe z^xi ,

helaesl de afftandcn te groot.

't Geen veel en meer dan dit toebragt , om het

voortrefFelyk verftand van van de per re te vor-

men , was zyne reis door Zwitferland en Frankryk

,

waer van ik reeds even melding gemaekt heb. Op
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eiken voetftap dezer belangryke reizewerd zynevveeN

gierigheid tevens uitgelokt en voldaen : de geest des

onderzoeks en der navorfching werd in hem opge-

wekt en aengevuurd ; zyn vernuft fchcrptc zich , zyne

menfchenkennis breidde zich uit. Hy zag de natuur ^

hier. in hare eenvoudige bevalligheid, daer in den

tooy harer weelderige fchoonheid , en aen den voet

der Alpen in den fchrikverwekkenden luister harer

majesteit. Hy leerde de toetfen en fyne fchaduwin-

gcn van het menfchelyk karakter onderfcheiden ,* hy

betaelde zyne hulde aen de geleerdheid en derzelver

voortbrengfels ; hy vertoefde by de pronkftukken der

mcnfchclyke konst. Zoo vergrooteden zich zyne

denkbeelden, zyn genie werd ontwikkeld, en reeds

begon hy den ganfchen kring der wctenfchappen , in

hare fchakels en onderling verband , met zyne verbeel-

ding te omvatten. Inzonderiieid fprak hy nooit, d-aii

met een foort van verrukking , van zyn verblyf binnen

het beroemde Parys. Niet dat hy zyn lof fclionk

aen de weelde , de befpottelyke prael , aen de open*

bare vermaken of ongebonden zeden dier Weereld-

ftad; maer hy roemde ze als het verblyf der fchitte*

rendfte vernuften, waer de wetenfchappen , ontfla-

gen van het juk der fchoolfche barbaersheid , zich

een eigen zetel der bevalligheid hadden opgericht.

Hy roemde die mcenigvuldige voortrefFelyke inllellin-

gen, waer de toegang tot het heiligdom der konsc

voor eiken beminnaer derzelve, voor alle ftanden des

menschdoms werd geopend; waer de grondigfte ge-

leerdheid zich vernederde , om hare voordragt in d(i.

B3 h^.



ttfit LOFREDEN.
bevatcelyke tael der fïimenleving te Ideeden, en waer

\iit hefchaefdheid en. verlichting, als uit een ruimen

boezem voortvloeyden.

Met dezen gevestigden fmaek voor de fchoone we-

tenfcliappen trad hy in den kring van het openbaer

léven', en geen reeks van jaren, aen de ileeds werk-

ijame Staetkunde toegewyd, was in ftaet om hem

van denzelven te berooven. Gccne nieuwe, nuttige

ontdekkingen ontvloden zyne aendacht of opmer-

king ; de verbazende vorderingen der proefondcr-

vindelyke kennis geduurende deze jaren , volgde

hy als op hare trotfche voetftappen achterna; daer

aen werden de uuren zyner rust, de oogenblikken

,

die de bezigheden zynes ampts , of de aenklevende

lasten van hetzelve niet vervulden, werden daer aen,

en aen de kennis der beroemdfte fchryveren gereede-

lyk opgeölFerd. De geest des onderzoeks deelde zich

zelfs aen zyne behandeling der Staetsaengclegenhe-

den mede, en gaf eene eigen houding en gedaente

aen de wyze zyner werkzaemheid. Nimmer arbeidde

hy in dit vak met meer geestdrift , dan wanneer te-

genllrydige belangen te vereffenen waren , of duiste-

re zaken, door hardnekkige navorfching, ingiet licht

moesten gefield worden.

Doch altyd reikhalsde hy naer het tydftip, hem

door zyne verbeelding zoo verrukkelyk afgefchilderd

,

waerinhy, ontflagen van -alle andere betrekkingen,

^ich aen de wetenfcliap en geleerdheid geheel en al-»

:.
^ leen



lofreden: as

ïeen zou kunnen toewyden. Toen derhalven dit tyd*

ftip aenwezig was , en hy zyne waerdigheid had afr

geftaen , was hy zoo vér van die kwellende onrust ^

die ledigheid en onvoldaenheid , en, indien ifc het

dus noemen mag, die misplaetfmg te gevoelen ; -die

het hart van byna alle Grooten vermeesterd' heette, ria

dat zy hunnen uiterlyken luister hadden opgeofferd,

dat hy veel eer zich terftond alS-- in zyn eigen ktiii^

geplaetst zag , en het geluk zynes levens van den tyd

der nederlegging zyner eereposten begon te dagte-

kenen.

Zoo 'er ooit eenige tyd in edele, onvermoeide ar^

beidzaemheid werd doorgebragt , het was deze. El-

ke dag werd geteld , de uuren uitgewoekerd, de ver-

loren oogenblikken bejammerd. Zyne begeerte naef

kennis vermeerderde by elke fchrede der vordering^

het onderzoek werd eindelyk de volftrektfte behoefte

voor.zynen geest; zyn yver door niets te matigen

benadeelde zelfs zyne ligchaems-krachten ; de raed

en voorftellingen zyner vrienden waren magteloos te-

gen denzelven ; het zoet vergif der onbepaelde w-eêt-

gierigheid was reeds in alle aderen doorgedrongen

,

en het edel gebouw werd ondermynd 1

Byna alle wetenfchappen , die binnen bet bereik

zyner nafporing waren , en geene uitfluitende beoeffe-

ning vorderden , in 't byzonder die gene onder de-

zelve, welker nuttigheid zich openbaert in het ge-

jneene leven , hadden als een gelyken invloed op zyn

B 4 hart^
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hatt , gelyke aeiitrekkelykheid voor zynen geest. De

befchouwing van derzelver onderling verband, van

f\e hulp 5 die zy elkander toebrengen , verrukte hem

met eene levendigheid , die zyne gefprekken over dit

onderwerp altoos bezielde ; de ontdekking dezer on-

derlinge fanienltemming in verfcheiden byzonderhe-

flen , waerin zy de aendacht van anderen nog ont-

llipt was 5 betooverde hem , en maekte dit gedeelte

zyner navorfching hem tot een w^aren wellust. Hy
bewonderde den arbeid dier geleerden , die zich be-

palende tot één vak der menfchelyke kennis , reuzen-

fchreden in het zelve gedaen hadden, maer wat,

zeide hy, zal de arbeid dezer mannen baten, zoo

iindere van elks onderfcheiden vorderingen geen ge-

bruik maken, om ze tot één belangryk geheel te vor-

men, en de zusterlyke maegfchap der menfchelyke

kundigheden in het licht te ffcellen ?

Doch , fchoon hy met dit uitzicht alles nafpoorde ,

en niets van 't geen zich in zynen weg opdeed on-

onderzocht liet voorby gaen ,
ja meenigmael , door

weetgierigheid voortgeduwd , tot in de binnckameren

der verfchillendfte wetenfchappen indrong , de God-

geleerdheid echter en proefondervindelyke wysbegeerte

befloegen vér de grootfle plaets van zyn hart, zyn on-

derzoek en eenzame uuren.

Ja M.H. ! ik fchroom niet uwen vandeperrb
een Godgeleerden te noemen , fchoon het leerftellig

en wederleggend gedeelte dezer edelfte wetenfchap

hem
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hem nimmer bekoorde , om 'er zyne begundigde let-

terbezigheid van te maken. Of de ftoute toon van

beflisfing, de geest der flaeffche navolging, der klei-

nigheden en der twistziekte , die men niet vergeefsch

in de fchriften van fommige geleerden zoeken zal,

die dit vak ter bearbeiding verkoren, of deze hem

afchrikte? dan of de zaligmakende waerheden van de

geöpenbaerde leer der verzoening hem zoo eenvoudig

eh heider toefchenen, dat eene diepe navorfching haer

onteerde , en de tooy der wysbegeerte hare edele be-

valligheid in zyn oog ontluisterde? dan eindelyk, of

hy zyne zucht tot ontdekkingen , tot het nieuwe ea

zonderlinge kennende , fchroomde zich in een heilig-

dom te wagen, waer de dierbaerfte wenfchen van

zyn hart bewaerd lagen , en welks donkere verbor-

genheid hem ontzag inboezemde? Welke dezer re-

denen het meest op hem werkte zal ik niet beflisfen,

maer geene derzelve was hem onbekend ; zy waren

beurtelings zyne verontfchuldiging , zoo dikwyls men

zich verwonderde over zyne eenvoudige berusting in

de leer onzer kerke.

Hy beoefFende alleen het beste en belaogrykfte deel

der Godgeleerdheid , of liever hy leschte zyne weet-

gierigheid alleen uit de bron aller ware Godgeleerde

kennis , de gewyde fchriften der Goddelyke openba-

ring. Nimmer heerschte by iemand dieper eerbied

voor dit onfchatbaerfte aller boeken , nimmer leven-

diger gevoel van deszelfs waerdy en fchoonheid , of

uitgebreider en werkzamer begeerte om het te on-

derzoeken. Me hindernisfen , die zich opdoen

A$ 1^
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by 'de verklaring van gedeiïkf^hriften , in tael en ftyl,

il '^eden ch denkwys zoo oneindig verfcbillende van

dè Vöortbrengfeïs onarer latere eeuwen, alle deze hin-

éemisfen overwon hy door eencn yver, welks groot-

heid flec^hts gcëvenacrd wierd door deszelfs belange-

teiö^eid»

Wanneer zich eenig gewigtig ftuk der bybel-

belkenhis, als zyne navortching waerdig, aen hem

èorfleldè , (en nimnrêr ontbrak het hem aen ftof tot

iöodariig onderzoek) dan trachtte hy aenftonds in

tol geest van het zelve door te dringen, en met zyn

onderwerp zich gemeenzaem temaken; hy raedpleeg-

dé 'zy'ne eigen opgezamelde kundigheden, hy raed-

pleegde de beste fchriftverklaerders , vergeleek dezel-

ve onderling, dacht en overpeinsde, en rustte niet

tot dat alle zwarigheden voor hem vereffend waren ^

én de overtuiging der waerheid als een heldere (Irael

zynen geest verHchtte. Eenen man , die niet flechts

een fchat van belezenheid bezat, maer ook van al

wat hy las de kern voor zich behield , en de ongefta*

digheid van het geheugen door eene vlytige pen te

hulp kwam; wiens omftandigheden en fmaek hem in

fket Helden , om de beste fchryvers te kiezen en te

Verzamelen: zulk eènen man kon hét aèii géene hulp-

middelen ontbreken , orh dit gedeelte der geleerdheid

Aiet goeden uitflag te bearbeiden* 't Is waer, één

noodzakelyk hulpmiddel, de kennis der oude talen,

'tv&er m de géwyde bladeren befchréven zyn ^ en in

Hbydonder dei* Blebreeuwfche (praek ,' oiithrftk bem.

Doch meent gy dat ook dit beletrel onöverkomelyk

\,'-> was
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was voor zynen yver en onbepaelde zucht tot ken-

nis? Reeds voorlang had hy begonnen in de gronden

,dier talen zich te oefFenen; met my heeft hy den

doornbosch der Hebreeuwfche fpraekkunst met on*

vermoeid geduld doorgekruist, en zoo de Voorzienig-

heid zyne dagen niet had afgefneden , zou hy buiten

twyffel zich hebben in flaet gefield , om ook hierin

zich zelven voor te lichten, of althans den arbeid

der beste taelkenners , die hy reeds gebruiken kon

,

öok te beoordeel en. — Doch het voornaemfte mid-

del om den Bybel te kennen en te verftaen, dal;

middel, zonder 't welk niemand hierin ooit ge-»

flaegd is , is een deugdzaem , gevoelig hart , ge-

ftemd om het edele der ware eenvoudigheid, het

eenvoudige der echte verhevenheid , en het verheve-

ne der Goddelyke waerheid te doorgronden , en als

met wellust in te ademen. Dat hart bezat uw van
DE p E R R E ; dit alleen maekte hem het boek der-

Openbaring zoo onbefchryflyk dierbaer ; dit euidelyk

deed hem met zoo veel verrukking dolen in de ver-

wachting dier laetfte, gelukkige tyden , die, verbor-

gen achter het gordyn der toekomst, zich alleen in

de fchrlften der Profeten vertoonen , als beminnelyke

droomen van den vriend van God , als uitzichten

voor den reinen van harte. En waerom anders zyn

deze beminnelyke, 'voorfpellende droomen , dezQ

troostryke uitzichten zoo verwaerloosd , veracht en

zelfs befpot ? Is 't niet , om dat de ongevoelige , geen

troost der deugd behoevende , die met zyne koude

,

troostelooze handen heeft aangeroerd, eu met zyne

ver*
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verwarde begrippen als met een nevel overdekt. Nim-
mer zal ik het my beklagen M. H. , dat ik geduuren-

de de twee gelukkigfte jaren mynes levens door van
DE PERRE tot zynen medgezel verkoren ben, om
acn zyne hand deze vruchtbare beemden der bybel-

kennis te doorwandelen , door hem aengemoedigd

,

door hem voorgelicht meenigmael in een nieuwen

kring der heerlyklle denkbeelden rond te zweven ....

Daer voor, dierbare man, zal my uwe asfche (leeds

heilig zyn, en deze dankbare bekentenis was ik uw
gezegend aendenkea verfchuldigd i

^a de kennis van het oneindig Wezen , waer aen

\vy ons bellaen te danken hebben, deszelfs gezind-

heid omtrent ons , en de openbaring van zynen wil aen

het menfchelyk geflacht, is niets de befchouwing

van den wyzen meer waerdig, dan dit groot tooneel

der fchepping, waer op wy ons zoo gelukkig ge-

plactst zien. 't Zy hy dezelve befchouwe in den

rykdom en verfcheidenheid harer voortbreiigfels ; 't

zy hy, indien zyn wysgeerige zin hooger geftemd is,

hare hoofdftoffen gadefla , hare krachten als tegen el-

kander opwege, hare geheimfte werkingen befpiede,

en het groote wetboek der natuur ontzegele. Het

kan ons derhalven niet verwonderen, dat wy den-

zelfden man , die met zoo veel voldoening zynes har-

ten in het vak der Godgeleerdheid arbeidde , tevens

in alle de geheimen der proefondervindelyke wysbe-

geerte zien ingewyd , en in deze edele wetenfchap ,

dewyl zy den eigenlyken werkingskreits van zynen

geest
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geest bevattede, nog meer dan in het eerfle, zien

uitmunten. ::

Hoe zweefde zyn fchoone geest in dezen fchoonen

kring der nuttigfte, en te gelyk verrasfendfte , der

heerlykst gecontrafteerde kundigheden rond! Welk
een blik is het voor den wyzen, een gansch weereld-

geftel, en veellicht het gansch heelal in de verba^

zendfte beweging gebragt te zien door dezelfde een-

voudige krachten, die den wellenden zandkorrel uit

zyne plaets doen fluiven, en den loop des Hemels

itit het vallen van een appel op te losfen ! Met hetzelf-

de gewapend oog , wacr meê men de planeten als uit

hare banen voorwaerts rukt , en tot het zwak gezicht

des fterfelyken doet naderen , ook al de majefteit der

fchepping in het ftof ecnes vlinders te zien pralen!

Welk een den mensch veredelend onderzoek is het,

aen de hand der fcheikunde, in de geheime werk-

plaets der fchepping te worden ingeleid, de bouw*

doffen der ganfche weereld uit elkander te Hellen,

te rangfchikken , weder famen te voegen, en de

luoederkracht der groote natuur in hare voortbren-

ging , vorming , famenflelling en duizende gedaente-

wisfelingen na te volgen ! Welk eene verheven bezig-

heid alle gefchapen krachten als rontom zich te ver^

zamelen , die te vergelyken , te wegen , hier met eene

gebiedende hand te bepalen, daer in een kleinen

kring te vereenigen, te vergrooten, en de verbazend-

ile gewrochten te zien voortbrengen; den donder dos

hemels zelve na te bpotfen , of dea verwoestenden

> .1 arm
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tm des hlikfeiHs door vernuft en kunst te ontwape-

nen! Ziet daer de wetenfchap, die in liaer ganfchen

omvang, in hem e"en kenner, en onvermoeiden on-

derzoeker vond.

Gy weet 5 M. H. en ik kan my tenrxJezen opzichte

©p velen uwer beroepen , hoe groot en uitgebreid

zyne kundigheden in dit onmetcJyk vak waren;,hoe

ky zich dezelve verzameld had, hoe zy eindelyk in

den ganfchen kring zyner denldDcelden geplaetst cu

daerin als geweven Waren. Hoe hy het ontzagcbc-

lyk aental ontdekkingen van de wysgeeren dezer eeuw

yolflandig nafpoorde, die te rug bragt tot hare een-

voudige beginfels, aen dezelve toetfte, en door zyne

eigen ondervinding beproefde. Hoe hy zich daer toe had

in flaet gefield , door een fchat van konstwerktuigen

,

piet zoo 'veel oordeel' en keuze, als met groote kosten

te verzamelen , en zich t« oefFenen in het vaerdig ge-

bruik derzelve, waerin niemand hem overtrof, en

waerin geen gering gedeelte van den lof des natuur-

onderzoekers beftaet. Hoe hy niet alleen de voet-

flappen van andere op deze baen drukte , maer ook

van daer voortging , zyn vindingryk vernuft fcherp-

te, verbeterde, 't geen voor verbetering, en vol-

inaekte 't geen voor volmaking vatbaer was , of door

de uitvindingen van velen te vereenigen een volko-

uiener geheel aen het licht (lelde. Daer van kunnen

vele zyner door hem verbeterde werktuigen , en alles,

Vrat hy onder zyn eigen oog, en naer zyne eigen

denkbeelden vervaerdigen liet ,
getuigen. Ja dat niet

meer
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meer openbare proeven van zynp yindingrykhei4 in

natuur en werkfuigkunde aenwezig zyn, is alleen^en

zyn noodlot te wyten , dat hy niet altyd eenen kpn^

tenaer vinden;,kon, gefchikt pm zyne denkbeelden

iiittevoeren, dien hy geheel aen zynen dienst ko»-

v^rbiqden 5; eii; daer voor edelmpediglyk beloonen, ./

Een openbaer gedenkftuk echter zal hierin altooë

zynen roem ftaven: ik bedoel het u bekende konst»

werktuig , onder zyn opzicht en de voorlichting zy4

ner kundigheden en eigen gedachten , zoo wel :als

op zyne kosten en ten zynien huize famengeftelég

waerin de loop der planeten , en de beweging van ons

ganlche Zonnetklfel met de naestmogelyke evenredige

heden i^ uitgedrukt; wel ten deele in navolging van

anderen, maer met veel grooter naeuwkeurigheid , en

door verfchelden ontdekkingen meer volmaekt, dan

eeuig ander konstftuk van dezen aert, terwyl de

eenvoudigheid en kieschheid des farmenftels van eene

uiterfle poging. d^r konst fchynen te gewagen. *

Niets

* Dit konstftuk rust op een voet , waerïn eèn uurwerk is , dat beo

planetarium in beweging brengt en met den Hemel doet gelyk loo-

pen. De planeten loopen in derzelver evenredige afftanden van de

Zon , op hellende viaicken , om derzelver inclinatie op de Ecliptica

aen te wyzen. Zy loopen niet in cirkels maer in ellipfen , gelyk der-

zelver excentriciteit * aen den hemer is. ---' De Zon en de aerde

draeyen beide óm haren as , welker laetfte zich altyd paralel h\yttf

mét hare helling van 23! graéd. Rondom het gantfche loopveld der'

planeten is de Ecliptica verbeeld door een breede koperen bandje

verdeeld 'in even zoo veele uitgehouwen riütjss, als zy graaien van in-
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Niets zou my gcmakkelyker zyn , dan de verfchil-

knde wetenfchappen op te tellen, waarin hy zich

beurtelings oefFende , zynen fmaek voor dezelve , en

zyne meerdere of mindere vorderingen in dezelve te

veniielden. Maar ik wil zelfs den fcbyn vermyden

van opëenftapeling, en zynen lof, die zonder deze

konstgreep der redenkunde zich zclven bevestigt, op'

dezen zwakken grond niet bouwen, 't Geen ik te

voren reeds zeide van zynen algemeenen fmaek en

beoeffening aller w^^sgeerige kundigheden , dat weet

een iegelyk uwer , dat geen ydele ophef is , maer de

tael der waerheid , die flechts aen verdienden hulde

doet. Laat ik liever de fchets van uwen van de
p E R R E als geleerden voltooyen , door de grond-

trekken van zynen geest kortelyk op te zamelen.

Het is niet alleen de alles omvattende kracht des

vernufts, noch ook het gloeyend vuur der verbeel-

ding, noch eindelyk de vaerdigheid des oordeels;

het is niet elk dezer zielskrachten , in hare hoogde

overfpannenheid , die den mensch tot de beoeffening

der wetenfchappen gefchikt maekt; dikwerf wordt

dit einde, fchoon op eene min fchitterende, echter

Op eene nuttiger wyze en zekerder bereikt, door

eene

clinatie bevat, waar door de lengte en breedte der planeten juist be-

paeld wordt; Men kan het werktuig , buiten het uurwerk , met de

hand bewegen , voor en achterwaerts , enz. enz. De Hoogwelgeb.

Vrouw Douariere , als Erfgename thans bezitftcr van dit kostbaer

ftuk, heeft het zelve aen het Middelburgfche departemejit van 't

Zecuwsch Genootfchap ten gefchenke gegeven.
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ëönc juiste evenredigheid dezer zoo verrcbilleridè

vermogens , waer door zy als tegen elkander opge-

wogen zyn. Een helder en doordringend verfl:an4,

welks vinding door eene ryk-e en levendige verbeel-

ding werd onderllcund , en daer het eenigfins tot

het befpiegelende en zonderlinge overhelde , door eea

wikkend oordeel binnen deszelfs perk^a werd gehou-

den; ziet daer het natuurlyk talent van van,,.i)%

PERRE. Hy bezat het onwaerdeerbaer vermogen

,

om zyne denkbeelden regt en vast aen één te fchake-

len , en elke nieuwe kundigheid , die hy opdeed , hare

gefchikte plaets in zyn geheugen aen te vvyzen. Hy
had de zeldzame bekwaemheid om de fyne draden^

waermeê de in fchyn verwyderdfte denkbeelden, mee-

nigmael byna onzichtbaer verbonden zyn, op te merken,

ilicr door ontbrak het hem nimmer aen een aental

jiieuwe , belangryke gedachten , of aen even zoo

vele nieuwe en verrasfende bewyzeri om dezelve te

ftaven , en de vloed zyner redenering , wanneer hy

door eene geliefkoosde ftelling was opgewonden^

was inderdaed verleidend, Hy verwierp niets, omi

dat het algemeen verworpen wordt. Hy zocht dé

waerheid niet op de plat getreden paden , die ieder

bewandelt, en 't geen zyne goedkeuring zou wegdra-

gen , moest een verhevener ftempel dan het gewone

dragen ; het moest door nieuwheid , door bondigheid ,

of door verre, vruchtbare uitzichten zich by hem aen-

bevelen. Hy bezat eene onpartydigheid en edele vlucht

Tan gevoelens 3 waer door hy boven alle vooroordee-

krat



34 LOFREDEN.
ien in het ryk der wetenfchappen zich verheffen kon

,

tti zich geerne getrooste om onder duizenden alleen

te ftaen , z^oo hy zich Hechts verzekeren mogt , dat

de waerheid zyne medgezellin bleef. Voegt nu by

èezQ weinige grondtrekken een geest van orden en

ftfpte 'naeuwkeurigheid , die geene belangryke kleinig-

ïreden over het hoofd ziet. Een brandende zucht tot

,kennis en geduurige vordering , die alles verteerde

,

en gelyk een onleschbare dorst, alles verzwolg.

Eétt yver en werkzaemheid eindelyk, daeraen gc-

è'venredigd ,
gereed om over bergen van hindernisfen

iieen te flappen , en niet gedachtig aen de zwakheid

Vtin dat ligchamelyk omkleedfel, 't welk de geest,

ik Ae overmact zyner onbeperkte weetgierigheid af-

ilyt
,"

'en vóór d'eszelfs tyd doet verwelken l

Zoodanig was de 'ton , en ook zoodanig moest hy

zyri, die zich vermeten mogt, om als ten het hoofd

'éërwétenfchappéfi zich te plaetfen, zich tot dèrzel-

Vër fchutsheer te benoemen, den bjoey der befchaef-

Öe kennis ih'töpert'bae'r te bevordefeti , en te beftuu-

jrèn 'tot welzyn zynes Vaderlands, Het licht , dat in

zyn eigen hart ftr^elde, wenschte hy ook voor ande-

ren te doen opgaen; het genoegen, dat de kennis

'dér waerheid hem ^af, wenschtè hy !ïiet duizenden

téd'éelen, eh de róe^ eener verrichte natie,' wilde

hy, dat het doel W^ïè, %vaer na zyiie la'ïlclgenooten

ftreven zouden. "

^

Zï-
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gj

2yne pogingen tot bevordenng der, letteren ef

konsten warqi? derh^lven gcene uitwerkfels yan
,

yideje,^

dwaze eerzucht, ofTchoon de begeerte , om door

rpemwaerdige daden met roem beliend te zyn, aen-^yii

edel hart niet vreemd kon. wezen. Zy waren geej^

blinde uitdeeling van gunst ,of onderdeuni^g^^lleeii

door onkunde en grilligheid beftuurd, of door voof7

oordeel misleid. Hy wist den geleerden en konfte^-

naer te onderfcheiden , te beoordeelen , -en o^ ^3
prys te fchatten ; hy wist hem door zyne gocjcJlce^T

ring aen te moedigen, door zynen verflandi^en lof

te ontvonken , of door zyne voorlichting den we^

verder te banen.
^lo'

Doch in eene eeuw gelyk de onze , waer ^eoiKW^:

tenfchap zoo verheven is , of zy is tevens een ,beroe|^

of handwerk , een der middelen geworden , om ziq^

de nooddruft en genoegens des levens te verborgen;

daer heeft de onderzoeker der waerheid en kemaiSf

dikwyls meer dan de enkele aenmoediging des wy^.

2en , hy heeft ook de onderfleuniag van deji vcrm(>

genden noodi^, en zyn yver mget opgewekt wordei^,

door — belooning. ..^^

Om ook dit toevallig vereischte van ,een felmtsbeer

der befchaefde geleerdheid te bezitten, had de Voor^

zienigheid VAN de perr.e. mildelyk bedeeld vam,

de goederen des tydelyken levens. Zy had hemee^^e.

«og groot^r gave boven dien gefchonken , het \%rz

Jaogeii pm ^jS^Qjye te gebruiken j met andere te dee-.
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ïen j en de waerde daer van alléén te berekenen nacr

het nut, dat men met dezelve kan te weeg brengen,

2yne vriendfchap en gemeenzaemheid , die om zyn

verftand en karakter nog vereerender waren dan door

zyn verheven rang; deze waren de prys der aenmoe-

diging;, dien hy niet naliet aen eenigen geleerden van

"een echten flempel te betalen. Hem, die goedkeu-

ring en lof behoefde , wist hy dien op de vleyendfte

,

en te gelyk kieschste wys mede' te dèelen. En waer

ïs'de konstenaer, de beminnaer van eenige nuttige

wetenfchap, dien het alleen aen uiterlyke middelen

ontbrak om dezelve te beoeffenen , en die zich bekla-

gen kon by hem vruchteloos bekend te wezen , of

die niet van zyne onbeperkte edelmoedigheid getuige-

Jiis kan dragen ? Gelegenheid daer toe te vinden was

hem een ware wellust; -die- op te zoeken was zelfs

zynè bezighèi'd^ €tt=waiïneer hy zich' in het bezit van

kostbare konstftukkeii-ftcrdéy -of dié mét moeite voor

zich yervaerdigen liet , dan was meenigmael geen an-

der de dr^^fvéér van zyne daden 5 dan den geest der

éitvinding'te onderftèunèhjof den yver des konstcr

nacrs te beloonen^ • •

Doch de kieschhêid- des-'bnderwerps verbiedt tny

het zelve dieper itï'té treden , of eenig ander byzon-

der bewys voor inyn' gezégde aèn te viaeren, daft

my zelf. Met geene andere aenbevelirig aen hem

voorzien, dan eenige 'gefchiktheid voor' het onder-

zoek -der waerheid. , :en eenige, vlyt in dèrzélver najai

•
'•

ft Ji ging
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ging, heb ik echter al het onderfcheidende zyner oa-

fchatbare vriendfcbap genoten. Voor my althans was

zyne aeiimoedigmg onwederllaenlyk , zyne goedkeu-

ling boven alles, waer op ik. eenigen prys (lelde, en

de edelmoedigheid,, waer meê hy voor myne geringe

pogingen aen hem opgeofferd , door het ruimst bezit

van ontelbare genoegens , door de verzorging van

myn bedaen, en de Voorkoming van alle myne. wen-

fchen, my rykelyk fchadeloos flelde; deze zyne edet

moedigheid is door de erkentenis in myn hart ge-

fchreven, terwyl de kiefche en onvergelykelyk^-wy-

ze, waerop hy dezelve omtrent my heeft uitgeoeC-

fend , my ook dezelve voor altoos onvergetelyk zal

maken.

Doch befcheidenheid en eerbied fluiten myne Jip^

pen; en ik fpoede my, om. uwen van de perre
in dat licht te plaetfen , gelyk hy voor het oog zyner

medeburgeren , als de handhaver van den lyist;er der

wetenfchappen , openlyk te voorfchyn trad.

Myn oog doolt in uwe vergadering rond M. H.,

het zoekt hem , maer vruchteloos, aenwien nogthans

alles my herinnert; hem, aen wien wy deze onze

byecnkomften , het genoegen, de plaets derzelve,

hare levendigheid en nuttigheid grootendeels te dan-

,ken hadden. Wy betreuren hem, als niet, meer ge-

plaetst aen ons hoofd, en Gy, die zoo waerdiglyk

.zynC; plaets in -ons midden vervangen hebt, gy hebt

.WQenende van zyaen zetel bezit genomen. , Wien

C 3 OH'
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(Jifeérfeóirhèt onverfchlllig-zytr , cïoor li^m-voórgb»

ïiciit en betoiird,' 'of door heiri üengehöol-d en toe-

'gejuicht tb worden 5 wanneer wy een iegelyk -het óii-

ize tot tiitbrciding der kennis en geleerdheid toebrag-

'teii? ffy;, die onze luisteren roem was, óp wienwy

liiiorétiig"Waren', "^Wahrineer wy hem in 'oris midden za-

'géh verfcbynen ,' naër Wiens goedkeuring wy alïe

riet nayver dongen, ,'.. Hem zoekt myn oog thans

vrüclitelops in uwc vergadering l
'

' De meesten uwéf " zullen den tyd der eerfte oprich-

iStig onzer tegenwoordige byeenkomften nog in le^

Vèndig" aendcnken hebben; toen eenigc onzer edele

Siadgenooten , Befluurders en Leden onzer Geleerde

Maetfchappys in het nabuurig Vlisüngen gevestigd,

liet ontvVerp vormden om het groote doei dezes aeu-

iziérilyken Genootfqhaps , ook buiten deszelfs moeder-

flad, en binnen hunne eigen muuren te helpen be-

reiken 5 een tak van het zelve hier als over te planten ,

€n voor den bloey der letteren afzonderlyke vergaderin-

gen te openen. Gy weet de onvermoeide en belangeloo-

zé pogingen daertoe aengewend, en vele uwer mogen

'i\et gelukkig Hagen derzelve ook aen hunne eigen me-

<!evvcrking toefchryven. Maer gy zult ook geerne

•aeii uwen van de per re den lof afïtaen, dat hy

liet grootfle aendeel aen deze pogingen gehad heeft,

en dat liet ontwerp door hem gekoesterd , door hem

"aen het licht gebfagt,' door zynen invloed onder-

ftèün^ eii gelukkiglyk volvoerd is. Aen hem is der-

^fialven öiize bloeyende Maetfchappy, behalvejj onteU
'""

ba-
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bare diensten , die zj dankbaer erkent , en de opoffe-

ring van' zich zelf voor hare belangen, ook deze in*»

richting verfchulciigd , die niet eene fcheuring of ver-

deeling van de leden hares ligchaems , maer aU dc^

verdubbeling van haer aenwezen is. Aen hem heb-

ben v\^y deze onze vergaderingen , aen hem heeft de

menfchelyke famenleving al het nut te .danken, dat

uw arbeid , Geleerde Mannen ! u}t dezen boezel^

haer doet toevloeyen. Wy gullen ?yne asfcb.e daer

voor zegenen ; wy zullen , zoo dikwyls wy ons hieip

vereenigeu, aen hem een dankbaer aendenken i;p^-

wyden, en gedachtig aen hem , c!i^ ,alleen yp.qi: we^

tenfchap en deugd fcheen te leven, zal zyn yver

ons bezielen , zyn voorbeeld ons ontvonken , en wy
zullen de vruchten van onzen geest, als een offer der

dankbaerheid , a^n zyne nagedachtenis opdragen.

Doch het is niet alleen onze geleerde Maetfchappy^

die in hem een (leun en edelmoedigen voorftander

beweent *, het is niet alleen onze vergadering., die

om zyne vroege verwelking als met rouwgewaed be-

dekt is, ook andere geleerde inrichtingen in on?e^

aenzienlyke Stad weenen met ons , en betreuren den,

val van hun bezielend Hoofd in hem.

C4 Ik

Toen in het jaer 1787. het ontwerp gevormd was , om de bezit-

tingen en vergaderingen van het Zeeuwsch Genootfchap op het Raed-

huis der Stad Vlisfingcn over te brengen , en eenige vertrekken van

het zelve daer tob in gefchiktheid te brengen, bood hy eene fom van

ƒ700 aen, om de kosten dezer fchikking te helpen draden. D«
©j^ichjing des Depanements gefchiedde ia 't jaer 17S4.
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Jk zwyg thans, hoe onze zoo nuttige , zoo wel

ingerichte en beduurde Akadeinie der Teken- en

Bouwkunde, in hem eene zeldzame aenmoediging , een

fteun en befchermcr vond; hoe hy meenigmael en

geerne b^zondere kosten aenwendde, om derzelver

bloey te bevorderen , of den yver der leerlingen aen

té vuuren ; maer laet ik alleen uwe aendacht daerby

mogen bepalen , hoe de edele natuurkunde, de

Moeder veler nuttige Wetenfchappen , door hem gelief-

Itoosd en als op de handen gedragen , zich hier eene

woónplaets heeft gevestigd, waeruit alleen de we-

^erkeerende barbaerschheid haer zal kunnen verjagen.

Het was In het jaer 1778 , toen hy met eenige wei-

nige kundige mannen het ontwerp vormde , om zich

gemeenfchappelyk in deze belangryke wetenfchap te

oefFenen , elkander onderling het licht , dat men be-

zat, de ontdekkingen, die men deed, mede te dee-

Jen.

Deze poging wekte welhaest den yver van andereq

op, deed veler weetgierigheid ontbranden, en uit dit

gering beginfel is dat njituurkundig Genootfchap ge-

fnroten , dat dóór den naem van zoo vele aenzicnly-

^en , doof den onbaetzuchtigen yver onzer geleerden

,

to; zyn tegenwoordigen luister is opgeklommen.

Ik ben verzekerd, en gy zult het my gereede?

lyk toeflemmen , dat ik niemand van deszelfs ver-

|i:]iuldigden lof beroove, wanneer ik aen zyne zucht

VOQF
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voor de verlichting der maetfchappy bet beflaen de*

zes gezelfchaps 5 aen zyne imedewerkiilg deszelfs

werkzaemheid en bloey , aen zyne edelmoedige on-

derfleuning deszelfs luister toefchryve. Wie toch

was het , dan hy alleen , die zich aen het hoofd daer

van plaetfle, deszelfs belangen zich aen trok, feu

zich onvermoeid beyverde , om dit zyn werk te vör-

tooyen en te volmaken? Dat deze nuttige inrichting

zynen val laiig overleve! Dat dezelve in den loop

der jaren een gedenkteken zy , hoedanigen burger de-

^e Stad éénmael gekoesterd heeft!

Toen de fmaek der voortreffelyke Natuurkunde ón-

ze Stad éénmael als aengeftoken had, wist de fteeds

onvermoeyde van de perre deze gelukkige be-

fmetting ook tot het fchoone geflacht te doen over-

gaen. Hy verzamelde eenige der aenzienelykfle Vrou-

wen, wier doorzicht en edele weetgierigheid hy ken-

de. Hy befteedde alle bevalligheid der voordragt en

der uitvoering, om haer de nuttigheid en invloed

derzelve te doen gewaer worden , en het ruime,

heerlyke veld der menfchelyke kennis haer te doen af-

zien, waertoe de Natuurkunde haer den ingang open-

de. Zyne poging, door die zyner vrienden onder-

fteund, ilaegde gelukkig, en welhaest zagen wy de

bloem onzer fexê aen de voeten der wysheid neder-

zitten , om hare fchoonfte vruchten begerig op te za-

melen, Zy vormden onder zyn beftuur eene maet-

fchappy, door wetten geregeld* 5 Zy bepaelden ha-

C 5 10

f pc oprichting dezes 6enootfcllaps gef<:Hedd« hx 't jaw 17I5»
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rè^byeenkorailen, y^kpzea haren Onde^wyzer , en

9^eiid«n zich in eene wctenfchap , die alleen een

geestelooze voordragt boven het bereik der fexe kan

pjaetfeo.

Geene dingen meende onze van de perre,
dat boven derzelver bereik , en alleen van weinige ge-

loQjRJe, hy, dat zy boven, of liever buiten hare be-

fieoiming op deze weereld waren. Hy kende den fy-

tie^ fmaek der vrouwen, hare gelukkige bevatting,

hare levendige verbeelding , haren waernemenden

geest 5 en beklaegdc haer opregtelyk , dat het voor-

oordeel der zeden, of der opvoeding haer de middelen

der verlichting uit de hand mkte, om ze alleen met

behaeglyke bcuzelingen te vullen. De Natuurkunde

,

vertoond van hare, bevallige en verrasfende zyde, zoo

als zy de .natuur in het groot doet kennen, terwyl

zy hare verbazende krachten in een kleinen omtrek

doet werken , en de overtuiging der waerheid op zin-

iielyke proeven vestigt; dtzQ hield hy met regt voor

dö gelchiktfte w^etenfchap, om de vatbaerheid der

lexc te oeflenen , hare opmerkzaemheid te vestigen ,

haren wcetlust te doen ontluiken , en de , meenigmael

onder de asch.cks vooröordeels bedolven vonk der

genie, in den boezem der fchoonheid te doen ontbran-

den. Dat dan deze inrichting binneti ons Vaderland

cenigin haer foort: zy§ dat de domme onkunde haer

aenftare , dat de nog onkundiger fpotzucht zich mis*

Icluen ten koste derzelve vermake, wy fchroonien

ökt haer beftaen en voortduuring als een niet gering
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gedeelte van den roem hares Inftellers opeolyk op t»

té halen.

Doch ik zie, dat gy my noo4igt ^
' M. IL om 'tot

dat gene over te gaen', dat, offclioon het flechts ont*»

Werp en poging, flechts èene onvoltooyde poging

geweest zy , nochtans de allerbeflislendfle proeve is

van zyne edelmoedige zucht voor- de ware verlichting

der maetfchappy, en hem als den Schutsheer aller be-

fchaefde kennis een onverwelkbaren krans bereidt^

Reeds voor vele jaren kwelde het hem, dat ^yne

pogingen tot bevordering der kennis zich enkel tot

de Natuur- of Werktuigkundige wetenfchappen zou*»

den bepalen; hy vormdczich uitgeftrekter uitzich»

ten, en voelde den moed in zich, om derzelver uit*

voering ten minllen te ondernemen.

Ily zag met fmart , hoe de meeste kundigheden

,

die de waerdy der famenleving uitmaken , en waeriu

niemand, die eenige aenmerking verdient, behoorde

ongeoefFend te zyn , by den hoogeren en mindereix

burgerftand beide , deerlyk verwaerloosd wierden,

Hy bejammerde het bekrompen onderwys der lage-

re fcholen , en begreep , dat alle verbetering niet zoö

leeer in de inrichting van het fchoolwezen , als in de

vorming van bekwame fchooUeeraars moest gezocht

worden. Hy zag het verval onzer Nederduitfche

fpraek, die naeuwlyks by fommlge ia, hare taelkundige
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tég^len^ en/byna door niemand in haer kracht en

rykdom gekend wordt. Hy bcklaegde onze jonge*

litigfcliap , die de Gefcbiedkunde , in 't byzonder die

van ons Vaderland, en haer voorlichtenden fakkel,

de Aerdrykskunde , door gebrek: aen gepaste handlei-

ding, niet vlytiger en als eene begunfligde uitfpan'

iiang beoefFende. Hy wenschte den fmaek voor de

|raey£ letteren , Welfprekenheid en Dichtkunst te doen

blóeyen : vooral de kennis der zuivere zedeleer alge-

meen te verfpreiden,, en ook den ongeleerden hand-

leiding te geven tot de noodzakelykfte grondbeginfels

dfii: :gewy4e Uitlegkunde en onwaerd^erbare bybelken-

ïiis. ] . Wy hébben , zeide hy , Hoogefcholen genoeg

in ons Vaderland , om eene geleerde. natie te worden,

maer het ontbreekt ons aen eenvoudiger inrichtingen,

om den burgerftand te befchaven^ het gros der maet-

fchappy te verlichten, en door derzelver fmaek tq

veredelen , ook den kring harer werkzaemheid be-

langryker te maken. Zulk eene inrichting binnen

zyne Moederflad het aenwezen te geven, den toe-

gang tot dezelve voor elk , en in 't byzonder voor de

fchoone fexe te openen , alle vreemde talen en vreem-

de geleerdheid, dacr uit te verbannen, en het onder*

wys der waerheid in eene behaeglyk eenvoudige voor-

dragt te doen kleeden. Ziet daer het groote ont-

werp,* dat VAN DE PER RE zich vormde , en he?

is vöorwaer noch aen zyne pogingen , noch aen de

edelmoedigfte opofferingen te wyten, dat dit v^rhe»

ven plan flechts even de geboorte heeft mogep zien*.

<x Toen
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; Toen hy dit ontwerp reeds lang gekoesterd hSd ^

en flechts naer gelegenheid wachtte om het tot dade-

lykheid te brengen, ftelde hy zich in het bezit vaa

dit huis 9 dat, offchoon een kostbaer pand, echter

tot bereiking zyner voornemens gefchikt was» Hy
noodigde op de billykfte en aennemelykfte voorwaer-

den , en onze Vergadering ," en de Akademie der te-

ken- en bouwkunde , en de beide natuurkundige ge-,

zelfchappen , om zich in *dit gebouw te vestigen.

Hier door kreeg het zelve het aenzien en den naein

van het Middelburgsch Muféum. Hy vormde een

afzonderlyk Collegie , uit de hoofden van twee dier

cnderfcheiden Genootfchappen , aen wien hy den

titel vanBeftuurderendesMuféuins afftond** Voorts

beftemde hy den hof, tot dit huis behoorende , voor

de broederfchap der kruidkundige ten gebruike, en,

bcyverde zich , om ook de kamer der Ontleedkund«^

in het zelve te verplaetfen f.

Doch

Te wöten dïe der Teken-Akademie , en Phyfica. Aen deze ge-

fchiedde zelfs de overdragt van het gebouw, terwyl de Heer vam
DE PERRE, op zekere redelyke bedragen, de ganfche fbm de?

kooppenningen op het zelve uitfchoot en behield. De Hoog Welgeb.

Vrouw Douariere heeft van deze geheele preténfie , ten behoeve van

het Phyfisch Genootfchap , edelnjoediglyk afgezien.

^ f In het jaer 1788 de^d hy eene poging om de fmaek voor goed»

boeken te verlevendigen. Hy ftelde , door eene aenmerkelyke, jaer-

lykfche toelage, den Boekhandelaer J. P. GiUisfen in ftaet, om cea

foort van Letterkundig ICabinet'in het Muféum te openen, waer, voor

#ene matige insekeningsprys, elk gelegenheid vond, om behalvénüsï

* •- gs»

/
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Doch dit alles zou misfchien onbeduidend in zich

welven geweest 2yn, zoo hy hier mede geene verdc-

le uitzichten gehad had , maer hy meende hier door

ceu grondilag gelegd te hebben, om de uitvoering

2yner hoogere voornemens op te bouwen.

- Dit Muféuiu, indien het niet een dood ligchaem,

cf tenhoogften cene geringe pralery zou blyven; m-

dien het eens van uitgebreider mvloed en werkzaem-

heid zyn zou , had eenen opziener van nooden , die

als beminnaer en beoefFenaer der wetenfchappen met

eenigen lof bekend flond; den zoodanigen wilde hy

geerne alle de nog overige zynde vertrekken, een ge-

deelte van dit huis ter woning afftaen , en daer en

boven voor deszelfs bellaen zoo lang op zyne eigen

kosten zorg dragen , tot dat het zelve op eene andcrt

wys genoegzaera bevestigd was.

Hy zocht derhalven eenen gefchikten man, dien

liy daer toe aen zyne medebeftuurderen des Muféums

voordragen , en ook aen de Regeerders dezer Stad kon

^nbevelen, die zich van aile andere betrekkingen

ontflaen wilde , om zich alleen aen den bloey van dit

gefticht, en de, bevordering der menfchelyke kennis

op te offeren ; die zich ten minsten met eenige , en

met de belaiigrykfle wetenfchappen tot befchaving en

ver-

februlk van verfcheide voorname oude «i hedendaegfche werken^

•11e dagelyks lütkomende fiïlirift«n te leaen, «a onder vricadejlyk-^

Ce^rckkea te beoordeele%
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verlichting van den burgerftand gemeenzaem geiïiaelft

had, en zich verbinden zou, om in de NederduilB-

fche tael openbaer onderwys in dezelve tüe gevett.

Ziet daer zyn plan , zyne yverige ea befcheidèn po-

gingen , -en de voornaemfte hindernis tegen dezelve^

die alleen in het vinden der behoorlyke bezolding

voor zulk eenen opziener gelegen was, door zyne

edelmoedigheid uit den weg geruimd. Hier m kent

gy uwen van de perrè, en ik zou dwaesfdyk

mynen lof verfpillen , indien ik iets tot aenpryzing

eener zoo edele gezindheid zeggen wilde , die Hechts

eenvoudig behoeft vermeld te worden.

Of hy zulk eenen man gevondeti heeft ? Hy heeft

denzelven meenen te vinden M. H. Door gunftige en

misfchien al te vleyende berichten by hem bekend

geworden , heeft hy aen my zytie vereerende voar-

ïlellingen gedaen; hy heeft my bereid gevonden , om
voor dezelve de banden , die my nog aen myne vo-

rige bediening verknocht hielden , geheel los te taè-

ken; bereid om aen zyne oogmerken te beantwoor-

den , naer myn vermogen , en naer de geringe oefFe-

ning van mynen jeugdigen leeftyd. Op dezen voet

heb ik my aen hem verbonden , om zyn mede-arbei-

der in geleerdh-eid en bybelöefftning te wezen, en

'^yue • • Ixiirsfelyke 'Godsclienstoeffeningen waer te né-

'nren, tot dat hy gelegenheid eTlangen zou, om aea

'zyniévëftiëvéner -oogmerken ^my dienstbaer te mttkeii.

'Ge!yk 'ik , m ^yii Verfcheideïi , uiet zou kunnen beg^

ren öf vérkieziïn'a ömin ziük'eeiïe betrelckinggepkct^t

te
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te zyn , zoo zal ik my ook nimmer beklagen , dat hy

deze gelegenheid vruchteloos gezocht heeft ; dacraen

heb ik de twee gelukkigfte jaren mynes levens te dan*

J^en gehad , en zoo ik meende my te mogen bekla-

den, het. zou voorzeker niet over Hem zyn.

Dus is dit fchoone ontwerp flechts tot aen de ge-

boorte kunnen geraken ^ en verydeld, gelyk mccrzy-

ner edele ontwerpen, gelyk hy nimmer al het nut

.heeft kunnen te weeg brengen» waer toe zyn ver-

mogen en gezindheid hem in (taet (lelden. Ik zal dé

redenen hiervan niet trachten te doorgronden : de

rampzaligheid der tyden , die wy beleefd hebben y

heeft hier aen veel kunnen toebrengen 5 andere oor-

zaken hebben daer toe kunnen medewerken . ^ w .

doch. het gordyn valle! Dit is het noodlot van alle

groote mannen , door alle eeuwen heen geweest , dat

hunne verhevenfle bedoelingen op de onvolmaekt-

heid der menfchelyke maetfchappy als fchipbreuk le-

den , en dat zy , ten loon hunner belangelooze opof-

fering van zich zelf, de weereld met deze bewust-

heid hebben verlaten : ik heb iets groots willen ver-^

richten l

Kan ik hier nu het penfeel nederlcggen, en myne

reden fluiten , M. H, , daer ik u van de perre
als Staetsman, als Geleerden, en als Schutsheer al-

ler befchaefde wetenfchappen, naer myn vermogen ge-

fchetst heb ? Of mist myne beeltenis nog hare hou-

ding , hare levendige verwen , en is zy nog als on-
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behield voor uwen geest gemaeld? Eisclit gy, dat

ik myné fchets voltooye^ dat ik wederom , en tha;^

bevende, het penfeel opvatte, om zyne deugden

^

zyn 2edelyk karakter af te beelden ?

Ja! bevende 2al ik de laetde hand aen myné.fchilf

dery leggen; ik zal al de kracht van mynen geest té

hulp roepen , om niet , door het tederfte aendenketi

Vervoerd, in den toon der diepe, weemoedigheid weg

te zinken : eii fchoon ik moeds genoeg gehad heb ^

om u den man van fchitterende verdiensten voor td

(tellen, die moed ontbreekt my^ om defi menfchen-^

iriend te tekenen.
t

Maer neen I vergt van my déze poging riiet ; 2y te*

hoort niet tot myne tegenwoordige roeping ; zy is boven

den post van een lofrederiaer ! Het zy zoo , dat dé

deugd alleen roemwaerdig is ; dïtt de blinkendfte da-

den dan eerst lof verdienen , Wannéér zy uit dit rei-

ne grondbeginfet zyn voortgefproteri ! maer dit grond-

beginfel zelf is ver boven allen lof verheven ; het

zoekt denzelveli niet ; het veracht een fchralen roem ^

dien het met de gelukkig geflaegde boosheid in deze

weereld deelen moet , en ftaet alleen naer de goed-^

keuring van Hem , die in 't verborgen ziet*

Gy, zeldzame Nederigheid, die ons leert een ani»

(der uitnemender te fchatten, dan wy zelve zyn, liföJ

iaiemand vexnedext, niemand beledigt j niemand t*

.„./ P rug
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rüg (loot ; die den bcminnelyken Grooten , in 't mid-

tden zyner pracht, herinnert nen de waerdy derblocd-

verwantfchap , waer door vvy alle, uit ééncn vader ge-

Iproten , aen elkander verbonden zyn : Hy kende u

en was uw voedfterling. Hy verwarde u niet met

dien uiterlyken mom der valfche zedigheid , die u be-

fpottelyk nabootst. Gy woondet in zyn hart en be-

ftuurde zyne edele eerzucht , om alleen door lofFeiykc

'en goede daden boven anderen uit te munten., Gy
leerde hem tot den geringften zyncT medeburgeren

afdalen, zonder dwang of achterhoudenherd , des-

zelfs belangen als zyne eigen te behartigen , en als

een mensch zich alles aen te trekken , wat menfche-

lyk gevoel betreft. Macr gy gebiedt my ook fpaer-

zaem te zyn in den roem van zyn deugdisaem karak-

ter , en door geen ydelen ophef hem een verdachten

lof toe te zwaeyen.

En waer toe zoude ik trachten u zyn zachtmoe-

dig, toegevend, medelydend hart af te malen, zyn

heufchen omgang , de waerdy zyner onfchatbarc

vriendfchap? Vruchteloos zou ik pogen den diepen

iridruk, die dezelve voor het overige myner dagen op

my gemaekt hebben , flechts eenigermate aen den dag

te leggen%, en uwe flaeuwfte herinnering zou mync

woorden in dorre klanken doen verwandelen. Hy
beledigde niemand , hy wist veröngelykingen te vcr*i

dragen , te vergeten en met weldaden te beantwoor-

den , en het ontbrak zyne grootmoedigheid aen geen»

., .
^ vogr-
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voorwerpen, om zich luisterryker te vcrtooncH, daa

ik dezelve fchetfen kan.

Waer toe zoude ik zynen yver, om elk te beha-

gen , te dienen , en van ieder bemind te worden ; zy-

ne trouw, zyne opregtheid en redelykheid, zyne

verhevenheid boven alle menfchenhatende vooröordee-

len; zyn onverwinnelyken afkeer voor al wat laegen

fchandelyk was , waer toe zoude ik dezelve in het

breede ophalen; zy vertoonden zich in hem onge-

tooyd , in alle hare natuurlyke bevalligheid , en ik;

zou een gedwongen, kunftigen opfchik aen^^dezelye

verfpillen ? Ja ! hy was de zegen der maetfchappy,

hy deelde nimmer in cenig ontwerp , dat zyne nage-

dachtenis zou Jvunnen bezwalken , en zyne gevoelens

waren rein gelyk zyn wandel,

Waer toe zoude ik in den lof zyner onbeperkte

weldadigheid uitweiden ? Hy leefde Hechts om goed te

doen ; zynen evenmensch op allerlei wys gelukkigte ma-

ken was de behoefte van zyn hart geworden. Daer

toe van zynen overvloed te geven, met geopei^de,

handen mildelyk uit te deelen , kostte aen zyn onbe-^

krompen hart zoo weinig , dat hy zich veeleer geluk-

kig rekende , gelyk aen het Opperwezen , de uitdee-

ler zyner gaven te kunnen zyn. Nimmer maekte hy

eenigen ophefvan zyne milddadigheid , nimmer bewees

hy ze in 't openbaer , dan waer de omftandigheden

h^t eischten en wettigden , en zelfs het vertrouwen

D 2 dec
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iiW Vriendfcliap kon" 'cfë inededeeling zyner geheime

weldaden niet aen zyne kieschheid ontrukken. En
ik zou dezelve uit trompetten ? Zyne nagedachtenis

ontèeren , door zyne deugd eenen loon te bereiden

,

dien 'hy nimmer begeerd heeft? Ver zy het van my
^elfö dit denkbeeld te koesteren

!

Komt veel eer gy allen, die aen hem het genoegen

tiwea levens 5 gelukkige dagen en jaren te danken hebt,

ik zal my met uwe meenigte vergezellen , my aen het

hoofd van u allen plaetfen. Komt gy kranke , die

ïiy verkwikt , gy behoeftige , die hy gevoed en ge-

Mted 5 gy oude van dagen , die hy onderlleund heeft
j

gy óngelukkig-e , die hy broederlyk te gemoct kwam

,

wier hoofll hy opbeurde, wier donkere uitzichten

hy ophelderde! komt laten wy, vóór alle andere lof-

ipraek , aen hem ons weemoedig aendenken , onze

dankbare tranen wyden ! laten wy zyne llille rustplaet;s

opzoeken, en weenende op zyn grafzerk fchryven

;

Jii^r ligt een menfchenvriendl

Edele VAN DE PERRE, UWC dcugdeu zyn met

pwe beeltenis in myn hart gegraveerd; geene jaren

gullen hare trekken doen verflaeuwen : aen weinige

edele zielen zal ik , in de aendoenlyke eenzaemheid der

vertrouwde vriendfchap , myn hart over u uitllorten

;

jnaer nimmer zal ik uwe '.nagedachtenis ontèeren, of;

lüoor een ydelen ophef u een verdachten Jof xo^\

^waeyeria

j«
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Ja M. H! gy weet het, hy was een beminnelylc

man. Men kon de liefde der braeffte zyner mede-

bufgercn niet uitfluitender bezitten , dan hy in- dezel-

ve deelde. Zyne achting en de roem van zyn karak*

ter waren gevestigd , zoo ver men zynen naem kende.

Wat men hem zag verrichten , daer van hield elk

zich verzekerd , dat hy nimmer uit baetzucht of zelf-

zoekende bedoelingen handelde, nimmer om' eenige

lage drift te voldoen , maer dat verhevenheid en edel-

moedigheid het kenmerk zyner grondbeginfelen wa*

ren , die hy nimmer verlochende. Zyne zwakheden-

zelf konden den gunftigen indruk indruk van zynkér

rakter niet uitwisfchen; zy konden voor hem kwel-

lend en verdrietig , en de bron veler onaengenaemhe-

den zyn , maer zy waren het nimmer voor een an-

der!

Doch wat is menfchelyke deugd? het gevolg der

opvoeding en der vooroordeelen zelfs; meenigmael

eene fchoon fchynende zwakheid , en ten hoogfteii

het uitwerkfel eener aen geboren geaertheid , de vrucht

van een gelukkig ligchaemsgeftel ! Maer laten wé-

ons door geene klanken of magtfpreuken verbhnden.

Wy hebben, 't is helaes waer ! weinig reden , om
ons op de deugd onzes geflachts te verhoogmoedigen ,

maer zy heeft nogthans één fteunpunt , één grondbe-

ginfel, dat haer veradelt, en haer zyn doet 't geen

?y moet'wezen , ftryd en opoffeting. En dit begiri*-

1)3 m
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{èl is de Godsdienst* Veitrouwt ii niet op de deugd

van hem , die geen Godsdienst bezit , gelyk gy den

Godsdienst mistrouwt van hem , die geen deugd

bezit.

Ik zou weinig rcgt doen ncn uwe gevoelens M. H.

iödien ik meende, dat de lof van van de per-

3r.:e.'s Godvrucht uw kiesch gehoor, door den wan-

fmaek onzer Godsdienstlooze eeuw niet bedorven,

zou beledigen. Maer Godvrucht is weder een dier

zeldzame hoedanigheden , die flechts in (lilte gevoeld,

jpet dankbaerheid nagedacht , en in et yver gevolgd

wjlien zyn , terwyi eene lofTpraek haer zoo weinig

vereert, dat die haer veeleer zou Ichynen te verne-

deren.

D^ze reden alleen verhindert my , om over de Gods-

dienstige gevoelens van onzen zaligen vriend zoo te

fpreken , als ik geeme zou willen , gelyk ik zou kun-

nen doen, daer ik geduurende meer dan twee jaren

deelgenoot van zynen dagelykfchen omgang, en als

door den Godsdienst zelven aen hem verbonden ge-

weest ben.

Hy droeg een dankbaer hart voor het Opperwe-

zen om, en beminde God als zynen Weldoener,

Niets was hem vreemder, dan de denkwyze van ve-..

Ie , die ongevoelig voor hun geluk , h«nnen zegen

flechts als hun wettig deel aenmerken , en alleen hun-

ne
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fle fmarten en kwellingen by God als in rekening

brengen. Hy was welfprekend in de optelling zyner

mecnigvuldige voorregten; deze herinnering maekte

hem dikwyls weemoedig, en hy verblydde zich in

zyne rampen en te IeurHellingen , als matigingen vaa

een geluk , dat hy voor al te groot, al te onderfchei-

den hield van dat der meeste zyner medemenfchen.

Zoo dikwyls deze herinnering in hem opwelde , zag

ik zyn edel hart van aendoeningen overvloeyen , ea

zyne gevoelens , zyn gelaet en woorden vereenigdea

zich in den lof des Oneindtgen

!

Het gevoel zyner menfchelyke afhankelykheid,

zoo wel in zyn geestelyk als uitwendig beftaen, wag

hem niet Hechts gemeenzaem , raaer een heerfehendc

trek in zyne denkwyze. Hy bcfchouwde het als het

gevoel onzer kinderlyke betrekking op Hem, die ons

gefchapcn heeft ; een gevoel , dat den mensch zoo

zeer veradclt , als het hem verootmoedigt , daer het

ons als met God vcreenigt, in God doet leven en

zyn!
^" '^

Hy bezat dat groote kenmerk van een Godvruchtig

hart, een vast en kinderlyk geloof aen de Voorzie-

nigheid. Zyn leven was hem de weg, de Vaderlyke

leiding van God , wiens hand alleen den doolhof der

aeidfche wisfclvalligheid tot een effen en veilig pad

kan maken. Een wenk van Gods albellüur was hem'

meerp dan de. raed en voorflelling van alle zyne

D 4 Triea*
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vrienden , en de rfchroom , die hem meenigmaal wecf-

|ueld om 2;yne voornemens uit te voeren of aen te

dringen, was de eerbiedige fchroom van eenen

u^ensch, die liever met het Opperwezen wenscht fa-

jnenjte werken, dan. alleen op zyn eigen inzichten

lioogmoedig te vertrouwen.

Hy oefFende ;Zich om zyn hart los te maken van al

^pi hem aen de weereld verbond. Zich in ftaet te

gevoelen ; om , wanneer God , zyn pligt of zyn Va-

derland hem riepen ^ zyne dierbaerfte bezittingen zel-

ve af te ftaen, dit was de wenschj'dic hem meenig^

mael opde lippen zweefde; dit was de hoogmoed van

eenen man , die anders het goede des levens wist tö

genieten , en de genoegens te fmakcn , die op zynen

weg ontloken.

Gods heilige openbaring was hem boVen alles

dierbaer; derzelver kracht en verhevenheid werkten

vermogend op zyn hart. Den tyd , waer in ik,

door zyn Godvruchtigen yver opgewekt en ontvlamd

,

^lle myne pogingen infpande , om voor hem en zyn

jhuisgezin dit onlchatbaer boek, in deszelfs fchoon-

iieid en goddelykheid, voor te dragen, heeft hy dik^

Wyls den gelukkigflen tyd zynes levens genoemd*

Hy fchaemde zich zyner Godsdienstige gezindheid

j^iet ; zonder den ophef der gemaektheid deed hy

;jiGb kennen, als een Christen; en de voorganger zy-

^cr huisgenootcn te zyn , heu tot de kennis van Gods

WQOld
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woord op te leiden , met hen voor het Opperwezeo

neder te knielen was zyne blydfchap en zyn roem I

Met de gedachten dés doods en der onfterfelykheid

tvas hy ten uiterften gemeenzaem ; zy waren hem als

vertrouwde, troostryke vrienden in de eenzaemheid;

zyne dierbaerfte uitzichten ftrekten zich uit tot over

het graf. Zyne verbeelding dooi' het woord der open-

baring voor te lichten en te: ontglocyen , om zich ge-

heel te kunnen verplaetfen in die zalige maetfchappy,

waer Christus aen het hoofd zyner verlosten , hen

van alle onvolmaektheid zal gezuiverd hebben ; dit was

zyne begunftigde bezigheid, en, gelyk hy tneenigmaei

beleed^ ook de nuttigde vooi; zyn hart, :zyne krach-

tigfte opwekking tot een hemelsgezinden wandel,

Hy Was een Christen , niet in die flacuwe , uitge-

flrekte betekenis , waer door deze heerlyke naem da-*

gelyks ontheiligd wordt , maer een Christen door zyn

geloof aen de leer der Verzoening. Hy beleed dezel-

ve niet flechts als eene grondftelling van ons kerk ge-»

nootfehap , noch uit enkele overtuiging der waerheid ,

maer als noodzakelyk voor de rust van zyn gemoed ^

als de groiid zyner verzekering van Gods onfehatba-

re gunst, en als 2Jyn vertrouwen voor de eeuwig-

heid. Dit geloof was by hem helder en verzekerd^

en hy kende geen veiliger toets van hetzelve, dan

een waer Christelyk gevoelen, eene gezindheid,

eenigermate gelykvotoig aen die van Jezus en zyne

Apostelen»

Zoo
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Zoo leefde van de perre, zoo ftierfhy ook,

gclyk een zegepralend Christen, die door de ver-

diensten van zynen lieer en Verlosfer reeds den
dood en het graf heeft overwonnen. Zoo is hy, voor

een verblyf in zaliger gewesten, aen ons oog voor al-

toos ontrukt! Wy ftaren hem weenende achterna,

en 't geen ons van hem is overgebleven , zyn voor-

beeld en zyn aendenken, zullen ons fleeds oilfchend-

•Vfier, ea heilig aen ons hart wezen !

rl vU .^rrirtao;.

.|V/f!r:J
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J \
^^/jf ntwoord op de vraa£ : "betrefFende hét i

3, beste middel , om de Wis- Natuur^

3, eii Teekenkunde algemeencr iii trein te

5, brengen; en derzelver ainieeririg ge-

55 maklyker te maken": door ad uiaan
VAN söLiNGEN, Med, Doct. et Art.

obfietr. Lector^ tó Middelburgs - bh i%

Ajitw4ord öp het vborfteii "öVet dè vvjrzë, op ^

55 welke kooplieden, totomisfioiiarisren

,

55 of ondememets van fabrikeii eri trafiken ^

55 in de Provincie van ZEELAND, gele*
,

5, genheid kunnen bekomen 5 om (voor 2e-

5, keren tyd") gelden % depofito of op wh"

55 /el inachtig te Worden : zoodat teffenS

55 de geldfchietcrs zekerheid hebben voor

55 dé veilige herkryging van hoofdfoüi eri

55 interesfeti" : door jöACHiMt^RE-
DRiK MULLER, te Amfteldam. - ii^'^i

Antwoord op de vraag z "naar de reden,

55 waarom de kinderpokjes , fomtyds , hier

55 én elders onverwacht zich openbaren

;

55 eii of 'er ook ten dien opzichte voorbe-*

5, hoedende middelen te bedenkeii zyti"

:

'

door s, A, DE MORAAZ, Med, Dóet,

^Xt Sommelsd'^k, « » :; sèj^*
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"^éntwpord op de vraag : "nopens de gefchikt-

y, fle middelen, om nuttige ontwerpen^

j, in deze en gene werken opgegeven, tot

9, nut der Maatfchappy in trein te bren-'

„ gen*^ : door alexander bbnja-

MIN PARDON , te AmfieUam. hl. 48i«

É ^ É

ANT'
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VRAAG
' VOO R HET JAAR

MDCCLXXXVIÏ.
opgegeven:

De Tf^iS' Natuur- en Teekenkunde , van eenen hykans

algemeenen invloed op alle kunflen en handwerken

zynde ; word gevraagd op te geven : welk het beste

middel zy , om die kundigheden algemeener in trein-

te brengen ; en derzelver aanleering , voor minvir*

mogenden^ gemaklyker te maken?

aan het welke de gouden eerprys , door het zeeuw-
SCHE Genootfchap der Wetenfchappen , den negen-

en-twintig(len van Wynmaand des jaars 1788. ia

toegewezen*
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bladz. J

ANTWOORD
o P D E

V R A A G:

De I^Pls' Natuur' en Teekenkunde , van eenen hykiin>'S

algemeenen invloed op alle kunften en handwerken

Yynde ; word gevraagd op te geven : welk het beste

middel zy , om die kundigheden algemeener in trein

te brengen'^ en derzelver aanleering ^ voor minver"

mogenden ,
gemaklyker te maken f

DOOR

ADRIAAN VAN SOLINGEN,
onder de zinjpreuk:

QUO SEMEL EST IMBUTA, RECENS,
SERVABIT ODOREM TESTA DIU/

^(P ^nifP ^n^ ^u^ %!?

VERDEEL ING
DER

HOOFDSTUKKEN.
I. Over den waren zin der Fraag.

J[I. Over de oorzaken^ waarom de WU*
en Natuurkunde niet zoo veelin trein

zyny als zy Moorden te »yn.

Ier, mm. A a lil.



4 A. VAN SOLINGEN, ANTWOORD

IIL Over de byzondere middelen y welken

gefcbikt zyn om de Wis- Natuur- en

Teekenkunde in algemeener' trein te

brengen.

yi. Over het beste algemeene middel ^ om
de Wiskunde algemeener in trein te

v-brengen: en derzelver aanleering ^

' voor min vermogenden ^ gemakkely-

ker te maken.

EERSTE HOOFDSTUK.
Over den waren zin der Vraag.

JoLet GENOOTSCHAP vooronderftelt

den bykans algemeenen invloed der

WIS-. NATUUR- en TEEKENRUNDE Op al'

Ie kunften en handwerken ;
— en tevens

een gebrek aan genoegfame kundighe-
den in fi?^2^ WETENSCHAPPEN.
Op deze twee onderstellingen

w^ord de VRAAG gebouwd: ''welkende

i^ gefohiktfte middelen zyn^ om gemelde

jy WETENSCHAPPEN algemeener in trein

^y te brengen ; en derzelver aanleering voor

^y min vermogenden gemaklyker te maken'\

Het komt my voor eene onbe-

twistbare waarheid te zyn, ''dat het

JII £ .^. V der
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OVER DE WIS- NAT. EN TEEKENK. $

yy der Godlyke befturing, indenken
,^ ten Harer Voorzienigheid^ niet kan

,, behagen , de wis- en natuurkundi»

w K^ vjetenfchappen onder werklieden ^

yy die derzeiver ondergefchikte kun-

yy (ten beoefenen , in algemeenen trein

yy te doen zyn : — de orde der din--

,,.gen, en h^t geluk der zeaelyke m^^t-

yy ïchüpi^Y y Jchym met eene algcmeene

yy beoefening dier wetenfchappen.iwïr

yy bejlaanbaür'\ 5

^'^
r: .a-xit

By deze bedenking verzoeken wy,
ter opfporing van den waren zin der

VRAAG, eenige weinige oogenblikkén
te mogen flil ilaan.

De wyze en voortreflyke orde, wel-
ken wy in de natuurkundige tn zedety^

'ke waereld opmerken, konde nimmer
regelmatig voortduren, zoo de groo-

te meerderheid van het menschdom be-

gaafd ware met die gefchiktheid y welke
tot het beoefenen der wis- en natuur-

kunde vereischt word: — onder de
gefchiktheden tot eene zoogenaamde
matbematijche ziel bedoel ik, thans',

voornamenlyk de vermogens en heb*
Jykheid om regelmatig en afgetrokken
t^ denken. — Was de meerderheid
van het menschdom met zulk eene

A 3 /^^-
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matbematifche ziel begaafd, :zoo zou-
.den, welhaast, de werkfaamheden der
zedelyke waereld niet alleen afwy-

ken van die volmaakte orde ; maar
zelfs eerlang in eene ftroeve eenzel-

vigheid omgekeerd en veranderd wor-
den.
De mensch leeft of in den ftaat der

natuur; of in dien der befchaving: geen
dezer beide ftanden, zal 'er voldaan
worden aan de orde der dingen, kun-
nen de algemeenheid der wetenfchap-
pen toelaten: — de (laat der natuur
fluit derzelver ontwikkeling van zelve

uit: om dat de mensch, behoeftig ge-

boren, (terwyl hy in dezen ftaat zelf

met zyne medemenfchen eene maat-
fchappy van . onderlinge hulpreiking

uitmaakt,) zyn gantfche leven tot het

Verzorgen van zyn' leeftocht noodig
beeft \a\ :— maar zal men dan niet met

recht

\_a] De bewoners van het zuidelyke nieuw gai,-

LiE , die 5 zoo wel als hunne naburen , in den eer-

den natuurftaat leven ; die , zonder kleederen , en

zonder woning , naakt en gelyk de dieren, altyd in

de opene lucht leven : (zie de reïze van Kapt. cook,
verz. van hankesworth, Tom, IIL L, IIL ch. i

en 2.) brengen hun gantfche leven door, met het

visfchen van oesters, mosfels, petoncles^ en nndeye

fchelpvisch ; met het bouwen van pïrogues of fchuiteix

X.QI
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recht verwachten, dat in eenebefchaaf-

de maatfchappy, de wetenfchappen in

algemeenen trein behoorden te zyn.

Het is echter ver van daar: de befcha-

ving teelt behoeften: kunften en we-
tenfchappen hebben aan den eenen ; de
weelde, en wellust aan den anderen
kant; die behoeften oneindig vermeer-
derd: — dezen hebben den mensch
doen bedacht zyn op alles , wat hem
die behoeften konde bezorgen: hierom
handelde hy met vreemden; van daar
de huisbouw , Jcheepsbouw , zeevaart

,

trajiquen , manufacturen , oorlogsbouw

,

en meenigvuldige andere uitvindingen^

A 4 wei-

tot deze vangst noodzaaklyk ; en met het maken van
harpoenen , hengels , en fleeptouwen , waarmede zy
andere visfchcn vangen : — de Oosterlingen hielden

zich met den land- en veldbouw bezig : — de Noord-
fche volken leefden meest van de jacht : — en onz^
voorvaders , die ruw en onbefchaafd , in de ftrengfte

koude, naakt omliepen , leefden van vruchten , boter,

en kaas ; bouwden zowt-rafinaderyen , en geneerden
zich met het vangen van haring: — in één woord, al-

le de werkfaamheden van het menschdom bepalen zich,
in den ftaat der natuur , tdt het opfporen van hun-
nen leeftocht , en tot die onderlinge hulpreiking en
i'uwe handwerken, zonder welken zy niets minder daji

dien leeftocht zelve misfen. Zoo lang nu eene natie
haar' gantfchen leefryd tot het opfporen van haar
onderhoud noodig heeft, blykt het van zelve, dat di».

ontwikkeling der wetenfchappen met zulk een' itand
onbcftaaiibaar is.
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welker beoefening eene meenigte van
werkende menfchen, of laat my liever

neggen van werktuiglyke wezens , ver-

eischt. Wat nu zal het lot zyn der
maatfchappy, wanneer derzelver groot-

fte gedeelte fmaak en vatbaarheid heeft

voor eene ftrenge en wiskundige rede-

neerkunst, en voor de befpiegelende
wetenfchappen in 't algemeen ? Die
eens den Imaak weg heeft van de be-

koorlykheid der wetenfchappen, zal,

om zich op dezelven toe te leggen, de
handwerken laten varen : waardoor
zoowel de werktuiglyke arbeidfaam-

heid , als het lichaamsvermogen , na-

tuurlyk verminderen; en het gebrek
aan handwerkers, die de maatfchappy
in zoo een groot getal noodig heeft,

vermeerderen zaL
Dit heeft vooral plaats omtrent de

wis" en natuurkunde , die een' onmid-
delyken invloed op de werktuigkun-
de, en deze op de handwerken heeft.

Die zich de werktuigkunde op eene leer-

ftellige wyze eigen, en zich in derzel-

ver wiskundige beginfels kundig, ge-

maakt heeft, zal geheel onbereidt zyn

,

om als een werktuiglyk huurling by
den tyd te werken: — die langs het

pad
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pad der wiskunde voor de nuttigheid

en fchoonheid van de beoefening der
fierrekunde is vatbaar geworden, zal

weinig gefchikt zyn , om in het wand
te klimmen , of anderen arbeidfamen

*fcheepsdienst te verrichten: — in één
woord , het zoude mangelen aan zul-

ken , die in een' ondergefchikten rang
hand moeten aan 't werk flaan , in

plaats van te denken : — wie zal zich in

zulken ftaat niet liever door de befpie-

gelende wetenfchappen, dan door de
handwerken, eene broodwinning zoe-
ken te bezorgen? — wie niet den taak
van onderwyzer ver boven dien van
werkman verkiezen?-— en welk werk-
baas zal niet Üever een' onderhoo-
rigen werkman aannemen , die wél
doorwerkt , dan die zyn' geest afflooft

met zelf te ordineren en te denken,
en hierdoor het werk zoo wel te ver-

warren als te vertragen.

Voegen wy nog twee aanmerkin-
gen hierby: vooreerst: elk flaagt niet

even gelukkig : van hier , dat velen
halfgeleerden blyven : te meer, daar
het grootlle gedeelte tog met werken
den kost zal moeten winnen: — zoo
nu dezen, gelyk veelmalen het geval

A 5 is.
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is, groote denkbeelden vormen van
hunne eigene kundigheden, wat al

pedante^ wysneuzige, werklieden zullen

*er dan, door het algemeen in trein

ayn der wiskundige wetenfchappen,
geboren worden? welken, terwyl zy
hunnen tyd verflyten met zelf te ordi-

neren y een zeer onvolkomen werk uit

de hand zullen geven,

j En gefteld , ten anderen ^ dat elk

tamclyk gelukkig flaagde: hoe onge-
lukkig zoude dan niet het gelaat der
maatfchappy zyn ? Thans bepaalt zich

de eerzucht onder jonge lieden, die

e€n handwerk leeren, om hun beroep te

kennen ; om een gezeten lid der maat-
fchappy, echtgenoot, en vader te zyn:
als zoodanig bezorgt hy aan zyn huisge-

zin nooddruft, en werkt ten nutte van
't algemeen:— maar, der wetenfchappen
ingelyfd, krygt hy allengskens meer
kennis aan 't gene hy niet weet; vol-

doet minder aan zyne beftemming; en
mist die broodwinning, die zyn beroep
hem zoude gegeven hebben: — dryft

de nooddruft hem , om hand aan 't werk
te flaan, dan beklaagt hy zich, voor-

dien zynde van kundigheden, over de
ongelyke bedeeling der fortuin-, 't ger

voel
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1

voel zyner eigene waardigheid doet
hem, met grieving, het lot ondergaan
om , als een werktuig , ordinantien

van misfchien minkundigen te moetea
uitvoeren : van hier verveling, ;w«r-

murering , en in één woord het ge-
brek van geluk , orde, en overeen-
komst der dingen, in de zedelyke
waereld. _-i

Om kort te gaan, het meerderdedL
des menschdoms is gefchikt om te

werken; en het minderdeel om zich
met denken bezig te houden : 't gene
uit de natuur der fchoonheid van de
zedelyke waereld nogmaals, en ten
laatften duidelyk, blyken zal.

Het gebouw der zedelyke waereld,
uit de hand der almacht voortgeko-
men, kan niet anders dan volmaakt
fchoon zyn : — dus moeten 'er in

hetzelve éénheid en verfcheidenheid
regeren y welken het echte kenmerk
der fchoonheid zyn. De minder wys-
geerige vernuften doen de afgetrok-
kene en regelmatig denkende wezens
uitkomen: zy fpreiden de verhevener
vernuften ten toon, als zoo vele fiera-

den en pronkftukken, die (by gebrek
van verfcheidenheid) van hunne fchit-

te-
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terende fchoonheid zouden 2yn be-

K)ofd gebleven.
' Ik ben nochtans ver daar af, om
die vernuften , welken minder verheven

%yriy te befchouwen als plaats te heb-
ben in wezens van minder waardel in-

tegendeel, ik merk dezelven aan als

Vezens, die door hunne arbeidfaamheid

evenveel toebrengen tot de fchoonheid
van het geheel; en onder welken eene
maatfchappy langer ftaande zoude bly-

ven, dan eene van alleen denkende
wezens :— ik heb eerbied voor een wer-
kend wezen, dat in het zweet zyn's aan-

fchyns, zoo duidelyk voldoet aan het

groote plan, 't welke god betoont met
4e menfchelyke maatfchappy voor te

hebben :— akans kan men by voorraad
van hen vastftellen , dat zy voor zich

delven waarlyk gelukkiger zyn: daar

2^y, zoo dikmalen hun arbeid vol-

voerd is, de voldoening hebben van
hun oogmerk te bereiken; terwyi het

fcherpe en geflepene denkvermogen
zoo meenigwerf de bekrompenheid
van zyn eigen verftand, en het ruime
veld zyner onkunde, erkennen moet,
als het, door de fchors der zaken, in

de
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de natuur der dingen , en derzelver

kunjlig waarom , wil indringen.

Deze voortrefFelyke verfcheiden-

heid, welker famenkoming in één
punt de fchoonheid der waereld uit-

maakt, word men alleszins in deftofly-

ke waereld gewaar:— beiden zyn zy een
prachtig tafereel , waarin het duistere

het licht doet voorkomen , doormengd
met fchaduwen ; op dat de fchoonhe-
den door de vereischte hoogfels zou-
den zichtbaar worden. Vanwaar zoude,
in de (lofFelyke waereld , de regenboog^
hare pracht ontleenen; zoo hare kleu-
ren eenzelvig waren ? Van waar zoude
men in de zedelyke waereld kennis
aan het goede erlangen; zoo de Op-
perde WYSHEiD niet toegelaten had

,

dat het zedelyke kwaad voortkwame ?

Diezelfde fchoonheid heeft in de
bedeeling der redelyke vermogens
plaats: zonder welken de verhevener
wezens, tegen zulken , die meer werk-
tuiglyk — dat is volgens den leid-

draad van anderen — denken , verfto-

ken zouden zyn gebleven van alle hun-
ne uitjlekendbeid.

Met oogmerk bedien ik my hier
van het woord uitfickendbsid: want ze-

ker
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ker, het zedelyke goed, zoude (zoo-

wel als de voortreflykheid der verhe-
vener redelyke denkvermogens) al zy*
ne eigene waarde blyven behouden, al-

ware het, dat beiden nergens by konden
vergeleken worden: maar, voor 200
ver deze waarde ons alleen door ver-

gelyking kenbaar word, zoo blykt het,
dat derzelver verfcheidenheid tot de
natuur van de fchoonheid der zedely-

ke waereld onmiddelyk behoort.
Deze zyn de bedenkingen, afgeleidt

van de orde der dingen, het geluk
der maatfchappy, en de fchoonheid van
de zedelyke waereld , welken my over-

tuigend zyn voorgekomen , om te be-

fluiten, dat met dezelven het algemeen
in trein wezen der wiskundige weten-
fchappen onbeftaanbaar zy : — beden-
kingen, welken ik, ter opfporing van
den waren zin der Vraag, heb moeten
laten voorafgaan : op dat niet aan zul-

ken, die met my inftemmen, dat ge-

melde wetenfchappen niet algemeen
kunnen zyn , beiden Vraag en j^nt*

woord ongerymd zouden voorkomen.
Ook vordert het Genootfchap der-

2felver algemeenheid niet: maar de
Vraag heeft voornamenlyk twEE doel-

ein-
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einden. Het eer[ie doeleinde is, te b6»
vorderen dat de wiskundige wetcn-
fchappen algemeener in trein waren,
dan zy werkeiyk zyn: en zekerlyk^
wanneer men in overweging neemt,
hoe vele jonge lieden van rang zich

eenmaal in de gewichtige omftandig-
heid zullen bevinden, om te moeten
oordeelen over leven en dood van
hunne natuurgenoten; tot het wél uit-ï

voeren van welken hachelyken post,N

meer dan ooit, eene wiskundige, re*

gelmatige , en flrenge wys van denken
vereischt word:— hoe vele anderen
de wis- en natuurkunde nog meer on-
middelyk zullen van nooden hebben

,

wanneer zy, tot het maken van ont-
werpen in de burger- of militaire

bouwkunde, inden fcheepsbouw, in

den waterbouw, of rivierkunde, ter af-

wering van den geduchten vyand de-
zer gewesten, geroepen zyn: — hoe de
kennis der kusten, gronden, en ftroo-

men; hoe de gantfche zeevaartkunde
niet in foliditeif winnen zoude, wanneer
'-er meer wis- en natuurkundige waar-
nemeren waren, onder hen, die op*
ticht hebben over zulke lichamen, met
welker welvaart en goede befturing.,

niets
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niets minder dan de voorfpoed van
het Vaderland verbonden is : — welke
ellendige vertooning de Godgeleerd-
heid, en de geneeskunde, zonder ken-
nis aan de natuurkunde, maken zullen:
— hoe noodzaaklyk het zy voor rechts-

geleerden zich eene hebbelykheid te

verkrygen van regelmatig redeneren en
ftrenge betogen: — wanneer men dit

alles in overweging neemt, zoo ziet

men, met hoe veel recht het geleerde

Genootfchap naar middelen uitziet,

om gemelde wetenfchappen meer in

trein te brengen , dan dezelven tegen-
woordig zyn.

Het tweede doeleinde der Vraag is,

te zoeken naar middelen , om der-

zelver aanleering voor minvermogen-
den gemakkelyk te maken: — een ge-
wichtig doel waarlyk, wanneer men
in aanmerking neemt, dat de uitdee-

ling van talenten en vernuften niet be-

paald zy aan rang of geboorte : —

-

hoe vele gezonde vernuften wyds en
^yds onder den gemeenen man ver-

fpreidt zyn, die (indien zy in goede
handen gekomen waren; indien der-

zelver ouderen zich in de gelegenheid

bevonden hadden, om hen tot denken-
de
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de wezens te vormen ;) ten behoeve
der wiskundige wetenfchappen fchran-

dere en nuttige leden der maatfchap-

py hadden kunnen worden : — en hier-

om ga ik, geheel doordrongen van de
nuttigheid der Vraag, thans over tot

het opfporen dier oorzaken , welken
beletten , dat deze wetenfchappen ia

geen' algemeener' trein zyn: en wel-
ker uit den weg ruiming of verbetering
wel degelyk binnen het bereik van on*
ze pogingen zyn.

TWEEDE HOOFDSTUIC.

Over de oorzaken ^ waarom de wiskun^
dige wetenfchappen niet zoo veel in

trein zyny als zy behoorden te wezen.

Wanneer men de verfchillende re-

delyke en verftandelyke vermogens
onder het menschdom gadeflaat, moet
men zich verwonderen, hoe deszeifs

grootfte gedeelte, veeleer, met hunne
gedachten voortdraven y volgens de in-

drukken, welken zy van elders ont-
leend hebben; en hoe weinigen eene
heblykheid gekregen hebben, van
£F. 2)ML. B regel:
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Tegclmatig denken, redeneren ^ enflren-

ge gevolgtrekkingen: — eene heblyk-
heid, die tot het beoefenen der wiskun-
dige wetenfchappen volftrekt nood-
feaaklyk is. Over deze ongefchiktheid
van den mensch, om regelmatig te den-
ken, klagen niet alleen de beroemdfte
wysgeeren ; maar mallebranche ,

NicoLE, PASCAL, en LOCKE , fporen
^clfs de oorzaak daarvan op; en ge-

ven middelen aan de hand, om dit ge-

brek te verbeteren.

In de doorgaande ongefchiktheid

van het vermogen der meeste men-
fchen, om zuivere en regelmatige

, denkbeelden te vormen, meen ik, dat

de voorname en algemeene oorzaak ge-

legen zy, waarom de wiskundige be-

ginfelen zoozeer verzuimd worden; by
velen onaangeroerd blyven ; en dat

zulken , die den weg der wiskunde be-

ginnen te betreden , dikmalen zeer

fchielyk in hunne vorderingen blyven
fteken.

Is de^e ongefchiktheid van het

itienschlyke verftand tot het vormen
van regelmatige denkbeelden, en

daairom tot het beoefenen der wiskun-

dige wetenfchappen, aan de gering-

heid
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heid en gebrcklykheid van het denk-
vermogen zelve, dan wei aan andere
oorzaken, toe te fchryven? Offchoon
nu het OPPERWEZEN in de vermogens
der redelyke wezens zekere trappen
hebbe willen ftellen, zoo kan daar-

om het denkvermogen der menfchen,
in 't algemeen , op zichzeive niet als

ongefchikt tot het vormen van regel-

matige denkbeelden befchouwd wor-
den. GOD heeft den mensch , door het
redelyke veriland, boven alle zichtba*

re wezens verheven ; en hem boven de-
zen eene uitftekende meerderheid toe-

gekend :— hoe nu zoude de mensch dat
Godlyke gefchenk zich kunnen ten nut-

te maken , zoo hy geen regelmatig ge-
bruik van zyne verflandelyke vermo-
gens maken konde; en zoo de onge-
Ichiktheid, om dezelven wel te leiden,

niet aan zyne eigen fchuld, of aan an-

dere oorzaken, ware toe te fchryven.
Veelmin kunnen wy onderflellen ;

dat het opperwezen ons in omftandig-
*heden geplaatst hebbe, welken ons be-
letten gebruik te maken van onze rede-
lyke vermogens : daar wy, uit de grond-
beginfelen eener zuivere zedekunde,'
gerust , als bewezen nederzetten

,

B 2 dac
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dat de Hemel ons, integendeel, de mid-
delen gefchonken hebbe , v/elken ge-
fchikt zyn: "om ons verftand te beoe-

yy fenen en te verbeteren ; ons oor-

yy deel te onderrichten; een' fchat van

5j nutte kennis op te zamelen ; en ons

yy de , kunst en bekwaamheid van wél

9^ te redeneren eigen te maken".
Men kan evenwel niet ontkennen

,

dat de betrekking , waarin zich het
denkvermogen m.et de zintuigen ge-

plaatst vindt, aanleiding geve tot de-

Zt ongefchiktheid.

Dewyl op de verfchynfelen , welken
de zintuigen nopens de wetten der
natuur opleveren , door weelderige ver«

nufcen lichtelyk eigenfchappen aan de
lichamen, en vermogeiis van werkfaam-
heidy zouden worden toegekend, wel-

ken niet op de rede gegrondt zyn
,

maar alleen op gewaagde gevolgtrek-

kingen uit zintuiglyke waarnemingen
van n^tuMvlY^o verfchynfelen: zoo heeft

voormaals het zeeuwsche Genaoifcbap

der JVetenfchappen wyslyk goedge-
vonden^ de gewichtige vraag voor te

ilellen : "in hoe ver men in het opfpo-

^y ren der natuur zich veiHg op zintuig-

^y lyke verfchynfels verlaten moge"?—
op
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Op welker beantwoording de geleerde

j. VAN IPEREN , en de uitmuntende
verhandeling van pap de fagaras, de
uitgeloofde eerpryzen behaald heb-

ben.
Eveneens als de ^iel , in hare zede-

lyke werkfaamheden, gedurig (in de-

zen proefftaat) door de aanvechtingen

der zintuigen, van het pad der wys-
heid, tot het bejagen der zintuiglyke

genietingen, word afgetrokken : zoo
ook word het verftand, in de natuur-

kundige wetenfchappen , van de waar-
heid verwyderd, door eene onberede-
neerde toepasfing der zintuiglyke ge-

waarwordingen op het gelaat der na-

tuur.

Toen de wysbegeerte der fchool-

geleerden bepaald was binnen (ien

kring van zintuiglyke kunstteekens

;

werd byna al wat adem haalde een
wysgeer : — de verftandigften gevoel-

den het gebrek van den al te grooten
invloed der zintuigen, zoo dat zelfs

fommigen, met eene tegenovergeftel-

de uitlporigheid, de zinlyke indrukken
geheel wraakten: — daarpm verkoos
DEMOCRiTUS liever blind te zyn, op
dat de zintuigen zyn verftand niet be-

B 3 ne-

f
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nevelen, en het vermogen zyner re-

den onderdrukken zoude: — SOCRATES
verheugde zich, toen hy zyne ontbin-

ding zag naderen , op dat hy , van dit

logge aanhangfel des zintuiglyken ftofs

ontflagen y de waarheid en wysheid in

haren volkomen' glans , zonder verhin*

dering, zoude kunnen ondervinden.
In het misbruik derhalven der zin*

tuiglyke gewaarwordingen , en derzei-

ver onberedeneerde toepasfing op de
natuur der dingen , vinden wy de eer'

Jle oorzaak van de ongefchiktheid der
menfchen , tot het vormen van zuive-

re denkbeelden en regelmatige rede-

neringen : welke gewaarwordingen ,

zoo zy wél beftuurd en toegepast wor-
den, integendeel gefchikt zyn , om
(door middel der waarnemingen en
proefnemingen) aan het verftand de
data op te leveren, op welken, ter be-

vordering van de kennis der natuur,
wiskundige redeneringen kunnen ge-
bouwd worden : — weshalven de zin-

tuigen, zoo zy niet misbruikt worden ^

uit hunne eigene natuur moeten be*

fchouwd worden , als zoo vele voortref-

lyke lyftrawanten der ziel, (om my met
den geleerden jord dus uit te drukken)

waar-
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waarmede de Opperde wysheid den
mensch begunftigd heeft; op dat hy
van dezelven , onder het geleide deir re-

den , ten behoeve eener gemakiyfce

uitoefening zyner verftandelyke ver-

mogens , aebruik zoude maken.
Eene tweede oorzaak van het gebrek

der heblykheid, om regehuatige denk-?

beelden te vormen^ het welke by zeer

vele menfchen heerscht, is gelegen iï|

eene te weelderige werkfaamheid delf

verftandelyke vermogens: v/aardooi?

zeer vele beoefenaars en voorftanders

der wetenfchappen , zich veeleer tot

geniën vanfmaak , dan tot Jlrenge denkers

vormen: — dezen nemen vele dingen
te gelyk by de hand, en fporen ver-

fcheide takken van wetenfchappen op}
maar blyven meest aan de fchors der
zaken hangen:— zy kennen de gefchie-^

denisfen; de uitvindingen der natuur-

kunde; en de verfchillende gevoelen^
der wysgeeren zyn aan hunne kennis

gekomen : de famenleving met zulke
geniën f die in de vóortbrengfels van
hün geheugen en deszelfs uitgebreide

kundigheden uitmunten , is alleraan-

genaamst, en draaft niet zelden den
toegezwaaiden lofweg van hunne be-

B4 won-
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wonderende natuurgenooten: —* maar
is het te doen, om de waarheid te ken-
nen; en op te fporen, of wy in onze
kundigheden gronden van zekerheid

.

hebben : moet hun oordeel en ver-

ftand öp de keper befchouwd worden

:

hebben z.y de onvoorzichtigheid , om
eens immer iets ftaande te houden :— 200 ziet men eene fchrale reden,
isich fchuiihoudende achter den weid-
fchen optooi van een fchitterend ver-

nuft: — wat zy ook ftaande houden

,

valsch of waar , het is al eens ! — in

beide gevallen word hunne zwakke
reden over ftaag gezet: — in het cerfte

door de fnedigheid der drogredenen:
en in het tweede geval door de zege*
pralende kracht der waarheid.

Maar de, bovenal meest werkende

,

en derde , oorzaak moet aan de ver-

keerde leiding worden toegefchreven,
waardoor der jeugd, by de opvoeding,
alle aanfpraak op het gebruik van hun
eigen denkvermogen als het ware ont-

zegd word: door dezelve te gewen^-
nen aan het aannemen v2Xi fyftemataf

welken haar als vastgeftelde waarheden
worden ingeprent , door hen , wien
de zorg hunner opvoeding is toever-

trouwd:
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trouwe : hierdoor word in de jeu^
ecne gewoonte geboren, om hare ge*

dachten , en daaruit voortfpruitende

handelingen, in te richten volgens het

richtfnoer van die beginfelen , wel-

ken zy van anderen ontleend hebben:
die, hoe goed misfchien anderszins,

tog altoos onberedeneerde beginfelen

blyven , voor zoo ver hunne ziel aan-

gedreven word;, om volgens dezelven

te handelen, zonder dat het verftand

zelf daarby denkt.

De groote kenner van 's menfchen
verftand, de beroemde locke, is van
oordeel, dat de meesten, daar zy de
dingen op het gezag van anderen ont-

leenen, hun vermogen, dat zy hebben
om hunne toeftemming aan zulk ofzulk

eene zaak te geven, misbruiken, door
hunnen geest op eene flaaffche wys aan
het gezag van anderen te onderwerpen.
Van de vroegfte tyden waren de

fcholen der wysbegeerte aan dit euvel

ziek : — elk wysgeer , die maar eenigen
naam had , verkreeg volgeren : wel-
ken, niet door overtuiging, maar naar
mate derzelver gezag vooraf indruk
op hun gemoed gemaakt hadde,
hunne ftclfels omhelsden, en zich on-

B 5 der



26 A. VAN SOLINGEN^ ANTWOORD

der de flagordenen van de^e of gene
geleerde ^ar/y vervoegden.
Door dit blindelings opvolgen der

ftelfelen van ouders en onderwyzers,
ontneemt de mensch aan ziyn eigen

verftand volftrekt alle mooglykheid,
om voor 2ich2:elve te denken : — hier-

door word hy veeleer een redeloos
ftelfeldryver , dan een wezen , ge-

fchikt om onder het geleide der reden
den aard der dingen te onderzoeken

,

en, langs de trappen der wiskundige
2:ekerheid , eene neblykheid van den-
ken en ftreng redeneren te verkrygen.

Ter bevestiging van deze waarheid
hebbe men, op de hooge fcholen

,

zelfs onder jonge lieden, die zich oe-

fenen, flechts het oog te vestigen op
die meenigte, waarvan fommigen (in

vroegere tyd en) zich eene eer reken-
den , zonder voorafgaand onderzoek

,

de party van descartes; anderen die

van ARiSTOTELES , te zyn toegedaan:
en (naderhand) fommigen de gevoelens
van LEiBNiTZ, en wolff; anderen die

van NEWTON , en clarcke ; zoo laat-

dunkend als waanwys, te omhelzen.—
Ziet men niet velen, weiken al het genq
van de beginfeien der ftof, en de wezen-

beid
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heid der dingen, geleerd word; ande*-

ren alles, wat omtrent de verfchynfe^

len der natuur berekend is; naar mate
hun deze gevoelens, door het gezag
van anderen, zyn ingeboezemd: by
wyze van partytrekking aannemen ea
handhaven? — daar zy integendeel,

zoo hun eigen onderzoek en denkver^

mogen voor henzelven werkfaam ge^

weest ware, zouden ontwaar gewor^
den zyn, dat de uitmuntendfte wys;=-

geeren hunne voortreflyke gevoelens,
niet zelden , flechts als proeven heb-
ben voorgefteld,

Vooroordeelen zyn het eigenaardige

gevolg van het gezag van anderen

:

het verftand hecht zich vast aan begin-

felen, die het, zonder onderzoek, voor
vastgeftelde waarheden aanneemt, ea
erkent; — hierop draaft het denkver*
mogen, zonder eenige omzichtigheid,

voort; en kan ondertusfchen , terwyl
het zyn' vasten grondflag ontbreekt,
nimmer eenige waarde of ftrengheid

erlangen.

Langs zulk eene leiding word evenr
wel gemeenlyk de jeugd opgevoedt: -^
ïnen gewent het jeugdige verftand al^

vroeg aan kluisters^ waarvan het de
;zwaar-
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Zwaarte niet kent: — men geeft zich

vele moeite om de leerftellels in te

prenten ; en op dezen wederom andere
denkbeelden te bouwen: terwyl men
geheel verzuimt, om het voor zichzel-

ve te leeren denken.
" Eene der voornaamfte, en vierde,

totzaak van het doorgaande gebrek der
heblykheid, om zuivere denkbeelden
'en regelmatige redeneringen te vor-

men , zoo wei als de daaruit voortko-
mende ongefchiktheid tot het beoefe-
nen der wiskundige wetenfchappen ,

moet toegekend worden aan eene vry
algemeene onkunde van onze eigene
vatbaarheden en vermogens :

—- im-
mers, daar ieders verfland op eene ze-

kere wys bepaald is , zoo valt het zeer
moeilyk den kring onzer eigene vat-

baarheden voor ons zelven te bepalen;

zelden zal hier ons oordeel rechtvaar-

dig zyn : — een neerflachtig en dik-

bloedig geftel zal naauwlyks durven
gelooven , dat de gefchiedkundige ken-
nis van de verfchynfelen der natuur

een voorwerp is zyner vatbaarheden:
terwyl de levendige geest , wiens

bloed vlug door de aders fnelt , met
gyne verbeelding tot aan de beginfelen

/ der
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der ftof doordringt: — hy kent de
ondeelen ; hy weet de oorzaken , en
beginfelen van de werkfaamheden der
ftof: zwaartekracht, en aantrekkings-

kracht, zyn voor hem gemaklyke ter-

men ; en 's menfchen vryheid word
door hem duidelyk met de eeuwige
orde der dingen , en de befluiten der
Godheid overeengebracht.

Zoo bedriegt den een* zyne neer-

flachtigheid; en den ander' zyne ver-

metelheid: — doorgaande gebreken
onder het menschdom: die den geest,

tot het vormen van zuivere denkbeel-
den; en het denkvermogen zelve, tot

regelmatige werkfaamheden , onbe-
kwaam houden.

Eindelyk is eene vry algemeene, en
n)yfde f oorzaak van het niet genoeg-
faam in trein zyn der wiskundige we-
tenfchappen, in de manier gelegen,
waarop dezelven onderwezen worden:— de onderwyzers behandelen dezel-

ven, als of zy alleszins te doen hadden
met jonge lieden, die (van de eerfte

ontwikkeling hunner verftandelyke
vermogens) zich aan eene ordenlyke,
regelmatige, en afgetrokkene manier

van
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van denken gewend hadden: volgens
welke alle jonge lieden onmooglyk
tunnen geleidt worden.

Indien de onderwyzers zich 200-

vele moeite gaven , om de vermogens

,

gefchiktheid , en vatbaarheid van het

verftand, der leerlingen gade te flaan;

(tn befluiten konden, om fomwylen ten

behoeve van zulken , wier denkbeelden
nimmer by aftrekking , maar altoos

door zintuiglyke gewaarwordingen

,

moeten worden opgewekt , een wei-

nig van die leerftellige orde af te wy-
ken, en de zintuiglyke denkbeelden
der leerlingen te gemoet te komen

:

door hun by inductie de eigenfchap-

pen der wiskundige grootheden eerst

2:intuiglyk te doen ondervinden ; en
derzelver afmetingen, door het ge-

zicht , of andere toegepaste zintuigen

,

te doen gewaar worden : — zoo zouden
velen, welken nu allereerst ftruikelen

over de noodzaaklykheid om terftond

afgetrokkene denkbeelden te moeten
vormen, nog op den weg gehouden
worden : -— hierdoor zouden zich niet

fcelden vermogens in het verftand ont*

Jwikkelen, of ook geboren worden,
wel-



OVER DE WIS- NAT. EN TEEKENK. 3£

welken zich by het begin van de beoe-

fening der wetenfchappen niet ver-

toonden.
Door deze voorzorg zoude men daar-

enboven nog een groot gebrek voor-

komen : — het is onmooglyk, zoolang

men zich in het onderwys by dien

ftrengen leiddraad houdt, dat de
jeugd , zelfs in een' geruimen tyd , ee-

tiig denkbeeld van het toegepaste nut
dier wetenfchappen erlange:— men kan
naauwlyks verwachten , dat zy goeds-
moeds , zonder heü befef van eenige

nuttigheid, zal doorwerken, alleen ge-

troost door het denkbeeld, dat zoa
vele beroemde mannen zich, met al-

len yver, op die wetenfchap hebben
toegelegd: — hoe gegrondt ook deze
redenering zyn moge , zelden zal zy
voldoen aan het jeugdige verftand, dat

niet gewoon aan afgetrokkene denk-
beelden, zyne aangelegde kundighe-
den nergens weet toe te pasfen : wel-
haast zal het van deze oefening wal^
gen , en wanhopen om breede vorde-
ringen te maken , welken buiten het
bereik van zyne vermogens fchynen.
En dezeii zyn , naar ons inzien , de

tneest werkende oorzaken, welken
deq
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den mensch, tot het vormen van zui-

vere denkbeelden en ftrenge redene-
ringen, 200 wel als tot het beoefenen
der wiskundige wetenfchappen , onge-
fchikt houden: waarvan het ongeluk-
kige, maar natuurlyke , gevolg is, dat

gemelde wetenfchappen niet in zulk
een' algemeenen trein zyn, als zy be-

hoorden te wezen : tot nut , volma-
king , en geluksbevordering , van de
maatfchappy in het algemeen; en van
ieder individu in het byzonder.

DERDE HOOFDSTUK.
Over d'e byzondere middelen , om de

JViS' Natuur" en Teekenkunde in alge-

meenef trein te brengen^

Volgens dien leiddraad, langs wel-
ken wy onze gedachten best hopen
voor te dragen, vestigen wy het al-

lereerst onze aandacht op de natuur-
kunde: omdatwy, naar het oogmerk
der geleerde vragers , die gedeelten
der natuurkunde byzonder op het oog
hebben , waarvan kunften en hand-

.werken lynrecht afiiangen: — dezen
zyn
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,

zyn bulken, die, door wiskunde ge^i

fterkt, den grootften invloed op het
geluk der famenleving hebben; en tot

welker beoefening de wiskunde zelve

algemeener in trein behoort te zyn,
dan zy is : waartoe wy de gefchiktfte^

middelen naderhand zullen trachten:

op te fppren. .

Wy gaan thans onderzoeken: wel-
ken de bekwaamfte middelen zouden
zyn, om (ter bevordering van kunften
en handwerken) de practicale natuur^^

^«/i^^ algemeener te maken.
Door alle eeuwen heen heeft, in de

beoefening der natuurkunde, zekere
fmaak geheerscht : zoo dat dan eens
de een, dan eens de ander de over-
hand had.

De ouden verzamelden een' fchat

van waarnemingen, welken ,men, wyds
en zyds , in de werken van aristote-
LES vqrfpreidt vindt : — naderhand;
werden fierlyke vooronderftellingen ,T

als zoo vele zuilen van een prachtig

fyjlema , voorgedragen : waardoor ba-
con, en DESCARTES, met veel moed,
eerst wetten van beweging opgaven-
en zulken, die de ware wetten der na.->

jcr. VEEZi. C tuur
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tuur in 't vervolg gevonden hebben >

op den weg hielpen.

In latere tydperken : wanneer de wis-

en natuurkunde groote vorderingen ge-

maakt hebben: zag men, dan eens den
geest der berekeningen ; dan eens dien

der proefnemingen ; de een boven
den ander' het hoofd opfteken.

Een fchrander wysgeer zal , in de
beoefening der natuurkunde, het licht

van alle deze leidftarren zich ten nutte

maken: — hv 7ai aandachtig de na-

tuur waarnemen, zoo als zy zichzelve

vertoont; hy zal haar ondervragen, en
hare verfchynfelen , tot in de binnenfle

fchuilhoekcn , door proefnemingen op-
fporen: — hy bedient zich van bere-

keningen: niet alleen om de verfchyn-

felen , die hem (door de waar- en proef-

nemingen) bekend zyn geworden, aan
wis'kundige bepalingen te onderwer-
pen ; maar c^ok , om dat zy hem tot

het opfporen vaniiieuwe verfchynfelen
en ontdekkingen lynrecht aanleiding
geven.

NEWTON is d^ eerfte g^vr^t^ty die,

door het vereenigen van de ondervin-

dmg met de wi^uadige berdcenin-
gen.
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gen, eene naauwkeurige , glansryke|

en nieuwe, natuurkunde heeft doen te

voorfchyn komen.
Ik bezig eenige oogenblikken , öiu

de aandacht op die berekeningen te

vestigen: — niet, om dat wy dezelveü
in 't afgetrokkene willen befchouwen ^

daar wy ze in verband met de onder-
vinding hebben vóórgefteld; maaf , om
dat het ondefwys der jeugd, gemeen-
lyk en ten rechte > met dé wiskunde
begonnen word.
De practicale natuurkunde tü nim^

mer in algemeener^ trein komen, zoo-*

lang zy binnen dè grenspalen der on-^*

dervinding alleen beperkt blyft;— zoo-
lang men in het famenftel der natuur^
kundige werken en werktuigen, met
een' waggelenden voet, die zynen
wiskundigen grondfteuti mist> voort*
treedt; — en zoolang men, met eene
flaaffche naarvolging van een's anders
werk, onderzoekt naar den uitflag van
óiQ effecten y waarvan de hoeveelheid en
hoegrootheid, zoowel als die der oor-
zaken, wiskundig kunnen en moeten
bepaald worden.

Als een eerst middel ottï de practi^

cak natuurkunde algemeener in trein

Ca tö
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te brengen, {lellen wy daarom voor:
*'dat het onderwys der jeugd zoodanig

,, worde ingericht, dat de beginfelen

,, der wiskunst, niet 200 fpoedig als

5, doorgaans gefchiedt, verlaten wor-

yj den ; maar dat integendeel hunne
„ vorderingen in de wiskunde , hen

,

,, wanneer zy op de beoefening der

„ practicale natuurkunde zich zullen

„ toeleggen , aanfpraak geven tot de

yy gefchiktheid en bekwaamheid , om
„ de wetten der natuur door wiskun-

,^ dige berekeningen te bepalen"!

Het gewicht van dit voorftel blykt
van zelve , zoodra men overweegt

,

dat de practicale natuurkunde van hare

foUditeit verdoken blyft, zoolang de
natuuronderzoeker derzelver wetten
op geene vaste gronden weet te bepa-
len ; en wy behoeven maar weinige
voorbeelden aan te roeren, om ons
overtuigd te vinden, dat men, in het be-

oefenen van die gedeelten der natuur-

.kunde, waarvan de gewichtigfte kun-
ften en handwerken lynrecht afhan-

gen,. zich telkens van wiskundige be-

rekeningen en bepalingen moete be-

dienen.

Wie ftemt niet terftond den invloed

tóe
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toe der werktuigkunde op meest allé

kunften en handwerken ? Ondertus-

fchen is het, tot het famenftellen der

werktuigen, niet genoeg, dat men op
de algemeene wetten der beweging acht

geve: —- want, in dit geval, zoude het

tiitwerkfel der werktuigen op lang na
aan het oogmerk niet voldoen; ja zelfs

fomwylen geheel ftrydig zyn: —• men
moet dan zyne aandacht vestigen op
de verfchillende hinderpalen, welken
zich tegen de uitwerking der primiüve

wetten verzetten: eene wiskundige be-

fchouwing van het werktuig, in bewe-
ging, onderwerpt alle deze hinderpa-

len, die door ondervinding en proef-

neming ontdekt zyn, aan berekenin-

gen , die dezelven op vaste gronden
ftellen : — door deze berekeningen
worden de wryving , en hardheid der

koorden , de inertie van het werktuig
zelve, en de wederftand van de lucht,

onder het oog gehouden, als zoo ve*

Ie hinderpalen, die de uitwerking vatl

het werktuig beletten zouden, en
daarom een gedeelte van deszelfs be-
paling uitmaken: — zonder deze bere-

keningen zal het werktuig altyd ge-

brekkig zyn: ^ de ordinairder van na-

C 3 tuurt
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tuurkundige werken , die volgens de-

^e berekeningen werkt, behoeft zich

izoomin door waggelend onderzoek,
jils door flaaffche naaryolging^ die hena
gityd beletten 2:al een vinder te worr
den , te laten geleiden : zyne ordinan^

fie berust op een' vasten grondileiin:— hy berekent de hoeveelheid der

k:rachten, waardoor het lithaam met
alle gemelde hinderpalen zal kunnen in

beweging gebracht worden ; en bepaalt

ïiet evenwicht van het gantfche werk-
tuig, eer het beweegd word, a prior

L

Do volkomenheid der werktuigen,
die door vloeiftoffen in beweging ge-
bracht worden , hangen insgelyks var>

2;ulke berekeningen af. In den bouw
der waterwerktuigen loopt men gevaar^,

dat dczelven aan meenigvuldige en
groote gebreken zullen onderhevig
^yn j indien men niet op de wederwer-
jking der vloeiftofFen naauwkeurig acht

f;eeft:
— in het ftichten des windmo-

ens bedient men zich van berekenin-
gen, om te bepalen^ hoe de windj^

ten voordeeligfte , op de wieken van
i^en' mplen werke: en, offchoon de
ongeftadigheid van den wind een al*

lOQsdurenci beletfei zy van de vol-

piaal^t-
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maaktheid des werktuigs , zullen noch-
tans deze voorafgaande berekeningen,
alleen, tot eene onfeilbare bajis ftrek-

ken , om het werktuig , zoo naarby
der volkomenheid mooglyk te maken;
dat is, om den best mooglyken wind-
molen te {lichten.

Onder het opgeven van voorbeel-
den, hoe de vereeniging der wiskun-
dige berekeningen met waarneming en
ondervinding, aan de kunllen en hand-
werken de meest mooglyke foUditeit

doet erlangen; en daarom een der
•gefchikfte middelen is, om de pracH-
Ccile natuurkunde j ter bevordering dier

kunften, algemeener in trein te bren-
gen : kunnen geenen de aandacht
meer opwekken, dan zulken, met wel-
ken het belang van ons Vaderland
onmiddelyk verbonden is. Deszelfs
welvaartszenuw is de koophandel

:

Y^aarom wy de kunften en handwer-
ken, die tot den fchecpsbouw behoo-
ren, onder de gewichtigften voor on-
ze belangen ftellen.

Zonder te kort te doen aan de ta-

lenten van zulken, die (door gedu-
-tig^ waarnemingen en naauwkeuri-
:ge ondervindingen) wdinantien van

C 4 fcheeps-
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fcheepsbouv/ uit de hand geveti', die,

lïiet eene vaste hand en een' gelukkigen

facf geteekend, fomwylen op de best

rnooglyke wys aan het oogmerk vol-

doen: zonder aan te merken, dat wei-

nigen dien gelukkigen tact erlangen;
even gelyk weinige geneesmeesters al-

leen door taa en ondervmdmg goede
praciifyns ^^^yn: zoo is, alleen, het aan-

voeren der voortreflykheid van den
fcheepsbouw der Franfchen^ tot ons oog-
merk genoegfaam: —- hunne fchepen
worden , volgens de beginfelen des

fcheepsbouws van du hamel, gebouwd;
wien door de wiskundige berekenin-

gen van BOUGUER de ^^tg gebaand is.

Men bedient zich van die bereke-

ningen , om het herfteldc evenwicht, en
de vastigheid der vaste lichamen , die in

het Vv'ater dryven, in het algemeen te

bepalen:— dezen, op den fcheepsbouw
toegepast , dienen om de üitgeilrekt-

heid der afmetingen van een fchip in

de flingeringen , waaraan het onder-
hevia is, vast te ftellen; endoor dit

middel het best moöglyké fchip te

bouwen.
^

Men berekent den wederftand, \^el-

ken de gefnedene waterliriemen aan het

fchip
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fchip mededeelen ; men bepaalt daar*

door de verfchillende gedaanten van
den voorfteven , die den minften we-
derftand biedt; en men bouwt, vol-

gens deze beginfel^n, den best moog-
lyken zeiler.

Men onderwerpt den wederftand,

die de werking van den wind op de
zeilen , door het gevaarte van het fchip

zelve , en door de wederwerking van
het water, aantreft, aan berekeningen:

die daarom de best mogelyke bezeiz

Ung en bemasting bepalen.

Alle welke beginfelen toegepast wor-
den, naar het oogmerk waarmede een
fchip gebouwd word: hoe zulk een na-

melyk het beste vracht/chip ; en weder
zulk een de beste zeikr behoore te zyn?
Wie gevoelt niet alwyders het ge-

vaar, dat men loopen zal, van nim-
mer de practicale natuurkunde ter afwe-

ring van den geduchten vyand dezer
gewesten, ik meen de aanftroomende
zeeën en rivieren, in trein te bren-
gen ; indien zy , in dit belangryk ge-

deelte, alleen beperkt blyft by wagge-
lende proeven en onderzoeken: waar*
door men, met ontelbare kosten, die

Is Lands fchatkist uitputten, ontzaglyke

c 5 jiy-
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dyken opwerpen, en kostbare fluizen

inaken 5:oude; terwyl de berekeningen
der drukking, en fnelheid, waarmede
^ich de aanftroomende wateren bewe*
gen , benevens derzelver piaatielyke

toepasfing , zulken , die het bewind
voeren over rivieren, flroomen, ftran-

den, en dyken , in ftaat zullen ftelien,

om de eigenlyke oorzaken der door-

braken, en onacrwateringen, te ken-

nen en te verbeteren,

Naauwkeurige proeven (hoedanigen
door Italianen en Franfchen , veelal op
publike kosten, genomen zyn) om-
trent gemelde drukking en fnelneid

niet alleen , maar ook omtrent de
diepte, en wryvingen tegen de oevers

en ilranden, zuHen deze berekenin-

gen alleszins vooraf gaan : en dezen

,

door vereeniging der proefnemingen
en berekeningen, wiskundig bepaald
::^ynde, bedient men zich nog ander-

maal van berekeningen , om aan de
waterwéringen de vereischte hoogte,
dikte, lengte, en (daar het voorname*
lyk op aankomt) de beste gedaante te

fcezorgen.

t>i:4AUe welke kundigheden, by ons, te

-pieer belangryk, en in trein behooreji

-V'; 7^ . te
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te ^.yn; om dat wy een land bewonen,
wiens geheele ondergang, door de af-

fteuiting der woede van het water ,

moet worden voorkomen.
De zeevaart, (welke wy, terftond,

met den fcheepsbouw zouden veree-'

nigd hebben, 200 wyniet liever verko-^

ren hadden , om , volgens eene leerftel-

lige orde, tot het aanvoeren van voor-
beelden , ons eerst van de gvom^be*
ginfelen der werktuigkunde, en daarna
van die der waterweeg- en waterloop»
kunde te bedienen:) -^ de zeevaart,
waarvan de glorie ^

grootheid, en wel*
vaart van het vaderland afhangt, er-

kent de fterrekunde voor hare moe*
der: welke wy hier, ten rechte, onder
de hoofddeelen der practUale natuur^
kunde meenen te moeten plaatfen ^

om dat de kunften en handwerken

,

die tot de zeevaart dienen , voor ons
hoogstbelangryk en gewichtig zyn.
Hare voornaamfle hulp ontleent do

fterrekunde van de gezichtkunde : •—
geen doorluchtiger voorbeeld van dö
noodzaaklykheid, tot Vereeniging der
berekeningen met de ondervinding ^

Jtan 'er worden aangeroerd ; dart

jö^ befchouwiug van het vernieuw*

de
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de gelaat , het welke de door^^icht-

kunde, fedeFt het 47 - jaar dezer eeuw,
aan de vereeniging dier berekeningen
met de ondervinding, door het uitvin-

den van den acbromatifcben kyker, ver-

fchuldigd is: — eene uitvinding, wel-

ke voor de gezichtkunde , federt dat

jaar , een nieuw tydvak heeft doen
geboren worden. De voorwerpen ble-

ven, tot dien tyd , door delchifting der

kleuren beneveld! Daar, volgens de
wet der refractie van newton, de
kleurfchifting der lichtftralen vermeer-
dert, naar mate zy meer gebogen wor-
den: zoo heeft de verhevene genie van
EULER, rustig voorttredende langs het

glansryke voetfpoor , het gene hem
het Opperwezen zelf, in de natuur-

lyke pefchouwing van 's menfchen
oog, gegeven had; waarin de lichtftra-

len, hoezeer gebogen^ evenwel hel-

der en duidelyk zich vertoonen ; zyn*

toevlucht genomen tot dikkere medm^
2500 als glas en water: en ondervon-
den, dat de kleurfchifting door dezelven
verbeterd werd: welke uitvinding ver-

volgens door hem aan wiskundige bere-

keningen is onderworpen , die alleszins

inet de ondervinding overeenkwamen,
en
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en tevens aanduidden, dat newton's
wet der refractie gebreken had: al het

welke den beroemden dollond tot

het famenftellen van den acbromati"

fchen kyker gelegenheid gaf: waartoe

hy (in plaats van de twee gemelde
media) tweederlei foorten van Engelscb

glas gebezigd heeft.

Indien wy nu de volkomenheid der
meevaart, met recht, van die der fterre-

kunde moeten verwachten: 200 ziet

elk, van hoe groot belang het zy, dat

de fterrekundigen aan hunne waarne-
mingen alle mooglykQ Jolidifeii mede*
deelen; door dezelven aan wiskundige
berekeningen te onderwerpen: — eene
meenigte voorbeelden zouden kunnen
aantoonen , met hoevele voorrechten
dit door de beroemdfte fterrekundigen

gefchicdt zy. Door deze berekenin-
gen bepaalt mende volüvokte guantitei'

ten der centrale krachten , die zoo dik-

malen in de fterrekunde te pas komen:
— door dezelven bepaalt men de ware
plaats der planeten ^ afgeleidt van de
atwyking, of liever van den voortgang,
van het licht: - de geringfte veran-

deringen, die de planeten ondergaan;
worden door dezelven bepaald, en be*

von^
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vonden met de flerrekundige waarne-
mingen overeen te komen.
De ongelykvormige waafnemingeti

van de lengte en breedte der maan /de
beweging van derzelver apogaeum , en
Van de mdi , leveren waarnemingen
op van (als het ware) verwarde bewe-
gingen, die door geen leerftelfel kun-
hen verklaard worden: — een gant-

fche fchat van waarnemingen zoude,
derhalve, deze gewichtige gedeelten
der fterrekunde altyd duister hebben
gelaten , ware het niet in de^e eeuw
voor de naauwkeurigfte berekeningen
weggelegd geweest, om de natuurkun-
de te verryken met het beroemde leer-

ftuk van de perturbationes planetarum.

NEWTON is de eerfte geweest> wel-

ke de wederzydfche werking op eikan-

deren, van zon, maan, en aarde, ver-

klaard heeft: deze berekeningen hebben
'den geest der wiskunftenaren bezig

gehouden, om alle de fchynbare ver-

warringen in de beweging der planeten

aan de naauwkeurigfte bepalingen te

onderwerpen, d'alembert en clai-

«AUT hebben , door hunne berekenin-

gen, de fterrekunde hierin merkelyk
vcrrykt; tcrwyl de berekeningen van

EU-



OVER DE WIS- NAT. EN TEEKENK. 4?

EULER , die bet ftelfel van neWtom;
volkomen bevestigen , over dit leer-

ftuk het helderfte daglicht verfpreidt

hebben.
De aangevoerde voorbeelden oor-

deelen wy genoeglaam te^yn, om
aan te toonen , dat een verftandig na-
tuuronderzoeker, altyd, zyne waarne-
mingen en ondervindingen aan de
bepalingen der wiskundige berekenin-
gen zal onderwerpen : — dat dezelven
aan de practicale natuurkunde de
meest mooglyke foliditeit byzetten;
die nimmer, ten behoeve en bevorde-
ring van hare ondergefchikte kunden
en handwerken, in algemeener' trein

kan gebracht worden , zoolang dezen
haren vasten. en wiskundigen grond-
fteun misfen; en ook daarom met de
daad niet genoegfaam in trein is :— dat
even daarom (en dit was , dewyl men
het onderwys met de wiskunst begint,
ons eerfte m.iddel) 'Me opvoeding der

„ jeugd derwyze worde ingericht, diat

5, de beoefening der wiskunst, niet

„ zoo fpoedig als gemeenlyk gefchiedt,

5^ verlaten worde; ten einde hare wis-

» kundige vermogens haar^ wan-
,> lïecr zy tot de beoefening der na^
^-^

li,
tuuT:
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,^ tuurkunde overgaan, tot de ver-

,, eischte bekwaamheid in het doen
,^ dier berekeningen, aanfpraak 2oa-

j, den geven".

. Wy befchouwden de berekeningen
alleszins in een naauw verband met de
ondervinding: — eene verftandige be-

oefening, en gebruik der proefonder-
vindelyke natuurkunde, zal over de
natuur en hare wetten een .helder dag-
licht verfpreiden: — wanneer men
2:ich, met oordeel, van de proefnemin-
gen bedient, . zal men ondervinden,
dat ééne proefneming fomwylen de ba-

Jis is van een volledig leerftelfel: —
de ondervinding heeft, behalve dit,

het voordeel , van het veld der waar-
nemingen uit te breiden; en zy ftrekt

niet zelden tot een' maatllaf van de
waarheid of onwaarheid der {tellingen,

die door nuttige hypothejen , of door
een* gevolgtrekkenden (analytifchen)

redeneertrant worden aangevoerd.

^,fan ook de proefondervindelyke
natuurkunde heeft hare grenzen :

—
^er word eene groote maat van gezond
oordeel vereischt, om zich met vrucht

van dezelve te bedienen; rr zonder
de
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de vereischte naauwkeurigheid^ enom-^
zichtigheid, zal zy fomwylen het ge-
laat der natuur geheel anders doen
voorkomen , dan het waarlyk is t

—
daarom oordeelen wy, als een der ge*
fchiktfte middelen, om dè ware kennis

der natuur algenieener in trein te bren-
gen , te moeten opgeven: ''een verftan-

V dig gebruik en toepasfing dier proef-

y^ nemingen , waarvan wy ons , tef be-
„vordering onzer natuurkennis, in

y, het beoerenen der proefondervinde-

„ lyke natuurkunde , bedienen''.

Wy zullen maar eenige weinige
oogenblikken , by dit tweede opgege-
vene middel, ftilltaan.

Een verftandig natuuronderzoeker
ondervraagt de natuur door proefne-
mingen, en fpöort hare geheimen Op 2— daarom verdient de proefondèri;in^

deïyke natuurkunde den naam van ge-
heime natuurkunde : — zoo men maar
voorzichtig zorg drage van volkomen
te voldoen aan de ware en wysgee-
rige beteekenis dezer benaming: —
dat men zich van de aanwezendheid
geener verfchynfelen Verzekerd hou-
Ge, dan na dat men dezelven heeft ge-
zien en ondervonden: —^ dat men, na

fF. DfEL. D ^ on-:
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o'ndefvonden te heSSen dat ^e waar
iyn, dèzelven erkent als zoodanjgen; dat
is als verfchynfelen : zonder dat men
dezeivén bèfchouwe als daargetleld

dpör natuurkrachten: welker beftaan,

Hoè leefilellig en oordeelkundig uit-

gedacht, nimmer door de ondervin-
ding bevestigd word.
Mdg men gêene verfchynfelen , die

meti ondervindt , befchouwen als

vportbrengfelen van krachten, die men
nööi't heeft óhdervondén : zoo zal de-

ize eerile w^arfchüwing aanleiding ge-
ven tot eenë tweede gewichtige :

—
dit men tianienlyk, veelmin, op den
grondfteun. dezer ondervondene ver-

fchynfelen ,^\^^ bouwe van na-

tuurwetten en werkfaamheden , wel-

ken,^hunne geboorte meer aan genie

én vernuft ,.; dan aan waarheid , vér-

fchuïdigd.zyrt. Het is ook geheel iets

anders , ter Benoeiiiing vkil verfchyn-

felen die men ziet,, zich van termen te

tedienen, als die 'diév zwaarie- tr\ der
mntrekkih^krécht : daii geHeele fyfle'

fndt'a t^vovttiéh f volgens welken eenë
gantfche feeks Van wëffcfaarhheden , in

de kfachteii der iiatütir ,^ wef daarge-

l^éld, tüaar niet ondergronden ^v^ordeti:
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wier aan^^'ezendheid, zelfs doof groöte
en beroemde wysgeeren, als flrydig

tegen de eerfte beginfëlen onzer kun*
digheden worden voorgefteld ; eh
daarom, het zy dan ten rechte of ten

onrechte , betoogd worden onmoög-
]yk te zyn.

Veeleer dan, dat de proefondervin^

delyke natuurkunde dienen zoude , tot

den opbouw vdiXi fyjlemata, make men
zich dezelve vooral ten nutte, tot het
byeenbrengen van eene ryke verza-^

meling van waarnemingen , van elk

welker in het byzonder de waarheid
volkomen bewezen is. Dezen zullen

ons niet alleen het beste gelaat der
natuur leeren kennen , maar ons te*-

vens kundigheid doen erlangen van
alle de ledige vakken, waarin het ons
nog niet gelukt hare werkfaamheden
op te fporen.

Men drage vervolgens zorg, om on-
derfcheid te maken in de verfchillende

foorten van proefnemingen; en in de
byzondere oogmerken, waartoe dezel-
ven zullen dienen: — fommigen ftrek-

ken alleen ter uitfpanning; anderen toe

het opfporen van verfchynfelpn , die de
wysgeerige natuurkunde meer lynrechfi

D 2 ra-
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raken; en anderen eindelyk, om de
practicale natuurkunde ten behoeve der
menfchelyke maatfchappy uit te brei-

den , en op de gewichtigfte kunften en
handwerken toe te pasfen.

Dan, zal dit met vrucht gefchieden,
zoo behoort de proefondervindelyke na^

tuurkunde bovenal te dienen , tot het
vinden en waarnemen van het merke-
lyke onderfcheid, dat 'er, tusfchen de
uitwerkfelen der proefnemingen, en
die, welken de befpiegelende natuurkun'

de zoude hébben opgeleverd, gevon-
den word : op dat men zich van dit

onderfcheid bediene, ten einde de ver-

anderingen te bepalen , welken door
vanbuitenkomende en medewerken-
de oorzaken verwekt worden , die in

de befpiegeling geen plaats hadden.
Daar nu deze bepalingen haren foli'

den grondileun hebben in de wiskun-
dige berekeningen : zoo leiden ons
deze aanmerkingen van zelve weder-
om op tot het verband, waarmede wy
begonnen , dat 'er, tot het in trein

brengen der natuurkennis , tusfchen

de berekeningen en de ondervinding

behoort plaats te hebben.
::: De twee aangevoerde middelen, re-

gel-
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gelmatig in het werk gefield, ^yn on-

twyfelbaar het meest gefchikt , om de
kennis der natuur in het gemeen, en
die der practicale natuurkunde in het

byzonder , algemeener in trein te

brengen: dewyl derzelver vereeniging

alleen in ftaat is, om de meest moog-
lykQfoliditeit y waarheid, en zekerheid,

waarvoor 's menfchen geest vatbaar is,

aan deze foort van wetenfchappen by
te zetten.

En wat andtrs gaven wy (door>deze

twee middelen) op , dan eene naarvol-

ging van het voetfpoor des grooten htv-

vormers dcT natuurkunde, des doorluch-

tigen isAAC newton? —- die, zoo als

boven reeds gezegd is , de eerfte was

,

welke (door het vereenigen der bere-

keningen met de ondervinding) den
grondflag eener nieuwe, naauwkeuri-

ge, en glansryke natuurkunde gelegd
heeft.

Dan, de verllandelyke vermogens
van den mensch zyn binnen zekere
kringen bepaald : — de berekeningen
eifchen breede vorderingen ; dikwyls in

de moeilykfte gedeelten der verheve-
ne wiskunst:— de proefnemingen vor-

deren tyd, naauwkeurigheid, enonyer-
D 3 moei-.



S4 A. VAN SOLINGEN I ANTWOORD

fïiöeide arbeidfaamheid. Dierhalve be*
hoort men acht te geven op de ver-

fchillende oogmerken, waarmede de
byzondere takken der practicale na*

tuurkunde j op de handwerken toege-
past, zullen beoefend worden : — waar^
om wy , als een derde middel , opge*
ven: "dat ieder, na eene voorafgaande

^^ algemeene kennis der natuurkunde ,

,, derzelver beoefening op zulk eene

,^ wysinrichte, als meest overeenkomt
>^ m^t dien trap van kundigheden , die

:,^ tot zyn byzonder oogmerk vereischt

^^ word"!
' In de beoefening van alle weten*
fchappen zyn , door de beroemdlle
wysgeeren , drie trappen van kundig-
heden in het menfchelyke verlland

waargenomen.
De eerfte trap beftaat in eene naauw-

Iceurige kennis, en befef van die waar-
heden, welken door anderen worden
voorgelleld: — deze neemt (als waar-
heden) alles aan, dat door goede

-leerftelfelen , beroemde fchriften , of
kundige meesters, onderwezen word;
en voert den naam van gefcbiedkun^

'dige kennis.

Het beroep, en de omflandigheden
van
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van allen, die de practicale natuurkunde^

betreklyk op kunften en handwerken,
zullen beoétenen, zyn niet geftejind,

om door proefnemingen de wetten
der natmir op te fgoren; en door be-

rekeningen aan vaste bepalingen |e

onderwerpen.
,

,
'

Allen, die niet als arbeiders of ^dag-

looners werken, behooren/aan ^hüM
kundigheden , op /"dii^lenxerft^

eené volkpmene uitgébj:cjidlipid;T^

zorgen. '*'V
'

/

''

\
Om de practicale mtuurk^^^^^

meener in ti-eiii te^^'lb^ïrehgen :' ;di^ is,

om eei:|e' groote inlèénigte te doen ge-

boren worden van liederi, die rnet.de

vereischte kundigheden werken wétqn
te. ordineren ; en over Het werkdèr
ondefhoorige arbeidslieden opzicht: te

hebhen: .behoorde.men van de vroe-

ge leerjaren, die aan het ondér\^^s

van ,dën fraaicalen .arbeid ge^,y:at

.wordQp^, '.eenige
^^^^^V^^^

te zonda-
ren , orh elk (naar z/iXbyzonder oog-
inerk en vooruitzicht'iühéc theoretïfcTje

gedeelte ;zyn's aanftpnden beroeps)
op den eerflan trap van kundigheden ^^én

daarom in de sefchiedkundige kenrvs

D 4 dier
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dier natuurkundige waarheden, wel-
ken hem Eullen te pas komen, te on-
derrichten.

Die opgeleidt worden, met oogmerk
om eenige kunst of handwerk der me-
chanica te beoefenen, moeten een be-

gin maken , met kennis te erlangen

van de eenvoudige en faamgeftelde

werktuigen , en oer krachten die op
dezelven worden uitgeoefend: waar-
toe de kennis van het evenwicht der
vaste lichamen , en van de wetten
omtrent de rust en den val der zware
lichamen behooren,

Zulken, die het maakfel der water-
werktuigen, waterwéringen , of den
fcheepspouw, eenmaal wenfchente or-

dineren^ moeten (op den eerften trap

van kundigheden) de bepalingen, en
wiskundige voorllellen , van de water-

weegkunde aan het verftand gebracht
worden : --- dit dient verzeld te gaan
jnèt eene gefchiedkundige kennis van
die waarheden , welken de natuur-

kunde opgeeft van de jpecifike zwaar-
te en lichtheid der lichamen ; van het
evenwicht , en de drukking der vloei-

JlofFen^ en van de wetten, die plaats

heb?
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hebben omtrent de zwaartekracht dier

lichamen, welken fpecifik zwaarder eu
lichter dan de vloeiftofFen zyn.

Tot deze leer behooren de voorftel-

len, welken de natuurkunde opgeeft

van de veerkracht, zwaarte, famen-
drukking, evenwicht, verdunning, ver-

dikking, vochtigheid, droogte enz. der
lucht ; van de wetten van derzelver

beweging; en van het maakfel der
voornaamfte werktuigen, die gefchikt

zyn om de eigenfchappen der lucht te

kennen.
In de waterloopkunde beflaat eenc

gefchiedkundige kennis van de wetten
der beweging, door ónbeweegbare en
beweegbare buizen, de eerfte plaats:
— waarna men overgaat tot de kennis
van de Jlrucwur dier werktuigen, en
gewichtige gevaarten, welken door de
drukking, zwaarte, en wederwerking
der vloeiftofFen in beweging gebracht
worden: waarna men dezen tak met

< de kennis der gewichtige waterwéria-
* gen voltooijen kan.

Tot den eerften trap van kundighe-
den in de militaire bouwkunde , be-
hoort de gefchiedkundige kennis van
den aanval en afweer der plaatfen

;

ï> 5 y^
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^an de regels der verfterkingen ; en
;V^n alle de namen en befchryvingen
der krygskundige lynen en hoeken;
js^an de veiifchiliende gedaanten der
Tegelmatige , en daarna der onregel-

matige yerfterkingen ; en van alle de
-byzondere fterkten en werken, die in

4.e campementen en veldflagen gebruik-

'^jc 2yn: ^^ eene tamelyke kundigheid

«jyrftn alle :de manieren y^n verfterkin-

ifi.W^ die Ja^yy^fcbillende natten plaafs

hebben; eneindelyk eene genoegfame
geoefendheid, om alle de gemelde
werken ^ met naauwkeurigheid en net-

heid, door piiddel der teekenpen op
,het papier te brengen.

In de burgerlyke bouwkunde be-
.ftaat de eerile trap van kundigheden
:in de gefchiedkundige kennis der prq^

bkmata enfheorematay om een volmaakt
gebouw te maken : dat is > om (over-

eenko.mflig met h^t oogmerk des

llichters);te ypldoe;n^aan alle de ver-

^eischten 4.er:fterkte, het put, gemak,
en de fchoonheid, waartQe de regels

der verfierii>g<3n en ey^nredigheaein

b^treklyk jzyn.

Daarna, volgt de kennis der lloiFen

,

:»f^^ruit gebouwen ^yorden feamge-
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fteld , en derzelver bereidingen : ^
alle de foorten van onderfchragingen^

en dcCaruit voortfpruitende vyf bouw'-

orden, met alle de kunstbenamingen^

die tot deze orden behooren: — waarna
eindeiyk de eerfte trap voleindt word^,

door de gelchiedkunidige kennis der

.byzondere grondbeginfelen; als die 4er
grondvestingen, muren, daken en?.

Denevens de belchouwingen, 5;oo v^P
de uit- en inwendige gedaanten -vaö

het gebouw, als van deszelfs door-
fnede.

Met welk een oogmerk men dp
gezichtkunde beoefene : het zy als

wysgeerig befchouwer van het prach-

tige gelaat der natuur: het zy om zich

te bekwamen in die kunstbewerkiri-

gen , waardoor verfchillende glazen

worden toebereidt, om de lichtilralea

te rug te kaatfen of door - te laten:

(een handwerk waaraan de beroemd-
ile wysgeeren zeiven hunnen arbeid

niet geweigerd hebben:) het zy om
zich dezelven in de fterrekundige beoef-

feningen ten nutte temaken: of ein-

.delyk om , ter beoefening. yan bouw-
en teekenkunde, een byzonder werk
yan de door;5ichtkunde te maken: -r

ai;
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allen behooren vooraf op den eerften

trap van kundigheden onderwezen te

worden, door een gefchiedkundig be-
richt van de wetten der gewaarwor-
dingen , waaraan het gezicht zelf on-
derworpen is: — van de bepalingen
des gezichthoeks ; van de fchynbare
grootte, en derzelver evenredigheid
met den afftand ; de parallax , en de
gewaarwordingen , welken het oog ,

door de verfchillendheid der grootte

,

gedaante, plaats, en beweging der ver-

wyderde lichamen, ondergaat: — van
de ftructuur van het oog ; van de ver-

anderingen , die de lichtftralen onder-
gaan , naar mate der verfchillende

middenftofFen die zy aantreffen: —
van de waarnemingen omtrent ditn

voortgang des lichts , en van de theo-

rie der fchaduwen.
Hierop volgt eene gefchiedkundige

kennis van alle de voorftellen, welken
de catoptrica omtrent de teruggekaat-

fte lichtftralen oplevert; en de ver-

fchillende gedaanten der oppervlak-
ten, waardoor deze terugkaatfing ge-

fchiedt : — de bereiding der platte

,

holle, en verfchillende foorten van

klootfche Ipiegels. Van alle de ge-
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bogene fpiegels is de bereiding der ^Z-

Uptifche en parabolifche wel de moei-

lykfte, maar tevens de belangrykfte;

gelyk blykt uit de verbetering, welke
de beroemde schort, door middel der

laatfte, aan het tekfcoop gedaan heeft,

hetzelve bevrydende van de afwyking

van den focus y die uit de klootfche ge-

daante van de fpiegels geboren wor-
den.
Eindelyk volgt een gefchiedkundig

bericht van alle de wetten , die de
breking van het licht in 't algemeen
bepalen; daarna van die der byzonde-
re flraalbrekingen in de platte en ge-

bogene oppervlakten; in het vinden
van den focus : — de vergrooting en
fchynbare afftand der voorwerpen

;

de uitwerkfelen der middenftofFen op
het gezicht, en op de gedaante van
het voorwerp in den focus: — hec

optifcbe veld, en de plaatfing van het
oog achter de glazen: — door alle wel-

ke voorloopige gefchiedkundigeberich-
ten men gemaklyk de ftrucsuur, eerst

der dioptrifche , en daarna der catoptri*

co-dioptrifche werktuigen, verflaan zaL
Zeer verfchillend eindelyk zyn de

oogmerken, waarmede de fterrekundc
• be-
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beoefend word; Zulken, dien het te

doen is om de hemelbewegingen, die

iy daaglyks zien, te verflaan, behoo-
reri (op den eerden trap van kundighe*
den) onderwezen te worden in de ai*

gemeene waarheden van defpbaerifcbe

aflronomie ; de kringen van de ring-

Jpheer en \i^m€ijpheer : '— de opgaaf
öer voornaamfte gefterntens; eene ge*
fchiedkundige kennis van de refractie

^

en de parallaxis: — de theorien der
waereldftelfels , planeten , cometen , en
eclipfen; met de opgaaf van alle de
termen , die men in den almanak ge-
bruikt : waarmede de beginfelen der
tydrekenkunde onmidlyk verknocht
iyn.
Al wie, als natuurkenner, de fterre-

fccmdige waarnemingen wat meer van
naby wenscht in te zien , moet het
lecrllelfel van eiken planeet en des-

ieifs fatelUten onderzoeken; en eene
gefchiedkundige kennis bezitten van
derzeiver excentriciteiten^ nodi , incUna*

tien, en conjunctien.

. By aiie welke kundigheden zulken,

die de flerrekunde beoefenen met
oogmerk om dezeive op de fcheep-

Xaart toe te pasfen, nog zullen moe-
ten
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ten voegen de kennis der land- en zee-
kaarten , benevens dè meest gebruik'

kelyke ünurmsLUsinflrumenten ; waar-
van de voornaamften zyn het zee-
kompas, het kompas van variatie f heC
/ï2/;72f//^kompas , en deloglyn: — eii

eindelyk die werktuigen , door welken
de hoogte der zon en fterren gemeten
word; hoedanigen zyn de radiometer

y

de quadram , de octant: en derzelveif

gebruik op zee.

De tweede trap v^n kundigheden
beflaat in eene gegronde kennis van
het vjaarom der oorzaken, en de re-

denen dier verfchynfelen, wdken men
gefchiedkundig kent: -^ deze voert
den naam van wysgeerige kennis, waar-
mede eene genoegfame maat van ze-

kerheid , en overtuiging der ware aan-j

wezendheid, zoowel van deverfchyn-
felen zelven , als van derzelver oorza-
ken, verknocht is.

Deze trap van kundigheid behoor-^,

de, voor -elk in zyn byzonder vak,
binnen hét bereik te zyn van ieder,
die als feeü kundig werkbaas zyne by-
zondere kunst of handwerk met eer
wenscht te kunnen ordineren ; of op-
zicht te hebben over den bouw en hret
\""^ maak:

^
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xnaakfel van natuurkundige , en inzon-

derheid van 's Lands openbare wer-
ken.
Men det , dat deze kennis tweeledig

is: vooreerst eene gegronde kennis

van de oorz^aken der natuurkundige
verfchynfelen. Hiertoe behooren , in

de werktuigkunde y de leerftukken van
de eenvormige, en van de verfoeide en
vertraagde beweging; van de faamge-
ftelde rechtlynige beweging; de bewe-
ging der flingers; en die aer voortge-
worpene lichamen: — in de water-

weeg' en waterloopkunde y de kennis der
krachten die de vloeiftofFen doen be-

wegen ; als de wederwerking , druk-
king, en foelheid der vloeiftojffen :

—
in de militaire bouwkunde, zal de plat-

te en klootfche driehoeksmeting de
hoegrootheid opgeven der krygsbouw-
kundige lynen en hoeken in de onre-

gelmatige verfterkingen ; en daarom
de reden van derzelver verfchillende

gedaante bepalen.

In de burgerlyke bouwkunde be-

hoort hiertoe de kennis der redenen
van de bovenopgegevene bouwkundi-
ge grondbeginfelen ; en de bekwaam-
cid om te bewyzen, dat zulke of

dier-
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diergelyke ordinantien volkomen aan
de grondbeginfelen voldoen: — dewvl
de meeste ordinantien , wat het eerftc

famenftel betreft, willekeurig 2yn, be^

hoort men de genoegfame reden van
de ordinamie zelve te verftaan; en boe

het gebouw, volgens het oogmerk der
ftichteren, aan de meeste fterkte , nut,

of gemak en fchoonheid, voldoe: ~
hiertoe behooren de ware tact der een-

heid en verfcheidenheid , die de ken-
merken der fchoonheid zyn , en de
voorloopige grondbeginfels der pr^-

cticale natuurkunde; waartoe, in dit ge-

val, voornamelyk die der werktuig-
waterweeg- en waterloopkunde te pas
komen.

In de gezicht- en fterrekunde be-
hoort het opfporen van de oorzaken
der verfchynfelen meer tot de befpie-

gelende en bovennatuurkundige wae-
reldkunde: — weshalven zy, die de
practicale natuurkundige wetenfchappen
beoefenen , op den tweeden trap van
kundigheden, zich vooral onledig zul-

len houden met het bereiken eener
genoegfame maat van zekerheid en
overtuiging van de waarheid dier ver-

fchynfelen.

#r. mEL^ E Dit
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Dit gewichtige middel, ter uitbrei-

ding van de practicale natuurkunde , is

tevens op al hare voorgemelde deelen

toepasfelyk: — het bellaat, eensdeels

in een' 'naauwkeurigen en gedurigen

toets der waarnemingen aan de proe-

ven ; en anderdeels in derzelver meet-

kundige betogen. Dezen zyn de Jyn-

tbetifcbe betogen der ouden , die wel
omflachtig , maar tevens waar , dui-

delyk, overtuigend, en volledig zyn.

Alle opzieners van werken behoor-
den dezelven, elk in zyn departement

,

volledig doorkeken te hebben: waar-

door zy, lettende op de vereeniging

der waarnemingen ,
proefnemingen ,

en fyntbetifche betogea, in deze foor-

ten van wetenfchappen alle mooglyke
maat van zekerheid erlangen zullen ,

waarvoor het menschlyke veritand

vatbaar is.

Ik beken, dat men, tegen de fyntbe^

tifcbe manier van betogen, eenige te-

genwerpingen maken kan : namelyk
vooreerst derzelver groote ömilachtig-

heid: gelyk, voornam elyk in de fter^

rekunde, uit de fyntbetifcbe betogen

van PURBACHIUS , REGIOMONTANÜS ,

en naderhand uit die van wolff; en
iu
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in de gezichtkunde , uit die van hui-

GH&NS, en NEWTON , blykbaar is: daar

de analyfis in een' korten oogopflag al-

les, vooral in de optica ^ voorflelt: -7
ten anderen , dat dezelve dikwyls on-
genoegfaam zyn. En zeker, 200 dik-

wyls NEWTON de geheinifte onder*
werpen der optica onderzocht , nam
hy zyn' toevlucht tot de analyjts : —
de ftrenge wolff (die doorluchtige

voorftander van de Jynthetijcbe beto-

gen) ziende, hoe door de analyjts al-

les in de optica in één' opQag duidelyk
werd : heeft opzetlyk hoofdftukken
over de anülytifche catoptrica^ en diO'

ptrica vervaardigd! Dan wy merken
vooreerst aan , dat men (op dezen
trap van kundigheden) geene genoeg-
fame kennis der analytifche bewerkin-
gen kan vooronderftellen : weshalven
alsdan de meetkundige betogen de
gefchiktften zyn, om het verftand van
de waarheid der natuurkundige voor--

ftellen te overtuigen: — ten anderen
worden de beoefenaars door dezelven
terftond in ftaat gefield, om de wis-

kunst op de natuurkunde toe te pas-

fen. Men kan de meeste en voor-

naamfte hoofddeelen der gezichtkun-

E 2 de,
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de , by voorbeeld , door de eerfte

grondbeginfelen der meetkunst en der
platte driehoeksmeting betogen : —
ten anderen trekt niemand derzelver

ftrengheid, voortreflykheid, en waar-
heid in twyfel : waarom ook , zelfs

door ruiken, die breedere vorderin-

gen gemaakt hebben, fommige on-

derwerpen best, dan eens fyntbefiscb ,

dan eens analytisch^ behandeld worden

:

— het gene ook het voetfpoor is, het-

welke de beroemde hennert in zyne
grondbeginfelen der gezichtkunde betre-

den heeft.

Zulken eindelyk, die éénmaal vin-

ders van nieuwe waarheden, en verbe-

teraars der wetenfchappen wenfchen
te worden : zulken zyn het , die op
den derden trap van kundigheden

,

door de vereeniging van naauwkeuri-
ge waarnemingen, voorzichtige proef-

nemingen , en wiskundige berekenin-

gen , waardoor de hoegrootheid der
natuurkundige verfchynfelen , en der-

zelver oorzaken , afgemeten en be-

paald worden : het gelaat der natuur

op eene folide wys kennen , en der-

zelver kennis ten behoeve van het al-

" gemeene welzyn zullen uitbreiden.
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Dezen waren , naar ons inzien , de
gefchiktde middelen , om de natuurkun-

de , volgens het oogmerk der geleer-

de vragers, ter bevordering van kun*
ften en handwerken , algemeener in

treip te brengen ! In de gantfche be-

handeling word men de noodzaaklyk-
heid gewaar , dat de wiskunde zelve

algemeener in trein worde gebracht

:

v/aartoe wy de gefchiktfle middelen
2;ullen opfporen; zoodra wy by de/^d'*

kenkunde , tot welker beoefening (zal

zy op kunften en handwerken toege-
past worden) de wiskumt insgeJyks ah
gemeener behoort te zyn, eenige 00-

genblikken zullen hebben ftilgeftaan.

Zoo meenigvuldig zyn de openbare
inftellingen , leerfcholen, en beroemde
akademien, ingericht om dien voortret-
lyken tak der fraaije kunften algemeen
te maken ; dat men zich haast aan
roekeloosheid fchuldig maken zoude,
indien men openbare inftellingen , on-
der het opzicht van kundige meesters
opgericht , fpitsvindig zoude willen
beoordeelen. Wy zouden , in plaats

van dit onderwerp te behandelen^,
kunnen voldoen, met eene lyst te ge-

E 3 ven
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ven dier opünbare en voortreflyke in-

llellingen: die, met zooveel roem en
algemeen nut voor de menfchelyke
maatfchappy , groote mannen hebben
opgeleverd; en van de middelen en
wegen , langs welken zy dien hoogen
trap van voJm.aaktheid bereikt heb-
ben: en tevens te verhalen, hoe die

fcholen zyn ingericht geweest , waar-
uit in Italië , Vrankryk , en VlaandC'-

ren, een doorgaande fmaak en volko-
menheid der teekenkunde onder zoove-
le uitmuntende kenners, liejfhebbers ,

en beoefenaars , in algemeenen trein

is gebracht. Met vrucht zouden wy
zelfs de inftellingen der openbare en
beroemdfte fcholen in fommige groo-

te fteden opgeven: — dan , wy merken
hier wederom aan, dat het opgeven
van middelen , om eene kunst alge-

meen te maken, ^ich niet kan bepalen

tot het uitdenken eener openbare in-

richting , welke altyd en overal ver-

fchillen zal, naarde ondericheide ge-

legenheid , ligging , inwoners , en
rykdommen eener plaats. Daar nii

elk , naar zyn byzonder doorzicht en

opvatting, regels en inftellingen van

openbare fcholen kan opgeven: wil-

len
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len wy liever die middelen voorflel-

len, welken (naar ons inzien) tot het
vormen van goede meesters gefchikt

I
i:yn, met welker behulp die middelen
delven in de openbare of byzondere
leerfcholen zouden worden te pas ge-
bracht, en hierdoor die inftellingen

delven , als zoovele prikkels der veel-

vermogende eerzucht, opgericht en
verbeterd worden.

Daar wy van gevoelen zyn , dat de
eerde beginfelen der teekenkunde van
de vroegfte jeugd af behoorden beoe-
fend te worden: zoo begrypt elk, daf
men in dien vroegen leefcyd niet vei-

lig met derzelver theoretisch gedeelte
een begin zoude maken. Omtrent de
manier dan, waarop men, langs den
gefchiktilen weg, met het practicale

gedeelte beginnen zal, maken wy de
volgende aanmerkingen.
Daar is tweederlei teekenkunst : de

eene naar de oogenmaat; de andere
naar den vefkleinden maatftaf.

Tot de eerfte foort word eene fterke

verbeeldingskracht vereischt , waar-
door de voorwerpen, zoo alsze zyn,
in de gedachten gefchilderd worden;
en dus, mogea wy ons zoo uitdruk-

E 4 ken,
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leen , volgens de gedachtenmaat wor-
den naargebootst.

Door de andere worden de voor-
werpen, in derzelver oppervlakte die

^y beflaan , voorgemeld : dit noemt
men opilal of hanateekening ; — of
zoo als zy zich in de hoogte zouden
vertoonen , wanneer een zeker ge-

deelte daarvan afgefneden was : dit

word doorfnede of profil genaamd.
Reeds een' geruimen tyd is het on-

der de kenners een problema geweest,
welke van deze manieren de beste zy,
om met de jeugd aanvanglyk een be-
gin te maken,
Wy gelooven, dat in dit opzicht niet

alle jongelingen op dezelfde wys be-

hooren geleidt te worden: — van hen,
welker oog dien gelukkigen tact heeft,

om de deelen van een voorwerp , in

derzelver onderlinge evenredigheid

,

vry naauwkeurig aan de verbeelding
over te geven ; en hierdoor in het naar-

bootfen, door middel der gedachten-
maat , vry gelukkig flagen : mag men
met de meeste hoop verwachten, dat

^y de natuur best zullen copièren :
—

terwylhette vreezen is, dat byzulken,
die terftond beginnen en vervolgens

voort-
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voortgaan , met ^ich altyd van den
verkleinden maatftaf te bedienen, eene
bekrompenheid van gevoel, eene ge-

I hechtheid aan hunnen maatftaf, een mis-
trouwen op hun oog, en hierdoor al-

tyd zekere moeilykheid en ftroefhei4

in hunne bewerking zal overblyven:
— daarom behooren de onderwyzers
naauwkeurig te onderzoeken , of het
oog der leerlingen waarlyk zulk een'

tact hebbe j en hen op denzelven
2;oo veel mogelyk doen doorwerken:
tot dat de hand, eenmaal hare ftevig-

heid erlangd hebbende, om het voor-
werp, volgens de gedachtenmaat, neer
te zetten ; daarna door het gebruik
van den maatftaf naauwkeuriger ge-
maakt word.
De heblykheid dezer twee manie-

ren, beide welken de onderwyzers be-
hooren te behartigen, moet in de eer-

fte jeugd , alware het met veel moei-
te , tot dat (zoo als men zegt) het ys
gebroken is , verkregen worden : —
men moet zich niet al te fchielyk la-

ten affchrikken door den weinigen
lust: kan men denzelven opwekken^
of heeft die van zelve plaats , het is

^00 veel te beter; en voelt de leer-

E 5 ling
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ling zich door eigen beweging ge-
noopt voort te gaan, hy zal met reu-

xenllappen vorderen ; zoo niet , zal

Dochtans het gene hy reeds weet

,

voor het overige van zyn' leeftyd , in

w^t beroep hy ook gelleld worde ,

hem volkomen nuttig zyn. Wy wilden
maar waarfchuwen, om niet terftond

de ongefchiktheid tot vord^eringen

,

uit gebrek aan lust af te leiden :
—

-

een pnderwyzer heeft een taai geduld
noodig, en behoort altyd te befeffen,

dat het verftand der onderwezene
jeugd niet zelden maar één' oogenblik
noodig heeft, om de fchoonheid der
voorwerpen van de natuur te gevoe-
len : — dat, zoodra dit tydilip mocht
geboren worden , de lust en ge-

fchiktheid volgen zullen ; en dat het

Ze^v mogelyk is dat dit gevoel zich

ontwikkele en opgewekt worde, ter-

wyl men, aan het begin der loopbaan,
met moeite en blokken trage vorde-

ringen maakt: — de onderwyzer be-

hoort dan uit te zien naar de gefchikt-

ile gelegenheid, om dit gevoel te doen
geboren worden; in het troostryke

vooruitzicht, dat zoodra het zich

-TOocht ontwikkelen, zulkeen dezelfde

aan-
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aanfpraak zal hebben op fmaak, lust,

en gefchiktheid tot vorderen.

Tot het bereiken van dit gewichtige

oogmerk wenschten wy, dat de heb-

lykheid van (op de twee gemelde ma-
nieren) allerhande voorwerpen op he^

papier te ftellen, reeds aan de vroege

jeugd , op de lage fcholen , te gelyk

met het naarbootlën van letteren werd
onderwezen: — voor de lage klasfen

behoefden dezelve maar zeer bepaald te

wezen , dewyl wy niets anders wilden
vertoond hebben , dan zeer eenvou-
dige voorwerpen; en zeer afkeerig zou-

den zyn , om (ten minilen voor en
aleer een jongeling eene groote maat
van vaardigheid en handigheid, of
een zeer goed oordeel, oogmaat, en
handelwys der iriftrumenten verkregen
had,) ooit iets anders dan de eenvou-
dige omtrekken der voorwerpen te

laten naarbootfen, zonder eenigefcha-

duwen of kleuren te gebruiken: — im-
mers hoe meenig een zoude een goed
teekenaar geworden zyn , als hy iede-

re reis, dat hy vóór den bepaalden
tyd een penfeel of fchaduwpen in de
hand nam, in plaats van loftuitingen te

verlangen, in dit z^n oogmerk werk-
da-
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dadig gefteuit ware: terwyl vele zaden
van gefiie verftikt zyn gebleven , om
dat de ziel hoogere vlucht wilde ne-

men, dan de krachten der ongeoefen-
de zintuigen konden toelaten.

Men zal een' aanvang maken met
rechte, fchuinfche, en kromme lynen;
driehoeken, vierhoeken; ronden, en
ovalen, uit de eerde beginfels der
meetkunde ontleend , te leeren tr^ k-

ken: daarna het kruis, en de meerkun-
dige omtrekken , waarin byzondere
Kchaamsdeelen omvat zyn : waarna
men hen in de trekken en puncten

onderwyst, die de Hoogleeraar cam-
per heeft opgegeven, om beeltenis-

fen van menfchen en dieren volmaakt
liaar te bootfen.

Deze eerfte beginfelen worden ge-

volgd door het leeren maken van den
zuiveren omtrek, toetfen , arceringen

^

en flagfchaduwen ; de proportien van
het menschlyke lichaam ; de eerfte

beginfelen der ontleedkunde : de lood-

lyn, en de wederzydlche afwykingen
der lichaamsdeelen van dezelve : de
graceiyke Handen f aaien, en geconfra-

fleerde bewegingen.
IXerwyl de jeugd zich op de lage

fcho-
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fcholen met deze practicale beginfelen

bezig houdt, en in dezelven op hoo-
gere klasfen , naar mate hunner lust

,

vatbaarheid , handigheid , oordeel

,

en doorgaande gefchiktheid , meer en
meer vorderingen maakt , zal men
ook met vrucht hun verftand met het
tbeoretifche gedeelte dezer kunst werk-
faam doen zyn. Hiertoe behoort voor-
eerst eene gefchiedkundige kennis van
alle de byzondere wyzen , waarop
die werktuiglyke fpraakkunst word
uitgevoerd : — hoe men zich , naar
gelang van omftandigheden , dan van
die, dan van anderen, bediend heeft:
— wat al uitvindingen men gebruikt
hebbe: — wie uitvinders; wie groo-
te meesters geweest zyn : — welken
derzelver beroemdfte flukken zyn :

—

•

waarom dezen zoo hoog geroemd
worden ; en welken derzelver kenmer-
ken zyn: — en eindelyk, langs welke
wegen, en door welke middelen, zy
tot dusdanigen trap in de kunst ge-
raakt zyn

!

,

Tot het bereiken van alle dtz^ tb^o-

rctijche kundigheden, zal men derzel-
ver onderwys best beginnen, met het
geven van denkbeelden ooitrent de

fchoQfc
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fchoone kunfteii in 't gemeen: hoe de-
zelven het zinlyke fchoon en volmaak-
te niet alleen kundig voorflellen, en
hierin de natuur zoodanig volgen, dat
door dezelven het hart geroerd, en het
zedelyke gevoel geftreeld word ; zoo
dat de geest in dezelven belang neemt:
maar dat zy daar en boven die zelfde

natuur in hare volmaaktheid, dat is, de
fchoone en verhevene natuur, naar-

bootfen: — en daar, onder dezelven, de
fcbilderkunst gefchikt is om den fmaak
tot de bronnen van het fchoone op te

leiden, zoo is zy gegrondt op de ken-
nis van h^t fchoone en van den /maak.

Eenheid en verfchcidenheid bepa-
len het fchoone : — en daarom zyn
dezen het waardige voorwerp van
naarvolging in de teekenkunae.

Zoodra deze denkbeelden het jeug-

dige verftand zyn ingefcherpt , zal

men de vereischtens ontwikkelen

,

door welken men voor het fchoone vat-

baar word ; en die uitbreiden in de denk-
beelden, welken een verheven geest,

een gevoelig hart, eene uitvoerige we-
tenfchap, en een fcheppend gm*? ople-

-^veren : waardoor de Ichilder een' rang

Verdient, ver verheven boven den
een:
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eenvoudigen , fchoon volmaakten,
naarbootfer der natuur.

De byzondere manier, die verfchil-

lende verheven geniën, en verfchillen-

de natiën , ter naarbootfing van de
fchoone en verhevene natuur gebe-
zigd hebben , levert aan het verftand

verfchillende verkiezingen op : wel^
ken, eens bepaald, tevens den fmaak
bepalen , die op verfchillende wyzea
onderfcheiden voorkomt: als grootsch;
krachtig; edel; naauwkeurig; beval-

lig; klein; en uitvoerig: —- hierdoor
zal de leerling leeren onderfcheiden,
waarom by voorbeeld michael ange-
LO grootsch; raphael edel; en cor-
REGio bevallig was: — welke geweest
zy de kleine en uitvoerige fmaak der
Gottifcbe kunftenaren; en welke de
groote, naauwkeurige, en bevallige

,

dat is, de goede fmaak zy, welke
doorgaans heerscht in die voortreflyke
modellen en richtfnoeren van het ware
fchoon: ik meen de kunstftukken, wel-
ken vooral door Griekfcbe, Hetrurifcbe^
en Romeinfche meesters vervaardigd
zyn ; benevens de antiken in het ma*
feum des Konings vanj^apeh, en die^
welken in het Herculanum ontdekt zyn.
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Na dat dus de leerling in het theo^

retifcbe gedeelte een' tact van gewaar-
wording der fchoone en verhevene
natuur gekregen heeft ; zal men

,

200 veel mogelyk , de middelen , die

izyn^ geest en hand bekwaam maken
om dezelven naar te bootfen, doen
ontwikkelen of geboren worden.
Men zal hem trachten oplettend en

naauwkeurig te maken , om alles te

befchouwen; den geest zekere foort

van vlugheid mede te deelen, om alles

te bevatten; zoo wel als een goed
oordeel, om alles te onderfcheiden

;

het geheugen door fommige herhalin-

gen te verfterken, om het verkregene
tothet vereischte gebruikte bewaren;
en eindelyk de reeds gemelde midde-
len aanwenden , om hem eene losfe en
vaardige hand te bezorgen: — hier-

door zal het niet misfen, of hy zal,

naar mate hy vorderingen maakt, met
Imaak en eene edele verkiezing kun-
nen voldoen aan de hoofdvereischtens

der kunst, welken voornamelyk zyn;
1. de inventie, compojide, en ordinantiei

2. de teekening:, 3. het kolorit.

Hierna behoort de leerling kennis

t5 maken met de beroemde meesters
ia
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in de kunst ; en allereerst met de
fcholen, waarop zy gebloeid hebben.
Eerst krygt hy kennis aan de fcho-

len der ouden : — hoe namelyk de
Atbeenfche fchool geroemd 2y ge-
weest als fterk en kloek; de Korinti*

fche als zedig en teer; de Rhodifcbe

als vrolyk en bevallig; en de Sicyoni'*

fche als * edel en zeer naauwkeurig : —
hoe men vervolgens, door de verfchil-

lende verdienden hunner meesteren,
de moderne fcholen gekarakterifeerd

hebbe : hoe namelyk de Italiaanfcbe

fchool als de voornaamfte in de tee-

kening; de Franfche als de fierlykft©

en geestigfte; en de Nederlandfcbe als

de volmaakfte in de uitvinding, en ia

de behandeling van haar fmeltend
penfeel, beroemd zyn.

Om de voornaamfte meesters te

leeren kennen, zal men den leerling

alverder de beste kunstwerken in de
hand geven: waaronder van man-
DER, JUNIUS, HOOGSTRATEN, BEURS,
GOEREE, enLAiRESSE, voornamenlyk
uitmunten: — men zal de akademien,
en publike inftellingen , niet alleen

voorzien met beelden^ op de antiken
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afgegotenj maar met befchryvingen
van kunstverzamelingen, kabinetten,

oudheden, gefneden fteenen, ontdek-
te oudheden van het Herculanum , en
vooral met goede copiën der voor-
naamfte en beste meesters : en (in het

beftudéren derzelven) niet alleen de
meesters zelven leeren kennen; maar
vooral de byzondere takken,, waarin
de beroemdften onder hen hebben uit-

gemunt:*—^ waarom men, zoo veel de
uitgebreid- en rykheid der prent- en
fchiiderkabinetten , waarop men ver-

keert, toelaten, de aandacht zal doen
vestigen op de grootfte verdienden

,

waarin elk verheven genie der voor-
treflykfte kunftenaren als gekarakterh

feerd voorkonien: — zoodanig zyn, by
voorbeeld , de grootiche verkiezingen
van RAPHAEL j het ma}e[lueu(^ van
MiCHAEL ANGELO; de bevalligheid

van COREGGIO; de edelheid van guer-
ciNO; het kokrit van titiaan; het
gevoelige hart van chodewiecky; het

machte en aandoenlyke van west ; d9
grootfche famenftelling en de tinte^

van RUBBENS ; het geestige van ii^r

NiERS; het hartstochtlyke van LE
]^JiiüN j het verhevene van mieris enz.

De
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De iGcrling eene zekere maat van
kundigheden, zoo in dê practicale als

tbeoretifcbe beginfelen, verkregen heb-
bende : zal men dezelven zoodanig
trachten te vereenigen, dat zy onder-
ling elkander^ de hand bieden : doot
hem , wanneer hy de lagere fcholen
verlaten, en fmaak en kundigheid in

de eerlle beginfelen gekregen heeft,
gelegenheid te verfchafFen, om van de
opgemelde middelen, in openbare in*^

ftellingen, en daartoe byzonder inge-
richte leerfcholen , gebruik te maken

:

op dat de eerzucht, door publike exa-!

mina f en gefchenken aan nen die uit-

munten, een prikkel zoude zyn toG
vordering.

Geene teekeningen, waarover mis-
fchien lang gewerkt is, en die dikwyls
geene zekere bewyzen van kunst zyn,
behoorden by diergelyke examina vert
toond te worden : maar de leerlingen

moesten, op ftaanden voet, en in te-

genwoordigheid van velen , zulke
voorwerpen , die zy maar zelden gei*

zien , • en waarop zy zich niet hadden
kunnen voorbereiden, aanfchrabben;

^n de meest gevorderden de gevraag-

F 2 de
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de voorwerpen uit het hoofd teeke-

nen.
Na dus de t^ieischte gronden ge-

legd te hebben , zal de leerling , ter

vermeerdering van zyne kundigheid

,

en ter verbetering van zyn' fmaak ,

^ich buiten 's lands begeven, om de
kunstftukken der beroemdfte meesters
zelf te zien en te beoordeelen : en

,

naar mate zyne omftandigheden zulks

toelaten, de galeryen te Dusfeldorp^
Dresde y Florenge ^ Ferfailles ^ het Lu-
xemburg te Parysy bezoeken; en (in

ons Vaderland) de kerken te Antwer-
pen ; het ftadhuis te Amjlerdam ; de
kamers in den Haag; en hec huis d.e

Oranjenzaal; benevens verfcheide doe-
lens , gildekamers , en godshuizen ,

vooral te Dordrecht , Haarlem ^ Lei*

de, en V Gravenhage: — terwyl het
reizen zelf zyn oog en gevoel ge-

v/ennen zal aan de prachtige voor-
werpen der natuur ; hoedanig zyn
morgenftonden , avonden , zeeën ,

landgezichten, bergen, bosfchen, va-
leijen, rotfen, watervallen enz.

Dan, alle deze hulpmiddelen zyn
ongenoegfaam, zoo niet met dezelven,
^ ge-
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gelyk wy in het begin van het tbeore-

tifcbe gedeelte aanmerkten , eene ze-

kere uitgebreidheid van verfchillende

wetenfchappen zich vereenige ; en
vooral van zulken , die onmiddelyk
met de Ichilderkunst vereenigd zyn:
waaronder wy voornamelyk optel-

len: —
De fchilderkundige anatomie^ die de

uiterlyke gedaante van 's menfchen li-

chaam in ftanden en werkingen be-

paalt: deze is door v. D. gragt, met
de bygevoegde platen naar vesalius;
en door den Heer ploos van am-
STEL, met fraaije platen, voorgefteld.

Eene grondige kennis van d^fabeh^
gefchiedenisfen , godsdienstplechtighe-

den , en oudheidkundige zaken der
volken : zonder welken de fchilder

nimmer iets met fmaak zal ordineren,

en tevens gevaar loopen om de groot-

fte misflagen te begaan; zich te gelyk
in de onmogelykheid bevindende , om
aan de vereischten der coflumef of de
welvoeglyke kleeding, te voldoen.

Eindelyk voegen wy hierby (behal-

ven de menschkunde, zedekunde, en
kennis der hartstochten) nog de voor-

F 3 naam-
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naamfte gedeelten der natuurkunde ,

vooral de gezichtkunde; en byzon-
der de , voor den fchilder hoogst-

belangryke , kennis der perfpectif.

Deze toch befchouwt de Voorwer-
pen op eèn' vastgeftelden aflland, en
bepaalt naaukeurige regelen , om uit

dat oogpunt, al derzelver onderlinge
•evenredigheden, vooruitkomingen, te-

Tugwykingen, lichten, en fchaduwen,
zoodanig te vertoonen, dat zy op on-

Zo oQgen dezelfde uitwerking verwek-
Jcen, als zy in de natuur zelve zich

voordoen.
Daar de ondervinding geleerd heeft,

dat het oog der meesteren den tacf

van het lichte en bruine , en van de
evenredigheid der voorwerpen , naar

de verfchillende afflanden, niet beko-
inen kan, voor dat zy, door eene heb-
lykheid van de toepasfing der regelen

van de perfpectif y hun oog gewend
hebben, om als het ware meetkundig
te gisfen; zoo hebben zich verfcheide

cücteuren onledig gehouden, om dezel-

ven op meetkundige gronden voor te

ilellen \ waaronder voornamenlyk uit*

munten de werken van hondius,
DES-
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DESARGUES, BOSSe', BOSBOOM, PHILIPS,

en van den Heer de vlaming , die

deze wetenfchap uit de driehoeksme-
ting heeft afgeleidt.

Die de perfpectif beoefenen , met
oogmerk om dezelve in éc fchilderkunst

zich ten nutte te maken , behoorea
eerst de theoreüfche kundigheden daar-

van op te fporen, eti dezelven zich eigen

te maken, in alle de voorftetlcn en be-

togen, welken de perfpmif o^I^vqxi^,

in het afteekenen der vöörwerpièft, dié

waterpas met den gezichteinder zyll

{ichnographia): —- daarna van die, wel-
ken op den gezichteinder rechtilandig

zyn (orthographia): — vervolgens van
de vaste lichamen , welken üit deze
{landen zyn faarhgefteld (fienogra-

fhia): — en eindelyk van de fchadu-

wen, welken de lichamen die in het

perfpectif geteekend zyn , van zich af-

geven (fciographia). Na dat de leer-

ling in deze theoretifche kundigheden
genoegfame vorderingen gemaakt
heeft : zal hy zich in alle de voorflel-

len en conftnictien , benevens derzel-

ver meetkundige betogen, bekwaam
maken; waarin het practkak gedeelte

F 4 der
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^er perfpectif die theoretifcbe grondbe-
ginfelen zich ten nutte maakt [^].

De wysgeer y en natuuronderzoeker y

kunnen veilig by het theoretifcbe ge-

deelte dezer wetenfchap berusten: ter-

wyl aan zulken, wier kundigheden
aanfpraak geven tot eigen vindingen,
genoegfame llof van befpiegeling en
beoefening overblyft, in de befchou-
wing der luchtperfpectif, daar de dik-

kere media altyd minder licht doorla-

ten i waardoor een groote verfcheiden-

heid van het clair-obfcur der Franfchen ,

in de verdeeling en verfpreiding der
kleuren en lichten , plaats grypt.

Alle de grondbeginfelen der per-

fpectif, welke is de perfpectif der na-

tuur, hervormd tot eene kunst, die

alle de voorwerpen, door de natuur
aan onze oogen voorgelleld, in hunne
juiste evenredigheid naarbootst en

daar-

[2»] Dezen zyn in een' ftrengen , meetkundigen , en
voortreflyken leertrant voorgelleld, in het uitmun-
tende werk van jeaurat : tot titel voerende : Traite
'de PerCpective a Pufage des artiftes : ou Pon demon-
tre geomttriquement toutes les pratiques de cette

fctence ; et ou Pon enfelgne a mettre toutes fortes

d'^ohiets en perfpective ^ leur reverhération dans Peau,

et feurs otnbres ^ tant au foleil^ qiCau fiambeau»

f>AWS 1750.
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daarftelt: — alle de grandbeginfelen

(zeg ik) der perfpectif beftaan, niet in

eene omflachtigè voordracht; maar in

eene eenvoudige, en tevens ftrenge,

aaneenfchakeling van meetkundige be-

ginfelen en noodzakelyke gevolgen,

welken {practicaal toegepast) zich allen

wiskundig laten betogen: en deze over-

weging doet ons van zelve overgaan

tot het oogmerk der geleerde vrage-

ren, die de teekenkundey als öp de mees-
te kunften en handwerken van invloed

^ynde , onmidlyk met de wiskundige

wetenfcbappeii vereenigd hebben. Alle

werklieden namelyk en boukundigen

;

alle famenftellers, zoo van byzondere
werktuigen, als van die, welken be-

paaldelyk voorwerpen der werktuig-

kunde zyn: zyn niet alleen verplicht,

om de.werktuigen in hunne geometri-

fcbe afmetingen te kunnen afteekenen ;

maar nog, daar en boven, op dat zy
in ftaat zouden zyn hunne gedachten
mede te deelen, in het perfpectif: en
dewyl deze haren onwrikbaren grond-
ruil vindt in de beginfelen der meet-
kunde, zoo blykthet van zelve, hoe
wenfchelyk het zy voor alle kunstwee-
keren, dat men op middelen bedacht

F 5 ^$
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iy , om de wiskunde zelve, tot wel-
ker opzettelyke befchouwing wy thans
overgaan, algemeener in trein te brengen.

De gefchiktfte manier, om het on-
derwys der wiskunde 5:oodanig in te

fichten , dat die wetenfchap in alge-

fneener* trein zy y en alleszins gefchikt

kunne worden , om tot het meeste
nut en geluk der maatfchappy mede té

isrerken : beftaat in eene naaukeurige
èchtneming op het oogmerk, waar-
irnede elk, die onderwezen word, zich

b^ gemelde wetenfchap toelegt.

Sommigen leven in het vooruitzicht

van die kundigheden te zullen toepas^

fen op de beroepen, waartoe zy wor-
den opgeleidt: ter bereiking van wel-

ker grondige en naaukeurige kennis,

de iLiskundige wetenfchappen door hen
beoefend worden.
Wenfchelyk w^are het intusfchen , m

dat allen , van wier opvoeding eenig 1
tverk getïiaakt word , de beoefening 1

öer wiskundige wetenfchappen , ter

verbetering van hun verftand en denk-

vermogen, ter harte ging! De voor-

iiaamfte toepasfing , welke men van

&é wiskunde behoorde te hebben,
'^ .^ moest
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moest dienen , om ons oordeel 200
juist te maken als mogelyk is; dewyl
de naaukeurigheid van het verftand

oneindig verkieslykis boven alle, zelfs

de voortreflykfte, wetenfchappen: -^

de mensch is niet geboren, om zyn'

tyd door te brengen met het meten
vati* lynen ; om de betrekking der
hoeken, of om de verfchiilende bewe-
gingen der ftof te onderzoeken : voor
zoo ver deze wetenfchappen, als louter

leerllellig en ontoegepast, den geest
zouden bezig houden : — hy is ver-

plicht, om oordeelkundig, billyk, en
rechtvaardig te zyn, in al zyne ge-
fprekken, in al zyne daden, en in al de
bezigheden, welken hy behandelt: —

^

dit is de grootfte beftemming van
's menfchen edelen geest: en het is

daarom , dat de mensch hiertoe , voor-
namelyk en boven alles , zich behoor-
de te vormen.
Onder alle de doeleinden derhal-

ven , tot welker bereiking de wisktm^

dige wetenfchappen behooren beoe-
fend te worden, munt uit de volma-
king van het verftand : welke beftaat
in eene heblykheid, om een goed ge^
bruik vap onze vermogeiis te maken^

in
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in het kennen der waarheid: — dit

doeleinde behooren allen te beharti-

gen, die een' vasten trap van kennis

eoogen, in welk een' tak van weten-
fchap het zyn moge : om deze reden
werd by de ouden niemand tot het
aanleeren en beoefenen der wysbegeer*

*i? toegelaten, dan zulken, die in de
meetkunde ervaren waren.
Dewyl de ftelling alleszins waar is

,

dat de wiskundige wetenfchappen een'

oneindigen invloed hebben op de be-
fchaving van het verftand; zoo is het

de plicht van elk, wien de opvoeding
van een' of meer jonge lieden is toe-

v^vtvoud f zorg te dragen, dat deze we-

tenfchappen door de bun toevertroude

panden^ voor zoo ver zy niet als werh
tuiglyke bandwerkers worden opgeleidt ,

beoefend en aangeleerd worden : — en
dit is ongetwyfeld , eer wy verder
gaan, het eerfle gefchïkt en eenvoudig
middel, om die wetenfchappen in alge^

rneener" trein te brengen:— en ook, ter-

wyl zy acht nemen op de verfchillen-

de oogmerken en doeleinden, waar-

toe door elk in het byzonder die we-
tenfchappen beoefend worden , hun
pnderwys daartoe te bepalen, dat de

be-
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beoefening dier wetenfchappen de
leerlingen gefchikt make om hun
verftand te verbeteren. Daar het nu
niet misfen kan , of de wiskundige we-
tenfchappen zullen in algemeenef trein

zyn , naar mate het verftand der leer-

lingen door de wiskundige beginfelen

verbeterd en befchaafd is: "dewyl de-

„ ze verbetering en befchaving zelve

,, den mensch tot het beoefenen dier

yy wetenfchappen gefchikter maakt":
zoo geven wy, vervolgens, als een
middel op ter algemeenermaking der

wiskundige wetenfchappen, een naau-

keuriger zorg en vlyt der onderwyzeren^

om hun onderwys dermate in te richten ,

dat het verftand der leerlingen, door de

beoefening der msKUNDiGË wetenfchap^

pen , verbeterd worde.

Dit zoo zynde , vinden wy het van
een uitftekend belang, om den besten
weg op te fporen , ten einde het onder-
wys in die wetenfchappen tot dat grootc
doeleinde in.te richten: — en de mid-
delen, welken wy, naar mate zy voor-
komen (als verfchillende) gefchikt zui-

len opgeven, om het onderwys in de
wiskundige beginfelen tot befchaving
van het verftand te doen verftrekken,

als
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;ils zoovela byzondere middelen aan
te merken, welken dienen moeten om
gemelde wetenfchappen zelven in al-

gemeener* trein te doen zyn: dewyl de
verbetering van het verftand hetzel-

ve , tot het beoefenen der wiskundige

wetenfchappen , gefchikter maakt: —

r

waarna wy beproeven zullen, om tot

bet algemeener maken dier weten-
fchap één (^Igetneen middel op te fpo-

ren , w^sirvan ook minvermogenden
zich bedienen kunnen.

Wy zagen boven, dat 'er drie
trappen van kennis in het menschlyke
verftand zyn.

/*De waarheid, door anderen voor-

\y gefteld , naaukeurig te verftaan en

„ te begrypen": is de eerfle trap van
kennis. Om dezen trap, in het beoe-
fenen der wiskundige wetenfchappen,
volkomen te bereiken, komen de vol-

gende middelen voor.

Dat allereerst de definitien (of bepa-
lingen) volkomen begrepen worden: —
hierom is het van belang , de bepalin-

gen door voorbeelden op te helde-

ren : waartoe; in de rekenkunde de
getalmerken; en in de meetkunde de
lynen dienen: — deze voorbeelden

be-
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behooren by de bepalingen terftond te

worden aangevoerd : het gene evenr

wel veelal word nagelaten : — waai:^

door het naaulyks ontlokene verftand^

terftond, vermoeid en afjgemat word,
door afgetrokken te moeten denken
en redeneren: eene bezigheid, die nog
geheel buiten deszelfs bereik is.

Men drage 2org, dat in volgende
bepaUngen geene andere termen vervaf

2yn , dan zulken , die reeds te vorei|

bepaald zyn : en dat ook geenen dier

termen achterwege gelaten worden,
uit welker vereeniging het bepaalde
moet voortkomen.
Daar vervolgens de zintuigen die

vöortreflyke werktuigen zyn , door
welken de denkbeelden aan het ver-

ftand worden voorgefteld; en hierom,

de jeugd allermeest geneigd is , om
, tot de werkfaamheid van denken hel;

^ gebruik der zintuigen te hulp te ne-
men : zoo behoort men nimmer nala*

tig te zyn, om het bepaalde voorwerp
zintuiglyk voor te ftellen; ten eindq
alle deszelfs wiskundige eigenfchappeni^
jnet behulp der zintuigen , door de
leerlingen kynnen onderzocljit ep h^k
grepen wordei^

Het
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Het mor/iel (propojïtio) , zoo het
een problema is, behoort (zal het dui-

delyk bevat worden) eerstin een theo-

rema te worden omgekeerd; en dan
terftond op de getalmerken , figuren y

of letters, te worden toegepast: ten

einde het verftand , niet vermogend
om zichzelve dadelyk een afgetrokken
voordel voor den geest te brengen,
door zulk eene zintuiglyke opheldering
in de bevatting worde te gemoet ge-
komen. Intusfchen blyft het daarom
niet te minder waar, dat de propqfitïe

noodzakelyk allereerst zuiver en af-

fetrokken behoort te worden aange-
ondigd : op dat deze afgetrokken

waarheid , als op zichzelve ftaande

,

eene plaats in het geheugen verkryge,
öm daarna in de oplosfmg en bewer-
king der volgende voorftellen als zoo-
danig te pas te komen.
Om dezelfde reden moeten de op-

hsjingen {folutiones) terftond op de
getalmerken ,

/^«r^/j , of letters, wor-
den toegepast: — in dezen komt het
afgetrokken denken minder te pas: de
mechanifche oplosfmg, voor oogen ge-

field, zal dadelyk bevat worden; ter-

jyyleene afgetrokken redenkaveling;
om
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•om aan te duiden hpe die oplosfing

zoude moeten gefchieden , minder in

het geheugen zal gebracht worden: —

•

te meer, dewyl men moet trachten,

om in de leerlingen eene heblykheid
te doen geboren worden, dat zy (door
verfcheidenmalen herhaalde bewerkin-
gen) dat gene in de oplosfing leeren

verrichten , het welke in het vraagftuk

gevorderd word.
Eindelyk merken wy aan, dat men

behoorlyke zorg moet dragen, om der
jeugd duidelyk voor te ftellen en be-

vatlyk te maken het onderfcheid tus-

fchen de gegevene (dat is onderftelde
of voormaals bewezene) termen; en
die genen, welken of opgelost moeten
worden, of werkelyk tot de oplosfing

behooren: — zoodanig, dat men die
termen naaukeurig van elkander' on-
derfcheiden nederzet: — eene omzich-
tigheid, die in het daaglykfche onder-
wys dQT wiskunde te veel verzuimd word;
en die evenwel van het hoogfl;e belang
is , om klare denkbeelden te leeren vor-
men, en verwarden voor te komen: en
dierhalve op het fterkst tot befchaving
van het verftand , en de ontwikkeling
^. DMMZ, G der.
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der natuurlyke logica, waarmede ieder

xnensch begunftigd is, medewerkt.
Dezen zyn de weinige , maar tevens

gewichtige, middelen: welken gefchikt

zyn om de aanvanglyke beoefening
der wiskundige wetenfchappen alge'-

meener te maken. De waarheden

,

door anderen voorgefteld, duidelyk te

verftaan; en eene heblykheid te ver-

krygen , om door eene zintuiglyke

oplosfing die waarheid te kennen

:

maakt het verftand gefchikt , om
•vooreerst duidelyke denkbeelden te

leeren vormen, en eene kennis van
Waarheden op te doen ^ die tot het

naaukeurig denken zeer behulpfaam is.

Die de wiskundige wetenichappen
beoefent, met oogmerk om het ver-

ftand te verbeteren, behoort alver-

der werk te maken van den tweeden

-trap van kundigheden in het mensch-
'lyke verftand: welke in eene ge-

^ gronde kennis beftaat van de oorza-

ken en redenen der bekende waarhe-
den : — en, om denzelven te bereiken,

- komen vooral de wiskundige betogen te

pas, op dat men voor zichzelve van

die waarheden overtuigd worde.
De-

i
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Dezen behooren te zyn de fyntheti-

fche demonflratien der ouden: daar 2y^
zoowel om het vefftand (buiten de
vjtskunst) in redenkundige onderzoe-
ken te fcherpen ; als om hetzelve ge-
maklyk heen te voeren door de leer-

ftellingen der zuivere logica: v^^^r ge-
fchikt zyn, dan de analyt'tjche betogen
der hedendaagfchen : welken> hoe
voortreflyk en vernuftig uitgedacht,
nimmer, ten koste d^r Jynthetifcbe de^

monftratien y behoorden te worden in-

gevoerd.
Een werktuigkundig en voorbeeld-

lyk betoog geeft zulk eene klaar-

blyklykheid aan de waarheid , dat
men hetzelve, met het grootfte nut,
kan vooraf zenden: -— door dit m.id*

del gefchiedt de beste overgang der
werkfaamheden van den geest, in den
eerften trap van kennis, tot dien vaix
den tweeden: welke door eene regei-
xnatige redenering wórd uitgeoefend:
«— het regelmatige gebruik nu der re-

de, vooronderftelt de voorafgaande
werkfaamheden van den eerften trap
van kennis ; namelyk kennisneming
en beoordeeling, met derzelver on-
derhpprige werkfaamheden : eu dezen

G 2 b«-
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bereiden den geest allerbest tot het
regelmatige gebruik der rede , door
middel van zulk een werktuiglyk en
voorbeeldlyk betoog , dat de aan-

dacht en opmerking opwekt; de zintui-

gen oogenbliklyk aandoet ; der ver-

beelding kracht byzet; en het geheu-
gen verfterkt.

.

Het achterlaten van deze manier
veroorzaakt, dat de trage vernuften

niet zelden deze nuttige wetenlchap
verlaten: daar evenwel de ondervin-
ding heeft geleerd , dat de weten-
fchappen zeer veel nut erlangd heb-
ben van die, anderszins eerst trage,

vernuften; in welken , meestal, het

.gebrek van vlugheid door eene ftren-

ge naaukeurigheid, zoo noodzaaklyk
voor de wiskwidige wetenfchappen

,

vergoedt word.
Na zulk een mechanhch betoog te

hebben voorafgezonden, behoort het
leerftellig te worden uitgevoerd; en
duidelyk aangetoond , hoe het be-

toog uit de onderftelling en bereiding
voortkome; hoe alle de termen van
de onderftelling in het betoog worden
ingevoerd: — op dat, uit alles faamge-

^nomen, elke term der Itelling regelma-
tig
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tig befloten , en het gantfche betoog,
door middelen van deze ordeniyke
redeneringen, worde faamgefteld.

En dezen komen ons de gefchiktfte

middelen voor, om de overtuiging

der waarheden te bereiken : en dus

het verftand te verbeteren, door het

op den tweeden trap van kundighe-

den te oefenen en bezig te houden.

De grootlle volmaking eindelyk van
het verftand beftaat in het vermogen,
om waarheden, die ons onbekend wa-
ren , uit vroegere kundigheden af te

leiden en op te fporen. De betogen
zelven geven hiertoe alreeds eenige

aanleiding: dewyl men, door op de-

zelven aanhoudend en naaukeurig acht

te geven, terftond zekere heblykheid
van zelf te demonflreren erlangt : wel-

ke heblykheid byzonder gefchikt is

,

om het verftand tot het opfporen
van onbekende waarheden te kunnen
voorbereiden.

Hiertoe — namelyk om zelf te lee-

ren demonflreren — zll vooreerst van
dienst zyn , om de problemata in theore"

mata om te keeren, en die alsdan op te

losfen en te betogen: het gene dit ge-

mak in zich bevat, dat men alleen te

G 3 viti-
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vinden hebl>e het gene reeds gevon*
den is; en dus als van zelve > uit het
gene men reeds weet, opgeleidt word
tot het punt, dat nog fchynt te moe^
ten gevonden worden.

Voorts behoort, ter vèrkryging van
de heblykheid om zelf te demonflre^

ren, het geheugen (zooveel mooglyk)
voorzien te zyn met de dejinitien^ pro-

fojitieriy en refolutien der problemata ^

ïiadatze in theoremata zyn omgekeerd

:

op dat dezen, als zoovele hulpmiddelen,

by de hand zouden zyn, waarop men
^yne redeneringen kan bouwen , wan-
neer men zich onledig houdt om zelf

te demmftreren : — en dit vereischte be-

hoeft het jeugdige verftand niet af te

fchrikkent dewyl de ondervinding alles-

zins leeren zal, hoe gemaklyk het ge-

heugen eene heblykheid verkryge, om
waarheden te onthouden, die het

eerst duidelyk verftaan en begrepen,

heeft ; en nog te meer zal het hierin

ftevig en yerfterkt worden , wanneer
het die waarheden zelve leert naarvor-

fchen en betogen.
Alvorens men tot het betoog zelve

overgaat, behoort men zich te ge-

:wennen tot het maken der ^raepara^.
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tien. Hierdoor word de geest van vin-

ding byzonder aangewakkerd, en te-

vens gewoon gemaakt aan de fliptfte

naaukeurigheid. Het vinden immers
der praeparatie beftaat in het vinden

van termen, die men by de bypotbejts

veilig voegen mag; en welken, by
de hypoibefis gevoegd zynde, deze

gefchikt maakt tot oeflaiten en ge-

volgtrekkingen, die de waarheid der

aangevoerde tbejis aantoonen en be-

wyzen.'
Eindelyk, om voor isichzelve in

ftaat te zyn tot betoging van een pro^

blema, behoort men ook zelf de ter-

men dtv fölutie op te fporen, welken
alsdan zoo in het theorema als de hypO"

tbejis voorkomen; dqwyl het diezelfde

termen zyn, v/aarvan men in de de^

monftratie zich bedient: zoo dat de ter-

men van de folutie^ met die van de de"

monflratlef hand aan hand faamwerken,
om eerst de waarheden aan te voeren,
door welker kracht de thejts kan be-
wezen worden ; en die ook , daarna

,

door diezelfde waarheden in de daad
te betogen.

Deze allen zyn de gefchiktfte mi^-
.4ekn, die behooren in 't werk gefield

G 4 te
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te worden, om hen, die de wiskundige

wetenfchappen beoefenen , in Haat te

(lellen, om voor zichzelve eene heb-

lykheid te verkrygen van gevolgen te

trekken; te betogen; waarheden uit

te vinden; en hierdoor het verftand en
denkvermogen te verbeteren.

Niemand, die ter verbetering van
het verftand de meetkunst beoefent

,

mag by derzelver practicaal gedeelte

alleen blyven berusten; maar integen-

deel :syn de onderwyzers verplicht

,

om hen , die onderwezen worden

,

gefchikt te maken , om volgens de op-

gegevene regels zelven wisktfndigew^.^r"

heden op te fporen: waarvan zy het

nut, ten behoeve van het geluk der
menfchelyke maatfchappy, en ter uit-

breiding van die wetenfchappen , wel-

ken alleen op de onwrikbare zuilen

der wiskundige zekerheid zyn opgt^-

boud, ondervinden zullen.

In de ftelkunst y die (door byna
tooverachtige bewerkingen) in de
laatfte eeuw meer uitvindingen ge-

daan heeft, dan de ouden, in allede
vorige eeuwen faamgenomen, hebben
kunnen doen: zal men, na zich de
«^rekenkundige beginfelen volkomen ei-

0. ^ gen
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•

gen geniaakt te hebben, de letterlyke

voorbeelden op de getallen toepasfen,

en door dezelven bewerken: — langs

dezen weg zal men, al vroeg en met
vrucht, de jeugd met letters leeren

werken; en dezelve hierdoor, op ee-

ne aangename wys , door lust en op-
gewektheid voor de Helkunst aanvu-
ren.

Men zal dan, om deze kundigheden
algemeener in trein te brengen , der jeugd
gewennen, om de rekenkundige voor-
ftellen door algebraïfche formulae te

bewerken: en ook langs dezen weg,
door middel van aequatien van ver-

fchillenden rang, de geometrifcbe pro-
blemata op te losfen.

Maar vooral zal het van 't grootfte

belang zyn, om de fynthetifcbe manier
der ouden met de analytifche wys der
hedendaagfchen te vereenigen, door
middel van de geometrifche problemata
in aequatien over te brengen : — welke
de zekerfte weg is, om het verfland,

langs ó,Qfynthetifcbe manier der ouden,
op te fcherpen; en tevens in te leiden

in alle die uitvindingen , waarmede
het ryk der wiskundige wetenfchappen,

G 5 cloor
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doof de analyjts der hedendaagfchen
verfierd, verrykt, en voltooid is.

Alle deze middelen , hoezeer gewich-
tig, echter meenigmalen in het onder-
wys verzuimd, hebben wy enkel kun-
nen aanftippen, om dat ons beftek niet

toeftond uit te weiden in alle de ophel-

deringen , welken byna eene volkomen
verhandeling der leerfteliige reken-

meet- en ftelkunde vereifchen zouden:
--*• het voldoet ten minfle aan myn
oogmerk de noodzaaklykfte hulpmid-
delen te hebben aangewezen , welken
de onderwyzers behooren in acht te

nemen, ten behoeve van hen, die zich

op de wiskundige wetenfchappen toe-

leggen, met oogmerk om het verftand

te verbeteren. En zeker, het wiskundige

onderwys tot dit wenfchelyke oogmerk
te doen (trekken, is niet alléén ge-

fchikt om het geluk der maatfchappy
te bevorderen ; maar ook inzonder-

heid, om de wiskundige wetenfchappen
welven uit te breiden, en in algemeener'

trein te doen zyn: dewyl de meeste
oorzaken, die derzelver voortgang be-

letten, gelegen zyn in de ongefchikt-

heid van het verftand* ter beoefening

yan die wetenfchappen: dat, naar mate
het-
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hetzelve verbeterd en naaukeuriger

geworden is , deze wetenfcj^appen

met meerder vrucht, gelukkiger ger

yolgen, ^n algemeener nut, beoefenen
zal.

En dit belangryke en hoogwichtige
oogmerk zal men byzonder bereiken,

wanneer men, zoo veel mogelyk, acht

heeft gegeven op de byzondere ge-

fchiktheid van hen , die onderwezen
worden ; en der heblykheid van zin-

tuiglyke gewaarwordingen, zoo veel

de aard der zaak veilig toelaat , min of
meer te gemoet komt : vooral zorg-

dragende, dat de jeugd al vroeg ken-
nis kryge aan het toegepaste nut

,

waartoe elke aangeleerde kundigheid
dienen kan: — eene aanmerking, die

van te meer belang is , om dat men de
jeugd licht zal affchrikken , door haar
in de noodzaaklykheid te brengen,
van zich met niets anders dan met af-

getrokken denkbeelden bezig te hou-
den: terwyl derzelver moed byzon-
der ^1 worden opgewekt, zoo men
haar dikwyls in de gelegenheid
Ijrengt, om bewustheid te krygeii

van het toegepaste nut harer kun-
digheden. Het is ter bereiding van

dit
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dit voortreflyke oogmerk, dat de be-
roemde DESCHALLES : in zyne Elemem
d'EüCLJDE expliqués d'une maniere nou-

'velle et tres fücile : by elke propojuie

derzelver toepasfing, nuttigheid., en
gebruik in de famenleving, heeft by-
gevoegd.
Wy befluiten dit hoofdftuk: met te

2;eggen, dat de ondervinding zeker lee-

ren zal, hoe tegen de inftandbrenging

van de opgegevene hulpmiddelen, dik-

wyls vele zwarigheden zich zullen op-
doen: gelyk altyd het geval geweest
is en zyn zal, zoo dikmalen men zich

onledig houdt met middelen op te fpo-

ren, die gefchikt zyn om onder de
gantfche maatfchappy iets in aigemee"

'ner' trein te brengen: aangezien de
verfchillende vermogens, zoo van hen
die onderwyzen, als van zulken die

onderwezen worden ; en de byzonde-
re betrekking , waarin ieder individu

van het menschdom, zoo tot zyne
medemenfchen, als zyne eigene oog-
merken, geplaatst is. Het is daarom
dat wy, na alvorens te hebben aange-
drongen op het nut en gewicht der

opgegevene hulpmiddelen, met aan-

lïianing, om zich zoo dikwyls daarvan
te
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te bedienen , als maar immer de gele-

genheid zulks gehengen zal: — het is

daarom, zeg ik, dat wy bedacht zyn
geweest , of 'er niet één algemeen
hulpmiddel ware uit te denken, waar-
van men met vrucht zich zoude kunnen
bedienen, om de gefchiktheid tot de
beoefening der wiskundige wetenfchap-
pen algemeener te maken ; die weten-
fchappen zalven in algemeener^ trein te

brengen; en derzelver aanleering voor
minvermogenden gemaklyker te doen
worden: — een onderwerp, waarover
wy in het volgende hoofd/luk ons meq*
nen bezig te houden.

VIERDE HOOFDSTUK.
' Over het beste algemeene middel ^ om de
wisKüNDS algemeener in trein te bren^*

gen ; en derzelver aanleering voor mini
vermogenden gemaklyker te maken.

Onder die middelen, welken meest
geichikt zyn, om het verfland tot
de beoefening der wiskundige we-
tenfchappen ; op te leiden ; om het-
zelve al vroeg, ea als van zelve,

die
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die gefchiktheid te bezorgen , welke
vereischt word om naaukeurig, afge-

trokken, en regelmatig, te denken;
zoowel als om ftrenge gevolgen te

trekken: onder die middelen eindelyk,

die in ftaat zyn, om het verftand van
minvermogenden, op eene onkostbare
wys , tot de aanleering van gemelde
wetenfchappen al vroeg in ftaat te ftel-

len: behoort eene wiskundige beoefe-
ning der rekenkunde vooral geplaatst te

worden. Men is op de fcholen ge-
woon, der jeugd de werktuiglyke be-
werkingen der rekenkunde te onderwy-
zen: — hierin maken zy vorderingen,
zonder dat men het denkvermogen
aan de minfte of geringfte oefening ge-
went: •— het geheugen alleen fpeelt

hier zyne rol: — de aanleering der
gantfche rekenkunde word tot den hoog-
ften trap gebracht en zelfs beoefend,
hy lieden , welken , door den koop-
handel, of andere betrekkingen, van
dezelve een dagelyksch en aanhou-
dend gebruik maken; zonder dat hun
verftand immer het minfte deel gehad
heeft aan die bewerkingen. En daar

de rekenkunde, waarlyk, voor een zeer

groot gedeelte van het menschdom,
vaa
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1

van groot belang is, en ook in de daad

ook daor dezelve beoefend word: —

^

zoo zÏQt men echter verre de mees-
ten, die hun werk maken van de r^-

kenkunde , en dezelve op hunne be*

roepen toepasfen , tevens (als zoo
vele werktuigen) een aanhoudend ge^

bruik maken van eene kunstbewer-

king , welker aard en natuur , zoo-

wel als de reden hunfier bewerkin-
gen zelve, hun geheel onbekend zyn:
als hebbende van dezelven in hun
verftand, door middel van hun eigen

denkvermogen, nimmer eenig begrip

gevormd.
Men ziet derhalven terftond van

zelve: dat, indien men het grootfte

gedeelte van hen, welker post en taak

het worden zal de rekenkunde te beoe-
fenen; gelyk ook daartoe vele jonge
lieden worden opgeleidt , en meest
allen ten minde in die kunstbewer-
king onderwezen worden; al vroeg
gewoon gemaakt had, om by die be-
oefening zelf te denken , om leer-

ftelUg de reden, uitwerking, en na-

tuur, der kunstbewerkingen te bevat-

ten: een zeer groot gedeelte van hét

mensgjidom, veel vroeger, gebruik

ZQyxz
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^oude gemaakt hebben van hunne ver-
ftandelyke vermogens : waaruit voor-
eerst het . meerderdeel der jeugd,
meer gewend wordende aan regelma-
tige bewerkingen en gevolgtrekkin-

gen, zoowel als aan het redenkundi-
ge gebruik van hun eigen denkvermo-
gen , vroeger en in grooter getal die

gefchiktheid zoude verkregen hebben,
welke in het verftand, tot het beoe-
fenen der wiskundige wetenfchappen ,

vereischt word.
Ik fpreek hier nog niet van het on-

befchryflyke nut, het welk verfpreidt

2;oude worden over alle .beroepen
en levensftanden, zoo allen, die de
rekenkunde beoefenen , in dezelve niet

als werktuigen, maar in den aard, de
natuur, en rede van dezelve, onderwe-
ggen werden: — van dit uitlt.ekende nut
zullen wy naderhand nog eenige oo-
genblikken fpreken. Ook wys ik hier

nog niet op die van zelve fprekende
waarheid: dat elk die, volgens het ge-

leide der rede, in de rekenkunde y wel-

ke het eerftè deel der wiskunst is, on-

derwezen word, reeds met de daad

vorderingen in de wiskunst maakt

;

en. dus reeds, in zoo ver, gedeel-

te-
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telyk aan de vraag zelve zóüdevoldaail

worden : — ik herhaal alleen deze waar-

heid: dat de aanleering der rekenkün-^

dcy (niet zoo als dezelve tegenwoordig
in de fcholen onderwezen word; maaf
integendeel zoo ingericht : dat elke

kunstbev/erking eerst werd voofge*
fteld , daarna uitgewerkt , vervolgend
betoogd ; en hierna al die gevolgen
werden opgegeven , welken regelma-
tig daaruit afgeleidt kunnen en moeten
worden :) dat zulk eene aanleering der*

rekenkunde het opluikende verftand ge-»

woon zoude maken ommeer regelma-*

tig en ilrenger te denken ; ja dat zy zelfs

aanleiding zoude geven , om afgetrok*

kene denkbeelden te leeren vormen
en tevens > na aldus het veriland toe

beoefening der wiskundige wetenfchap*
pen te hebben voorbereidt, onmidlyk
den fmaak bevorderen zoude in de llek

en meetkumt: waarop dan ook de ge^
mengde wiskundige wetenfchappen a^
gemeener; derzelver aanleering ge*
maklyker ; en ook , voor minvermo-
genden, onkostbaarder worden zou**

3en.
Ik weet zeer wel ^ dat hier térftoncj

pene zwarigheid zich opdoe i zy iö

^rr* DEEL, t^ vart
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van denzelfden aard, als wy te voren
reeds aanmerkten omtrent de ver-

keerde wys waarop de wiskunst zelve

onderwezen word. Niet alle verllan-

den willen , of kunnen , even ftreng

geleidt worden ! Meer gefchikt tot

werken, dan tot denken, zal zulk een
i^oediger vordering maken , die de
rekenkunde werktuiglyk aanleert : —
voldaan over de groote meenigte van
fommen , welken hy reeds afgewerkt
heeft, zal hy zelf den moed aan an-

deren benemen , dien men gemelde
kunst leerftellig wil onderwyzen: —
onder deze zwarigheid behoort ook de
onvatbaarheid van vele zwakke ver-

mogens der jeugd, welken men, met
weinig gunftigen uitflag, langs dezen
weg zoude heenvoeren. Het doet
ook niet veel af aan te merken, dat de
vorderingen van de eerften , hoe groot
en meenigvuldig, weinig te beduiden
hebben; in vergelyking van de minde-
re, maar veel betere, vorderingen van
'hen, die de rekenkunst leerftellig aanlee-

ren : — want het blyft daarom niet te

min waar, dat zoo dikwyls het jeugdi*

ge verftand voor zulk eene leerflellige

wys onvatbaar is, en zoo dikwyls als

die
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die wys (vergeleken met de gfootere

en meer fpoedige werktuiglyke vorder

ringen van anderen) gefchikt 2oude
2yn> om den leerlingen veeleer den
moed uit te blusfchen: -«• dat men zop
dikwyls te vergeefs, en met alle voor^
uitzicht van een' ongunftigen uitflag,-

onderdaan zoude, om der jeugd de
rekenkunde y volgens een* leerflelligen

leiddraad, te onderwyzen.
Het is niet gemaklyk de^e ï.^^tig"

heid geheel uit den weg te ruimen: ^-^

eerst zullen wy de volgende aanmer-
kingen vooraf laten gaan. .

Vooreerst: dat het onmogelyk zy^
wanneer men verbeteringen wil uit-

denken, die op het gantfche mensch-
dom toepaslyk zyn ; die gefchikt moe-
ten wezen , om kundigheden en we-
tenfchappen in algemeener' trein te dóen
zyn , ea^ het verftand te doen verbete-
ren: dat het dan, in aanmerking ge-
nomen zynde het verbazende verfchii

in de vermogens, beiden van ondqr-
wyzeren «n leerlingen, ten üiterfie

moeilyk is^ om zoodanige middelejn

aan de hand te geven , welken wiskun^

dig zeker, en onfeilbaar^ op allen even
^goed kunnen worden toegepast s ter-



1 1 6 A. VAN SOLINGEN , ANTWOORD

wyl wy niet twyfelen , of wy zullen
een groot gedeelte der zwarigheid
(zoo niet geheel) doen vervallen ,

wanneer wy onze gedachten over de
manier , waarop zulk een leerftellig

onderwys der rekenkunde behoorde
ingericht te worden, verder zullen

uitbreiden.

Ten tweeden: dat men fomwylen
meer opgeeft van de onvatbaarheid
der jeugd , dan inderdaad waar is :— daar ik my verzekerd houde, dat

de rede, waarom de meeste lieden

200 ongefchikt zyn om regelmatig

*€n ftreng te denken , veel minder
behoort afgeleidt te worden van ge-

brek aan vermogens ; dan wel van
de verkeerde plooi, welke men aan
hun denkvermogen, by deszelfs ont-

'wikkeling, gegeven heeft: deels door
het blindelings aan het gezag van an-

deren te onderwerpen ; deels door
hen , werktuiglyk, in den godsdienst,

de rekenkunde , of andere kundighe-
den te onderwyzen: zonder dat men
hun verftand eenigeorfening- of aan-

leiding geeft, om voor zichzelve te

denken : — daar integendeel , zoo

men al vroeg werk maakte > om der

liir jeugd
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jeugd te leeren voor zichzelve denk-
beelden te vormen, in het jeugdige

verftand meer orde, meer vermogen
tot ftreng en regelmatig denken, zou-
de vinden, dan men zich tegenwoor-?

dig verbeeldt : terwyl deze groote

taak, zoo gefchikt om het verftand te

vormen , en voor zichzelve te doen
werkfaam zyn , thans (ongelukkig) vry
algemeen verwaarloosd word.

Ten derden: eindelyk , dat 'er nog
een groot verfchil plaats hebbe, tus-

fchen het private en het publike on-
derwys : — dat , offchoon het laatfte

altyd te verkiezen zy, op dat de jeugd,

alvroeg in het midden der maatfchap-

py gezonden , in plaats van misantbro-

pes y gefchikte leden der famenleving
worden zoude ; dat nochtans zulke ou-
ders, voogden, beftuurders, of opzich-

ters , welken het niet mangelt aan kun-
digheden, tydelyke omftandigheden,
of lust, om zich met de kweeklingen
te bemoeijen , oneindig veel kunnen
toebrengen ter uitbreiding van het jeug-
dige denkvermogen; en vooral, om
hetzelve een leerfteliig onderwys me-
de te deelen van die kunst , welke de
merite beginfelen der wiskunde reeds

H 3 daü
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'dadelyk in zich bevat, en tot de vol-

gende wiskundige wetenfchappen on-
jnidlyk aanleiding geeft.

Om dan al het wezenlyke nut, het

welke in de aanleering eener leerflel-

ïige rekenkunde gelegen is ; de zwa-
righeden , welken tevens hiermede
vereenigd zyn ; en de aanmerkingen

,

welken ik daarbygevoegd heb , in één
enkel voorftel te bevatten: — ftel ik

voor, om (onder het beftuur van het

VLissïNGSCHE Geuootfchap der Weten-
fchappen; of onder opzicht van des^*

Icundigen) te doen opftellen en uitge-

ven een werkjen, tot titel voerende:
Kort begrip der wiskundige reken*
XP'Nj)^: —' waarin de natuur en eigen»

fcbappen der getallen, zoowel als der
famenzettingen en van elkanderfchei-

dingen, niet alleen worden voorge-
fteld; maar waarin ook tevens, in eene
wiskundige orde, alle de bewerkingen
^oorgefteld; uitgevoerd; betoogd; en alle

die gevolgen ftreng afgeleidt worden ,

•welken uit iedere bewerking regelma*
•tig volgen.

Het groote en belangryke nut , dat

!^ulk eene uitgaaf (myns bedunkens)
over 4t^ gantfcbè maatjcbappy zoud^

ver-
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verfpreiden , llrekt 2:ich uit tot de vol-

gende aannierkelyke deelen.

I. Door de uitgaaf eener wiskundi-
ge REKENKUNDE ^oude men de maat-

fchappy met een geheel nieuw werk
verryken. Het werk toch , dat de
voortreflyke de graaf , in de voor-
gaande eeuw , in zyne Beginfelen der
telkunst y hierover heeft uitgegeven, i$

wel in zekeren opzichte volledig, en
volgens een' ftrengen leiddraad opge-
fteld: doch men kan, wegens de uit-

gebreidheid zyner voorftellen, zoowel
als wegens de moeilykheid en duis-

terheid van den ftyl, naaulyks ver-

wachten , dat het met eenige vrucht
aan anderen, dan aan gevorderden^
jn handen zal kunnen gegeven wor-
den. Het volledige famenftel van,
WOLFF , Element, matbef. univerfae ,

GENEVAK 1741. is kort , veelal afge-

trokken, hierom al ras moeilyk; en
daar en boven in eene taal gefchrer
ven, die beiden jeugd en onderwyzer
niet machtig zyn. Het Franfche werk
van blassiere, hoe nuttig, hoe fraai

ppgefteld , en meest met ons oog-
merk overeenkomftig ingericht, is ia
geer vele opzichten, vooral in de

H 4 ftren-
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ftrengheid der betogen, veelal onvol-
floende [c].

IL Hierdoor i^ouden , altans by
voorraad, aan de fchoolhouders en
andere onderwyzers die kundigheden
pnder het oog gebracht worden , waar^
inede hun verlland behoorde verrykt
te zyn , eer zy met recht aanfpraak
gouden ki^nnen maken op den naam
' van

-..fc] Ik kan niet afzyn, om ter dezer plaats met lof

gewag te maken van het verdienstlyke werk van a. b.

^TRABBE, tot titel voerende: Eerfce heginfelen van
</^ ARTTHMETICA of rekenkunst i uitgekomen, nadat

ever W^r jaren deze Verhandeling (welker beoordec-
ling , Wegens de puhlike omflandigheden , is uitge-

Jleid) door my was ingeleverd. Dit werk vervat in

zich een volledig famenftel eener redenkunüige
Rekenkunst : waarin niet alleen de natuur en et^en-r

fckappen- Aqv getallen verklaard, en de genoegflmie

jed^nen der rekenkundige bewerkingen, door bonr
dige en aaneengefchakclde fluitredenen , worden
voorgeftcld; maar het gene daar en boven verrykt is

tnet eeiie a^n^ienlyke meenigte ,voorbeelden , reden-

knndii?e verkortingen , en toepasöngen der rekenkun-

4Jge bewerkiiisren pp de gemeenzame f^menleving

:

'rr- om alle welke verdienflen het te wenichen ware,
flat elk onderwyzcr.dit werk in handen hadde, zoo^
wel tpt uit den weg ruiming van alle werktuiglyke
Tekenmeesters , als ter bevordering van het gezon-

de verlland in het algemeen , en van de arithm&''

tfca in het byzonder. Doch daar niet zoo zeer de

l)cvoj.-dering van de arithmetica m het byzonder, alsf

wel het meer in trein brengen der wiskundige weten-*

'fchappm in het algemeen, tot ons eigenlyk doelwit

J^ehoprt ^ waartoe , naa{ on§ inzien , het gewennea
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van kundigen in de rekenkunde ^ en

gefchikt om dezelve te onderwyzen

:

—• men moet zich verwonderen , en

tevens beklagen, dat de meeste leer-

meesters zelven naaulyks eenig ander

denkbeeld hebben , dan alleen van

'het werktuiglyke gedeelte der reketp'

kunde: terwyl zy, hunne kweeklingen

daarin onderwezen hebbende, dezel-

H 5 ven

der jeugd aan een' wiskundigen leertrant meest be«

vorderlyk is : zoo hebben wy onze voordracht eener

leerftellige rekenkunde op eene andere leest m letea

fchoeijen : — daarom ftel ik voor een fchema van
WISKUNDIGE rekenkunde , waarin alle de rekenkundig

ge bewerkingen , wlgens een' wiskundigen leertrant,

^met aanvvyzing der gegevenen of vooronderflelden)

yoorgefield , bewerkt , beproefd , bewezen , en alle de

daaruit voortkranende gevolgen behooren te worden
(ifgeleidt. Zeer gemaklyk zouden, langs dezen wisr

kundigen leertrant , kunnen worden voorgefteld de

grondbegin leien ^^tx rekenkunde van dienzelfden Heer
STRABBE, door hem, in een vroeger werk, tot titel

voerende : Inleiding tot de mathematifche weten*

fchappsnx \w het jaar 1770 uitgegeven: waarin de
additien^ fubtractiën ^ muHiplicatien ^ en divifien^

der geheel^, gebrokenc, en decimaalgQi2X\cn^ zoo-

wel als de vierkants- en taeriingsworteltrekkingea

worden voorgefteld , uitgewerkt , en bewezen. Ons
volgend /r/^^/^;^ zal, zoo ik my niet bedrieg, aan^

toonen, hoe de gantfche arithmetica in het alge-

meen , en alle de koopmaiisrekeningen , ieder in het

byzonder, op een' wiskundigen leertrant behan»

deld; en, hoe uitgebreidt en meenigvuldig dezelveii

po\ wezen mogen, tot een zeer gering getal van
:wisKUNPiGfi voQrftelkn kuuaeu herleidt worden.
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ven als zoovele blokken heenzenden

,

aiieen gefchikt om volgens het geheu-
gen te werken ; zonder dat derzelver

vcrftand het mintte denkbeeld hebbe
leeren vormen van de natuur en rede
dier bewerkingen ^ welken zy mees^
terachtig uitvoeren, zonder te weten
hoe , en waarom ?

HL Zulk een werkjen den fchool-

houderen en anderen onderwyzercn in

de handen te geven, zoude het best

gefchikte middel wezen , om de zwa-
righeid uit den weg te ruimen, welke
gelegen is in de verfchillende vermo-
gens der jeugd ; in de meerdere en
mindere gefchiktheid om zoo Vroeg
regelmatig te denken ; en vooral in

die geneigdheid, welke in de mees-
ten plaats heeft, om liever door te

werken , en fpoedige vorderingen te

maken , dan by elk ftuk ftil te ftaan en
te overwegen. Immers , zoodra de
leermeesters eene leerftellige orde en
regel in handen hebben , om der

jeugd de eerlle wiskundige wetenfchapr

pen, ik meen de rekenkunde y op vaste

en onfeilbare gronden, die door het

gezonde verfland , by overtuiging ,

lïiangenomen en goedgekeurd worden,
te
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te onderwyzen : 200 zal het de taak
2:yn van het meerdere of mindere oor-

deel dier onderwyzeren, om in de lei-

ding der jeugd hiervan , naar mate
van derzelver vermogens , zulk een
gebruik te maken, als best gefchikt zal

zyn , om hen aan den eenen kant te

leeren denken; en aan den anderen
kant den rpoed en den lust van ftom-
pere vernuften, die meer gefchikt zyn
om door te werken , dan om te redC'^,

neren y niet uit te blusfchen: — terwyl
het nochtans zyn post zal blyven, om
het oordeel en de vermogens van dc^

ze laatften, zooveel in hem is, te verr
beteren.

IV. Daar de hoofdverdeeling der
wiskunde zich tot drie takken bepaalt:
de reken- ftel" en meetkunst: blykt het,
dat zulk een werk, algemeen gemaakt
«n beoefend , al aanftonds voor een
groot gedeelte voldoen zal aan het
oogmerk der vraag. De rekenkunde
leerftellig te behandelen, is dezelve
wiskundig behandelen: — en hoemeef
zulk eene regelmatige en redenkundi-
ge bewerking algemeen was; hoemeer
reeds, met de daad, ware en goede
beoefenaren der wiskunde zouden ga-
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vonden worden: déwyl men niet zeg*
gen kan , dat haar werktuiglyk ge-
ceelte, als alleen onder de conftructie

behoorende , een' rang onder de on-
derdeelen der wiskundige wetenfchap-
pen verdiene.

V* Ik fpreek nu nog niet eens van
het algemeene nut, hetwelke eene
leerftellige rekenkunde, langs eenen wis-^

èundigen leiddraad, over alle rangen
van het menschdom verfpreiden isoude.

Ongelooflyk is het voordeel , hetwelke
de natuurkunde j fcheepvaarty boukunde,

en meenigvuldige andere kunflen en we-^

tenfcbappen y uit deze kundigheden er-

langen zullen : — men lette alleen op
het groote nut, dat hierdoor over den
koophandel verfpreidt zal worden: de-

"wyl eene redenkundige en leerftellige

aanleering der rekenkunst aanleiding zal

geven tot bewerkingen, waarin niet a^
leen het gezonde verftand deel neemt;
maar die daarboven, op alle compa-^

gnie- interest' en wisfelrekeningen , een
gemak, eene duidelykheid, kortheid,

en klaarheid , verfpreiden moeten

,

welken uit den aard en de natuur dier

bewerkingen vanzelve blyken zullen*

ik 2wyg van het licht, hetwelke de^e
kun?
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kundigheden dadelyk over de (lel-^ eit

meetkunde ztlvQ j en over alle de an-

dere gemengde wiskundige '^^i^n^chz'^

pen, verfpreiden; en hierdoor onmid-

lyk lust en gefchiktheid opwekken,
zullen, om die te beoefenen. Immei^:

VI. Eene zekere maat van be-

kwaamheid in de wiskundige rekenkuti^

dcy geeft eene onmidlyke aanleiding tot

A^ (lel- en meetkunst-, als zynde weten-

fchappen van denzelfden aard; allen

behoorende onder den rang der ^ix-

kunde. Het is onmooglyk, dat zulken j

welken het gelukt is eene hebïykheid

te verkrygen, om de rekenkunst 'wis^

kundig te behandelen i niet alleen ter-

ftond aanleiding tot de fiel- en theei^

kunst verkrygen zouden ; maar ook,
dat derzelvèr beoefening hun niet veel

gemaklyker zoude vallen- — zoo dat

het niet misfen zal, of -zulk eene beóe-i-

fening der rekenkunde Zd\ het getal vau
hen, die de wiskundige weituïch^i^^Qn,

beoefenen, aanmerklyk vermeerderen;
en deze in algemeenen trein zynde , mag
men met recht verwaehten, dat ook
de wiskundige natuurkunde het hoofd
zal opfteken. Waiineet het verftand

al vroeg aan betogen en het trek-

ken
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ten van llrenge gevolgen gewend is,

zal het (uit eigene verkiezing) dezen
weg boven den anderen (lellen : — het
^al m denzelven eene ftrengheid en on*
feilbaarheid vinden, welke niet anders
dan bekoorlyk kan zyn voor het ge-
zonde verftand: — en daar wy zoo dik-

malen gewaar worden, hoe bekrom-

f>en
's menfchen vermogens zyn , zul-

en wy (zoo dikwyls als wy, door het
algemeener in trein zyn eener wiskundi'-

ge natuurkunde j wiskundige waarheden
ontdekken , welken geen' minderen
grond hebben , dan die eener wis*

kundige zekerheid) onze kundigheden
langs dezen weg verkiezen uit te brei-

den: en zulk eene algemeene verkie-

zing kan niets anders uitwerken, dan
het algemeener in trein brengen der wis*

kundige wetenfchappen : — zynde de-

zen de eenigen, welker gebouw geftut

is door de prachtige zuilen van zeker-

beid en onfeilbaarheid.

VIL Eene der voornaamfte nuttig-

heden , welkeji^ zulk een werk zoude
yerfpreiden, is vooral gelegen in de
gefchiktheid, welke der beoefenende
jeugd al vroeg ten deel zoude vallen

,

$L\m regelmatig te denken; — het ver-

ftand
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(land, reeds in het begin, èene heb-
lykheid krygende om niets ter neder te

Hellen, dan het gene o/ betoogbaar is;

ofhY eene naaukeurige gevolgtrekking

uit bet vorige kan worden afgeleidt;

moet natuurlyker wys zelf leeren dea*
ken:— hierin [geholpen door de onder-
wyzers , welken altyd de verfchillendc

gefchiktheden in het oog moeten hou-
den , 2al het getal der zulken zeker
verminderen , welken (in gevorderden
leeftyd) thans maar al te veel tot het
beoefenen der wiskundige wetenfchap^
pen ongefchikt zyn geworden: — ea
dus zal die rede grootendeels ophou.^

den, welke wy, in ons tweede hoofii-

ftuk, als eene der voornaamften heb-t

ben opgegeven , waarom de wiskundige

wetenfchappen niet in zulk een' ai^
meenen trein zyn, als zy, tot vermeer-*
dering van het geluk en den welvaad;
der maatfchappy, behoorden te wezen*
VIIL Zulk eene leerwys, eens inge-

voerd, zal niet alleen die géfchiktheid
tot beoefening der wiskundige weten-
fchappen merklyk doen aanwakke-
ren; maar, voor zoover zy gefchikt
zal wezen ^ om den fchoolhouderen
eelven regelmatiger t« leeren denken^

en
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en bevatting te krygen van de wiskun*

dige rekenkunde, zal zy ook gefchikt

zyn, om de fcholen te verbeteren;
een meer redenkundig onderwys in te

voeren; en düs over het geheel zeer
veel toebrengen, om in de maatfchap-

py meerdere denkende wezens te

doen voortkomen.
IX. Door dit middel zal niet on-

voeglyk aan het oogmerk van de^ ge-
leerde vrageren voldaan worden:
~ dewyl men , veelal , om vefbete*'

ringen onder de gantfche maatfchap-*

py in te voeren, bedacht is op mid-
delen , welker omflachtigheid derzel-*

ver uitwerking onmooglyk maakt

;

daar integendeel dit middel zeer ge-
maklyk kan ter uitvoer gebracht wor-
den. Immers, wanneer zulk een kort
begrip allen fchoolhouderen in de han-
den word gegeven, zal hierdoor de
jeugd al vroeg gewoon gemaakt wor-
den aan wiskundige betogen: — men
^al derzelve heblykheid doen erlan-*

gen, om leerftellig en zooveel moge-
lyk afgetrokken te denken, en ftren-»

ge gevolgen te trekken ; , ja alverder

hierdoor, wanneer zy tot zekere jaren

gevorderd iS; gefchiktheid en lust ver-

kry-;
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krygen, om zich op de verdere ^/V-

kundige wetenfchappen toe te leggen:
tot welker beoefening, alsdan, de on-
derwyzers alle die hulpmiddelen en
maatregeien zullen kunnen en behoo-
ren by de hand te nemen , welken \vy

in ons vorig Hoofdftuk hebben opge-
geven.

X. Eindelyk: zulk eene uitgaaf ee-

ner wiskundige rekenkunde , den fchool-

houderen en leerlingen in handen ge-
geven; terwyl de eerften (het gene
men altyd in het oog moet houden)
fteeds bedacht zullen zyn , om het ge-
bruik daarvan naar de vermogens der
jonge lieden te fchikken; — zulk eene
uitgaaf, zeg ik, eener wiskundige re^

kenkunde, in algemeenen trein gebrêicbt ^

zal, zoo ik my niet bedrieg, geheel
voldoen aan het oogmerk der vraag.

De eerfte tak der wiskunde zal ter-

ftond beoefend worden; de jeugd zal

onmidlyke aanleiding verkrygen tot de
beoefening der overigen ; 'er zal eene
gefchiktheid geboren worden tot regel-

matig denken , betogen, en het trek-

ken van gevolgen ; welke , gevoegd by
de handleiding, die uit de beoefening
der wiskundige rekenkunde geboren is

,
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velen 2:al doen belust ^yn , om de
hoogere ïy/V>&«tó/^^ wetenfchappen, en
in het byzonder de natuurkunde (om
nu alleen daarvan te fpreken), zoo te

beoefenen, dat derzelver wetten niet

louter gefchiedkundig gekend, en niet

alleen de redenen van dezelve ver^

klaard worden; maar ook, dat het
voornaamde is , en 't gene het eigen-

lyke kenmerk der natuurkunde uit-

maakt , dat almede derzelver hoe-
grootheden wiskundig bepaald en be-

toogd worden.
> Geen weg konde 'er, myn's bedun-
kens , bedacht worden , om ook beter

te voldoen aan dat gedeelte der vraag,

het welke de gefchiktfte middelen voor
minvermogenden vordert. Alle jon-

gelingen gaan ten minden fchool

:

hoeveel meer kundige werklieden
ftaan wy te wachten, zoo zy alvroeg

der wkkundige wetenfchappen als in-

geleidt, by het oefenen van hun be-

roep gelegenheid zullen hebben, om
hunnen fmaak te voldoen? en fchoon wy
boven reeds gezien hebben , dat tot

inftandhouding van de orde der maat-

fchappy, het grootfte gedeelte ge-

ichikt is om te werken; zoo hebben
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wy ook tevens aangemerkt, dat het

van belang ware om middelen uit te

denken, die de beoefening der wis-

kundige wetenfchappen in aigememer^

trein brachten: terwyPeraltyd genoeg
wcrktuiglyke, logge, en ilompere ver-

nuften zullen pverblyven , op welken
zelfs de best uitgedachte middelen,
hoegenaamd, geen' vat zullen hebben.
Daar ik dan, om alle de gemelde

redenen , voor my zelve overtuigd
ben van het nut, dat ^er gelegen zoudse

zyn in de uitgaaf van een kort begrip
der wiskundige rekenkunde-, en dat der-

zelver beoefening^ (fchoon zeker op
eene zeer eenvoudige wys) aan het
oogmerk der geleerde vrageren vol-

doen zoude: zoo zal ik, ter betere uit-

breiding , en klaardere voorftelling van
myne gedachten, eene zeer korte fchets

hierbyvoegen , volgens welke ik oor-
deele, dat zulk een kort begrip be-
hoorde te zyn ingericht [öf]: waardoor
ik niet twyfel, of deszelfs algemeen
doorgaande nuttigheid zal , zoowel als

deszelfs onmidlyke betrekking op de
I 2 voor-

[J] Door het opgeven van die fchets kan deze Ver-
handeling by fommigen voorkomen , al« iu waardig-

:: / . > hèid
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voorgeftelde vraag , nog duidelyker
blyken.

Alleen merken wy vooraf aan: dat

wy zeer wel zouden hebben kunnen
opgeven fommige plannen van publi-

ke inflellingen en openbare leerfcholen,

volgens welken de eerzucht der jonge
lieden kende worden opgewekt: -—

waardoor misfchien te weeg zoude
gebracht worden, dat het onderwys
dier wetenfchappen algemeener werd;
zonder dat nog hieruit volgen zou-

de, dat daarom derzelver kundig-
he-

heid van onderwerp gedaald: daar ik afzonderlyk

van de ftel- en meetkunde , zoowel als van de wis-

kundige natuurkunde gehandeld, en by gelegenheid

fomwylen gewag heb moeten maken van herehenin-

fen ^ die tot de moeilykfle gedeelten der wiskunde
etreklyk zyn; terwyl ik, door het voordragen eener

(fchoon wiskundige) rekenkunde ^ met de behande-

ling van het laagfte gedeelte der wiskundige weten-
fchappen fchyn.te eindigen. Het is zoo! ik kan d(*

aanmerking niet uit den weg ruimen, en alleen ant-

woorden, dat de natuur der zaken deze orde ge-

eischt hebbe. Ik moest van byzondere middelen fpre-

ken , eer ik een algemeen middel opgaf, het gene tot

de beantwoording der vraag meer byzonder betrek-

iyk is. Voords wil ik my getroosten met devergely-

kende overweging : dat een houmeester , na de

'fchoonheden van een prachtig ^^Z'özw te hebben doen

opmerken , zich zeerwei bezig moge honden met de

befchouwing van de natuur en de eigenfchappen der

houftof; aan welker volkomene kundigheden het ge-

bouw zelve zyne pracht en fchoonheidverfchuldigd is

{
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heden wierden uitgebreidt: — maar,
behalven dat dergelyke inftellihgen al-

tyd van het eigendunkelyke oordeel der
ontwerperen afhangt; en de waereld
als overflroomd word met dergelyke
plannen , die men byna nooit in ftand

ziet gebracht: 200 begrepen wy, dat het
eenvoudigfte middel alleszins het ver-

kieslykfte zy ; vooral zulk een, datter-

Ilond ingevoerd, en door elk zich ten
nutte gemaakt kan worden : te meer
daar wy oordeelen zulk een middel al-

lermeest belangryktezyn, 'twelke met
vrucht in alle onderwys, zoowel in

openbare leerfcholen, als publikeinOidr

lingen, en private opvoeding kan te

pas komen. Daarom drongen wy aan
op eene algemeene invoering van het
beoefenen eener Uüiskundige rekenkunde y
en het opftellen en algemeen maken
van een kort begrip derzelve: waarom
wy , om ons oogmerk nog duidelyker
voor te ftellen , hier eene korte fchets

van dezelve byvoegen : welke schets,
fchoon zy op zich zelve volkomen is,

als bevattende de voordellen van al-

le de bewerkingen, (die zelfs in de
uitgebreidfte rekenkundige werken, en
inzonderheid in de twee deelen van

I 3 \VIL-
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WILLEM BARTJENS voorkomcn) noch-
tans aanhoudend behoort aangemerkt
te v^rden als eene fchets: welke, 2:00

zyniet uitgebreidt, uitgewerkt, en op-
gehelderd word door de vereischte

voorbeelden , duister zoude blyven
voor leerlingen; en alleen dienen kan
vooreene zeer kleine proeve, volgens
welker (of wel dergelyken) leiddraad

2;oodanig een kort begrip zoude be-
hoorente worden opgefteld: — waar-
op wy ook, met nog eenige weinige
woorden , na het opgeven dezer fchets

,

2ullen aandringen.

Om aan eeneftrenge leerftellige orde
te voldoen, zoude men moeten begin-

nen met het opgeven van denkbeelden
en daaruit voortkomende bepalingen:

welken, wel is waar, volgens een' or-

denlyken leiddraad behooren vooraf te

gaan; doch die te afgetrokken zyn om
daarmede te beginnen: en daarom, op
hunnen tyd, naar gelang der vorderin-

gen en vatbaarheden , kunnen onder-

wezen worden. De opfteller eener
WISKUNDIGE rekenkunde zoude deze
bepalingen, by wyze van inleiding,

die eerst word overgeflagen , kun-

nen opgeven: zoowel om te voldoert

aan
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aan de ftrengheid der orde, als aan de
zuiverheid der denkbeelden. Hiertoe

behoort de bepaling der wiskunde ^ als

eene wetenfchap der grootheden , en der

bepaling van de grootheden zelven ; ook
hoe dezelven door de wiskunde op drie

verfchillende wyzen befchoud worden:
eerst in 't algemeen door de stelkun-
T>K; voorts, met betrekking op derzeL-

ver nieenigtej door de rekenkunde; en
eindelyk,met opzicht op derzelver^//?3^r

tingen^ door de meetkunde: ~ denk-
beelden , welke allen op eene duidely^

ke wys behooren te worden uitgebreidt.

Wanneer men dan, door middel der
rekenkunde, eene meenigte van groothe-
den zal bepalen en vergelyken, be-
hoort men eene vastgeftelde maat te

hebben: deze is de eenheid. Zoo dra
men de waarde der eenheid kent, be-
hoeft men dezelve flechts te tellen, om
de waarde der meenigte te weten, die
eene verzameling van zulke eenheden
is. De bepaling van de meenigte dier

eenheden is het getal, 't welke altyd
eenheden van hetzelfde foort uitdrukt:
doch, dewyl de eenheid indedaad in

deelen gefplitst kan worden, welken,
wanneer zy even groot zyn^ aliquote

I 4 dce-
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deelen der eenheid genoemd worden

,

200 word een getal, 't welke eene me^-
nigte eenheden en daar boven nog ali-

quote deelen der eenheid; ofwel alleen

üliqiwte deelen der eenheid aanduidt,

een gebroken getal genoemd

:

d. i. dat door geene eenheid word vol-

gemaakt, of waarin de eenheden niet

opgaan: 't gene de natuur uitmaakt,

en het juiste denkbeeld uitdrukt, van
een gebroken getal.

Na aldus aan de leerftellige orde,
door het voofafzenden dezer bepalin-

gen, voldaan te hebben, kan het

werk zelve beginnen: waarin alle ge-

melde afgetrókkene denkbeelden ach-

terweeg gelaten worden, en waar
men gemakshalve de rekenkunde be-

paalt, als „ eene kunst, welke de eigen-

„ fchappen der getallen onderzoekt

,

5, en dezen met eikanderen vergelykt";
om vervolgens terftond tot de nume-
ratio (telling) over te gaan.

De numeratio (telling) bepaalt het
getal: d. i. zy bepaalt de hoeveelheid
der eenheden, welken zich in eene
meenigte bevinden. Dit doet zy door
middel vannegen getalmerken: welken

eerst behooren voorgefteld; en daarna

aan-
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aangewezen te worden , hoe dezelven

moeten worden opgezet. Hoe na-

menlyk, de negen getalmerken door-,

geloopen zynde, het eerfte getal , dat 'er

ontbreekt, de tien is: dat men derhal-

ven , om het tienvoudige van de een-

heid te hebben, wederom van voren af

begint, met i. en achter dezelve eene
o. om dus het tweevoud dezes te heb-
ben 20. het negenvoud 90 — dat dan!

weer tien tienden, dat is honderd, 't

eerst ontbreekt: waarom men zich van
eene tweede nul bedient, 100. waar-
van het tweevoud 200. is, enz. Zoo
klimt men gedurig op, door het by-
voegen van eene o. voor elk tienvoud:

tienmaal honderd duizend noemt
men eenmUlioen: 10,00,000. zoo druk-
ken zeven getalmerken een millioen

uit. Die eerst 10. dan 100. 1000»

10,000. 100,000. en eindelyk tienmaal
honderd duizendmaal (10,00,000) ge-
nomen, alsdan een ^////Oê'/ï heeten: met
zes nullen derhalven vermeerderd, zal

het dertiende getalmerk(van derechter-
naar de linkerband geteld) een billioen

zyn: — 'tgene wederom een millioen-

maal genomen , een trilUoen maakt : dat

door het negentiende getalmerk word
I 5 Wt-
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uitgedrukt : — en met deze op dezelf-

de wys voortgaande , zal het vyfentwin-

tigfte een quadrilUoen aanduiden: enz,

Eenige getalmerken naast eikande-

ren itaande, beduidt de eerflede^^/;/?^-'

den; de tweede naar de linkerhand tie-

nen; de derde honderden; de vierde

duizenden enz. en , fchoon de nul gee-

ne waarde aanduidt; zal zy evenwel,
tusfchen of achter eenige getalmerken

geplaatst zynde, van groot belang we-
zen: want, terwylzy aanduidt, dat 'er

geene eenheden van dien rang zyn,
waarin zy (laat; duidt zy tevens aan,

dat de eerstvolgende linkfchefy/dT tien-

maal meer waard is , dan deze zoude
geweest zyn , indien zy op de plaats der

nul geftaan had. Door middel van de-

ze voorgeflelde, en met verfcheidene

voorbeelden opgehelderde kundighe-

den, kan men een getal uitfpreken,

hoe groot het zy : door namelyk de ge-

tallen drie en drie van de rechter- naar

de linkerhand af te deelen , en op het

zevende linkfche één ftip te zetten , ter

aanwyzing van de millioenen ; op het

dertiende twee flippen , voor de billioe-

iien; op ]xzt negentiende drie, voorde
tril-
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triïJioenen'^ zoo op het vyfentwintigfte

vier flippen : enz.

Deze is de wys , waarop de meenig-
te der eenheden geteld: en, uitge-

drukt zynde, bevonden v/ordqn dit of
dat getal uit te maken.
De manier, waarop de gebrokens ge-

fchreven worden, verfchiit niet veel van
deze. Het denkbeeld van de natuur
der breuken, hierboven opgegeven,
word eenvoudiger gemaakt door te zeg-
gen : zulke aan eikanderen gelyk zynde
deelen, waarin de eenheid onderfteld
word gedeeld te zyn , worden de ali'^

qtmifche deelen der eenheid genoemd:
^q\j dat de eenheid in zeven gelyke
deelen gedeeld is, dan kent men de
waarde van ieder zevende deel, om
dat men de waarde der eenheid kent:
de 7. derhalven noemt de meenigte
der aUquote deelen , waar in de een-
heid gedeeld is, en word daarom noe*

mer geheeten. Wanneer men zeven
zulke aUquote deelen heeft, zoo heefc
men de eenheid. Men kan ook meer
dan zeven zevende deelen der eenheid
hebben: en in dit geval is het gebro-
ken getal grooter dan de eenheid;
(wanneer het eene oneigenlyh breuk

heet;)
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heet:) of ook minder dan 2:even zeven-
de deelen der eenheid, en dan is het
gebroken getal kleiner dan de een-

heid: men telt dan, hoeveel zevende
deelen der eenheid men heeft, en het

getal , het welke de meenigte der zeven-
de deelen bepaalt, word daarom tel-

Ier genaamd. Men fchryft den teller

boven den noemer met eene lyn tus-

fchen beiden : een gebroken getal klei-

ner dan de eenheid is by voorbeeld |

;

en een getal grooter dan de eenheid
is?, gelyk aan één geheel en|, het

welk men anders fchryft i}.

De getallen kunnen met eikanderen
vergeleken worden ; en , uit de verge-

lyking van twee getallen, word een
derde geboren.
Deze vergelyking gefchiedt op

tweederlei manieren : een getal kan
met een ander getal vermeerderd;
€1*1 het kan ook door een ander ge-

tal verminderd worden.
Het eerfte gefchiedt, wanneer getal-

len die niet vereenigd zyn by eikan-

deren gevoegd worden: dit word addh

tio (vergaring) genoemd ; en 't getal

,

\ welke de by eikanderen gevoegde

getallen uitdrukt, heet der^elver/öw.
Het
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Het tweede gefchiedt, wanneer getal-

len die vereenigd zyn , of als zoodanig
vooronderfteld worden,van eikanderen
worden getrokken: deze bewerking
htQt Jubtractio (aftrekking); enhetver-
fchil of onderfcheid der twee getallen,

(dat is, hoeveel het eene grooter zy
dan het andere,) is juist dat gene,
het welke na de gedane aftrekking

overblyft: dat daarom ook het over"

fcbot (of de rest) genoemd word.
Om deze' bewerkingen leeritellig te

voltooijen , en het verftand aan eene
firicte en oordeelkundige bewerking
te gewennen , behoort men altyd op
de volgende wys te werk te gaan.

1. Zoo 'er bekende, gegevene, of
vooronderftelde waarheden zyn, wel-

ker kundigheid tot het begrip, de be-

werking, of het betoog des voorftels,

vereischt word; fielt men dezen eerst

ter neder: dit heet hypotbefts (onder-
ftelling).

2. Men moet het gevraagde voor-
ftellen: of inde gedaante van een al-

gemeen VOORSTEL {propojitio) ; OF m
Hie van een voordel , dat aan zekere
voorwaarden verbonden is, leerstuk

{pï theonma) geheeten; of eindelyk
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ih die, welke eene bewerking eischt,

om het gevraagde te vinden: dit heet
VRAJGSTUK {problema) : — deze laat-

fte manier komt in de rekenkmide
het meest te pas.

3. De;zc bewerking moet zoowel
beredenerend , als werktuiglyk (dat is

door getalmerken) uitgevoerd wor-
den : dit gedeelte heet conftructio (be-

werking).
Daarna moet men betogen, dat de-

ze werking volkomen voldoe aan het
voorgeftelde. Dit gefchiedt op twee
manieren: eerst voor de zintuigen;

dit heet de proef: en daarna door de
gezonde reden; dit heet demonflratio

(bewys). Men moet dan

4. door de proef: en

5. door de demonflratie^ betogen, dat

de conllructie volkomen aan het ge-
vraagde voldoet: en

6. uit het bewezene alle die gevoU

^^^ trekken , welken regelmatig daar-

uit kunnen worden afgeleidt.

Het gebeurt eindelyk niet zelden,
dat 'er, tot meerdere duidelykheid ,

beredeneerde verklaringen of ophel-

deringen te pas komen : die korte uit-

leggim (fchoUum) genoemd worden.

L VRAAG-.
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Ie VRAAGSTÜK^
„ Getallen , welker eenheden de-

„ zelfde waarde hebben, by elkan-

^y deren te voegen, oi t^ adderen'''

?

In de uitbreiding dezer fchets zal

men de wys, waarop de additie be-

hoort te gefchieden , beredenerend
opgeven , en met getalmerken uitvoe-

ren; daarna de proef nemen, door de
optelling van boven naar beneden: de
demonflratie kan wyders op de volgen-
de manier worden uitgedrukt.

DEMONSTRATIE.
Dat alle de eenheden in de fom

zyn opgefloten, blykt van zelve : de-

wyl men ze allen geteld heeft, zonder
cene daarvan over te flaan.

Dat de telling goed verricht zy, blykt
daaruit : dat men aan derzelver wet-
ten voldaan heeft, door de rangea
onder eikanderen te houden; en de
tienen van eiken rang, indennaast-
linkfchen rang over te brengen.
Dat eindelyk de fom van het ge-

heel alle de eenheden uitdrukke: blykt
uit het algemeen aangenomen en vast*

ftaand
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ftaand axioma (grondbeginfel) : het ge-
heel is gelyk aan al zyne deelen faam-
genomen.

GEVOLG.
Op dezelfde wys kunnen de gebro-

kens, die denzelfden noemer hebben,
by eikanderen worden gevoegd ; dewyl
derzelver tellers als gelykfoorcige een-

heden worden aangemerkt : 't gene
voor het oog door voorbeelden kan
worden aangetoond.

Na eene genoegfame meenigte van
fommen ter beoefening opgegeven
'en bewerkt te hebben, gaat men over
tot het

Ile VRAAGSTUK.
;, Het verfchil van twee getallen te

'5, vinden; of, wRt 'cv overfcbiete ^ wan-

„ neer het grootfte verminderd word
5, door aftrekking van het kleinfte"?

Na de conjlructie der fubtractie

naauwkeurig opgegeven te hebben,
met achtneming op de rangen der ge-

tallen; op de manier waarop men te

>verk moet gaan, wanneer zich in

hei;
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het bovenfte ' getal een kleiner getal-

merk of eeae nul bevindt; met de by-
gevoegde reden van het zoogenaamde
feefjen :— na deze conflructie , door getale

merken uitgevoerd, en door de proef,

die met de ö^ö^/V/> gefchiedt., betoogd tQ

hebben : kan men laten volgen deze

DEMONSTRATIE.
. Dat het onderfte getal de rneenig-^

te der eenheden uitdrukt, welken
in het grootfte meerder zyn, dan iii

het kleinfte: blykt daaruit, dat het

gevormd word door het overfchot yaii
eenheden, welken in lederen rang vaii

het grootfte meer waren, dan in den-
2:elfclen rang van het minfte.

Uit deze bewerking kunnen gevol-?

gen getrokken worden, betreklyk op
de fubtractie der gebrokens. Men
kan ook het fcbolium der pojïtive en
negatwe grootheden daarop bouwen.
Na een genoegfaam getal voorbeel-

den ter bewerking en beoefening te

hebben opgegeven; en dus die twee
algemeene bewerkingen afgedaan tö
hebben, waardoor een getal vermeer-
derd en verminderd word: zal men
fr. ]D^U, 'K over-
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overgaan tot de twee andere manieren
van additie en fubtractie: — men zal na-
menlyk doen zien , dat de multipUcatiè

niets anders is dan eene kunstbewer-^
king, uitgevonden om de additie te

verkorten; dewyl het5:eermoeilykzyri
zoude, om hetzelfde getal, wanneermen
het zeer dikwyls by zichzelve adderen

moest, zooveelmalen onder elkander
te zetten: men zal dan leerftellig aan-
toonen, dsitdemaltiplicatie eene bewer-
king is, waardoor men hetzelfde getal

verfcheide malen met zichzelve ad^

deert:— men geeft de kunsttermen op;
en men doet by eene regelmatige ge-
volgtrekking zien, dat de multipUcatiè

etn product (uitkomst) geeft, gelykaati

het multiplicandum f zoo dikwyls ge-

nomen, als ^er eenheden in den muh
tipUcator zyn.

Ille VRAAGSTUK.

5, Een getal by zichzelve te adderen,

5, doormiddel van die bewerking, wei-

j, ke men multipUcatiè noemt".
Tot gemak der betogen deelt meii

dit voorftel in verfcheide gevallen.

ï^ GE-
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.
ie GEVAL. ïlct miihlpJicandum en dé^

tnuUiplicator beftaaii; eljc maar uit. één,-

gecalmerk.

Men geeft de manieTöp^ naar y/t\k6

de fom word opgezet: en men toont^

dat hiet niets anders te doen zoude val-

len, dan het bovenfte zoo dikmalerlr

by zichzelve te adderen ^ als 'er een-:

heden ïn dtn multiplicator zyn; doch.

dat men, ter bekorting , door middel-

van zulk eene additiej eetie tafel hebbö
opgefteld, waarin alle de mogelyke ge»;

Vallen zyn voorgefteld , waarin twee ge-

tallen met elkander vermeenigvuldigd
worden: zoodat men in dit geval niets,

te doen hebbe, dan zich van die tafel ^

bevorens in het geheugen geprent^

te bedienen: terwyl de proef en de-^

tnonjlratie^ en derhalve het gantfchft

betoog , op gemelde additie berust^riin

2- GEVAL* Ëen van beide di? gö-^

tallen beftaat uit één getalmerk, enheÊ
andere uit meer dan één getalm.érk.

De cofiflructie opgegeven en uitge-

voerd zynde, met in achtneming van
de overbrenging der rangen, zoo heg

product meer dan negen is: blyft de
proef, in dit en in alle de volgende

Ka ge*



1 4^ A: van SQLINGEN , ANTWOOUD

gevallen, dezelfde als in het eerfte ge*
yal: terwyl men kan laten volgen deze

DEMONSTRATIE.
Het geheel van het muUipIicandum

IS gelyk aan al zyne deelen faamgeno-
men: maar men heeft elk deel zoo
dikmalen by zichzelve geaddeerd

,

als ^er eenheden in den muhiplicator

waren : dus heeft riien zooveelmalen
het gantlche multipUcandum genomen.-

- :3^. GEVAL, Beiden , zoo multipUcan-^

'3um als muhiplicator , h^hhcn meer dan
één getalmerk.
Na opgegeven te hebben , hoe men

met de eenheden van eiken rang in

étn muhiplicator te werk ga; hoe
men de verfchiüende producien van
eiken rang ook in byzondere rangen
plaatfe'> en vervolgens ^^^^r^: volgt de

\Ue monstrj mEt
'Kik product dmkt het muhiplicandurTJ

tiit, zöo dikwyls by zichzelve gead-

deerd , als 'er eenheden van dien by-

izonderen rang in den multipiicator

'4j .' wa^:-^^^)
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waren: zoodat alle de. productenhy dk'
^ anderen geaddeerd de. fo_m geven van
het geheele 'product. riny v

4^. GEVAL, Wanneer het laatftè gé-
talmerk, of eenigen der laatfte getal-

merken, van den multiplicator oi v^fi

het multipUcandum , nullen zyn.

JVÏen wyst aan , hoe men, in de be-

werking, de nullen geheel achterwe-
gelate, en achter hét aldus bekomene
product , zoovele nullen te plaatfen heb-
be, als 'er achter den muitiplicator of
achter het multipUcandum (tonden.

DEMONSTRATIE.
De nullen , op zichzelven geenbaar-

de aanduidende, drukten alleen den
rang uit der vorige linkfche getalmer-
ken : men heeft dan getalmerken ver-

meenigvuldigd van zulk een' rang, als

de nullen aanduiden; — maar in hec
product worden diezelfde rangen aange-
duidt, door dezelfde nullen te plaat-

fen : dus is het gantfche multipUcandum
zoo dikmalen by zichzelve geaddeerd

,

als 'er eenheden in den muitiplicator,

'W^ven.

K 3 S: GE-
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5^. GEVAL. Wanneer het laatfte ge-
talmerk, of eenige der laatlle getalmer*»-

Jccn , beiden van muItipUcator en multi^

fUcandüm , nullen zyn.

Men toont, hoe men in de bewerking
de nullen eerst vermme enz. en laat

.volgen deze

DEMONSTRATIE.
De nullen van het muïtiplicandum eft

Van den muUiplicator toonen de ran-
gen aan der eenheden die men be^
.werkt heeft.

Om nu in het product eenheden te

erlangen van dienzelfden rang als men
bewerkt heeft, behooren die rangen
te worden uitgedrukt.

Maar elke nul duidt een' rang aari

der bewerkte eenheden : derhalve
moeten 'er zoo vele nullen, als 'er

^chtcv het muhlpllcandum en achter den
fnultiplicator ftaan, famen achter bet
fro4uct gevoegd worden.

Na wederom een genoegfaam ge^

tal voorbeelden ter beoefening en be-

werking te hebben opgegeven: gaat

iïien pver tot de andere manier; waar-



OVER DE WIS- NAT. EN TEEKENK, I51

op een getal kan verminderd worden.
Men zaI namenlyk doen zien: dat de
natuur der divijte hierin befta, om
hetzelfde getal verfcheide malen van
een ander getal af te trejcken: doch
dat men, om de grootheid dezer be-

werking te verminderen , eene andere
manier uitgedacht heeft , waardoor
die meenigvuldige aftrekkingen merk-
lyk bekort worden.
De natuur der dhi/te doet zien , welk

jde uitflagvan derzelver bewerking zy:

namenlyk, zoo dikmaal men hetzelf-

jde getal van een ander heeft afge-

trokken , zoo dikmaal word het daar-

in vervat: derhalve, na de beteekenis

der kunsttermen te hebben opgegeven,
moet het blyken, dat de quotiënt zoo
dikmalen in" het dividendum vervat is,

als 'er eenheden in den divifor zyn.

IV^. VRAAGSTUK,

Jj Aan te wyzen, hoe dikwyls een

i, getal van een ander kan woraen af-

>> getrokken ; of een getal verfcheide

py malen van een ander af te trekken:

„ door middel van die bewerking, wel*

I, ke men divi^e noemt''?

K 4 I^. GE*
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i^ GEVAL. Wanneer óq divifor en
het dividendum elk maar één getalmerk
hebben.
Men toont hoe men in de multipli-*

catie een getal zoekt, dat met den divi"

Jor vermeenigvuldigd gelyk zoude zyn
aan het dividendum ; en men zegt dat

dit de quotiënt is.

DEMONSTRATIE.
Dewyl de ^f/öf/V/2/ aanduidt, ho.eveel-

malen de divifor in het dividendum ver-

vat is; zoo moet de divifor zooveel-
malen genomen, als de quotiënt aan-

duidt^ gelyk zyn aan het dividendum.

GEVOLG.

Hieruit volgt, dat de proef eener
goede divijie is. ÓQ, gelykheid van het
dividendum aan het product van den di-

Vifor met den quotiënt.

T', GEVAL. Wanneer beiden, ZOO J/Vi*-

for als dividendum i ofwel het dividendum

alleen, meer dan één getalmerk heeft.

Men geeft de bewerking leerftellig

pp^ ?u men voert die uit voor het oog:
met
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met in achtneming van de verfchillen-

de afperkingen der eerfte getalmer^

ken , naar gelang die van het dividendum

grooter of kleiner zyn, dan die van
den divifor: tevens aanduidende, hoe
men elk getalmerk van den quotiënt

vinde; door een getal te zoeken, dat
gemultipliceerd met den divifor \ naast

by het afgeperkte getal van het divi'

dendum kome; en men eindelyk door
meenigvuldige aftrekkingen den gant-,

fchen ^wö^/Vwr bekome.
Men neemt de proef als ge^zegd is:

en men Iaat volgen deze

DEMONSTRATIE. \

Deze bewerking is geene andere, dart

die, waarin ik den ^i^yi/or telkens één^

maal van het dividendum aftrek: zy is al-

leen verkort: — want , in plaats van den
divifor telkens éénmaal af te trekken

,

zoo trek ik hem nu telkens meenigmai^

len van het dividendum ; en wei zoo
meenigmaal tot dat hy van het dividen*

dum niet meer kan worden afgetrok-
ken: «— maar deze meenigmalige af-

trekkingen zyn niet dan verfcheide een-^

malige aftrekkingen faamgenomen:
K 5 Pus
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Dus heb ik, fchoon op eene verkorte
jnanier , hetzelfde gedaan , als of ik
den divifor telkens éénmaal van hec
dmidendum had afgetrokken.

Uit dit voordel kunnen verfcheide ge*^

volgen worden afgeleidt: zoo met be-

trekking op de meenigte van getalm er-
3cen ïnaQn quotiënt \ de proeve der mul-

fiplicatie : als op de verfchillende verkor-
tingen, waarvoor de divijie vatbaar is,

wanneer .namelyk, zoo wel in den divifor

als httdividendum , ofin een van beiden

,

de achterfle getalmerken nullen zyn.

Wanneer de divifor in het dividen*

'dum niet opgaat, zoo houdt men ali^

quotifcbe deelen over van zulke een-
heden , welken in den quotiënt worden
uitgedrukt; en men verkrygt, volgens
het boven opgegeveng, eene breuk.

Na dan alvorens eene genoegfame
fneenigte voorbeelden te hebben op-
gegeven van de ///Vf/?^; volgen in de or-

de eenige theor£mata over de eenzelvige

heid van breuken, die op verfchillen-

lende wyzen worden uitgedrukt: meC
aanduiding der reden, waarom zulke

breuken^ van verfchillende uitdrukkin-
gen
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gen, waarlyk dezelfde getallen ^yn;
op de waarheid van welke theorema*

Ja de mogelykheid berust van breu-

ken te verkleinen: welke bewerking
in kleine breuken sjeer gemaklyk ge-

fchiedt,om dat men welhaast een getal

vindt, dat beiden noemer en teller gt^
lyklyk deelt: — maar de^e bewerking
gefchiedt niet zoo oogenbliklyk en ge-
maklyk, wanneer de breuk groot is;

€n dewyl het , evenwel , in de rekenkunde
van een uitftekend gewicht is om breu-
ken zoo veel mogelyk te verkleinen

,

naardien men alsdan zoo veel minder
getalmerken met eikanderen behoeft te

vergelyken : zoo is het van belang , dat
men een' algemeenen regel hebbe uit-

gedacht, om den gemeenen , en wel den
grootften, deeler van teller en noemer
ite vinden. -

V^ VRAAGSTUK.
;, Den grootften deeler te vinden

j

J, die aan twee getallen gemeen is'\

Deel het grootere getal door het klei*

nere: en, zoo 'er iets overfchiet, deel
daardoor den voorgaanden deeler; we-
jierom iets overfcbietende , deel altoos

4001?
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^oor het laatfte overfchot deti even-
^voorgaanden deeler, en vervolg zulks

zoolang, tot dat de deeling eindelyk
effen opga , al ware het door de één-
heid: — alsdan is de laatfte deeler het
grootfte getal, door 't welke, 200 tel-

ler als noemer, juist deelbaar zyn [ej.

DEMONSTRATIE.
Dewyl de multipUcatie niets anders

is, dan eene meermalen herhaalde ad-

ditie van 't zelfde getal by zichzelve:

200 volgt hieruit, d^tzok^v deeltal ^ dat
door ^^n' deeler deelbaar is, door dien
deeler deelbaar blyve, hoe dikmalen
ook dat deeltal genomen word : daar-

om zal de onderfte deeler^ die bevon-
den is het onderfte deeltal te deelen,
ook het vorige deeltal deelen; dewyl
dat vorige deeltal niets anders is dan
het qnderfte deeltal ^ eenigemalen (of één-

maal) ^^«ö;^^;^, met byvoeging van het

,pverfchot\ — maar het overfchot was
gelyk aan den onderften deeler zelve ;

derhalven deelt de onderfte ^^^-/^r, ook
in den voorgaandenregel,feet J^^//^/, den

dee-i

\e\ Verhandelingen van het zeeuwsche genoot-
schap, /. Deel ^ bladz. 307,
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deekr en h.et overfchot. Deze redenv:

kaveling nu kan op alle de regels wori
den toegepast; en daarom is deondeif-j-

ÜQ defier de deeler van allen.

Kopens de mooglykheid om breu-

ken' te verkleinen , zal men opgeven
de natuur der onderlinge en volflrek*

te prim- of eerfte getallen (van wel-

ken men de eerstgemelden ook on^

derling onverkleinbaar kan noemen:)
dewyl breuken, die uit dezen be-

ftaan nimmer kunnen verkleind wor-
den: r* dat de eerden geen' anderert

onderiingen deeler dan de éénheid heb-^

ben; dat de laatften nimmer door eenig

getal dan door de éénheid of zichzelve

kunnen gedeeld worden : - dat men nog
geen' regel hebbe uitgevonden om de
wljlrekte primgetallen dadelyk te be-
palen , dewyl men niet geflaagd is om
eenige maat van derzelver onderlinge,

betrekkingen te ontdekken: — dat mea
dus niet anders kan doen, dan zoeken

welken de getallen zyn, die volftrekt

geen' anderen deeler hebben dan de een-
heid:- doch dat men, om te zien ofbreu-
ken kunnen verkleind worden, (dat is,

om te weten, of twee getallen ookö«-
derling door- denzelfden deeler kunnen

ge;



t^8 A. VANSOLÏNOEN, ANTWOORD

gedeeld' wCiQ'den) eene doorgaa^ide
kunstbewerking uitgedacht heeft, wel-
ke beftaat in h^t vinden van alle de
inooglyke d^eiers van een getal. Wan**
Beer men dan alle de mooglyke dee-
lers van het grootfte gevonden heeft ;^

en het kleinfte getal dier breuk onder
alle die mooglyke deelers niet gevon*;
den word: dan is d^ breuk niet ver-

klein-

f/} Offdioon. men , door middel der hewerking in.

de oplosfing van. dk vraagstuk voorgeileld , alle de
inooglyke deelers . van een getal .vinden kan : zoude'
-echter de groote moeite , die door verfcheidem alen her*^

haalde deelrngen van een getal verwekt word, mer-i

kelyk verminderen^ indien de rekenkundigen vobrzieil

Waren van tafeleii dtv vvAmgetallen
^^

d\€ op zulle

éene 'rnanier behoorden te zyn toebereidt, als tot nog
toe door niemand in 't licht gegeven is. Daar het

namenlyk een vry lastig en vervelend werk is , out
(voor zeer groote getallen van eenige duizenden) doof
toetfen en' zoeken op te fporen , of een gegeven ge-

tal een prim- dan wel een faamgefteld gci^X zy? eii

zoo het faamgelteld is, welke deszelfs eerfle dèelers

zyn? (welke vraag nochtans, in de rekenkunde^
zeer dikwyls voorkomt;) zoo hebben fommigen zich
onledig gehouden ^ om hiertoe opzetlyk tafels te be-
reiden. THOB'f. öRAiS^CKER hccft, achtcr zyne Engeh
fihe vertaling dtv Algebra van rhónius , gedrukt tö

Londen ió68. in 4°. zoodanige tafels geplaatst I

doch, behalven dat hy van de laam gefielde getallen

alleen de kleinfte deelers , en niet tevens de grootflen^

aangewezen hebbe , is het gebruik dier tafelen moei-

lyk, wegens de druk- en rekenkundige feilen, die in

vry groot aantal daarin gevonden worden, -^ Doof
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kleinbaar; en de beide getallen zyxi

onderlinge ptimgetallen,

VI^ VRAAGSTUK;

;/ Alle de mooglyke deelers van ceu

?> getal [ƒ ] te vinden". i

Na de bewerking te hebben opge-
geven, hoe men namenlyk i^ hec

gei

ï
'.-" _

. '_i

de uitvoerige Tafelen Van de ondeelhaate of prim-ge^
tallen van i. tot 400000. van a. f. marci, Amfi*
1772. inS*'. , word men wel onderricht, datdeoverge-

flagene getallen allen faamgeflelde zyn : maar 'er word
in 't geheel geen gewag gemaakt, door welke getal-

len die zouden deelbaar wezen 5 zoodat mcli , wanneer
het op de vinding der deelers aankomt ^ van nieu\\f^

aan 't werk moet. ......
De ari)eid dierhalve van }•"wolfram, ini zyne

proeve van een Tafel ter omledigjng der getallen^

(zie Verh, der holl. maatsch. IL D, bladz. 6212)

xoude belangryker en nuttiger zyn : hoezeer ook al*

daar Hechte de kleinfte deeler word opgegeven ; eii

ook in de fchikking der tafelen zelven verbetering

zoude kuiitïen vallen: zoo dezelve zich hooger daï^

tot het gering getal van 6000, had uitgeftrekt. :

De tafels integendeel die ten algemeenen behoe-
ve der rekenkundigen zouden behooren te wordea
faamgefteld, zoo zy in het toetfcn en zoeken eenig
gemak zullen toebrengen, behoofen zich ten alter-

minften tot looooo. uit te (trekken. Het zal daarom
niet noodigzyn alle getallen uit te drukken: — Da
^vene getallen , en die welken met 5. eindigen , kun--
hen (om bekende redenen) worden weggelaten: —
Dus zullen 'er uit elke lo getallen (Icchts 4. namen-
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getal ,' door het kleinst mooglyke enkel
getalmerk, te deelen hebbe; hoe men
2 ' deze deeling met de volgende moog-
lyke .getalmèfken / die niet reeds als

quotiënt gevonden zyn , moete voort-

zetten ; en 35 na te hebben doen opmer-
ken, dat nu alle.de kleinere deelers en
dl derzQlvev quotjfriten j (die, als dee-

lers befchouwd, nu hunnen voormali-
g.en deeler tot quotiënt geven,) famen
uitinaken alle de mooglyke deelers:

?oo.laat men volgen deze
• .«. V , ; - '• ../i. ,%, ,f\

'!>• -R O E F.

Men zet alle de getalmerken , die men
als deelers gebruikt heeft, van kleiner

tot grooter , naar de rechter hand naast

elk-

i.-^o ,^x \

fytt clïe^ met i, 3, 7, en 9 eindigen, behoeven be-

werkt té worden : 't gene de omilachtigheid der ta-

felen, iticrkelyk bekort : — en om niet genoodzaakt
te zyn , wanneer de groot/Ie deeler niet aangetekend
word, telkens nieuwe deelingen te doen; zoo zal

deze ^00 wel als de k/ehifie moeten worden aange-

ijuidt : yaardoor men , met één' oogopflag , nogmaals
^eszclfs deeler in de tafels vinden kan , en daardoor

in ftaat gefteld zal wórden , om niet alleen te beoordee-

len, of een gegeVen getal een /^rm- of een /aamge^

field getal zy ; maar ook , om deszelfs eerfie deelers ,

én (daar het in 't verkleinen der breuken voornaamlyk

óp aankomt) alle deszelfs mooglyke deelers met zcei*

weinig moeixe te kennen. "
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eikanderen op, en onder dezelven de
Quotiënten j van kleiner tx)tgrooter, naar

de linkerhand naast elkander: en dus

zet men deze twee regels zoodanig
onder een , dat aan 't begin de grootet
deeler onder de kleinftefla: wanneer
nu alle de producten van elk bovenfte
getal, met elk onderfte dat onder hem
ftaat, aan het gegevene getal gelyk
zyn, zoo zal men goed gewerkt heb-
ben. Aan deze proef nochtans willen

wy geene andere waarde toekennen,
dan te zyn eene proef der bewerking:
dewyl zy niet voldoende zoude zyn,
om te bewyzen, dat men allede moog-
lyke deelers gevonden heeft,

DEMONSTRATIE.

Men is van alle de kleinere deelers

i^eker, dewyl rrien met alle de moog*

fyke getalmerken gedeeld heeft.

Hierdoor ook van alle de grooten:

want, zoo 'er meer grooten overfcho-
ten , acouden dezen ook andere kleine-

ren moeten geven, die reeds alle gevon-
den zyn; daarom dan, is men van alle

de mooglyke deelers zeker.

sy. DM^'E.u L Jïïet
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Het overfchot van de d'mjie is een
gebroken getal, wiens natuur, als be-
uaande mi aliquotifcbe deelen der een-

heid, boven opgegeven en ontwikkeld
js. Men heeft by verfchillende gevolg-,

trekkingen gezien, dat de gebrokens
op dezelfde wys met eikanderen,kun-
nen vergeleken worden , als de gehee-
le getallen: — dit gevolg rustte hier-

op, dat de tellers alcyd als eenfoor-

tige eenheden befchouwd werden;
doch dit heeft geene plaats, zoo dik-

malen derzelver noemers verfchillen-

de zyn. Men zal hiervan de reden
duidelyk opgeven, en aantoonen, dat
breuken, wier tellers geene gelykfoor-
tige eenheden aanduiden ; dat is, die

een' verfchillenden noemer hebben ; in-

dien zy met eikanderen zullen vergele-

ken worden, altyd eerst tot denzelf-

den noemer behooren gebracht te wor-
den : waarna men tot het werk zelve

overgaat.

yil; VRAAGSTUK.

;, Breuken, van verfchillende noe-

5, mers, tot één' noemer te brengen,

>^ o/ te reducerend
ie GE-
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^^
; 1^^. GEVAL. Breuken ^ daar ge^ne. jg^e-^

^eelen ^oorf^^^ri p' ie reducerefj.' '-^^

]\ Meri geeft' de ;mailier 'öp
, A^olgeris^

; welke een getal gezocht word, waaria
alle de noemers opgaan; '*czy' detz^-
^Ver algemeen prör/f/^/j of een kleihéi*

"getal: hoe dit de ^/ff^^fö/^ noemer '\^<jV-

' de ; en 'alle de tellers' voortkomen iiic

het product van eiken teller met dèn
quotiënt y die uit de deeling van des-

zelfs noemer in den gentralen noemer,
ontftaat, ^

DEMONSTRATIE. '

Men ziet by elke breuk , hoevéél-^
malen de noemer in dan genera/en noë^
mer opgaat, en zoovelemalen neemt
"men den teller: waaruit biyktj. dat in

de reductie beiden teller en noemer
door hetzelfde getal gemultipliceerd

\vorden : maar dewyl dé waarde vin
" eene breuk niet verandert, mits tel-
' Ier en noemer door hetzelfde getal

gemultipliceerd worden; zooblykt, dat
deze reductie niets in den aard jde?
breuken verandere/

"'^

^^. GEVAL* Om gebxokeï?^^ d^t
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^ gehcelen voorftaan , (*t gene gemengde
getallen genoemd wórden,) te reduceren.

Mqnwyst aan, hoe men de geheelen
;^{door de muhiplicatie van den noemer
/tot ^ulke aliquotijche deelen make,
als de noemer aanduidt; en hoemen als-

^dan de bewerking, gelyk in 'teerfte ge-

''yal, volvoere.

DEMONSTRATIE.

De geheelen veranderen niets in de
conjiructie en demonllrütie van 't i ^ ge-

val: dewylmen, de geheelen tot zulke

nUquotifche gedeeltens der eenheid ge-

smaakt hebbende, als de noemer aan-

^ duidt , en den teller daarby gead-

deerd hebbende, verfchillende breu-

ken erlangt, waarvan de tellers tel-

kens aanduiden , hoe vele aliquotijche

deelen der eenheid men hebbe, waar-
van de waarde door den noemer
word uitgedrukt. Alle de breuken,

_die men heeft, tot één' noemer ge-
;' bracht zynde, zoo blykt het, dat

dezelven door de additie en fubtractie

kunnen vermeerderd en verminderd
•worden, als duidende derzelver tel-

lers alien eenfoortige grootheden aan.

In
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In de (zoogenaamde) multipUcatie in 't

gebroken zal de grootheid ook ver-

meerderen , wanneer men de breuk
met een geheel tnuUipliceen, om dat

men, na alleen den teller met dat ge-^

tsX gemultipliceerd tt hebben, de breuk
zoo dikmalen erlangt ais 'er eenhe-
den in den muhiplicator zyn. Doch ge-
heel anders is 't gelegen , wanneer
men breuken met breuken vermeenig--'

vuldigtj of, om rechtmatiger te fpre-

ken , wanneer men breuken met eik-

anderen vermengt: dan word de groot-
heid waarlyk verminderd, om dat
(daar de muhiplicator minder dan de*

eenheid is) het muttipUcandum flechts

zoov^elemalen geno^nen word, als 'er

al:quottfche deelen van de eenheid
in den multiplicator zyn. Dit heeft

plaats , 't zy het multipUcandum uit

gebrokens alleen beda , 't zy het een
gemengd getal mocht wezen : maar wan
neer de multiplicator een gemengd ge-
tal is , dan zil het multiplicandum
door de Jnultiplicatie metterdaad ver-

meerderd worden, voor zooverre 'er

geheelen in den multiplicator zyn; en
verminderd, voor zooverre daarin ge^
brokens zyn.

Lr üit
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'
.

Uit deze grondbeginfels , welken
(fchoon hier reeds naauwkeurig te;r

neder gefield) bevorens duidelyk be-

hooren opgehelderd te worden, om.
dat ZY , den aard en het onderfcheid

der multiplicatïe in 't gebroken, met
geheelen en gebrokens, aanduiden; —
uit deze grondbeginfels, zeg ik, waaruit

reeds bleek, als een

i^ GEVAL! dat eene breuk , door ge-

heelen genMÏtïpliceerdy alleen deszelfs

teller met het geheel behoort gemuU
ifipliceerd te worden; blykt ook te*

yei^i; hoein het

2^ geval: wanneer breuken met
breuken ^emuïnpliceerd worden , de
teller door den 'teller, en de noemer
coor den noemer, ook zonder redu-

ctie^ kan gernültiplieeerd worden : om
dat h^tmultiplicandum^ zoo vele malen
genomen , als 'er aUquotifche deelen van
de eenheid in den multiplicator zyn;
het multipUcandum zoo vele malen
moet verkleind worden, als de aUquö"

tifche deelen van den muUiplicator uit-

drukken: waarin geene 'verandering

fcomtj wanneer, in bet ^

3' ^E-
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3^. GEVAL: het muMpUcandum eert

gemengd getal is: of wanneer, in heC

4^ GEVAL : beiden het muItipUcandum
en de multipUcator gemengde getallen

zyn: om dat, volgens de reductie^ de
gemengde getallen tot gebrokens kun-
nen gereduceerd worden, en dan da
bewerking dezelfde blyft.

Vm . VRAAGSTUK.

^9

„ Breuken door eikanderen te dee-
kn".
Men toont in de conjiructhf dat men

flechts den teller en den noemer van
den divifor hébbo om te keeren, eu
voorts te werk te gaan als in de muhi"
plicütie: — dat men alsdan voor ^^/o-»

tient bekomen zal , het product der tel'i

Iers met de tellers, gedeeld door het
product der noemers met de noe-
mers.

DEMONSTRATIE.
In deze bewerking worden, met ach-

terlating des gemeenen noemers , de-

zelfde getallen met elkaaderen vermee-
L 4 nig-



ï68 A. VAN SOUNGEN, ANTWOORD

nigvuldigd, die onderling zouden zyn
gemuUipltceerd^ indien men de breu-
ken tot éénen noemer geredmeerd
had.

Daarom leveren deze producten tel-»

Iers op van gelyknamige breuken: die,

door eikanderen gedeeld, het gevraag-

de antwoord geven.

Om de omflachtigheid te vermyden,
welke telkens ontilaan zoude , wan-
neer men groote breuken van verfchil-

lenden noemer met eikanderen moet
vergelyken: maakt men gebruik vaa
éénfoortige breuken , welke allen de
tiendens tot noemer hebben; en wel-
ken derhalve, voorzien met dezelfde

eigenfchappen als de geheele getal-

len , veel gemaklyker met eikanderen
kunnen vergeleken worden. DtZQ
jioemt men decimale breuken.
Men wyst de manier aan, waarop

men dezelven fchryft; en tevens het
leerfluk van derzelver natuur. Men zal

namqnlyk uitbreiden , hoe een getal-

jnerk eener decimale breuk, even als

in de geheeiqn , telkens naar de rechte-

hand tienmaal kleinder is , dan het

yorige iinkfche: — boe 't eerfte getal-

' merk
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merk een teller van tienen ; het twee-
de van honderden ; enz. is : — hoe men
den noemer geheel weglate; en eene
nul zette, daar geene eenheden van
dien rang zyn : — hoe men vervolgens
de geheelen door eene flip affcheide^j

en eene nul plaatfe met eene ftip, zoa
'er geene geheelen zyn : waarna meq,
overgaat tot de overbrenging van ge::'

wone breuken tot decimalen.

IX^ VRAAGSTUK: :

;, Gewone breuken tot tientalligé

yy breuken te maken".
Men wyst in de conflructie aan, hoe

men den teller door byvoeging van
eenige nullen aan dé rechtehand ver-^

meenigvuldige , en dus de gedaante
van een decimaal getal geve; vervol-
gens door den noemer deele, en neder-
:^ette, zoo als boven is opgegeven.

DEMONSTRATIE.

Men toont aan, dat men hier niets

anders doet, dan (by verkorting) bei-

den teller en noemer door 't zelfde

getal te multipliceren, en daarna te di"

'^^ h S Vh



t'fö Afc VAN SOLINOEN, ANTWOORD

videren: -^ttïA&T dé waarde van een e
breuk verandert niet, wanneer men
beiden teller en noemer door 't zelfde

getal mtihipliceert oidivideert :— derhal-

xc is de breuk regelmatig tot eene
decimale breuk overgebracht.

; Wanneer de noemer, gedeeld in

flën vermeenigvuldigden teller, niet op-
gaat, 200 voegt men zoo lang zoo-
vele nullen by den teller, tot dat het
overfchot gering genoeg is onv ver-

"waarioost te kunnen^ worden: waar-
uit, blykf, dat hoe uitgellrekter men
'ètnc ïtecmale breuk neemt, hoenaauw-
keuriger men deszelfs gelyklleid aan
éene gemeène breuk verkryge.

Dtwyl in de decimalen elke iinkfche

tyfer, tienmaal meer waarde heeft,

öan de vorige rechtfche, zoowel als

de geheelen die door eene flip van de
breuken zyn afgefcheiden : zoo blykt

het> dat der^selver bewerking in additie

cnfubiractie volftrekt dezelfde is als

in geheele getallen; zonder zelfs eeni-

ge acht te geven op de ftip, die de
geheelen van de breuken affcheidt:

liiids men zorg drage om dezelve in

fle fom, of in het overfchot, onder

4de ftippen te plaatfen, wdkgn ;2ieh ia

de
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dé getallen bevonden, die men addé^
ren of aftrekken moest: — en zoo in dé!

fubtractie \\Gi bovenfle getal minder gé- '^

talmerken fieeft, dan het onderfté'i^

zóo kan men het met nülléh aanvul-

len, of als aangevuld zich X'^oörftelleri^

dewyl nullen van achter geplaatst dêB

waarde der breuk niet veranderen. ^^

- 'X^^ V R A A G S T Ü Ki' ','',^

;, Decimalen'tQ vermeétiigvuldigcn":

Men geeft de manier öp> volgens wet'
ke de af[hyding gefchiedt ; en hoe men;
te werk gaat, wanneer in h^t product

minder geralmerken zynf dan afgefne-

den geheelen in het multipUcandum eir

in den multipUcator.
'^'

D EMONSTRATIE. ^

^ De genoegfame rede dier affn^^ding

is hierop gegrondt: dat men in de be-;

werking de decimalen als geheelen be-;

fchoud heeft: zoo dan het multiplican'^

dam en de multipUcator elk een getalr^

merk van geheelen by zich hebben, en
men de gantfche breuk 'kis geheelen

aan:
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aanmerkt, 200 word het getal (als ge-
heel befchoud) tienmaal grooter dan
het waarlyk is; 200 ook d^mulüplica*

tor:— en wanneer men een getal, dat

tienmaal te groot is, met een arier
vermeenigvuldigt, dat ook tienmaal te

groot is , zoo krygt men een product

dat honderdmaal te groot' is. Men
moet dit product dan honderdmaal ver-

kleinen, *t gene gefchiedt door mid-
del van de afperking, die de twee
voorfte getalmerken tot geheelen
maakt: — maar elk getalmerk, dat in

het multiplicandum, of in den multtpUca-

tor, meer voor de afperking ftaat, ver-

meerdert de waarde van zyn getal nog
eens tienmaal; het product derhalve
moet dan ook alwederom die verklei-

ning ondergaan: — waaruit blykt, dat

men van, het product zoo vele getalmer-

ken moet affnyden, als 'er, beiden in het
tnultiplicandum en in den miiltiplicaior ,

afgeperkte getalmerken van geheelen
^yn: en dezelfde reden waar zynde,
\7anneer hiertoe in het product geen
genoegfame meenigte van getalmerken
voorhanden is, zoo moet men zoo

yek nullen vooraf zetten, als 'er ge-

tal-
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talmerken tekort komen, welken ver-

«ischt worden om de waarde der rfft

cimakn zelve uit te drukken. ij

Xle VRAAGSTUK; -

'iy
Decimalen te deelen".

Men geeft de m.anier der gewone dee-

ling op ;
gelykook die der affchrabbing.

DEMONSTRATIE.

Op de afperking geen acht gevend
de, worden dividendum en divifar bei-

den te groot genomen: dus, wanneer
^er evenvele getalmerken van geheelen
in beiden zyn, en elk tiétlmaal te groot
wórd aangemerkt, behoeft 'er geen
affnyding te gefchieden; dewyl de
quotiënt y die tienmaal te groot is, nu
zyne rechte waarde krygt , als ver-

kfeind wordende door ccn' divifor, die

ook tienmaal te groot is. Eene gelyke
hoeveelheid van getalmerken in bei-

den
, geeft dan aan den quotiënt zytiQ

[ rechte waarde: — waaruit blykt, datde
^ quQtïent zoo veel groo|,er is dan hy
^ :^yn moet, als 'er meer getalmerken
"^yn in het dividendum dan in den di-
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jB?i/ör,f om. dat, .^op dikwyls.deze in
^hoeyeelneid' yajti getalmerkeu, te jcort

fcbiét , hyV Qgjfc [ zoo .dikwxïi téiört
fchiet inhè't 'eVVnredig verklemen van
éQu^o^mh AA>IV

G.E V O L q.

^. . HJèruït folgt , dat wanneqr ^er gcctip

*getalmerkeh van geheeleri in den divU

Jor zyn , van é^n quoMfif zoovelen
moeten afgefriéden wordëri , 'als 'er in

'hQtMvldendum.zyn; enzyu'er in'tge-

^Jieèl gecnenin het dividendum ^ datmen
SoovAoxiquotimtzoovélQ nullen moét
^^etten, als J^r afgeperkte geheelen m
den dw\fQr'iYn: om dat. de quotiënt

.jqvenredig zooveel verkleind moetwor-
Idefi, als d^ dmfqr te groot genomen
lis, tqen mén in'et de^zelven, zonder
'^iacHtgeving op de afperking, werkte.

Na aldus het,leerftuk der decimalen te

^bebbcn afgehandeld , zalmen overgaan
^tpt.dat der verichiliende machten van
'öe getallen: en aanto.onen , door wel-

hp muüiphcaiien het vierkante getal;

/teerlingstal; en de hoogere machten

'jge):)Oi:en.worden; en vervolgens, door
wel
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welke m^nicF vm verdeelingen het
wortelgetal • teerlingsgetal ; enz. gevoa-,

den worden.

xiii yRAAGS^ruK; .

yy Het wprteltal van ee» vierkant

„ getal te vinden".

'Na de conjlruetie opgegeven, be-
werkt, en door de proef getoond tq

hebben, dat de gevonde wortel, me?
zich zelve vermeenigvuldigd , gelyki^
aan het gegevene vierkant getal: laa^

men vplgjei? deze ,-

" ' BEMONSTRATIE, -h

' Zoo een vierkant getal in dchbefloot
de vierkanten der deelen, en het dub*
bel der deelen met eikanderen.vermee-»

tógvuldigd , zoo zoude 4e Tegel goed
?:yn: dewyl de conftrucfie toont ^ daf
men volgens deze eigenfchap te werfe
is gegaan.

„.Maar een vierkant getal befluit iï|

^ich enz. (blykende uit dg conftructjf;}

xm yiuAAG;
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XlIIe VRAAGSTUK.

;, Den teerlingswortel van een teer*

i lingsaetal te trekken.

Na at coriftructie volgt deze

ï: DEMONSTRATIE.
- Zoo een teerlingsgetalbeftaat uit de
teerlingen der deelen , benevens de qua-*

draten van elk deel, vermeenigvuldigd
met het andere deel , ieder driemaal ge-

ttomen 5 zoo is de regel goed. Maar het
teerlingsgetal beftaat enz. Ergo!
Na een genoegfaam getal voorbeel-

den van vierkante en teerlingswortel-

trekkingen te hebben opgegeven : kaa
men by rechtmatige gevolgtrekkingen
1* 10 de getallen tot zulke bewerkin-
gen leeren ordineren:

2? de leer der genituren ontwik-
kelen, en die van de hoogere machten
in 't algemeen: — hiertoe gebruik
makende van de tafel der genituren^

Ssoo als dezelve by een' ouden en voor-
trefFelykenrekenkundigen, h. beg^^aaf
{Beginfeten der telkonsty 1662* bladz,

138.) is opgegeven, ea die door nie-

mand
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mand der lateren, ^.OQ,M!?fc,re ^k^v^^q^tl

liierip. is naargevolgd:" 1'^"/^
V'

'\:"'"
'j

30 ,; de eigenfchappen ;^éi: ' v/ohê^
tallen • dêrzelver verkortjé uittrekkïïir;

gen, die fomtyds moöglyk zyn; dia
der breuken; ëh de verfchillende fröé-^

ven die op de béwerkÜi^en te riemër^

i^yn. Deze allen zyn zoo véle rechtmatl-j

ge gevolgen : welken dq natuur der gé-,

tallen van hoogere machten, op eené
eenvoudige en zeer gemaklyke wys , aa^
het verftand brengen. ^
Tot dus ver zyn de vier regels ^èr

Rekenkunde alleen toegepast op de ver-
gelyking der getallen met de eenheid^;

Eer wy iiü tot de yergelyking vaii

meer getallen met eikanderen over-,

gaan: waartoe men miet de leer der eveu*
redigen zal behooren te beginnen: r-^r

merk ik eerst aan: dat, uït de 1 3. gemeld^
yraagftukken , niëènigvuldige eigen^
fchapperi der getallen kunnen worden'
afgeleid t. Het getal 9. munt hierin b(ü
yen alle andere getallen uit. In heé
Hoofdftuk övér de omgekeerde telling

van gemelden de graaf (dien men nieè

dikwyls genoeg kan aanhalen) wor-
den vele eigenfchappen afgeleide,'

Xr. DEEL ^ ' " M - wel-
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trelken (te gelyk met de gevolgen, die

hy uit de vier regels voorfielt^) in ze-

kere, meerregelmatige,en verftaanba*

re orde gefchikt, als gevolgen kunnen
worden voórgefteld : welken , gegróndt

èp de 13. gemelde vraagdukken , de
gantfche natuur der rekenkunde , op de
vergelyking van twee getallen met
elkander toegepast, in een helder dag-
licht ftellen ; en den leerlingen het be-

gripi en de bewerking , van hoogere ge-
deeltens der rekejikünde zeer gem^klyk
maken,
Ka deze vier regels, door etiyke

voarbeelden, op de oefening ditr fpe-
cVèn en de reductie der getallen, en op
de ^^j/^2rekening , te hebhen toege-

f'xast: kan men veilig overgaan tot het

eerft'uk over de rede der getallen:

waarin de denkbeelden der arithmeti'

fche en geometrifche rede ; derzeiver pro-

gre4fien'^ en de benamingen der 5;/)ör-

gaande en volgende termen uitgedrukt,

met voorbeelden opgehelderd, en zelfe

óp voorafgaande kundigheden toege-

past worden: — hoe by Vöorheëld het

verkleinen der gebrokens ap de eigen-

fchappen der geometrifche rede beruste:

€nz* Hierop volgt het leerlbk der
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LTn^
pnportien (evenredigheden): de ma-
nier waarop dezelveti gefchreven Wöl^
den : de reekfen der evenredighedeirf
en eindelyk het algemeene grondbe-
ginfel, waarop alle de eigenfchappen
der proportien berusten* — dat namen-
lyk ,^ \^elk eene verandering men ook
^j in cene proportie make, mits dezeP
,, ve op gelyke wys gefchiede in dé
,> twee termen, die in dezelfde be^

j, trekking ftaan (homologe termen)}

^y hierdoor geene verandering hoege-

), naamd in de proportien gemaaké
j> worde : zoo dat alsdan ook de uit-

,, komften altyd proportioneel zulleit

5> zyn^'. Uit dit gröndbeginfel worden
alle de eigenfchappen der proporties

afgeleidt: dat by voorbeeld de propor^
tie dezelfde blyve, zoo alle vief de
termen gemultipliceerd worden doöü
de vier termen van eene andere pr<?p(?r-

tie :~ zoo ook , wanneer twee homologe
termen door dezelfde getallen gerhuU

tipliceerd of gedivideerd worden : enz,

alle welke eigenfchappen in negen-*

tien byzondere voorftellen door DiS

GRAAF opgegeven, bewerkt, en bew^*!
%Qn worden.
Eené def eigenfchappen van de pf*ö-

M 2> por^
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mrtien^ waarop meest alle de bewer-
kingen berusten , verdient een byzon-
der voorftel en betoog.

IPROPOSÏTIE.

Het product van den eerden term
eener proportie met den vierden, is

gelyk aan het product van den tweeden
met den derden.

DEMONSTRATIE.
Na de getallen (voor het gemak)

aan letters gelyk gemaakt te heb-
ben, 2al men deze propojitie (met de
bygevoegde redenkaveling , en aan-

duiding der beginfels en eigenfchap-

pen, volgens welken elke regel ter

neder word gezet) op de volgende
wys, betogen

a :

b
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ie gevolg: De acht verfchillende

omzettingen, met derzelver benamin-
gen en demonftratien,

2^. gevolg: De manier, hoe uit twee
producten eenepröpör^/V geboren worde,

3^, gevolg : De wys , om een mid-
denevenredig getal te vinden.

4C gevolg : De wyze , om een vierde

proportionaal te vinden; en de regel van
drieên,of de gouden regel in't byzonder.
Op dit 4^. gevolg berust de gant-

ïch^ theorie der evenredige getallen;

en alle de zoo meenigvuldige regels ,

die , van de evenredigheid afgeleidt , in

de boeken der rekenkundigen worden
opgegeven.
Men toont wyders aan: hoe, na de

multipUcatie der twee middeltermen,
door de divifie van dit product de vier-,

de term verkregen worde.
Hoe men op eene veel gemaklyker

wys deze bewerking door middel van
twee kolommen verricht: welke ma-
nier, hoezeer door de tegenwoordige
beoefenaars der rekenkunde verwaar-
loosd, een aaniperkelyk voorrecht heeft

boven de oiide manier: om dat zy
niet alleen veel gemaklyker is, maar
ook veel korter: dewyl men met een'

M l op»
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Opflag van het oog kan ^ien, welke
getallen in beide kolommen de een te*

gen het ander kunnen worden uitge-

fchrabt: — zonder nu nog te fpreken
van de voordeelen, die men door de-

^e manier in den faamgeftelden regel
van drieën, en verdere bewerkingen,
«rlangt,

Hoe , door deze manier , de regel van
drieën in 't gebroken op eene zeer een-
voudige en gemaklyke manier verricht

worde; in aanmerking nemende dat de
evenredigheid niet veranderd word,
wanneer men de termen aan beide zy-
den der kolommen door ^t zelfde ge-
tal multipUceert : zoo dat men een getal,

é^t met breuken g^^3f^/<?^/^^r^ is , tot

^ulke deelen brenge als de noemer
aanduidt, met intrekking van den tel-

ler, mits men djan dat getal, 't wel^
\t den noemer aanduidt, in de over-
^ydfche kolom plaatfe.

Men geeft, ter beoefening en be^
werking, verfcheide voorbeelden op
van gevallen , waarin het 4*: proportio^

naai , zoo met geheele als gebrokene
getallen, moet gevonden worden; op
dat men zich deze behandeling, van

XAQl j^Qlomoiea te weri^en; eigen ma-
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l^ndQ/peciën en gewichten, welken eerst

allen tot dezelfde maat moeten geredu^

^ ceerdj en daarna in evenredigheid ger
I fteld worden. Hierop berust de prAt

CTYK OF KORTE REKENING van W.
BARTJENS. Daarna kan de gantfche re-
gel VAN DRIEËN; de TARRAKEKENING ;

en de regel van egalisatie bewerkt
worden.
Om de proef te nemen , of men wél

gewerkt hebbe, zet men het gevon-
dene getal ter plaatfe daar het on^-

bekende ftond ; en men ziet of het pro^

duet van de getallen in elke kolom aan
elkander gelyk zy.

Wanneer men vier termen van eene
proportie ^ waarvan de laatfte onbekend
is , met eikanderen vergelykt , zal men

> fomwylen , om de waarde van den onbe-
kenden te weten , de proportie moeten
omkeeren : — dat is : de onbekende zal

in den derden term geplaatst worden; en
de derde de plaats van den vierden moe-
ten bekleeden : - en tevens zorg dragen

,

dat de rede der gelykfoortige groothe-

heden vergeleken worde met de rede

I
der andere gelykfoortigen. Dit zal be-

r booren , zoo dikwy Is de onbekende
M 4 piet
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tiiet 2;óo veel gfooter, of kleiner dan
ile derdq is , ajs de tweede grooter

of'kleiner dan dp eerfte is; maar in-

tegendeel juist zöö veel grooter da^
cie derde is, als de tweede kleiner dan
tie eerfte:— en omgekeerd. Op dit

grondbeginfel berust de geheele be-

Xv^erking y^n de omgekeerde evenre-

digheid, of den zoogenaamden omge-
KEERDEN REGEL VAN DRIEËN: en ZOO
fiikwyls eerie evenredigheid plaats heeft,

"Waarvan een term onbekend is, zal al-

leen het gezond oordeel kunnen bepa-
len, of de proportie tot de rechte of
yetkeèrde evenredigheid behoore.

:-%lV^ VRAAGSTUK.
'\'% Hét vierde proiportionaal te vinden

Ji
door m.iddel van den omgekeerden

^ REGEL Y^N BRIEEn".

' PONSTRUCTI E,

' Meii draagt ^org, dat rnen de rede
'fier gelykfoortige grootheden vergely-

Jce met de rede der andere gelykfoor-

tigen ; en daarna verplaatst men den

gnbekenden term, die de 4^^ is, met
^'"-^ *

: -- '^
• 4e^
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den bekenden, die de 3[^" is: en door
middel van den Regel der kolommefi
(by BARTJENS den ALGEMEENEisr* re-

gel,) multipliceert men xie uiterften

met elkander, endenen door den twee-

den term gedeeld, geven het gevraag-

de.
*'

DEMONSTRATIE. -»

Dewyl men dch van dezen regel

bedient , 200 dikwyls de verfchillende

uitwerkfels toenemen , of grooter wor-
den, naar mate de met elkander ver-

gelekene oorzaken afnemen of kleiner

worden; en omgekeerd: * zoo leert het

gezond verftand, dat men alsdan ook
juist de evenredigheid moet omkee^
ren:— maar dit gefchiedt, wanneer
menden derden en vierden term onder-
ling hunne plaatfen doetverwisfelen.

Deze regel word gebezigd, zoo dik-

wyls men werklieden mettyd; arbeid

mettyd ; gebruik van geld met tyd , dat

in de I^ASSIERSREKENIÏ>IGEN ZOO dik-

'malen voorkomt; lengte en breedte;

^opflaande waren met derzelver pro*

'ducten voor denzelfden prys; en in

'?én woord, alle zulke meenigvuidige
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andere oorzaken, tegen derzelver efi

fecten met eikanderen moet vergelyken \

die kleiner worden, naar mate derzelver

initwerkfels vergrooten: en omgekeerd.

Zoo dikwyls twee werkende oor-
zaken met eikanderen vergeleken wor-
den, en beiden faamgefteld zyn met
ccnc of meer oorzaken , die met haar
famenwerken om één effect voort te

brengen: zoo word de rede, welke
tusfchen deze beide famengeftelde
.oorzaken plaats heeft, faamgeftelde

rede genoemd; en zy is *t inderdaad,

XV^. VRAAGSTUK.
'„ De faamgeftelde rede te vinden

5;, tusfchen twee oorzaken, met wel-

,, ker werking verfcheidene andere

^y oorzaken medewerken, om het ^
5> feet voort te brengen".

CONSTRUCTIE.

Schijc alle de oorzaken , die famen
één bekend effect voortbrengen, aan

de eene zyde van de kolom: zet der-

2;elver bekend effect aan de andere zy-
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de der kolom: en de oorzaken die la-

menwerken om het onbekende effect

voort te brengen, aan denzeltdcn

kant daar het bekende e^ect voorkomt.
Verklein de getallen wederzydsch,

volgens den algemeenen regel (van

BARTJENS), waarmede men in kolom.-

men werkt.

Vermeenigvuldig alle de getallen aan
elke zyde der kolom door eikanderen.

Deel het product van die kolom,
waarin de oorzaken van het onbekende
effect (laan, door het product van die

kolom, waarin de oorzaken van het
bekende effect Haan,

.

Deze quotiënt zal gelyk zyn aan het
gevraagde of onbekende /^^^^

DEMONSTRATIE.
Ontbind het voorftel in eenvoudi-

ge regels van drieën; op de volgende
wys.
Zoo ééne der famenflellende oorza-

ken gaf het bekende effect: wat zoude
het effect zyn van de andere gelykna-
mige famenflellende oorzaak? — en:
^00 de volgende famenflellende oor-

zaak gaf, het zoo even laatst gevon-
de-
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<3ene effect : wat zoude het efect zyn van
de andere gelyknamige famenllellen-

dé oorzaak ?

Dit antwoord zal evenzeer het ge-

vraagde beantwoorden.
Plaats deze twee redens onder elk-

ander, tn multipliceer eiken term der
bovenfte rede, door deszelfs onder-
ilaanden term in de onderfte rede.

Zet de rede, die uit deze producten

is voortgekomen in kolommen; enm.en
izal bevinden niets anders te hebben
i]itgevoerd dan de famenftellende oor-

zaken door clkanderen te multipliceren:

derhalve is de conftructie goed.
Deze regel word gemeenlyk regel

VAN VYVEN genaamd: om dat, wan-
neer elk der werkende oorzaken door
eene andere werkende oorzaak is fa-

mengefteld, 'er alsdan vyf bekendeter-
men zyn: '— doch men merkt, dat ook
deze regel de regel van zevenen , nege-
nen, dertigen enz. zoude kunnen ge-

naamd worden ; naar mate het getal

der werkende oorzaken het getal der

bekende termen meerder maakt: bly-

yende de bewerking alleszins dezelfde.

Op dezen regel berusten verfcheide

Mkeningen van inteeest O-F gewin:
waar^
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waarin de bekende winst, welke meiX;,

met een bekend kapitaal doet in ^^ré^

bekenden tyd, vergeleken word met de
onbekende winst, welke men met een
ander bekend kapitaal in een' anderen
bekenden tyd doet.

De FEKENING VAN WINSTGEWIN , of
INTEREST OP INTEREST, word door ecu-
voudige regels van drieën bewerkte
Zoo de tyden dezelfden 5:yn , heeft men
niets anders te doen, dan de winst by;

het kapitaal te adderen y en derzelvet
fom in eene volgende /?röpor//> als eene
werkende oorzaak neder te zetten.

Om nu den omflagvan zulk eene reeks
van proportien te ontgaan, heeft men
tot gemak der beoefenaren tafels ge-^^

maakt van winstgewin oï interest op:
interest: — maar, indien de tyden ver^,

fchillen, behoort ook deze rekening
tot den famengeftelden regelvan drieën:

welke (by voorbeeld) in dit, en alle

diergelyke, gevallen te pas komtr
als namelyk een bekend /&^2pi/ö^/ in een*
bekenden tyd geeft eene bekende winst:
hoeveel zal de tyd zyn, waarineen be-
kend kapitaal y met deszelfs winstge-'

win, een' bekenden interest op interest

heb-
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ftebbe voortgebracht. Zie bArtjen^
fekenirig van interest op interest^ fom 1 2.
' Zoo ook behoort tot dezen regel de
MANGELING MET TYD. De eenvou*
dige MANGELING, ^t ^y waar tegen

i^aar; of tegen waar met geld: word
door den eenvoudigen regel van drieën

opgelost: *-^ maar zoo de prys met
^d faamgefteld is , verkrygt men eene
feamgeftelde werkende oorzaak* Om
dan op een bekend kapitaal, in een^ be-

kenden tyd, een bekend ^'^p/VW te win-

nen, ('t gene by h eerfte kapitaal gead-

dee/d de hoogte aanduidt, waarop de
t^aar in mangeling behoort gefield te

worden;) erf eene^ndere waar daarte-

gen op geiyke mangeling te ftellen:

^al men de beide inkoopskapitalen,

én den tyd waarin deze hunne winst by
mangeling bezorgen moeten, met eik-

anderen door den faamgeftelden regel

van drieën vergelyken/ en de gevonde
winst daarby adderen , om de waar op
geiyke mangeling te ftellén.

Én, evengelyk in het 14^ Vraag-'

ftuk, het vierde proportionaal gevonden
werd door den omgekeerclen regel

tan drieën: zoo ^al ook; wanneer de
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effecten der famenftellende oorzaken
toenemen, naar tnate die oorzaken
afnemen;—• en omgekeerd: — deoiti-

gekeerde famengeftelde regel vaa
drieën te pas komen: waarin, op gc-
lyke wys, en om dezelfde reden, de
termen worden omgekeerd, Dewyl
^er nu niet zelden vyf bekende ter-

men zyn, zoo word deze regel de
OMGEKEERDE REGEL VAN VYVÊH gé-
noemd: kunnende dezelve ook, naar
mate van het getal der bekende ter-^

men, omgekeerde regel van 7. 9. ên^j
genoemd worden. Ook komt deze
regel niet zelden in de mangeling te
pas, wanneer de tyd in aanmerking
komt: dewyl de winften gelyk zynde,
het grootfte kapitaal altyd den minfteti

tyd zal kunnen uitgezet worden. Zie
BARTJENS, Mangeling met tyd, fötn 2.

Zeer dikwyls komt deze regel in

de KASSIERSREKENING te pas: waarin
het veelmalen voorkomt, dat het ge-^.

bruik van vetfcbillen<ie gelden in ver-;

fchillende tyden met eikanderen verge-
leken word : — zoo ook in de winst
EN VERLIES MET TYD! als ^er naar ibi-

pitaal of tyd gevraagd word. Word
fcr naar kapitaalgcvxaagd, zoo ftelt niea

liet
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ï^Qt kapifaalAïi. 't midden y en den tyd
verkeerd: -rr en word/er naar tyd ge-,

Vraagd, zoo fielt men den tyd in 't mid-
4jéii, en het i^p/V^^/ verkeerd. Met één,

woord, in alle gevallen , daar de.eenvoü-;

dige omgekeerde regel van drieën te pas'

komt, en gaarde oorzaken oï effecten

pp yerfchillende wys zyn faamgefteld."

j'Züo diltwyls verfcheide perfoö-
fièii , eenig ,geld famenleggen, örri

faam te handelep, met oogmerk om
ae7^>5^rrist,; na3.r evenredigheid der!

döór 'elk üïfgelëgde fom , te verdeelen:
fnaakt men gebruik van de gezel-
§chapsrek;ening : om de verfchillen-

de deelen der winst , of y^n hét verlies >

te vinden, dié aan elk hoofd voor hoofd

.%; :xV i^ 'ir k A A ö stuk.
., !

^

f sx^'-".*; '>'s^-"3 ''"*•'*

:7, Dé ïêaè tè vmderi van elks winst

ji,en verlies, wanneer een gezelfchap
j^'met zekere algemeene fom gehan-
^;deldheeft^

.•A--^Ö..HjS T R U C T I E,

^^Jiddeer den gantfchen inleg by eik-

?»4
^^-
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ander; en maak voor ieders deel dé
volgende proportie.

De gantfche inleg: tot de gantfché

winst = elks byzondere inleg: töÈ

elks byzondere winst of verlies.

DEMONSTRATIE.
Wanneer men de betrekking wil

weten, welke ieders byzondere winst

óf verlies op ieders byzonderen inleg

heeft, in evenredigheid van de alge-

meene winSt of verlies op den alge-

meénen inleg: zoo begeert men niets

anders te weten, dan een vierde pro--

portionaal der drie bekende termen:
algemeenen inleg ; algemeene winst of
verlies; en byzonderen inleg: — maar
volgens de conflructie zyn de vier ter-

men in eene goede evenredigheid ge-

zet; dewyl de homologe termen, van
inleg met inleg, en winstmet inleg, elk

aan de tegenovergeftelde zyde der ko-
lom geplaatst worden: — derhalve is

de conftructie goed.

Op deze rekening berust de gant-
fche rekening der factory: dewyl
de winst, welke een factoor geniet, te

voren bedongen word te ^uUen zyn
£F. DEEL. N naar
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naar evenredigheid van een gedeel-
te des geheelen kapitaals; weshalve
Hien, dit gedeelte voor den inleg des/^-
r/<?(7rjgerekend ^ynde, ó.QsztXïsfactoors'^

loon volgens de gezelfchapsrekening
vinden ^al. Zoo word ook in de
VEEWEIDING de hoeveelheid, die elk

in het land betalen zal, berekend vol-

gens het genot, dat hy, naar 't getal

der beesten, welken voor ieders hoofd
weiden, van het land heeft.

Op dezen regel van gezelfchap be-
rust ook het gantfche leerlluk van den
zoo beroemden regel van alligatie :

waarin de verfchillen van elk fyns in

een metaal tot de hoegrootheid van het

fyn, ^tgene men begeert, een gezelfchap

uitmaken, waarvan eik het zyne toe-

brengt om het begeerde fyn uit te

leveren. De vraag is dan, hoeveel
men van elk nemen moete, om het be-

geerde geheele fyn te verkr^^gen? en
men antwoordt: de fom der verfchil-

len geeft het geheele fyn ; hoeveel fyn

geeft ieder verfchil ?

Elk begrypt, dat ook deze reke-

ning van gezelfchap famengefteld kan

voorkomen: als by voorbeeld door

den tyd; dewyl ieder zooveel meer
ia
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in de winst behoort te deelén ^ tisiai*

tnate 2yn geld langer gewerkt heefti

en zoo ook het land zal behooren be-
taald te worden > naar mate het gé^
bruik (dat is het getal der beesten,
faamgefteld met den tyd welken zy
geweidt hebben) gröoter is: in wellè

geval men zich vaii den famengeftel-

den regel van drieën bedienen zalV^
wordende alsdan elke inleg getmlth
pliceerd door deil tyd , waarin de inge^^

legde fom gewerkt heeft.

. Wyders dient tè worden Éangettierktl

dat men dezen regel merkelyk bekor^
ten zal, wanneer men de producten

ï^

die uit elk kapitaal met tyd zyn
voortgekomen, door gelyke getallea

deelt: dewyl men hierdoor met klei^

nere getallen werkt; eli tevens weet^»

dat de evenredigheid niet veranderd
worde, wanneer men homologe termen
doorgelyke getallen deelt*

Het blyktook uit hetvoorgaande : dat
ïn^n, zoowel als elks aandeel in de
.winst of het verlies; zoo ook, de driö

Overigen (en in deti famengeftelden re-

gelde vyfoverigen) bekend zynde , een*

yan de andere termen vinden kan: —

*

^Qp k^ men door clks byzondereit
^'^ N *a lu*
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inleg en tyd, den algemeenen inleg*

en de algenxeene winst, uit het aan-

deel van elks winst: volgens dezen
regel berekenen,

Ingevalle eenige onbekende groot-
heid nioet gevonden worden , uit

de betrekkingen of evenredigheden >

welken verffcheide werkende oorza-
ken onderling hebben, zoodanig dat
men verlcbeide regels van drieën zou-
de noodig gehad hebben: zoo gebruikt
men den regel van conjunctie :

welke eene bewerking aan de hand
geeft, om die verfcheidene regels van
arieën te vereenigen,

. XVII5. VRAAGSTUK.
'3^ Om, door middel van den regel

J, van conjunctief de waarde eenejr on-

„ bekendegrootheid te vinden, welke
j, in evenredigheid ftaat met verfchei-

„ de werkende oorzaken,, ,,en d^arij^t

3S,
voortkomende ej^ecren% :.,ril^ 'v/

mno)f\ "^

C o N :S:iT R y C^TcE», : . : Q

Men fchryft al de bekende redens
m
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In twee kolommen: 200 dat de twee-
de term der eerde kolom van dezelf-

de benaming zy, als de eerfte der

tweede kolom; de derde der eerfte

kolom van dezelfde benaming als de
tweede der tweede kolom: enz.— waar-
na men den onbekenden, door de be-

werkingvan den algemeenen regel, op
de kolommen toegepast, vinden kan^

DEMONSTR ATIE.

Volgens deze manier van opzetting

doet men niets anders, dan verfcheide

regels van drieën regelmatig ondex
eikanderen plaatfèn: alleen met dit on-
derfcheid , dat men telkens den gevon-
den vierden term van elke evenredig-
heid achterwege laat : — maar dewyl
deze gevonden vierde evenredige in

beide kolommen zoude behooren ter

nedergefteld^te worden; eerst als een
effecty en daarna als eene werkende
oorzaak; en derhalve, volgens de be-
werking in kolommen , tegen elkander
3oude kunnen worden uitgefchrabt

;

300 mag hy veilig achterwege gelaten
worden : — en dienvolgende is de be-
werking goed. j

N 3 ^ Door
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Door middel van deze bewerking
worden de meeste berekeningen van
"WINST EN VERUES Op eene zeer ge*

maklyke wys uitgevoerd: wanneer
jnen namenlyk waren met waren

;

uitgegevene gelden met uitgegevene
gelden; en ontfangene gelden, met
ontfangen gelden, in de wederzydfche
kolommen plaatst: zoodanig, dat de
grootheden in de linker kolom altyd

een' rang lager ftaan , dan de groothe-
den van diezelfde benaming in de
yechter kolom.
Op geen' anderen grond rust ook

do bewerking der wisselrekening s

waar in de gelden van dezelfde bena-?

jning , op dezelfde wys , in de wederzyd-
fche kolommen geplaatst worden; ter-

wyl men oplet, om den cours van den
yisfel tegen over deszelfs waarde in

de verfc^hillende kolommen neder te

petten: — gelyk ook eveneens, in

de BANKREK.ENING, de agio , gead"

deer4 by de waarde van het bank-
geld, tegen over het bankgeld zel-

ve geplaatst word: — en dewyl de
reke:>iing van vereenden beftaat

in de kennis van den wisfel, of den
gang van 't gel4 in 't eene en 't am

der§
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dere land ; als ook in 't verfchil van 't ge-

wicht , de maten , en de ellen : zoo blykt

het, dat ook deze regel door den re-

gei van conjunctie gevoeglyk en ge-

maklyk kan worden uitgevoerd : wan-
neer de maten en pryzen , van dezelf-

de benamingen, in verfchillende ko-
lommen; en tevens in verfchillende

rangen ftaan moeten.
Alle DE ZILVER- EN GOÜDREKENIN-

GEN, welker bewerking niet zelden eene
gantfche reeks van regels van drieën
vereischt, worden insgelyks door een*

regel van conjunctie op eene merkely-
ke wys verkort. Het blykt, dat men,
om de gevraagde waarde te erlangen ,

niets anders te doen hebbe, dan de gel-

den van dezelfde benaming in de ver-

fchillende kolommen, en zoodanig, te

plaatfen; dat zy wederzyds een' ver-

fchillenden raag bekleeden.

Op deze -y^//. Vraagflukken berust
het gantfche leerftuk der wiSKUNDioa
rekenkunde: — volgens dezen leid-

draad kunnen alle de arithmeticale re-

gels, welken in de boeken der reken-

kundigen voorkomen, aan wiskundige.

.> . N 4 grond-
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grondbeginfels onderworpen worden:
gt^yk iköok in dedaaa v crmecne dezel-

yc allen ^ m deze korte fchets te hebben
voorgelteld en betoogd. De weinige

uitgebreidheid van niyn oogmerk liet

ïiiet toe de conflrucüen en bewerkioi-en

doorgaans voor te fteüen: -^ dezen de-

den ook niet ter zaak; dewyl alleen een
volkomene leerftellige orde der rrKm-

kunde genoegfaam was , om eene proef
te geven van dien leiddraad, volgens

welken het kort begrip eener wskundk
gerekenkunde behoorde te worden op-
gefteld : — even daarom zoude deze
fchets altyd duister blyven, zoo niet

Silledeconjlructierif en verfcheide voor-

beeldender bewerkingen, daarby vprt
^^n gevoegd.

Elk onbevooroordeeld onder;zoeker.

Zzl de belangryke nuttigheid moeten in-

ftemmen , wanneer zulk een kort begrip

cener wiskundige rekenkunde f volgen? de^

^en of dergelyken leiddraad ingericht
^^

^et Jicht zag : om dat zulk een fartt enftel i

ten openbaren nutt^ algemeen gemaakt
j^

tryn'« bedunkens, eene onmidlykebe-

irekking heeft op het oogmerk der ge*
'^*^'^**^

' |eer-



PVER DE WIS- NAT. EN TEEKENK. 20?

leerde Vragers ; en, zoo ik meen, aan
hetzelve zooveel voldoet, als met mo-?

gelykheid kan verwacht worden vari

eenige verbetering, waarin niets min-
der dan de gantfche maatfchappy be-?

trokken is. Zulk een werk, immer den
onderwyzeren in handen gegeven : die

eerst beginnen met zich zelve, en
met het zuiveren en verbeteren hun-
ner eigene denkvermogens ; die tevens

zoo veel mogelyk op de verfchillende

dispoRtien letten zullen : of zulken naam-
lyk meer leerftellig, anderen meer
zmlyk , mechanhcb y en als by inductie j

behooren geleidt te worden: —- zulk
een werk (zeg ik), den onderwyzeren
in handen gegeven, zal hen gefchikt

jtnaken , om in het openbare of byzon-
dere onderwys, de beoefening ter-

ftond, en zelfs by de vroegfte jeugd
^f

in trein te brengen. Wat toch is het
iheoretifche voorftel van een problema

;

^eszelfs conftrmtie; proeve ; betoog; en
eene regelmatige afleiding van alle de
gevolgen: anders, dan eene wiskundi^
ge befchouwing der waarheid?

Is voorts niet alreeds de rekenkun-

de ^elve het eerfte deel der wiskun-

ï^ 5 de?
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de? Welke ook zoodanig behandeld

,

op isich zelve en befchouwd als zui-

vere rekenkunde, op den koophandel,
liatuurkunde, fterrekunde, bouwkun-
de, en alle de gemengde wiskundige
wetenfchappen, eenen onmidlyken in-

vloed en betrekking heeft; zoodanig,
dat ook deze kundigheden, door eene
•wiskundige behandeling der rekenkun-
de, veel gemaklyker in algemeener'
trein zullen gebracht worden.

Het IS wyders onmooglyk, dat het
jeugdige verlland, door de wiskundige
zekerheid bekoord, en hiervan (in het
beoefenen der rekenkunde) den fmaak
weggekregen hebbende, niet in veel
grooter aantal, zich op de ftel- en
meetkunde; en door deze op de ver-

dere wiskundige wetenfchappen ; toe-

legge. En, zoo het waar is, dat een
wiskundige richtfnoer, langs het welke
men de denkbeelden leidt, het ver-

ftand vierbetere : zal men niet kunnen
ontkennen, dat zulk een onderwys al

vroeg de gefchiktheid tot het beoefe-

nen der wiskundige wetenfchappen
aal doen ontwikkelen, of geboren wor-
den: — zoo zullen, indien ik my niet
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bedrieg, doar dit middel de fcholeï<^

verbeterd, de denkvermogens van ve^ .

len ontwikkeld, en al vroeg gewoon
gemaakt worden aan eene heblykheid

van betogen, en llrenge gevolgen te

trekken: waardoor, in zeer vele op-

zichten, de gefchiktheid tot het beoe?-

fenen der wiskundige wetenfchappen ^,

eerst onder de jeugd, en daarna in de
meer gevorderde jaren, in algemeen

ner' trein zal gebracht worden :— wanfe

.

qUO SEMEL EST IMBUTA, RECENS,
SER VA BIT ODOREM TESTA Diu!

Om alle deze redenen heb ik noodig
geoordeeld voor te (lellen eene proeve

eener wiskundige rekenkunde: wel^

ke, zoo zy niet in allen opzichte aan
het oogmerk der geleerde Vrageren

,

jioch aan het myne , voldoet; ten min-^

ile in zich behelst eene wiskundige
oplosfing van alle mooglyke reken^
j$.üNDiGE vraagjlukken.

Eindelyk merke ik nog ten befluite

fcaan:dat,
aangezien degrootemoeilyk^

Jieid om iets in trein te brengen, 't genq
ter algemeene verbetering eener gant-

fghe Ma^tfcbappy dienen moet ; dit mid-
del
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&e\ is èenvouwdig uitvoêrbaaïi; in veie

o"^idhten zoo ik meen vo^jDOEnde;
en wel in zoo vele opzichten, indien

ik my niet bedrieg ,
^Is mooglyk is :

—
temeer, dcArylhet ook tevens der» bes-

ten \veg volkomen baant, en opeaftelt

voor minvermogenden , die toch al-

Iqü éénmaal hebben fchoolgegaan : zoo
éat, ook in dit^opzicht, volgens het

wate oogmerk der vraag , dit middel,

ittet alle verwachting van eenen geluk-

kigen uitflag, en zooveel met de uitge*

breidheid een er gantfche maatfchappy
beftaanbaar is; zooveel mooglyk werl^*

faam zal zyn

!

ANT-
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o ï* HET

VOORSTEL
VOOR HET JAAR

MDCCLXXXVIIL
opgegeven:

£}e^vyl het gefeede gehruik van penningen de ziei

is van alle handelingen en hedryven: op welke

wyze kunnen eerlyke en naarftige kooplieden^

commisfionarisfen ^ of ondernemers van fahrikeri

en trafiken ^ (die geene ohligatien of fbortgelyke.

effecten bezitten ^ öm tot pand ter minne te kunnett

overgeven i maar voorzien zyn van vaste panden^

ofpakhuizen ^zolders ^ kelders^ of "winkeU ^ metge»

noegfamen voorraad van goederen ;) in deze Fro"

vincie van Zeeland gelegenheid bekomen^ om
gelden a depojito^ of op wisfel, voor zekeren tyd^

machtig te worden^ ter voortzetting hunner za*

ken: zoodat teffens de geldfchieters zekerheid

hebben voor de veilige herkryging van hoofdr

fom en interesfen?'

Jtan het welke de gouden eerprys, door het zeeüw
scHE Genootfchap der Wetenfchappen , den ^e*

venden van Wynmaand des jaars 1789. is toege-

wezen.
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Dewyl het gereede gebruik van .lPE?«ÖJfaEK€IUttvV

DOOR ^

JOACHIM FREDRIK MULLEÏ^
A

onder de zinfpreuk i Ö

LIGT 't SCHÏP van HANDEL OP DE REEj;
' IS NUTTE KOOPZORG 't %0ER TER ZEE; t

DOET peru's OOUD DE ZEILEN ZWE LL«I^;

DAN ZAL ÖE KIEL TER KOOPKUST SNfiLLEJl|

t

A He handelingen, welken niet Ilechöl

4^ op eene onderlinge ruiling vaa
goederen tegen goederen; maaroot,'
voornamelyk, van contanten tegen

goederen berusten: eifchen een toc-5

reikend fonds van gangbare niunt/J>^.

(F^/j; om den handel van en naar anr^.
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dere plaatfen behoorlyk gaande te

houden. — Men vergoedt wel eens
het genlis van gereede penningendoor
eene ' iinulatie van wisfelbfieven

:

maar, behalve de rijtcoy welke daaraari

verknocht is, zoo gaan de voordeelert

des handels, door deze buitengewo-
ne géidfóürhermg ,. voor een grooÉ
deel verloren.

.'^Van daar, dat men in de aanzietilyk-

fle koopfteden van europa , veeler-

hande middelen heeft uitgedacht, om
het gebrek van gereede penningen
weg tenemen ^ voor hen, die behoorlyk
fonds konden leveren, dat den geld-

fchieter gerust ftelde voor de zeker-

heid zyner penningen; Maar, onder
alle middelen, die men op onder-
fcheidene tyden en plaatfen daartoe

heeft uitgedacht, zyh'er geene bekwa-
mer bevonden, dan de beleening opi

goederen, en de disconto opwisfels:
i— dan, daar uit het voorliel der
Maatfchappy fchynt te blyken: dat

niet dé difeonto op wislelbrieven •

inaar de bel^ening op koopmanfchap-
pen, bedoeld word: zoo zuilen wy
ons in het antwoord hoofdzakelyfc

bepalen, tot het opgeven van be^.

kwa^
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kwame middelen, ter verkryging
van gelden op velerhande foortèix

Van panden: behalve zulken, welken
in het voorftei daarvan uitge2;onderd

worden. -
' i

ƒ

Hypotéken op landeryeü> huketi, en
andere vaste goederen: zyn, byna in

alle plaatfen van ons Vaderland , een
Ifceer algemeen middel, om in tyd en
wyle gereede penningen, by den een^i

of anderen vermogenden medeburger i
te negotiëren : doch het is maar alleen

in groote kooplieden, dat men op
koopmanfchappen zoodanige beleenin-^

gen, op een' geregelden en meer vas*

ten voet, heert gebracht, om de geld*

fourneringen op zeer korte tefmynen
tot een' matigen interest te doen, —

*

Daar ik nu, op vry goede gronden , mag
vooronderftellen , dat dit alles der,

Maatfchappy bekend geweest zy: en
dus in Haar voorftei niet zoo zeer be*
oogd worde een naauwkeurig verflag

van de wyze, op welke de beleenin-
gen van kooplieden en fabrikeurs by,

vermogende medeburgeren thans in-

gericht worden ; als wel , om een mid«-

del aan de hand te geven, waardoor

'

ieder ^oo^mzxi^fabrikeurs Qntrafikeur/m
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alle tyden, enby iedere gelegenheid,
geld op een zeker fonds , tegen een*

peftaanbareniw/^r^j/, kankrygen: zoo
nullen wy heteerfte, als genoegfaam
bekend zynde, voor afgehandeld hou-
den.

Indien kooplieden, en ondernemers
van fabriken of trafiken , met dat ver*

trouwen, enmetdiegerustheid, derzel*»

ver zaken zullen bevorderen en uit-

breiden, dat zy hunne welgewikte en
berekende ondernemingen met kracht
durven doorzetten : moeten zy nim*
mer in vrees behoeven te ftaan, dat

zy zich vast zullen timmeren, wan-
neer de ontbodene en gekochte goede-
ren, of gejabriceerde manufacturen

den verhoopten promten verkoop niet

mochten erlangen • en zy dus genood-
zaakt zouden v/orden , tot voldoening
van hunne engaj^ementen y de gecom^

tnitieerde of gefabriceerde goederen
met verlies af te zetten, hoezeer zy
overtuigd mochten zyn, dat dezelven,
ïia eenige maanden , met voordeel zour
den hebben kunnen verkocht worden*
Zoodanige algemeene middelen^

om hypoteken op vaste goederen,

ffi bckmn^en op koopmanlchappen

,

^ ^ li
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i$ by* de ;?4r/to///^r^^ dikwyfe s^eebbe^
zwaarlyk tekrygen; fomtydstoteenetlf
meerdaubeftaanbaren interest ; en wel
eens^j b^r gebrek aan gereede pennin*-

gen, gelieel niet. Voeg hierby> dktr

et, by kooplieden^ eehe algemeeiiy

bekende zaak is, in hunne verwach-^

ting^ omtrent het in kas koitien deft

gelden , fömwylen te leur gefteld tó\

kunnen worden: het zy de geldeitV

van de verkochte goederen, op den ge-

netten tyd , niet inkomen ; het zy , dafi,

een koopman, commisjïonmr , of fa^

brikeur onverwachts op kort betrok-
ken wórd, van een' vriend buitens- of
binnenslands > van wien hy geno€g•«^

fame bedekking onder zich heeft ^ eiv

dus niet welvoeglyk de acceptatie en
betaling van de hand kan wyzent o^
dat een huis van commercie onver-
hoopt ophoudt met betalen^ waarogi^

hy geaccepteerde wisfels heeft , door de-*.

Velken hy reeds een fchik gemaakt had ^

om zekere engagementefi te voldoen. Ia
^ulke omflandigheden kunnen dikwyist

Zeer foüde kooplieden iii groote verle-

genheid gebracht worden, wanneer
zy op hunne koopmanfchappen of
pianufactur^n niet promt met con^-

O a tan^
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tatite penningen voor een' zekeren tyd
kunnen geriefd worden.
Hoezeer men in Amsterdam mee-

nigvuldige gelegenheid heeft, om op
koopmanfchappen, zoo wel als op vas-

te goederen, geld a depofito te kunnen
krygen, uithoofde van de veelvuldi-

ge renteniers , welken van dagelykfche
geldbelegging hun werk maken, en
daarvoor altoos contanten los houden:
zoude het nochtans gebeuren, en is

dadelyk ook wel eens gebeurd, dat
door ongunftjge naarrichten van buiten-

lands, en het daaruit gevolgde misere'^

dit van eenige aanzienlyke kooplieden
der AMSTERBAMSCHE beurs , ieder

rentenier zyne kas floot: in welke om-
ftandigheden vele, anders zeer foUde
kooplieden , in groote ongelegenheid
geraakten. Van daar, dat men te Am-
sterdam, in het noodlottige jaar 1772.
begon te denken om het oprichten
van eene dekeninjS[kB.mev ^ welke on-
der het opzicht van Heeren Burge-
meesteren, door eenige aanzienlyke
kooplieden, in qualiteit van Directeu-

ren ^ bellierd word; en thans reeds

tot eene tamelyke hoogte van vol-

jnaaktheid gebracht is: tot groot ge-

rief
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rief van vele brave en naarftige koop-
lieden.

Door bovenftaande redenering mee-
nen wy klaar genoeg getoond te heb-

ben, d2it de, gQv/OYiQ particuliere belee^

ningen voor de commercie niet toerei-

kende zyn:— immers niet voldoende
aan het voorilel en het oogmerk der

^iaatfchappy. Derhalve zullen wy
^zoodanige middelen dienen op te ge-

ven, vi^elken meer algemeen, en ten

allen tyde werkfaam kunnen wezen,
ten nutte van alle naarftige en eer-

lyke ondernemers.

Om dan in de beantwoording eene
geregelde orde te houden: zullen wy,
in onze bewerking , handelen

I. Over het fonds van gereede pen-

ningen, waaruit de beleeningen

zouden moeten gefchieden

:

II. Over de verfcbillende panden,
waarop men geld a depojïto zoude
willen opnemen:

* IIL Over de middelen , welken by
de geldfchieting dienen waarge-
nomen te worden, om op de
zekere herkryging van hoofd-

'y fom en interes/en, op verfchil*

P 3 leu:
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lende termynen, te Kunnen x¥
kenen.

L A F D E E L I N G.

Over bet fonds van gereede penningen^

v^aaruit de beleeningen zouden moe-
ten gefcbieden*

Alvorens wy over de middelen
van het fonds zelve handelen, z\xV

Jen wy nog kortelyk overwegen,
m hoe verre de vermeerdering va^
handel aan een land voordeelig kant

fi^yn? De "uitbreiding van commercie^
en fcheepvaart, is niet altoos het ge-
volg van welvaart , itn zy natuurlyke
ciorzaken hiertoe aanleiding geven. De
icheepvaart van engeland is thans

^^

naar evenredigheid van deszelfs com-
piercie, veel te groot: dus moeten de
ingezetenen de fchade, die de over-
tollige fchepen aanbrengen, dragen^
terwyl de NEDEBLANDERS, met hunne
uitgebreide fcheepvaart, op vracht var

ren; en dgardóor ininder nadeel ly^

Kunstgrepen van een ftaatkundig be-

ftjqr^ ^n n^aryver van fommige jonge



DE BELEENINGÈN OP GOEDEREIT^ 2 IJ

kooplieden, welken zich, door een ma^
tig vermogen , in den handel van reedö
gevestigde ne^otiehuizQn weten in te

dringen: hebben wel eens den ham
del van fommige kooplieden, voor
een* tyd , merkelyk vermeerderd: zon-»

der nochtans, naar evenredigheid,
voordeel aangebracht te hebben. Alle
menfchelyke handelingen hebben eert

;zeker uUimatum van voorfpoed , 't gene
wy niet dan met nadeel kunnen voor-
byftreven. Doch dit is het geval
niet van de Provincie zeeland ! Der-
zeiver handel en fcheepvaart zyn dooi?

toevallige omftandigheden onder pari
gekomen : en derhalve moet zkeland,
door wélaangewende middelen , wedet
fn 't evenwicht tot hare natuurlyke voor-
deden gebracht worden: welken thans

gedeeltelyk door de Provincie hol-
land; en gedeeltelyk door vreemde
natten y genoten worden» — Nu ter

zake!
]^

Het beste, zoo niethet eenigfte, mid-
del om een toereikend fonds te ver-

krygen, waardoor men algemeen ca
tevens duurzaam kan werken : fchynt
óns toe daarin gelegen te wezen, om
eeue ^//^^/^/i^gkamer op te richten. Dit

' O 4 taii
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Jcan op tweederlei wyze gefchieden

:

of door particulieren ; of door het ge-

iag, en onder he( opzicht en de protectie j

van de Hvoge Regering.

Ten tyde van een' blo eijenden han-

flel, zoude het voor particulieren niet

^eer moeilyk wezen, eene aanzienly-

ke fomme, by wyze van infchryving,

of negotiatie, voor zoodanig fonds ,te

bekomen: vooral, wanneer de dire-

Cteuren o( commisfarisfen van dergelyke
onderneming by hunne medeburge-
ren in een goqd credit ftaan. — Maar
deze inrichting, hoe nuttig dezelve
ook in hare werking wezen moge , is

nochtans aan zeer vele zwarigheden
onderhevig, welken derzelver duur-

zaamheid ondermynen. Twee, ja zelfs

één , dier commisfarisfen behoeft maar
Tsjn credit in deszelfs particuliere zaken
te verliezen j hetzy die reets gegrondt

2;y dan niet: ofhetalgemeene vertrou-

wen van dat fonds heeft mede daarby
te lyden:— men zal zich van de actiën

pf aandeden trachten te ontdoen:
en, ^oodra velen vandezelven te ge-

lyk ten verkoop gepraefenteerd worn
den, is het met het credit ge-

daan; ^ men is niet meer vatbaar

voor
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voor overtuiging ; en de vrees voor een
totaal verlies doet fomtyds een fonds
van r^^/^ waarde voor de helft afftaan.

Dit zoude wel het fonds zelve niet

kunnen benadeelen: indien niet te*

vens de geldopnemers afgefchrikt

werden, om hunne goederen onder
het beftuur te ftellen van directeuren ,

die 200 weinig credit hebben. Hier
komt by, dat de genegotiëerde gelden
van zoodanige inrichting, na een be-
paald getal van jaren, wederom afge-

lost ol uitgeloot dienen te worden.
En wie zoude by dusdanig miscredit op
nieuw willen participeren? Doch om
den toevloed tot de deelneming alge-

meener te maken , is het bepalen van
een' termyn van aflosüng byna nood-
;^akelyk. Hieromtrent diende even-
wel behoorlyk gezorgd te worden ; dat
het fonds niet op één'; maar op vier,

vyf, of zes termynen, losbaar zy: het-
welke by wyze van loting kan ver-
deeld, enden deelnemeren bekend ge-
maakt worden: terwyl men, drie of
2es maanden vóór de aflosfing van
een* termyn y wederomeene nieuwe in-

fchryving koude openen, om hq|:

fonds voltallig te houden.
O 5 Meer
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•*" Meer over eene particuliere mrichr
ïing, tot verkryging van een fonds,
te zeggen, zoude overtolligwezen: om
dat het wél of kwalyk flagen aifhangt

van omftandigheden, waaromtrent wy
ïiiets toe of af kunnen doen : en het
gene de middelen betreft, om de zaak
te bevorderen , mag ik op goede gron-
<Jen vooronderftellen, dat by kun-
dige kooplieden in ZEELAND niet onbe-
kend z^i zyn. Nopens de inrichting

omtrent de panden, en de bepaling
van interesjerif op diverfe termynen.
SKüllen wy in het vervolg gelegenheid
hebben te fpreken.

Nu zullen wy handelen over het op-
richten van eene beleeningkamer onder
het opzicht van den souverein. Want
indien men , ter bereiking van het uit-

gebreidfte nut , en ter verkryging van
het grootfterr^^/V, zoodanige beleening-

lamer wil oprichten: moet zulks ge-

fchieden onder het beftier, opzicht,

jen protectie van hun ed. mog: de Hee-
ren Staten van zeeland. ^— Hiertoe
gouden misfchicn eenige leden van
Staat als Op^crcommisjarisfen kunnen
gekoren worden , hetzy men uit ieder

ftemhebbcnde Stad dier Provincie
ff 4
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één'of meerHeeren mocht gelieven te

verkiezen; of zoodanig eene andere

fchikking te maken, als men ten

meesten nutte van de zaak mocht noo*-

dig oordeelen. Het is ook, om ge-

melde redenen, van 't uiterfte belang,

dat de negotiatiei ter verkryging van
het noodige fonds voor de beleeninf^

kamer, onder de guaranüe van hun
ED.MOG. de Heeren Staten van ?iEE-

Ï-AND uitgefchreven worde.

, Het \iOoi^cQmtoir van dusdanig if>

ftitut moet op eene vaste plaats ge-

houden worden: en hiertoe zoude de
Stad MIDDELBURG , als de hoofdflad

van ZEELAND, misfchien in aanmer-
Jcing kunnen komen. Dan daar de
verdere handeldryvende , en fcheep-

vfert hebbende, fteden van zeeland
in merkelyke ongelegenheid zoudea
wezen, indien zy verplicht waren
hunne koopmanfchappen oï manufactu*

ren telkens naar middelburg ter be^

leening te zenden: zoo zouden, by
tet nader te concipiëren plan, op
grond van te bepalene v/etten, zoo-
danige inrichtingen dienen gemaakt
te worden, die den verlegen' koop*

e)an, «Idaai: woonachtig , in ftaatftel*
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den, om, ssonder aanmerkelyk tyd-
verlies , op zyne goederen g^idade-
pofito te kunnen krygen.
Ter oprichting van zulke beleemng'

kamer, zouden kundige en bekwame
Icooplieden uit ééne of meer handel-
dryvende fteden van zeeland een
plan moeten ontwerpen: waarin zy
aantoonden , volgens eene op waar-
fchynelykheid rustende gisfing, hoe-
groot eQXiQ fomme men jaarlyks in

ZEELAND wel zoude kunnen omzetten

,

op beleeningen van alle foorten van
koopmanfchappen en manufacturen.

Tot deze begrooting dienen de tyds-

omftandigheden van eenen kwynen-
den of bloeijenden handel, rust en
vrede, zoo bmnen als buiten 's lands,

wél in opmerking genomen te wor-
den.

Ik zal eens ftellen: men vond, vol-

gens eene gegronde calculatie , dat 'er

^eer waarfchynelyk een milUoen gul-

dens op zulke beleeningen 'sjaars kon-
de omgezet worden: dan zouden die

kooplieden zich by request aan wei-

gemelde Heeren Staten van zeeland
moeten adres/eren; hun plan met de
poodige ophelderingen daarby voe-

«.
geni
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gen; en aan Hoogde^elven verdoe-
ken: ,j dat, indien hun ontwerp de

goedkeuring van hun edelmog^
mocht wegdragen, Hoogdezelven
alsdan het opricliten van zooda-
nige beleeningksLmev niet flechts ge-
liefden te begunftigen; maar ook.
van wege der Provmcie zeeland^
eene negotiatie uit te fchryven, te-*

gen drie ten honderd: ter forme^
ring van een fonds voor zoodanige
beleenin^'^xti^Xn

p Dat, volgens eene ruwe calculatie

;

,' aan hen was voorgekomen^ dat daar-
toe misfchien een kapitaal van een
millioen guldens vereischt zoude
worden: dan, daar dit met geene
genoegfame zekerheid a priori tebe-*

palen ware, zj van gevoelen zou-
den wezen, om de geldlichting op
obligatien voor dit fonds provifioneel

te bepalen op vyfmaalhonderddui-
zend guldens ; met re/erve, om (in-

dien de toevloed van de geldopne-?

mers grooter werd ,) de negotiatie als-

dan tot een millioen te doen uit-^

ftrekken": -— enz.
• Om de lust tot deelnemingby de in-;

gezetenen op te wekkeij , zoude mis*

fchieif
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fchieti v^li nut kunnen wezen , indien

HüN EDELMOG. bepaalden, dat de^e
geldlichting gefchiedde, om in vyiter^

mynentt worden afgelost: te weten nsi

dke vyf j.aren een vyfde deel,.by wy^^
2e van uitloting, dewelke een jaar vóót*^

het verfchynen van den tarmyn zöudé'
kunnen gefchieden: ent alsdan de ««mf^
mers van de uitgelote obligatien door dd^

nieuwspapieren bekend gemaakt: --*

dat *er , tegen den tyd der aflosfing, in-

dien een gunftige uitflag daartoe aanlei-^

^ing geeft ^ pp dezelfde voorwaarden
eene gelyke fom^ tot fappkring van
het beleening^onds y tonde genegotiëerd

worden. Misfchi^n kunnen tyd en
omftandigheden vereifchen^ dat men
by zoodanige negotiatie^ om het uitge-

iotene. kapitaal te fuppleren ^^ de eige-

naars van de uitgelotene o^/g^/<?/j in

het op nieuw deelnemen praefereni

ftelle. Deze inrichting, wanneer het
gemelde plan effect bekomt , zal voor
de Zeeuwfche en andere deeineemers
gewis voordeeliger uitkomen > dan dat

%j hun geld op p/^«/^g/>/iin de fVeit'^

indien tegen 6 procento uitzetten.

Dan, daar het voornamelyk aan-

ikomt op de, wyze van voorfteliing,

om
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om het plan fmakelyk te maken, en
dcjoliditeii daarvan aan de deelnemers
aan tetoonen: zoo dient men alle mor^

gelyke moeite aan te wenden, omd^
voordracht eenvoudig, maar tevens
klaar en overtuigend, te maken: zoo-
danig, dat de gèldfchieters niet flechlS

wegens de zekerheid vaïi hun te ge^
ven kapitaal; maar ook v^n het h<>i^-

zame oogmerk dezer inrichting.;^ j^'^^
reedt worden. < ...^ y.^^

;,^en ziet, dat ik daardoor de Hee-^
ren Staten van Z£ELAi^;ï> aanfpreke*
lyk maak voor het kapitaal van d^
gèldfchieters: dit dacht.my noodzake-^
lyk voor het credit va^ het op terichte-?

ne fonds, om de gegoede ingezetene^
uit telokken ter deeineming in de negü^

iiatie^ en dus dit heilzame oogmerk pQ
bevorderen. Ja ik zoude zelfs voor-
flaan,omby de bekendmaking te latea
inylpeijen , dat HUN ed. mog. altoos
aanfprekelyk bleven voor h^tkapimat
€in muresfen y tot den tyd der uitiotingr

toe. In de derde afdeeling zal ik ge^.

legenheid hebben , om over de zeker-
heid dei^ .te disponerene geiden vooj^

|iet Land te handelen.

, Oordeelt ï»en de geneigdheid der
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gegoede ingezetenen 2:00 voordeelig te
wezen, dat 'er een algemeene toeloop
by het openen dezer geldleening ko-
men zal; zoude het der zaak mis*
fchien meerder aanzien kunnen byzet-
ten, deze negotiatie by wyze van m-
fcbryving te openen. Doch zoo men
voor het tegendeel mocht beducht
wezen; zoude men ook de gegoede
ingezetenenvan andere Provinciën moe-
ten zoeken uit te lokken , om mede
aandeel in de negotiatiê voor dit fonds
te nemen. In dit laatste geval zoude
hetnoodig wezen , voor degeUteresfeer*

den buiten zeeland een artikel te la-

ten invloeijen : dat, die de Journering

by de eerfte deelneming inHoUandsch
geld doet, zoodanige obligatienhy de
uitloting, ook in Hollandsch geld, zal

gerefïitueerd krygen ; en dat tevens aan
de houders van zoodanige obligmien de
interest j in Hollandsch geld, zal wor-
den betaald, zonder met het different

van den wisfeköttrj te 'doen te hebben.
— Dit verlies der wisfelfchade , dat
zich flechts op de interesfen bepaalt,

is zeer gering; en kan, over het ge*

heel , als geen bezwaar worden aange-;

merkt: alzoo honderdduizend gul-

dens
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dens tegen 3 procentó maat ƒ 300a
interest gtvQxi: hiervan de wisfelicha-

de, gerekend tegen 2\ procentó ver-

lies, bedraagt flechts ƒ75.— het welkö
nog geen T* proCento verfchil op de
hoöfdfom van honderdduizend guldens
maakt :— waarlyk te gering, om niefi

geaccordeerd te worden, indien die

het oogmefk konde helpen bevorder
ren.

En daar het gebeuren kan, en ooM
^^aarfchynelyk gebeuren zal, dat 'et

alle jaren, na aftrek der gewone on-^

kosten, iets zal overblyven, nioestj

men dezie overwinst vyf jaren laten

Oploopen ; en dan , by de aflosfing ofuit-

loting van ieder' termyn, onder de
deelhebbers der uitgelote aandeelen
of obligatien die overwinst gelykelyk
verdeelen : of misfchien zoude het ter

aanmoediging nog meer kunnen toe-

brengen, wanneer die overwinst in

groöte en kleine pryzen werd verdeeld

;

en, by het uittrekken van het nummer
^ex obligatie , ook tevens, uit eene ande-
re bus, de prys werd getrokken ^ wel-»

ke der üitgelotene obligatie door het loC

te beurt Viel. Dit vooruitzicht van
een <?;rrr^voordeel, boven den ordi*

XP". BS.EL P n(d^
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nairen interest ^ tekunnen behalen, zou-
de de lust tot deelneeming in het fonds,

zoo wel in zeeland als in andere
Provinciën, merkelyk opwakkeren.
Om de zaak meer aanzien en credit

by te zetten , zoude het misfchien van
nut kunnen wezen, dat men de^;,
voor het fonds van de óeleeningksLmcT

,

in de bank te middelburg hield; in-

geval de huishoudclyke omftandighe-

den dier bank zulks gedoogden, en
mQTi zich aldaar met het betalen en
adminiftreren van dit afzonderlyke infli-

tut konde belasten.

Dan, zoo dit in de bank niet wel-

voeglyk kan gefchieden, diende voor
Heeren Commisjarisfen een lecuur ver-

trek op het Stadhuis binnen middel-
burg te worden aangewezen : alwaar die

Heeren vergaderden, en tevens de
kas van 't fonds hielden. In dit geval

dient één der Heeren Commisfarisfen

,

waarvan wy ftraks nader zullen fpre-

ken, het amt van kas/ter waar tene-
men; aan wien tot adjifientIe eengefala-

riëerd boekhouder of onder/i^^ix^^rmoet

toegevoegd worden, die de penningen
op de bekeningen nlthctSLolty en voor de

aflosfingen de gelden wederom in casfa

brengt.
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brengt. Alleweketi,' of om de vefcr^»

tien dagen, altans oin de maandje
moet de kas opgemaakt, en aan Hee-
fen Cotnmisfarisfen daarvan verflag ge-

daan worden. Dit amt van kasfier , of
penningmeester, konde by toerbeur^^

ten, door alle Heeren Commisfarisfen

^

worden \vaargenomen: ten zy men
goedvond daarop eene andere fchik^.

king te maken.
De directe beftiering kan gefchle^

den door eenige Heeren Commisfaris^

Jen der bank, uit het midden van de-
^elven gekoren : om deze beleeningkz"

mer als een byzonder departement te

beftieren, ingeval de bank te middel-^

BURG konde worden overgehaald, om
aldaar zoodanig departement op te fich-«

ten; — doch^ dit niet kunnende^ dan
uit de aanzienlykfte en kundigfte koopr.

lieden , van ftadswege gekoren : v/el-

ken aan de Heeren Gccommittteêrdeti

van HUN JED. MOG. in beide gevallen

jaarlyks rekening zouden moeten doen^'

Wanneer een convenabel gttal van zoo-*

danige perfoonen wordaangefteld, zoa
dat het voor hen geen bezwaarposc
word, zullen zy dit werk gaarne gra-

tis willen waarnemen^ vooral indiett

P 2 U^X
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aan dat amt zekere achting gehecht
word. Immers zyn 'er geene fterke-

re dryfveren, diedenmenschtotgroo-
te of moeilyke zaken aanzetten, dan
voordeel en glorie.

De Commisfarisfen behoören aanfpre-

kelyk gemaakt te worden voor de ge-

houdene directie: en wanneer zy die,

als eerlyke lieden, kunnen verantwoor-
den, komt de onverhoopte fchade
Voor rekening van 't gantfche fonds

,

en niet voor hen in het p<3r//Vö//>r;—
maar, als zy op goederen meer gefcho-
ten hebben, dan de gemaakte ordon-'

fiantie medebrengt^ zoude ik van oor-

deel wezen , dat zy niet flechts het te

veel verftrekte, maar zelfs de helft van
de te lydene fchade behoorden te dra-

gen: dewyl zy daardoor aanleiding

zouden hebben kunnen geven, dat de
geldopnemer in de mogelykheid ge-

field werd, om trouweloos te handelen.

Misfchien is het tegenwoordige
fonds der bank van middelburg wel
toereikende, dat eene nieuwe negotia"

tie voor de beleeningk2.mQV onnoodig
zoude wezen , indien gemelde bank zich

met de directie , in een byzonder d.^par-

Umera, mocht gelieven te beJasien-
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èn ook vaste panden, en alle foorten

van koopmanichappen , die geen be-

derf onderhevig zyn, op korte termy-
nen te beleenen. Dan dit niet zynde,
2:oude de nieuwe negQtiatie voor het
beleeningfonds ook, op gelyke wys,
door dusdanig departement ^ onder giia^

rantie en opzicht van hun £D. mog.
de Heeren Staten van zeeland, kun-
nen gefchieden. Dit ware zeker min-
der omflachtig. ^

Tot het waarnemen , en houden der
boeken, hebben Heeren Commisfarh'
fen een' kundigen man noodig, die al-

les in eene beknopte en nette orde
boekt: deze dient mede gefalariëerd

te worden. Dan vermits één enkel
perfoon, zonder verdere ^2^/?<?^f/<? , in

ftaat is, om eene zeer uitgebreide zaak
van die natuur waar te nemen, in-

dien hy in het boekhouden wél gever-

feerd is: zoo zoude ik van oordeel
wezen, dat men, omtrent dusdanig
voorwerp, niettenaauw op httfalaris

behoorde te zien: — vooral, om dat
het geen beftaan op zich zelve be-
hoeft uit te maken; alzoö ^er tyd en
gelegenheid genoeg stal overfchieten,

pm ook andere affaires daarby waar te

P 3 kun-
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Icunnen nemen: want van denetheid of
accuratesfej en de vereischte klaarheid

in het fteUen der posten , hangt zeer

veel af, Misfchien zoude het zeer

wel kunnen gefchieden, dat men de-

^en boekhouder ook tevens den post

van onAcrkasfier liet waarnemen. Dit

^y genoeg over het fonds

!

Het is ons voorgekomen, dat 'er

geen beter, en op den duur werkend,
middel daarvoor kan worden opgege-
ven. Men werpe niet tegen: dat eene
iiegctlatie van dien aard thans onmoog-
]yk tot ftand gebracht zoude kun-
nen worden^ dewyl het maar al te

bjykbaar is, hoe de souverein en an«?

dere hooge CoUegien moeten fukkelen,

i)rri de benoodigde fommen by de in-

gezetenen te negotVéren. Dit toege-

ftaanzynde, :^al het myn voorgefteld

plan geenszins om verre werpen : want
dan fteltmen deonmogelykheid in het

uitvoeren alleen temporairi en zoo*
dra de doodelyke tweedracht zich vaq
onze gezegende kusten zal hebben
verwyderd, kan het niet misfen, of

^e geopperde onmogelykheid zal ook
wel dra de wyk nemen. Indien 'erin

fegt plan ?;glYe geen^ volftrekte onmö*
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1

gelykheid gevonden word, om het
ten nutte der commerciërende ingezete-

nen van ZEELAND uit te voeren: dan
2:al het altoos goed blyven; fchoon de
iemporaire omflandigheden de imrodw
ctie daarvan voor een' tyd mochten be-
letten. Evenwel gelieve men het
te confidereren als eene ruwe fchets,

waarvan tyd en gelegenheid de byzon-
derheden moeten bepalen: — maar,
wat de hoofdzaak betreft, vleijen wy
ons, dat dezelve m.et grond niet zal

kunnen tegengefproken worden.
Nochtans wil ik niet ontveinzen , dat

het opgegevene plan aan dit gebrek la^

boreert: dat namelyk (indien d^ genego-

tïéerde fomme tegen drie ten hon-
derd^ niet altoos door beleeningen

werkfaam bly ft ,) alsdan de tusfchentyd
.,

waarin eenig gedeelte van de hoofd-
fom onbelegd is, vergoedt moete wor-
den door de mtQvdQTQ imeresfenf uit

de beleeningen gefproten: om dat aan
de deelhebbers of actiehoM&trs 3 pro*

cento interest 's jaars dient uitgedeeld

te worden; die, met het al of niet be-

leggen van de hoofdfom, zich niet

behoeven te moeijen: — en dit zoude
ten gevolge hebben , dat de overwinst

,

P 4 by
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by de uitloting na vyt jaren, niet

^cer groot, en dus ook wenüg anme^
fend ter deelneming zoude wezen. —

•

Maar dit is ook Hechts eene moogly-
ke, doch geene waarfchynlyke , zwa-
yigheid.

Dan laten wy, om dit gebrek voor
te komen, het eerfte pian met een
tweede adjocièren , om die beiden ;ver-

eenigd te doen werken; ten minfte

^oo lang de tegenwoordige fchaars-

he'd v^n penningen in ons Land plaats

heeft : en het vooruitzicht van voor-
deel ^al veel grooter wezen. Doch dit

kan niet, dan door eene directe me-
dewerking van HUN EDEL MOG. de
JJeeren Staten van zeeland gefchieden,

indien welgemelde Heeren Staten

tot het oprichten van 2;oodanige belee»

;a/>?gkamer dadelyk mochten gedispo*

tieerd wezen, ronder het onzekere
tydpuntte willen afwachten, waarin de
ruimte van ^0/2/^/3/^/2 wederorn algemeq-
per onder de ingezetenen verfpreidt

;^al zyn : dan zoude misfchien het vol-

gende plan van go^d fucces kunnen we-
^en, ponder dat hoofdfomen interesfen

fiaarby in 't minste te lyden hebben.

Ik b^t> gezegd; als m^n by^^/^^-
/«1
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latte oordeelde noodig te hebben êén

miUioen guldens , dat 'er dan provifio»

neel niet meer dan vyfmaal honderddui^

zend guldens genegotiëerd mOQStcn wox^
den; doch met re/erve y om (by
.grooteren toevloed,) de negotiatie tot

leen milUoen guldens te doen uitftrek-

ken. — Dit was in die vooronderftel-

ling, dat 'er op dien tyd eene meer
algemeene doorllraling van penningen

p

onder de mge^etenen van ons Land,
wederom moest plaats hebben: en op dit

fundament yverde ik ook llerk, om
de beleeningen niet anders, dan door
contanten j to doen. — Maar wanneer
men oordeelt de uitvoering daarvan
reeds nu ten voordeele der commercie

van ZEELAND te moeten beginnen:
als vooronderftellende, diat de tegen-

woordige conjuncturen des handels ge-»

gronde hoop geven , om defcheepvaart
en commercie van zeeland te doen
herleven; vooral door de th^LUs fubji*

flerende troubles in vrankryk en
BRABANT: -— welken onvermydelyk
^aanleiding zullen geven , dat de fran-
€CHE en brabantsche natiën eenige
jaren noodig hebben, eer zy alld

yopldeden des handels welven kunneft

P 5 #^:



i34 !• ^^ MULLER, ANTWOORD OVER

•plukken; en gedwongen zullen zyn ,

voor dien tyd , de hulp en onderftand
in icheepvaart en commercie by andere
fiatientQ moeten zoeken:— dan zoude
ik van advis wezen , dat men , by de
genegotieerde vyimaalhonderdduizend
guldens contanten^ nog moest voegen
-tweemaalbonderd en-vyftigduizendguldens

in QUiTANCiEN ten laste van de be*

^leeningk'Sim^r } trachtende die van tyd
.tot tyd in de circulering te brengen-
En om aan deze papieren credit by te

zetten, zouden de Heeren Staten van
ZEELAKD dezelven eveneens dienen te

guaranderen^ als dt genegotieerde contan»

ten aan de deelhebbers. — Over de
middelen, om Stad en Land, wegens
deze guaramien , buiten gevaar te Hel-

len : handelen wy ftraks nader.

Dtzt tweemaalhonderd envyftigdui-

eend guldens zouden misfchien kun-
nen verdeeld worden in de volgende
-üevenhonderd-en zestig quitancien: als

200 Quitn.. è. ƒ ,100: —
^00 200 :

—
160—-—— 0.50: —
joo ——— 500 :

—
iQo 1000 :—

ƒ 20000 :

—

. 40000 :

—

40000 :
—

50000 ;
—

100000 :
—

^^ 760 Quitanciea /ajoooo ;
—

:
^-

Door
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. Door deze quitancierij van onder-
fcheidene grootte, kan men alle mo-
gelyke posten, ter beleening gevraagd
wordende , betalen, — Ik heb het
grootfte getal op ƒ100 en ƒ 200 ge-

field , om dat die kleine postjes zoo-
veel te gemakkelyker in circulatie te

brengen zyn; en de omloop van dezen
het credit A^t grootere quitancien helpt

bevorderen. — Doch in de publicatie

van welgemelde Heeren Staten , 'waar-'

by Hoogdezelven de betaling daarvan
guaranderen j zoowel als by de belee"

w//7gkamer, dient uitdrukkelyk gezegd
te worden , dat ieder houder van dus-
danige quitancien , op zekere dagen in

de week, des begerende, dezelven
tegen contanten kan verwisfelen.—• Dit
$:al in het begin vry algemeen g^
fchieden: maar, wanneer de betaling

telkens promtj en met eene foort van
genoegen gedaan word, zal men die

tnoeite weldra laten varen, en zichlie-i

Ver door onderlinge betaling aan zyne
medeburgers daarvan trachten te ont-*

doen.
Doch zoo noodzakelyk als de gua-^

rantie van de Heeren Staten voor deze

mitancien is, zoo billyk is het tevensj

dat
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dat Hoogde!zelven weten, vior welke
ibm de guarantie zich uitiirckt. Uit
dien hoofde moesten de voornoemde
Tj6o quitMcien, door twee commislariS'

fen van de behenifjgk^imev in derzeiver

qualiteity geteekend; en door twee
Heeren Gecommitteerden van hun edel-
MOG. de Heeren Staten van zêêland,
onder het wapen van zeeland, ge-

cofitrajïja^fieerdworden, — Ledere quitan^

de behoort genummerd te worden; «-^

als die

groot ƒ loo van No. i tot No. 2c3o

200 — —— I 200
_. 250 — I 160

500 " I - 100
1000 — ^--»- i — —— 100

. Door deze nummerithg , om van ieder
fbort een byzonder getal te maken,
zal veel beter naar te gaan wezen, of
'er ook bedrog gepleegd zy; indien het
onverhoopt mocht gebeuren , dat flech-

te lieden ondernamen , dusdanige quh
tanden naar te maken,

Misfchien zouden de quhanclen op de-

ze öf dergelyke wys kunnen worden
ingericht;

No;
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voor de helft oféén dcvde^li fuitancien ;>

fen de VQ^ïn contanten y kunnen gedaan
worden t— en indien men dan by dus-i

danige inrichting het geluk had> ont

de gemelde quitancien in zoo verre het
publik credit te doen verwerven, da^
jpnen van de J 250000 flechts êên tori

konde laten circuleren: dan zouden de,

interes/en van de ƒ500000 contanten

tit de bekening voortvloeijende , in de
eerfte vyf jaren kunnen geconjïdereerd

worden, als alleen te zullen ftrekken

tot betaling der imeresfen v^n 3 pro-

cento ^s jaars aan de deelhebbers of
tf^Z/Vhouders; en verder tot goedma-
king van de noodige onkosten,

Ondertusfchen zoude de fom van

J 1 00000^ welke in quitancien als geld

gecirculeerd had, ten minften 4 pro-

ientoinreresi'sisLUTs opbrengen: 't gene
dus jaarlyks wezen ,zoude ƒ 4000. —

*

en in vyf jaren , by de eerfte uitlo-^

t4ng, eene fom van/ 20000.

Deze J 20000 overwinst , die voof
honderd uit te lotene aandeelen of
éctien door elkander bedragen /20a
Yoor ieder actie V2,n f 1000 , zoude men
3ilsdan ia deze of dergelyke verdee-

ling
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ling tot honderd pryzen kuiïhen ma^
ken: — als v,

I prys h ƒ 600

^ ƒ 400 — 1600
8 300 2400
12 250 — 3000
120 •*—**• 200 -—

-

4000
^5 180 4500
30 130 — 3900

. .^-^ _ ^
100 piyzen —— ƒ20000

Dan , daar a priori niet met zekei?^

heid kan bepaald worden, hoeveel

na vyf jaren ter yerdeeling en uitloting

zal overfchieten j terwyl tevens de
omftandigheden aanleiding kunnen
geven, om hieromtrent eene andere
fchikking te maken : — 200 verblyft

dit aan Heeren Commisfarisfen in^

dertyd: om, naar tydsomftandighe-;

den , ten meesten nutte van de hke-
ningkamtv te handelen. Nu gaan \rf
over tot de

IL A F D E E L I N G.

Over de verfcbillende pjinden^ waari
op men geld a depojito zoude

willen opnemen^

De foorten van koopmaaifchappert
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en manufacturen y waarop men geld
a depojito kan negotiëreny zyn 200
meenigvuldig , dat eene optelling daar-

van te uitgeftrekt zoude vallen. Die
de vereischte kunde van de commercie

heeft, zoude dit gewis voor overtol*

lig achten.

Wy zeggen dan: dat hiertoe be-

trokken moeten worden, alle koop-»

manfchappen ^n manufacturen^ alleen

met uitzondering van zulke foorten,

die een fpoedig bederf en lekkage on-
derhevig zyn; alsmede die, welken
alte groot van volume ^ en tevens van te

f
eringewaarde zyn. — De wynen, wel-
en niet volmaakt fchoon zyn , verei-

fchen veel oppasfing ; en uit dien hoof-

de zoude men zich hiermede bezwaar^

lyk kunnen belasten: — en van dien

aard zyn 'er velen , welke allen uic

dit voorbeeld verklaard kunnen wor-
den.

Aangebrokene fusten ^ hoe waardig

het r^llam ook wezen moge, kunnen
niet in aanmerking komen. Die maaY
eenigszins den koophandel heeft by-
gewoond, zal moeten toeftaan, dat:

dit in vele gevallen zeer ten nadeele

yan den geldlchieter kan verftrekken^

Even-
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Eveneens is het ook gelegen moÊ
de cognojcementen. Het is waar, veel-

tyds worden dezen als courante vaH"
DEN befchouwd, en dadelyk ook ^^-

leend: maar men dient, in dit geval,
meer op den houder van het cognofce^

fnenty dan op de afgefcheepte goede-
ren zelven , te zien. De ondervinding
heeft geleerd, dat zulke beleening zeer
gevaarlyk voor den geldfchieter is.

Immers is het in de Oostzee zqqt fami^
Uair: dat de verkooper van zekere
goederen , (fchoon dezelven gefcheepc
zyn, enhet cognofcement verzonden is,)

wanneer hy vreest geene betaling te
bullen krygen , die goederen by de
Regering reclameert^ en door hoog
gezag geadfifteerd dezelven wederom
van boord laat halen. Somtyds kan de
beleener ook twee eognofcementen vaa
diezelfde goederen bezitten: zoo dat
hy de ontvangst by het aankomen
yan den fchipper kan verrichten,
eer de geldfchieter weet,

^
dat het

goed gelost ïcan worden. Dit zyn gui-

tenflukken , zal men zeggen , die by een^,

fatfoenlyken man geene plaat» dien-

den te hebben! maar ik antwoorder
het menschdom is nog niet algemeen
^, mEL. Q tot
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tot dien trap van eerlykheid gekomen,
om te kunnen verwachten , dat dierge-

ke bedriegeryen geene plaats zouden
kunnen hebben.

In het voorftel des genootschaps
word gefproken van vaste panden ; of
pakhuizen, zolders 9 kelders, of winkels ^

met genoegfamen voorraad van goederen.

Ten dezen opzichts is het eenigszins

twyfelachtig : wat door vaste panden
moet worden verdaan?— het aaarop
volgende kan ook toegepast worden
op de goederen , welken in pakhuizen ,

zolders, kelders, of winkels zich bevin-
den: en dan vallen zy onder de ge-

nerale benaming van koopmanfchap-
pen en manufacturen, — Dan hierom-
trent zy het ons geoorloofd aan Hee-
ren Directeuren, en verdere beoordee^

laren myner Verhandeling, in over-
weging te geven: of het, tot bevor-
dering van den bloei des koophandels
en der fabriken in zeeland, niet mede
zoudt contribueren ,indien men ook vas-

te goederen, als parceelen V2in buizen

,

pakhuizen, enz. onder de panden van
beleening begreep. Ik weet wel, dat

het gewone gebruik, om fchepenen-
kennisfen te leggen, omflachtig en
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kostbaar isr — dan hieromtrent zoudöi'

eene fchikking gemaakt kunnen wor-^'

den , met voorkennis van de Ed. Groot:

Achtb. Heeren Burgemeesteren : zoö
dat aan de bekemngkamcr flechts de
grond- of koopbrieven van zoodanig;

parceel hehoeidcn geproduceerd f en als

pand ter minne gegeven te worden;
met verder bewys van onbezwaard eu
onbelast te zyn. Dit kan fomtyds deii

koopman oïfabrikeur wel een half prö-

cento in den interest meerder waardig
i:yn, dan dat hy goederen moet vast-

leggen, welken hy misfchien binneix

den beleeningtermyn met voordeel zou-
de kunnen debiteren^ De zwarigheid,
welke ten dezen opzichte overblyft,

beflaat daarin, dat men eene inbreuk
inaakt op de gewone voordeelen vaa
de Stad, welke door het leggen van.

een fchepenenkennis op de Sekretary

betaald worden* Dan hierop dient:

dat, indien het opgenomene geld
werkelyk tot den koophandel en de/^i-

briken befteedt word, niet flechts de
Stad in ^t bysjonder , maar ook degant-
fche Provincie f daardoor langs andere
wegen dit verlies dubbel vergoedt

jF^ygt Vreest men hieromtrent mis-»

0,2 leidt
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leidt te zullen worden ; en dat ook an-

deren , buiten den koophandel , van de-

ZQ voordeelige beleening gebruik zullen

maken: men bepale dan den termyn
zoo kort , dat een particulier geen ge-

noegfaam nut daarvan kan trekken; en
men ftelle den interest iets hooger, dan
den gewonen cours op fchepenenkennis-
fen :— dit zal de fluikery tegenhouden.
Op wisfels d depofito geld voor ze-

keren tyd te negotiëreuj valt niet in

de termen van de beleenin^^va^r.

Deze inrichting bepaalt zich alleen

tusfchen kooplieden en kooplieden;
of tusfchen kooplieden en renteniers.

In dit geval dient de afgever van een'

wisfelbrief by zyne medekooplieden
of renteniers een genoegfaam vertrou-

wen te hebben, dat zy aan hem te-

gen een'blooten wisfel, fchoonop een
behoorlyk zegel gelleld, de benoemde
lom voor drie maanden , of korter

of langer, opfchieten, tegen den iri'

terest d^zihy geconditioneerd. — Maar,
zonder te fpreken van de moeilyk-
heid , om altoos iemand tot zoodanige
opfchieting te vinden; loopt de afge-

ver van zulken wisfel, wanneer dit meer-
malen gebeurt^ weldra rifm van zyn

crc-
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credH by zyne medeburgeren te ver-

liezen: te meer, indien zyne wisfels

tegen den vervaltyd, of vernegotiëerd

^

of aan anderen in betaling gegeven
worden , (het welke toch veelal het ge-

val is ;) waardoor zyne zaken aan

ieder, door wiens handen die wisfels

loopen, bekend worden. Maar be-

oogt het GENOOTSCHAP inhet voorftel,

dat de gtldleeningen voor zekeren

tyd op wisfels , zoo moeten verftaan

worden, dat men tevens onderpand tot

zekerheid van de hoofdfom moete ge-

ven: dan hebben de wisfels by deze
omftandigheid geene meerdere kracht,

dan eene onderhandfche oöligatie , waar-

in de termyn van aflosfing pö;^/// bepaald

word. Immers heeft een binnenland-

fche wisfel, dien de trekker op een'

bepaalden tyd ten zynen eigen' laste

afgeeft ,
(fchoon een zegel , naar even-

redigheid van de fom, daartoe ge-

bruikt hebbende) geen meerder recht,

dan eene onderhandfche obligatie. Het
meerdere gewicht, dat kooplieden ge-

woon zyn daaraan te hechten, bepaalt

zich tot het woord wisfel: en om die re-

den word het geld doorgaans promt

betaald ; maar by foute van dien , zoude

Q. 3 'er
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Ter uitftel van betaling gevraagd, en
ook verkregen kunnen worden. En
voor eene publike inrichting is het vol-

ftrekt af te raden, om geldkeningen,

ponder onderpand daarvoor tekrygen>
op een* blooten wisfelbrief te doen.
Meer valt 'er van deze afdeelingniet

te zeggen: — alle byzonderheden,
welken omtrent de panden plaats heb-
ben, 2yn aan de te maken fchikkingen
en omftandigheden bepaald; waarin
wy, zonder te ftruikelen , niet kunnen
treden. Dus gaan wy over tot de

I I I. A F D E E L I N G,

Over de middelen y welken by degeldfchie^

$ing dienen waargenomen te worden ,

om op de zekere herkryging van
boojdfom en interes/en , op ver-^

jchiUende termynen , te kun^

nen rekenen.

In de tweede afdeeling, over de
yANDEN, gaven wy in bedenking : of
onder de panden , by zoodanige Pro-^

vinciale inrichting, ook niet zouden
mogen begrepen worden vaste goe-

deren, als huizen, pakhuizen, cn^^'i

by
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by welke gelegenheid wy getracht heb-

ben de 2;warigheid daartegen uit deii

weg te ruimen. Thans zullen wy deze
voorgeftelde bedenking als mogelyk
befchouwen: en uit dien hoofde mid-
delen opgeven, welken niet flechts den
geldopnemer verlichting in onkosten
en interesfen aanbrengen; maar ook
den geldgever zekerheid verfchafFen,

ter veilige herkryging van hoofdfom
en interesfen.

Tot vermyding van onkosten voor
den geldopnemer, fteldeik , dat hy al-

leen zyne grond- of koopbrieven van
het te bekenen parceel aan Heeren
Commisfarisfen als pand ter minne
zoude behoeven over te geven* Maar
nu dien ik nog kortelyk te fpreken
over de zekerheid der uitgefchotene
geiden voor de bekeningksLmQV. Om
op zoodanig pand van grond- ofkoop-
brieven zeker te gaan, diende door
jiuN EDELMOG. de Heeren Staten van
ZEELAND, en van Stadswege tevens,
cene keur oï ordonnantie gemaakt en ge^

publiceerd te worden : dat ter Sekretary

voortaan geene fchepenkennis zoude
kunnen worden gelegd, danopvertoo-
Ding der grond- of koopbrieven. Hier-

d 4 door
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door word voorgekomen, dat het pjr-

r^^/ niet eerst by de bekeningk^mer , en
vervolgens wederom ter Sekretary kan
bezwaard worden. De Commisfarisfen

der bekerjingk^mQY 2;ouden zich, by
het vragen van penningen op vaste

goederen , met de grondbricven ter 5^?-

kretary moeten vervoegen, en Hee-
ren Sekretarisfen verzoeken naar te

2ien , of zoodanig parceel ook reeds be-

zwaard zy: want een bezwaard par^

ceel ^ fchoon veel meer waarde heb-
bende, dan de dadelyke belasting

van eene fchepenenkennis, kan niet

in de termen vallen , om daarop geld

by de beleenin^2sci^x te negotiëren.

De grondregel van zoodanige publike

inrichting moet onwrikbaar deze zyn:

dat zy op alle panden, van welken
aard ook , waarop zy geld gefourneerd

heeft, de eenigfle crediteur zy.

Om aan het fonds niet flechts zeker-

heid voor de verftrekte gelden te ge-

A^en ; maar het ook meer aanzien 'en

credit te doen verkrygen: diende de
directie van dusdanige beleenirjgksiïner

lledelyk of Provinciaal gepriviiegeerd

te worden , om zich door publiken ver-

koop uit de onder haar berustende pan-

den
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den betaald te maken, zonder deswe-'

gens, naar de gewone form, over de
bevoegdheid tot den verkoop vooraf
te moeten /?ro^^fl?^r^fï; indien een da-

lende prys dier goederen zoude doen
vreezen, dat dezelven. beneden het

opgefchotene kapitaal mochten loopen

,

en de geldopnemer zich weigerig toon-

de om het jurpius in geld of goed te

geven. Want , om de directie van de
bel€ening\i2ivn^r alle mogelyke midde-
len te verfchaffen , ter herkryging van
haar verllrekt kapitaal met de daarop
verloopene interesfen, behoort eene
luisterryke vertooning gepaard te gaan
met de vereischte nmcht, om de zaak
met nadruk uit te voeren. Dusda-'
nige fchikkingen van den souver£in>'
of Stedelyke Regenten , fpreiden een
algemeen credtt en vertrouwen over
de onderneming by 't oprichten van
het fonds, ter aanmoediging in het
deelnemen, onder de ingezetenen. De
wyze, op welke dit best word verkre-

gen, hangt van zeer vele byzonder-
heden af, en dient aan de fchikkin-

gen der daarover te zetten Heeren
te verblyven.

yan aiie goederen en manufacturen;^

d 5 W^l-
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velken beleend'mWtn worden , behoort
de geldopnemer aan Heeren Commis-
farisfen^ vooraf, 2yn recht van eigen-

dom te ftaven, met rekeningen , guh
tanden y facturen ^ brieven, enz,

Koopmanfchappen van een' grooten
omflag, en door den eigenaar in eene
kelder, of op een' zolder, opgeflagen
5:ynde, ter beleening gepraejenteerd

vordende: dienen op eene behoorlyk
gefpecificeerdelyst , defust , het gewicht,

getal, ofde maat, aan Heeren Commisfa'

risfen opgegeven te worden; ten ein-

de dezelven door de taxateurs gemak-
Icelyker te kunnen worden geëxami-

neerd en geprifeerd. En wanneer de
bekening efect verkrygt, dient de
eigenaar de fleutels aan Heeren Com-
misfarisfen over te geven niet alleen;

maar ook de huur van het pakhuis,

den zolder, ofde kelder, op Hun Ed.
naam te transporteren: of, zoo de goe-

deren onder waagdragers zyn opgefla-

gen , moet het veem een afflagbrief-

je aan den geldopnemer, en een in-

llagbriefje op naam van Heeren Com-
misjarislen bezorgen. — Enkele va-"

ten, kisten, of balen, moeten ten kos-

te van den geldopnemer gebracht
wor-
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worden in een pakhuis of zolder

van de beleeningdirectie ; en de pak-
huis- of zolderhuur daarvoor by de
aflosfing betaald worden, ter discretie

van Heeren Commisfarisfen.

Daar het by zulke verfchillende

panden noodzakelykis, 6.^.tó.Q taxar

tie door kundige lieden gefchiede:

200 dient de beleenin^^mQX tot exa*

tninering der bewyzen van het recht
van eigendom, alsmede om de rechte
waarde der te beleenen goederen te

bepalen, voor de byzondere artikels

makelaars aan te (lellen, die des kun-
dig zyn: om de beleeningkamQr te be-

dienen, en dezelve van de rechte

waarde te onderrichten : — waarvoor
hun misfchien een promille van den
geldvrager konde toegelegd worden:—
voor het onderzoek van het recht
van eigendom , ingevalle de beleening

niet tot effect komt , zoude dan aan de
examinateurs door den geldvrager
een douceur kunnen worden toegelegd.

Wanneer het dan blykt, dat de
bewyzen van het recht van eigendom
voldoende, en de te beleenen goe-
deren getaxeerd zyn: zouden Hee-
yen Commisfarisfen behooren te be-

pa^
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'palen, hoeveel op de gepraefenteer'

^^ goederen verftrekt zal worden:—
't gene nimmer boven 75. ten honderd
van de waarde op den marktprys, die

alsdan plaats heeft, dient te wezen;
en op goederen, welken in dat tydiHp
op een' extrahoogtn prys zyn, zoude
men misfchien niet boven de 60. of 50.

ten honderd moeten fchieten: om dat

goederen, welken boven hunne kracht
in prys gerezen zyn, veeltydsaaneene
fpoedige daling blootftaan; vooral zul-

ken, welken geene voorafgaande be-
werking noodig hebben, gelykkoffy,
ruwe fuiker, thee, enz* die wel eens,
op het bloote gerucht van eene flechte

recolte^ 50. en meer ten honderd in

;^rys kunnen ryzen , en in het tegenover-
staande geval ook wederom even zeer

|

dalen. — Om hierin eenigszins te

voorzien, behoorde in de ordonnantie

oVtbeleeningreglement een artikel inge- ^

voegd te worden : dat op alle goede-
ren, welken gedurende den tyd dat zy
beleend zyn 10. ten honderd in prys

dalen, furplus zal moeten gejourneerd

worden, naar het goedvmden van
Heeren Co-mmisfarisfen.

Het is by kooplieden, commisjïona-

ris-r
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risfen, fabrikéursj enz. dikwyls van zeer

veel belang , indien zy voor een' kor-

ten termyn eenige gelden d depofito

kunnen krygen. Immers is het by,^

de commercie eene algemeen beken-
de zaak: dat de tusfchentyd, van
fchaarsheid tot ruimte van penningen,
zich veeltyds tot zeer korto termynen

bepaalt: waaruit voornamelyk het
difconteren van nog ioopende wisfel-

brieven ontftaan is.

Wy zouden dan van oordeel we-
zen, dat de termyneriy om koopman-
fchappen en manufacturen te beleC'

nen , en het bepalen der interesfen voor.

verfchillende tyden, op deze of der-

gelyke wyze behoorden ingericht te

worden. De termynen konden gefield

worden op zes weken-, ook op dricy

zeSj en twaalf maanden : en de interes-

^w op de gemelde termynen bepaald : vaij

zes weken , h. 5 procento in het jaar

drie maanden, a 4-I

zes maanden, •^4§
twaalf maanden 5 ^ 4

Doch, daar het dikwyls gebeurt, dat
iemand vroeger geld in kas krygt,
dan hy verwacht had; en voor zyn^

bsm
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beleende goederen gelegenheid heeft >

om die met voordeel te kunnen flyten :

^00 zoude men, om den handel te fa*

ciliferen, daarin behooren te voorzien:

zoo dat de beleener zyn goed terug kon-
de krygen, zonder verplicht te wezen,
om juist de volle interesfen van den be-

paalden termyn te betalen , mits hy ten

minfte 3 weken, of ééne maand te vo-
ren, van de vroegere aflosfing aanHee-
ren Commisfarisfen kennis geve. By
voorbeeld: iemand heeftop 12 maan*
den beleend; maar verzoekt , om op de 9
maanden te mogen aflosfen: de zoo-
danige zoude alsdan , in plaats van 4prö^
cento f met 3§ procento interest voor die

maanden kunnen volllaan : — en
op deze of diergelyke fchikkingen

20uden alle andere termynen geregu-

leerd kunnen worden.
Aan den anderen kant gebeurt het

ook wel eens, dat een koopman of
fabrikeur zich te leur gefteld vindt in

zyne calculatie j omtrent het inkomen
van gelden: by zoodanige gelegen-

heid zoude hy genoodzaakt wezen,
de gedane beleening te prolongeren.

In dit geval zoude ik van oordeel

:wezen, dat de cours der prolongatie

paar
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mar het meer oïmindcvQ beleende ka-

pitaal gereguleerd behoore te worden,

By voorbeeld: van ƒ5000:— en daar

boven i pro mille met de verloopene

imeresfen van den eerstbepaalden ter*

tnyn , dadelyk aan de beleeningksimct

te voldoen: — van ƒ2000. tot ƒ5000.

} procento voor de prolongatie, met
de verloopene interes/en: — en onder
de ƒ 2000. I procento voor de pro*

longatiey met de interesfen. Misfchien

zoude hier in aanmerking kunnen ko-

men, om de beleeners op korte termy'^

nen in den cours der prolongatie eenigs«

zins te faciliteren : alzoo dezen , naar

den hierboven bepaalden cours van m-
teresfeny reeds merkelyk bezwaard
zyn. Deze en andere fchikkingen

blyven aan het oordeel dier Heeren
gedemandeerd, welken zich met het
ontwerpen van het plan, en de ordofi"

nantie voor die inrichting indertyd,'

zullen gelieven te belasten. Ons oog-
merk zullen wy rekenen bereikt te

hebben, indien onze opgave flecht?

als een ruw gefchetst plan voldoet.

Zyn de goederen getaxeerd ; het

kapitaal tusfchen Heeren Commisfark^

fen en den geldvrager gereguleerd;

SU
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en by het bewys ter beleeningkzmQt
vertoond, dat de goederen voor de-
zelven in ontvang genomen zyn: dan
dient de geldopnemer aan Heeren
Commisfarisfen ^^nQ obligatie te teeke-
nen, waarin hy bekent zoodanige fom-
van Hun Ed, te hebben ontvangen,
om dezelve na . • maanden met den
interest tegen . , . ten honderd iii

het jaar , promt te zullen voldoen.
Misfchien konde ook hierin tevens

gefpecijiceerd worden de bepaling van
tyd ter waarfchouwing , ingevalle de
aflosüng : vóór den bepaalden tyd
mocht plaats hebben. Aan het ein-

de der obligatie dienen de goederen
gefpecijiceerd te worden, welken hy
voor de fom , in de obligatie uitgedrukt

,

tot een onderpand aan Heeren Com-
misfarisfen in handen gefteld heeft.

De kosten van het zegel, tot deobliga'-

tie gebruikt wordende , dient de geld-»

vrager uit de hand te betalen j en het
formulier dcv obligatie konde gedrukc
.worden.

Zie daar WelEdele Heeren! een
ruw gefchetst plan, op het voorftel,

ter beantwoording uitgefchreven „ onx

.,> een miudel aan te wyzen, ter ver-

V kry-
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b kryging van gelden d depojito Vöo^
^y de negötiërende en fabricerende irl"

^^ gezetenen der Provincie van zek*^,

5> land". — Het is zekerlyk niet zoo^,

danig uitgewerkt, om prout jacet iit

gebruik te brengen; of, zonder heC
vooraf te altereren en te ampliëren, tö
doen werken. Maar die het gewicht;
der zaak wel inziet, zal met my moe-^
ten toeftaan, dat tyd en omftandig-
heden alleen kunnen bepalen: of de
zaak op deze, dan op eene ande-
re wyze, moete worden begonnem
en uitgevoerd?

Wy hebben het Voorftel uit «êef
vele gezichtpunten befchouwd; maai?

geen van allen is ons beter en zeker-
der voorgekomen, dan het opricht
ten van eene beleeninf^zmcr ^ ondef
een direct opzicht van den souVEREm
van ZEELAND.— Mochten echterHUN-
EDELMOG. niet inclineren, om zich voor
die negotiatie der penningen, ten be-
hoeve van het fonds, aanfprekelyk te

ftellen: — (dat evenwel gewis het vei*

ligfte en zekerfte middel wezen zou^
de, om der zaak nadruk by te zetten:)
*— en men nochtans meende een ge-
noegfaam fonds ^ door het negotiëren

"N
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by particulieren^ daartoe onder dein-
gezetenen te zullen krygen : zoude het
toch alles onder opzicht van de Hooge
Regering dienen te gefchieden, om
bet publike credit te verwerven.

In het opgeven der middelen ter

herkryging van hoofdfom en interes-

feriy meen ik zoodanig gezorgd te heb-
ben, dat aan de Regering geene ge-

gronde vrees voor Ichaden kan over-

blyven. Zegt men, dat 'er voor de
Stad geen voordeel uit die inrichting

immer te hopen zy ; en uit dien hoof
de niet wel verwacht kunne worden,
dat dezelve zich aanfprekelyk zal ma-
ken voor iets waarvan zy geen voor-
deel trekt; — zoo neem ik de vryheid
daarop te antwoorden: dat de Stad
veel, zeer veel, wint: indien derzel-

ver commerciërende en fabricerende in-

gezetenen, door wyze en gepaste
middelen, van de Hooge Regering,
hunnen handel en fabriken kunnen
uitbreiden: — de inkomflen van Stad
en Land worden ook door een meer-
der vertier van koopmanfchappen en

tnanujacturen, van en naar buiten-

lands, in evenredigheid vergroot.

De voordeden , welken jaarlyks by
de
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de directie van de beleenin^^VL\tt

mochten overfchieten , zyn te klein,

dat zy in aanmerking kunnen komen,
om ten voordeele van de ftad te ftrek-

ken; terwyl dit kleine overwinstje, als

eene vyfjarige uitdeeling, aan de hou-
ders der uitgelote obligatien y boven
den gewonen interest van drie ten
honderd, een ongemeene prikkel zou-
de wezen , om die deelneming onder
de ingezetenen te bevorderen. En
het vinden van een fonds, fchynt zelfs

by het genootschap, door het uit-

fehryven van dit voorftel, het voor-
naamfte middel ter bereiking van
het oogmerk geweest te zyn.
Dan wy houden ons verzekerd:

wanneer kundige en aanzienlyke
kooplieden, uit middelburg zoowel
als uit andere fteden van zeeland,
een welberedeneerd plan, naet de
vereischte klaarheid, aan Heeren Bur-
gemeesteren van MIDDELBURG prae-

fenteren; en daarin de voordeelen
aantoonen, welken de koophandel,
fcheepvaart, defabriken, en trafikeny

door het oprichten van zoodanige be*

ieeningkam^v voor de Provincie zee*
tAND, en derzelver commerciërende

R 2 «a



5150 ;• F, MULLER, ANTWOORD OVER

en fabricerende ingezetenen , hebben
5:oude: dat Dezelven het plan niet

van de hand zullen wyzen, zonder
hetzelve vooraf door deskundigen
te laten examineren y om te dienen
van bericht. Men drage flechts zorg,
om het plan zoo in te richten, dat

geene vrees voor het verlies van
hoofdfom en interest overblyve: dan
5:ullen de voordeden aan Heeren
Gecommitteerden over dit onderwerp
gewichtig genoeg voorkomen, om
javorabel daarop te berichten. En
offchoon ik voor de veiligheid van
hoofdfom en interesfen in deze Ver-
handeling genoeg meene gezorgd te

hebben; ben ik echter zoo verwaand
niet op myn gevoelen , om te willen

ilellen , dat 'er geene betere en meer
zekere middelen zouden kunnen be-

dacht worden; welken alle vrees
voor verlies daaromtrent wegnamen.
Het zal my genoeg wezen : indien
ik, door myne bedenkingen, aanlei-

ding moge gegeven hebben , dat de
yver van kundige en bekwame man-
nen op dit ftuk gaande gemaakt wor-
de; en zy, door derzelver meerdere
kunde en doorzicht, de welvaart van

ZEE-
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ZEELANDS ingezetenen izullen weteiï

te bevorderen. — Voorts wenfchen
wy, dat het heilzame oogmerk van
het WelEdele genootschap moge
bereikt worden: het zy door dezen
mynen arbeid; of door eene des*

kundige hand!

LIGT 't schip van HANDFL OP DE REE;
IS NUTTE KOOPZORG 't ROER TER ZEE;
DOET peru's goud DE ZEILEN ZWELLEN!
DAN ZAL DE KIEL TER JLOOPKUST SNELLENÏ

RS ANT-



c



ANTWOORD
o P D E

VRAAG
VOOR HET JA Aa

M D C C L X X X V U I ï.

opgegeven:

PFat is de reden ^ dat de kinderpokje$ (variolae),

op byzoridere tyden en plaatfen
<f
fomtyds onverwacht

zich openbaren , en zeer geweldig woeden ; terwyl an^

deren , zelfs in de nahuurfchap^ daarvan op denzelf-

den tydgeheelbevrydtzyn? Hangt zulks afvan eene

byzondere gefteldheid in den dampkring ; van de.

hoedanigheid der fleden en plaatfen ; van het

voedfel ; of andere oorzaken ? Zyn ''er ook voorhe^

hoedende middelen ten dien opzichte te bedenken ?

•aan het welke de gouden eerprys, door het zeeuw-

scHE Genootfchap der Wetenfchappen , den twia-

' tigften van Wynmaand des jaars 1790,

zeu.
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VRAAG:
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ifFatis de reden ^ dat de kinderpokjes Cvariolae),

, op byzondere tyden enplaatfen^ fomtyds onverwacht

zich openbaren , en zeergeweldig woeden ; terwyl an-^

deren , zelft in de nabut^rfchap , daarvan op denzelfi

den tydgeheel bevrydt zyn P Hangt zulks afvan eene

byzondere gefteldheid in den dampkring ; van de

hoedanigheid der fteden en plaatfen ; van het

voedfel y of andere oorzaken? Zyn ^er ook voorbe^

hgedende middelen ten dien opzichte te bedenken P

DOOR

S' A. DE MORAAZ.
onder de zinfpreuk

:

VBI VERO MOR BUS ALIQUIS POPULARITER
GRASSATUS FUERIT: NON VICTUS
R ATI O NE M IN CAUSSA ESSE; SED Q UOD
S P I R A N D O D U C I M U 3 : M A N I F E S T ü M
ESÏ.

NU/f de kinderpokjes in de vroegftQ

tyden aanwezig zyn geweest? of zy
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laan hippocrates en galenüs reeds

bekend [a] waren? en wanneer en
vanwaar hun eerftè befmetfel oor-

fpronklyk 2y? — van dit alles weet
men met zekerheid byna niets te bepa-

len : ja zelfs is de byzondere aard , en
wyze van werken, van dit gif of be-

fmetfel tot heden toe zoo bedekt en
verborgen gebleven : dat de beroemd-
fte geneesheeren zich niet fchamen
openlyk te bekennen, daarvan weinig

of liever niets te weten. De groote

CAMPER zegt: men kent de pokjlof niet!

— eene kennis echter , die veel licht

zoude byzetten in een onderzoek:
waartoe het Edele ZeeuwfcheGSNOOT-
SCHAP, door menschlievendheid aange-

vuurd, ons thans uitnoodigt: wat de

reden zy f dat de kinderpokjes , op onder-

fcheidene tyden en plaat/en,Jomiyds onver*

wacht zich openbaren , en zeer geweldig

woeden ; terwyl anderen ^ zelfs in de na'^

buurfcbapy daarvan op denzelfden tyd ge^-^

heel bevrydt zyn?
Dan

[^] Zy, die belang ftellen in dit twistgeding , kun-

nen hierover breedvoerig naarzien j. G. de hahx,

de VarioU . anUquiu en den zoozeer van h?m^ ver-

fchillenden p. g. wer,liiqf in tract* ds FarioL^i
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Dan dit duistere wederhoudt ïx\y

niet, om volgens den leiddraad der
voorgeftelde vraag naar te fporen: of
^ulks ajbange van eene byzondere gefteld^^

beid in den dampkring j van de boeda*.

nigbeid der (leden en plaatjen ; van bet

voedjel; of andere oorzaken?'^ en ofer
ook voorbehoedende middelen ten dien op'

zichte te bedenken zyn ? Dikwerf immers
word den blinden het gemis van ge-^

^icht door een fcherper gevoel ver-

goedt; en door langdurig voelen en
tasten ontdekt men meenigmalen in

het donker dat gene , 't welke men by
een helder licht flechts eerder zou-
de gevonden hebben. Het is doch
met het pokfmet eveneens gelegen,
als met andere zaken, welker aard
en natuur , van voren en onmiddelyk

,

voor ons even onbekend en verbor-
gen waren, als die van het pokfmet;
en die alleen van achter uit de on-
dervinding, of door hare byzondere
uitwerkfelen en zonderlinge verfchyn-
felen ons zoodanig bekend zyngewor-^
den , dat men die zelfs tot eene weten-
fchap, op vaste gronden en wetten
fteunende, gebracht ziet. Ten bewy-»

^e hiervan zj het genoeg de ^lectri-
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titelf te noemen. Hierdoor dan aan-

gemoedigd, zal ik eerst onderzoeken

,

of het voorgeftelde in de Vraag aj-

bange van eene byzondere lucbts- ofdamp-
kringsgefteldheid?

Dat de oorzaak der epidemifche ziek-

ten, waaronder ook de kinderpokjes
behooren, in den dampkring huisves-

te, hierin ftemmen de geneesheeren
genoegfaam allen overeen: en hun ge-
voelen word bevestigd door zulke
plaatfen, die (offchoon de naburigen
befmet waren) wegens hunne gunfti-

ge ligging , en eene vroegtydige voor-
zorg om alle gemeenfchap af te fny-

den, nog altoos zyn vry gebleven:
waarvan ik hierna voorbeelden zal op-
geven. Ook word dit gevoelen ge-

ftaafd door hen, die op het naderen
van epidemifche ziekten hunne woon-
plaats verlaten, zich verwyderen, en
vry blyven. Aan de kaap de goede
HOOP ontvlucht men de kinderpokjes

achter de hooge bergen: — en in

verfcheide plaatfen van turkyen, in-

zonderheid in de jaren 171 8. en 17 19.

te ALEPPO, wanneer de pest daar

heerschte, en duizenden deed fneven :—
heeft men waargenomen, dat zy ^ die
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a:ich in hunne woningen naauw opge-'

floten en van alle gemeenfchap met
menfchen afgezonderd hielden, van
deze geduchte ziekte zyn vrygeble-

ven: waarom men de reden, dat de
pest meer algemeen in turkyen dart

elders woedt, voornamelyk meent
gelegen te zyn in de domme dwee-
pery der mahometanen: die vol-

gens hunne leer vastftellen, dat hun
ifterfuur en lotgevallen zoo onveran-
derlyk vast bepaald zyn, dat zy daar-

in niets te weeg kunnen brengen; en
daarom zich ook niet verwyderen,
noch afzonderen , maar even gemeen-
zaam de pest gaan bezoeken , als wy
ziekten die niet befmettelyk zyn,
Eenigen echter onder hen handelen
.voorzichtiger, en ontwyken de be-
fmetting door zich te verwyderen, on-
der het godsdienftigevoorwendfel, dat
zy aan het graf van mahomet eer gaan
bewyzen; en zy blyven yry. Nog
heeft men in pesttyden dit byzondere
omtrent de vogelen waargenomen,
dat zy het fmet Ichynen gewaar te

worden; naardien zy den iDefmettea

dampkring ras verlaten en wegvluch-
ten; zoo dat men in befmette plaatfen

geen'
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geen' éénen vogel ziet, terwyl die,

welken in kooijen opgefloten 2yn,
fteFven : waaruit men haast zoude moe-
ten befluiten, dat de dierlyke gewaar-
wording der vogelen het redenlicht der
TURKEN verre overtreft: *— altans die

vlucht der vogelen dient zekerlyk tot

geen gering bewy^s en llaving van het
^enflemmige gevoelen der geneeshee-
ren, dat de befmetfelen in den damp-
kring huisvesten. Bepalen wy nu ver-

volgens onze aandacht niet alleen by
het vermogen, 't welke de lucht we-
gens hare verfchillende hoedanigheid
uitwendig op ons lichaam oefent

:

maar letten wy bovendien nog op de
verbazende hoeveelheid, (van fommi-
gen in de vierentwintig uren op
21600 cuMk duimen luchts berekend,)
die wy daarvan inademen, en met
ipeekfel, fpys , en drank , doorzwei-
gen; behalve nog die door de opQor-
pende vaten en poriën, zelfs tot de
pinnende deelen van ons lichaam, in-

dringt: — en eindelyk op de ichadely-

ke zelfilandigheden en verfchillende

befmetfelen, waarmede zy bezwangerd
en vermengd is; welken zy dus met
zich voert, en aan ons bloed en fap-

pen
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pen mededeelt: — alsdan behoeft men
zich niet te verwonderen over de ver-

fchillende uitwerking, die eene goe-
de of kwade, eene zuivere ofbefmet-
te, luchtsgefteldheid op ons lichaam te

weegbrengt; en men kan genoegfaam
vastftellen, dat zeer vele ziekten (en
die epidemisch regeren, allen) daarvan
afhangen. Het zal dan tot myne taak

behooren, om de eigenfchappen der
lucht, en de hoedanigheid des damp-
krings, eerst te leeren kennen: naar-

dien , zonder eene algemeene damp^
kringskunde, niet wel te onderzoeken
is, of de voorgeftelde vraag van eene
byzondere dampkringsgefleldheid af-

hange? De wysgeer begintzyn onder-
wys in de wiskunde van één punct; de
groote BOERHAAVE (in zyne verwon-
derlyke Apbcrifmen de Cognofcendis et

curandis worbis) met de ongefteldhe-
den eener enkele vezel. Ik zal hun
fpoor volgen; en beginnen met de
lucht te bepalen : — als eene zeer fy-

n e, onzichtbare , zware , veerkrachtige

>

elektrike, en beflendig blyvende vloei-

ftof: — welke, niet alleen de ojipe^
vlakte der aarde, tot eene zeerwyd-
uitgeftrekte hoogte, (waarvan dejuisr

te
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te grenspalen nog onbekend zyn :) vatt

alle kanten omringt; maar die zelfs

ook, 200 wel in de vloeibare als vaste

lichamen, naauwlyks één uitgezon^

derd, fchuilt^ en ingemengd is: en die

200 noodzakelyk voor 't beftaan van
alle wezens bevonden word, dat men**

fchen en dieren, zoo wel als de plan-

ten, fierven; het vuur uitdooft; en het
water bederft; wanneer zy van deze
lucht 'beroofd worden, boerhaavé
Tioemt haar daarom het algemeene,
h noodzakelyke , en het allerkrachtigfte

werktuig, waarvan de natuur, byna iii

alle de werken die zy verricht, ge-

bruik maakt: zoo dat hetmoeilykzou-
•de zyn , om eene eenige bekende wer-

king der natuur op te noemen , die

zonder de lucht of geheel buiten de-

zelve gefchiedt. Dan deze enkelvoudi*

ge en gelykflachtige hoofdftof moet
men wél onderfcheiden van de gemee-
ne dampkringslucht: waarvan zy wel
een voornaam gedeelte , en zelfs den
grondfteun, doch niet het geheel, uit-

maakt: — naardien deze, bovendien

>

nog beftaat uit een oneindig getal van

anderflachtige , zoo wel vêerkrachti-

als veerkrachtelooze iichaamtjes^ die
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tonder de gedaante van dampen en uit-

wafemingen) uit het water, de aar-

de, het bergftofFen- planten- en dieren-

iyk, ópftygen; ook uit vilur, het gene
inkomt ^^an de zon, de fterren, en van.

de aardfchè brandende lichameh, of
het gene van onder de aarde naar bo-
ven vliegt. De groote boerhave heeft

reeds tóngetoond, dat al wat het vuur
vluchtig kan tnaken , zich in de lucht

Verheft: en dat, naardien 'er geen ééii

lichaam gevonden word, het welke de
werking van het vuur wederftaan kani
de dampkring düs eene verzameling is

Van alle foorten van gefchapene licha-

men^ en bygevolg bok van de befmet-^

felen , van welk foört zy ook zyn mo-
gen. — Is nu de dampkring de woon-
jplaats der befmetfeleh, en dies ook
van het pokfmet: dan dient men in die

woning niet vreemd, maar wel voor-
al bekend te zyh, zal men in de ver-

borgenfle fchüilhoeken zoeken : of
kulksy waarnaar gevraagd wörd^ afban-

ge van eenè byzondere gefleldbeid in den
'dampkring? Metl rekene het diefhal-

ye niet buiten myn beftek, wanneer
ik eerst de eigenfchappen , die ik irt

tnyne bepaling van eene zuivere lucht

^F. DMSJé S keb
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heb opgegeven, en vervolgens het
gene de dampkring verder bevat,
kder nog wat meer afzonderlyk voor-
ftelle. — De lucht bepaalde ik eene
vloeiflof tt zyni en te recht, naardien

Zy in den volmaakften ^in alle de ver-

eischten bezit, welken men aan eene
vloeiftof toekent: zynde zy, even ge-
lyk andere vloeiftofFen , eene verzame-
ling van zeer fyne lichaamtjes, waar-
van ieder zoo klein is, dat het onze
zintuigen ontvliedt; en noch gezien,
noch gevoeld kan worden : \ welke
ook , wegens zyne kleinheid en losfen

famenhang, voor eene zeer geringe en
ons onbezefbare kracht, die niet of
weinig grooter is dan hare eige zwaar-
te, van elkander wykt, en in dit

wyken gemakkelyk over de andere
lichaamtjes heen rolt en beweegd
v/ord, zonder dat de geheele ver-

zameling in beweging raakt, — Zy
is zoo dun en fyn , dat zy andere
vloeiftofFen in dunheid oyertreft;

door hout en fommige fteenen
heendringt; en de zonneftralen on-

belemmerd laat doorpas/eren : doch
door eenige harde fteenen , meta-
len, glas, pik, harst, wasch, en an-

de-
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d-ere vettigheden dringt zy mei
door. Wanneer de dichtheid der
lucht 2:eer veel van hai:e tegen-

woordige gefteldheid verfchildé, zou-
d^ Izekerlyk de grootfte wanorde in

h€t ryk der natuur ontflaan. moe-
ten: want, was de lucht veel/yw^r/
zy zoude de dampen en üitwafemin-

gen niet kunnen opheffen ; en zoude
voor de vogelen en andere infecten

onbewoonbaar zyti: ook ^oude on«s;

ze ademhaling veel moeilyker val-

len ; ftem en geluid zouden derzelver,

klank misfeti; de zwaarfle flörmwin-^

den zouden vereischt worden , om-
de fchepen voort te dryven, en dé
windmolens te bewegen: en nog
meer andere ongeregeldheden zou-;

den daaruit geboren worden. Dé
geleerden, die op het zwitserschk
gebergte proeven namen, bevonden,
de lucht, 7223 voeten boveii het ge-
NEEFSCHE meirj zoo dun en fyn, dat

%y zonder een hevig en geftadig

aanblazen geene vlam konden hou-
den. Was zy daartegen merkelyfc
grover en dikker^ de gevolgen daar-

van zouden niet minder hadeelig

fcya; elke wind; hoe zacht ook> zou-^
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de bykans dezelfde verwoesting, als

de felfte ftorm en alvernielende or-

kaan, aanrichten: want hoe dichter en
Zwaarder een lichaam is, des te

grooter is ook het geweld, waarme-
de het , in beweging gebracht zynde

,

op andere lichamen werkt. Immers
het water, fchoon het, met geen
honderdfte gedeelte der fnelheid

van de ftormwinden, op dyken en
dammen aanvalt, vernielt dezelven:
om dat het water omtrent achthon-
derdmalen dichter en zwaarder is dan
de lucht. Ook zoude onze ftem en
geluid te üerk klinken; en, wat
meer is , alle bewegingen van leven*

de fchepfelen zouden hierdoor veel

moeilyker worden, ja niet dan
2;eer traag en langfaam gefchieden

kunnen: zelfs de zonneftralen zou-

den in hunnen loop belemmerd wor-
den; en de lucht zeer veej van ha-

re doorfchynendheid verliezen. Nu
toch is zy onzichtbaar: niet alleen,

zoo als de zichtbare vloeillofFen

zyn, ten opzichte van ieder afzon-

derlyk lichaamtje, uit welker mee-
nigte zy zyn faamgefteld; maar
ook met betrekking tot haar geheel

fa-
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famenfteU Van daar, dat zy tevens

doorjcbynende is, en men de voor-

werpen allen klaar en onderfcheiden

zien kan: want was de lucht eene
200 veel grover en dikker vloeiftof,

dat zy voor ons oog zichtbaar werd,
dan zoude alles ons zeer verward
en geheel donker voorkomen; zelfs

zoude men fchrikken, om haar, met
^00 vele vuile dampen beladen , in

te ademen: ook zoude de lucht

hierdoor zoo merkelyk verwarmd
worden, dat hare hitte voor ons on-
dragelyk zoude zyn: — naardien het
eene bewezene waarheid is , dat hoe-
meerder een lichaam doorfchynende
zy, hoe minder het door de zonne-
ftralen verwarmd worde. Men kan
dit zeer duidelyk waarnemen , wan-
neer de zon op eenen warmen
zomerdag tegen onze venfters

fchynt: wanneer de glazen ongelyk
minder worden verwarmd, dan de
houten ramen of de muur; fchoon
zy even fterk bcfchenen worden. Om '

dezelfde reden blyft ook een brand*
glas koud, niettegcnftaande het
voorwerp , dat in deszelfs brandpunt
gefield word, in brand geraakt: —

^

S 3 hiof-
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hierom ook 4at morfige ruiten war-
mer worden, dan zy, die zuiver

zyn: de eerften toch laten minder
zonneflr^len door, dan de laatften,

'Dewyl nu de lucht het doorfchy-
nendlle lichaam is, dat wy kennen,
zoo volgt daaruit noodwendig, dat

zy van de door haar henengaande
zonneftralen flechts zeer weinig kan
verwarmd worden: en eerst dan,
wanneer de aarde tot een' merkely-
ken trap verwarmd is , deelt deze
een gedeelte harer warmte aan den
dampkring mede ; terwyl de hoogere
luchtftreken, tot welken de hitte

der aarde niet kan opklimmen, aan-

houdend koud blyven: te meer, daar
de bovenlucht nog zuiverer, fyner^

en meer doorfchynende is.

Vervolgens is de zwaarte der
lucht eene eigenfchap, die onze by-
zondere oplettendheid verdient. Zy
is vry aanmerkelyk: en, op onder-

fcheide tyden en hoogten des-

^ampkrings, zoo als de barometer

aantoont, zeer verfchillende: de
kracht, waarmede de lucht op alle

lichamen drukt, gaat alle denkbeeld

te bpven. yAN GUERiigE nam te Re^
gensz
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fensburgy in tegenwoordigheid van
en Keizer en der vergaderde Ryks-

ftenden, hiervan eene by uitftek

fraaije proef: — hy liet, uit twee
kopere halfronden van ééne el mid-
dellyns, die naauwkeurig op elkan-

der pasten, de lucht uitpompen:
waardoor zy 2:00 vast op een floten,

dat geen zestien paarden dezelven van
elkander konden trekken; fchoon
een kind, toen de lucht in de hol^
te wederom werd ingelaten, hen zeer
gemakkelyk van een konde fcheidenj

De groote natuurkenner musschen-
BROEK heeft hare grootfte zwaarte,
tot die van zuiver water, bevonden
als één tot 606 — en van hier, tot looo
toe, in eenig ander tusfcheninlig-

gend getal. Uit deze byzondere
Zwaarte der lucht, wetende hoeveel
een taerlingvoet luchts weegt, be-
rekent hy: dat de lucht op het
lichaam van een' mensch, van mid-
delbaregrootte, 42240 ponden drukt,
eri omtrent 3200 ponden verfchillen

Ican, Eene verbazende drukking!
die wy niet zouden kunnen weder-
ftaan, zoo de lucht geene veerkrachti-

ge vloeiftof ware; en met gelyke

S 4 macht
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macht, volgens alle bedenkelyke rich-.

tingen, perstte; en daardoor de
drukking op ons lichaam van alle

kanten eveneens maakte : 200 dat

wy weinig gevoel of hinder hebben

,

ot wy aoor twee- of drieduizend
ponden luchts meer dan minder
gedrukt worden: -^ en wy kunnen
ons uit dien hoofde even onbelemmerd
door de lucht heen bewegen; ook
de vogelen daarin vliegen ; als de
visfen in 't water zwemmen. Voorts
word ons lichaam door deze per-

fmg niet binnenwaards tot een ge-

drukt: dewyl in alle onze vloei-

ftofFen en binnenfte deeltjes lucht

zit, we|ke door haar beftendig-

blyvende veerkracht zich even fterk

naar buiten zet, als zy door de
buitenlucht binnenwaards geperst

word. Intusfchen maakt evenwel
de onderfcheide zwaarte der lucht,

wegens hare meerdere of mindere
drukking, eene verfchillende uitwer-

king, zoo wel op onze vloeibare als

vaste deelen: — want, als de lucht

zwaar is , worden dezen meer faam-

gedrukt en in een geperst; dikker,

harder, vaster, en minder gevoelig

ge:
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gemaakt; krachtiger onderfteund, ett

verfterkt: dan wanneer de lucht

licht en minder drukkende is. Dit

ondervindt men, als by fchoorr

weder de lucht zoo zwaar drukt, dat

de barometer tot omtrent 30 duimen
Rhynlandfche maat opftygt : alsdan

word een vermeerderd gewicht van
omtrent 3000 ponden luchts, als

een gelykdrukkend windfel, om ge^

heel ons lichaam geflagen, het welke
daardoor vaster onderfteund en ver^

fterkt word : — en naardien onze
bloedvaten daardoor vernaauwd wor^
den, moet het bloed, dat door el-

ke toefluiting van 't hart word uit-

geftooten, zich ook fneller bewegen,
aan wanneer die vaten wyder zynj
en alzoo de omloop van 't bloed vlug-

ger worden: — waaruit die lucht- en
vaardigheid ontftaat, die men als-

dan gevoelt, en ons doet verbeel-

den, dat de lucht lichter is. Maar
word, integendeel, by flecht weder,
of met eene graauwe lucht, dit wind-

fel, of die 3000 ponden luchts, vaii

ons afgenomen: dan word ons
-vleesch bol; en onze bloedvaten

^

4oor hare eige veerkracht zich uic*

S 5 ^et?:
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i^ttende, verfchafFen eene ruimere
doortocht aan het bloed, dat uit het
iiart word uitgedreven; en de om-
loop word trager: waardoor wy
eene dofheid gevoelen, die ons in ver-
beelding brengt, dat zoo eene lichte

Jucht zwaar en met drukkende dam-
pen beladen is. Eene verbeelding,
cie gants verkeerd is, naardien de
dampen altyd lichter zyn dan een
even groot volume van zuivere
lucht. Maar 'er is nog eene andere,
en niet min voorname reden , die
ons eene lichte lucht zwaar; en
eene zware licht doet fchynen: —
%Y is hierin gelegen , dat als (by
.voorbeeld) de lucht licht, dun, en
minder drukkende is, dat alsdan

de dampen en uitwafemingen niet

hoog genoeg opklimmen, maar laag

in de benedenlucht, dicht by de op-
pervlakte der aarde, blyven hangen;
alwaar zy dan, overeenkomftig hun-
;nen verfchillenden aard en hoedanig-
»heid eene (meer) of min nadeelige uit-

werking op onze lichamen uitoefe^

nen: ook komt hier nog by, dat

de dampen, die wegens hunne voch*

tigheid brandftcenkrachteipos ^ynj
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:de brandfteerikracht of ekctriciteit der

Jucht dermate rooven, wegnemen,
(sn afleiden, dat de werkfaamheid
van dit verlevendigend beginfel by-
na geheel ophoudt; en daardoor
ons lichaam en geest beiden in eene
werkeloosheid gebracht worden. Het
tegengeftelde vindt plaats, als de
lucht meer drukt en zwaarder is:

alsdan heft zy de dampen en uitwa-»

femingen hooger op, en vertoont
2ich helder en onbewolkt. Dit nu
houde ik voor de voornaamfte re-

den, dat men, by eene lichte lucht,

en vooral als het donderen zal,

eene dof- en bezwaardheid gevoelt,

die niet alleen aanleiding geeft, dat

de gemeene man dwaalt; maar zelfs

•dat natuurkenners van naam zich
hieromtrent geheel verkeerd uit-

drukken: wanneer zy zoodanig eene
lichte lucht ^waar; en daartegen

eene drooge en heldere lucht, wier
zwaarte de hooggerezen barometer
onwederfpreeklyk bewyst, licht noe-
men. Daar nu de bovenlucht niet

zoo zeer, als de benedenlucht , met
grove dampen en uitwafemingen be-

Jadeaword: is het^ myn's bedunkens,
jneec
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jneer aan de Jzuirerheid, dan wel
{aan de lichtheid , der bovenlucht toe
te Ichryven, dat de Heer p. bry-

DONE la] op den berg Aetna ^ (wiens
hoogte hy, volgens den ftand des ba-

rometers y op 12000 voeten gist, en
waarop hy door een derde gedeel-

te zwaarte van lucht minder, dan aan
den voet des bergs, gedrukt werd:)
2ich niet bezwaard, afgemat, of dof-

>geestig gevoelde; maar integendeel
eene ongemeene bedaardheid en
kalmte van geest gewaar werd,
vaarover hy zich dus uitlaat:

V Men heeft waargenomen: en ik

„ kan by ondervinding zeggen, dat

^^ die waarneming gegrondt is: dat

„ op de toppen der hoogfte bergen

,

,^ alwaar de lucht onvergelykelyk fy^

yy ner en zuiverer is, dan beneden;

j, en alwaar men niet gedrukt word
yj door die ontzachlyke zwaarte van

5, grove dampen, — of liever (zooals

ik my zoude uitdrukken) alwaar men
bevrydt is van die fchadelyke dampen
en uitwafemingen: — „ waarmede de

^> lagere deelen van onzen atmofpbeer
ver-5

^ K Reizedoor sicilie en maltha, /. Deelbh i73tV

*ên 174.
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J> vervuld zyn, de 5iiel veel vryei^

,^ werkt, en alle de verrichtingen

yy van den geest en het lichaam bel^ü^

,^ den onbelemmerder gefchieden;

,, Het fchynt : dat wy , naar mate wy*

y, boven het gewone verblyf der

yy menfchen ry5:en, alle gemeene en

w l^gö gevoelens achterlaten ; en dat

,^ de ziel, naar mate zy zich in

,, de luchtsgewesten verheft, hare
^^aardfche neigingen aflegt, en een'

,, aanvang van hare hemelfche

„ denkwyze begint te maken.'* Zoo
ook ftond de Heer de Lüca W>
op zyne reize naar de ysbeddingen
van BUET, met zyn gezelfchap ver-

baasd, geen verfchil in de dikheid

der lucht, dan alleen op hunne
werktuigen te bemerken: gevoelen-

de zy geen het minfte ongemak, of
onaangename aandoeningen: fchoon
de lucht, die zy boven inademden,
omtrent een derde minder dik was,
dan beneden in de vlakten; en het

[<;] Verhaal eener reize naar de Ysbeddingen van
*t Hertogdom SAvoIJ E door den Heer u, f. bouvrit,
benevens eene beicliryving der gezichten van den
htïgBlanc: door denzelfden, Nid* Firt, hl. 141.

eu J42.
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gewicht ' des dam'pkrings: honderd
mintalen (dat is 3000 ponden) op-

het Hchaam minder drukte , zonder
^

het evenwicht van binnen in wanor^,
de te brengen. Hieruit befluit hy,
en merkt te recht aan: hoezeer dé
jiatuur- en geneeskundigen mistasten ^
iSs zy de veranderingen , die ve^
ï^n op het ryzén of dalen van
den barometer gQWVi^v worden, aan
een verfchil in de zwaarte of dicht?

heid der lucht toefchryven: want^
200 men dit llelt, vraagt hy: wat
'er dan worden zoude van de wilde^
geitenjagers, die dagclyks uit de
diepfte valeijen tot de toppen der
hoogde bergen opklimmen? wat
van de vrouwen, die de hutten van
SiXT (een dorp aan den voet van
den berg buet) bewonen, en allé

avonden des zomers naar fonds op-
gaan > otn hare koeijen te melken^,
en het vee. aan de hoede harer
kinderen overlatende, alle morgens
afkhmmen, om hare mannen in den
landbouw te helpen? Deze menfchen
ondervinden*, in den tyd van flechts

weinige uren, de grootfte verande-
ting in de zwaarte der lueht, diö
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ergens in een zeer gfoote lengte

van tyd voorvalt : — want het verfchil

in den ftand des barometers te Sixt en
tQ Fonds is omtrent 22 lynen: — zf
hebben echter geen het minfte onge^
mak daarvan; zelfs lieden met eene
benaauwde borst geplaagd voelen dit

niet. Zoo ook hebben de Franfch^
geleerden, welken in 't jaar 1735. lo-.

DEWYK de XV^^ naar P^m zond, op*

een' der hoogfle bergen van de Cor^
dilleras 9 te weten den h^vg Picbincb4

naby QuifOf niet alleen geleefd^

maar zelfs geen nadeel hoegenaamd
aan hunne gezondheid geleden. Daii
misfchien vraagt men, hoe het daü
bykome, dat de Heer charles, op
zyne luchtreizen, reeds op de hoog-
te van 1524 vademen, niet alleea

een geweldig ruifen in de ooren;
maar ook ongemeene benaauwdheid
op de borst, en alle voorteekenen ee-

ner aannaderende flaauwte gevoelde?.
Men moet dit alleen toefchryven
aan de ongemeene fnelheid , waarme-
de hy uit eene zwaardere in eene lich'*

tere lucht ; en uit een warmer ixi

een kouder climaaf; met zyne lucht-*

bol werd overgebracht; welke ver-
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aridering, waniieef men langfaani

in de hoogte klimt, trapsgewyze ge«
fchiedt. De bygebrachtê voorbeelden
bevestigen dan, ^ooals ik tè voren
reeds heb aangetoond: dat de
veranderingen , die ^^y by een' ver-

fchillenden óarometerOiand op onze
lichamen ontwaar worden, niet al-

leen, én zelfs minder, afhangen
van de verfchillende drukking des
dampkrings ; dan wel van de onder-
fchéidene hoogte, die de dam.pen en
uitwafemingen bereiken, en den by-
donderen aard, of beledigende hoeda-
nigheden, dié zy bezitten. — Dé
veerkracht der lucht is eene eigen-

fchap, die haar v^n alle andere
vlöeiftofFen onderfcheidt; en dié

zeer verfchilt van de veerkracht

van andere lichamen. Want word
de lucht gedrukt, zy krimpt zich in>

tn beflaat eene mindere ruimte: maar>
200 ras de drukking ophoudt, zet

zy zich wederom uit , én verkrygt

hare vorige uitgebreidheid :
—

• andere
lichamen daartegen, die veerkracb'

tig zyn, herftellen alleen maar hunne
gedaante, dié door de drukking ver-

anderd was; maar hunne uitgellrekt-*

. beid
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heid js:.^...blyft altoos dezelfde : •—,

ook kan. ^d,e , veerkracht zoo wel te
vaste als in vloeibare lichamen voort-*

gebracht >;
verminderd, ofte niet ge-

daan worden; maar die der lucht

blyft beftendig, en verzwakt nooit

iets, al is een windroer jaren lang;

daarmede beladen* Deze veerkracht

der lucht nu heeft hare bepaalde eu
beftendige reden: zy is, als de dicht-

heid der lucht: zoo dat de uitge-

breidheid, die de lucht beflaat, ia

de omgekeerde reden is met het ge-

wicht, dat haar drukt. Doch deze
regel gaat alleen maar door tot eena
zekere uitgeftrektheid der lucht:

want (volgens de waarneming van mus-
schenbkoek) als deze viermaal klei-

tier is, biedt de lucht meerder' weder-^'

Hand j en vordert, om zich dichter in

te krimpen, een zwaarder gewicht daii

de regel opgeeft: die daarom, juist

befchouwd, op geen' eenen graad vaa
uitbreiding der lucht volkomen naauw-*:

keurig zyn kan. Ook kan men niet

juist bepalen, tot welk eene kleine ot
grpote uitgeftrektheid de lucht zich^

kunne inkrimpen of uitzetten? Alleeri

weet men uit ruwe proeven, dat

ar. 2)EEi. T die
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die tusfchenruimte verbazend groot
is, en dat de uitgebreidheid der
lucht verfcheide duizend malen in

grootte verfchilien kan. Door het
vuur word de lucht uitgezet en dun-
ner, en doet door deze uitzetting

het zelfde, als of hare veerkracht
vermeerderd werd: daartegen krimpt

Zf door de koude in een, niet an-
ders, dan of zy een gedeelte van
hare veerkracht verloren had. Zoo-
danig eene veerkracht nu is voor
de lucht eene allernuttigfte eigen-

fchap: zy doet het geluid en de licht-

ftralen fnel doovpasferen ^ en de
dampen en uitwafemingen gemakke-
lyk opklimmen; zy verfchaft den vo-

gelen eene vrye en vaardige vlucht,

en ons eenen onbelemmerden door-
gang en beweging; zy doet ons
ruim ademhalen, en maakt de per-

fing op ons lichaam van alle kanten
dezelfde, waardoor zy te weeg-
brengt, dat wy naauwlyks gewaar
worden het verbazende gewicht
van lucht , dat fteeds op ons lichaam
drukt; en eindelyk zy maakt de
lucht gefchikt, om door de kleinfte

openingen van ons lichaam tot in de
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binnenfte deeltjes in te dringen en
5:ich met dezeiven te vermengen,
om tegenftand te kunnen bieden aan
de perfing der buitenlucht, die (zoo
dit niet gefchiedde) onze lichamen
plat tot een zoude drukken. En naar-

dien de buitenlucht aan gedurige
veranderingen onderworpen is, eu
hare drukking telkens verfchilt; zoo
moet ook de inkrimping en uitzet*

ting der binnenlucht, om het even»
wicht te houden , zich gedurig verwis-

felcn: en door deze beurtlingfchc

bewegingen word de omloop der
vochten in het dierlyke lichaam

,

doch vooral in de planten, onge-
meen veel bevorderd. — Dat zy
ook electriek of brandfteenkrachttg is^

kan men uit de volgende proef ge-
noegfaam opmaken. Wanneer men ^
de dampkring zeer droog zyndè^
eene twee duims dikke, en drie voet
Jange, glazen buis meteene droogehand
lang vryft , word een donfen veertje ^

in de lucht losgelaten zynde, vaa
de buis aangetrokken; en een wei-
nig tyds daaraan gezeten hebbende^
met groote kracht weggedreven; bly-^

yende in dé. lucht zweven , en wor-
Ta den-
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dénde döör de buis onigevoerd, zon-
der dat het veertje de buis kan aan-
raken, voor en aleer eenig ander
lichaarn, hetwelke niet brandfteen-

krachtig is, by het veertje gebracht
zy: wanneer hetzelve aanftonds we-
der naar de buis getrokken, en ook
öp nieuw wederom weggedreven
tvord. Dan deze proef gaat niet

door, als het weder vochtig is : een
zeker bew^s, dat de waterdampen
brandfteenkrachteloos en veeleer ge^

leiders zyn, die het veertje van hare

brandfleenkracht, die zy van de buis

verkregen had , beroöven ; en hier-

door te ;weeg brengen, dat het op
Üieuw wederom door de buis word
aangetrokken,* of fomtyds geheel

irachtelóos öp den grond nedervalt.

n = Eindelyk is de lacht eerie beften-

^g'^^èlyvènde 'V/óeiflof: om dat zy
Tharè vloeibaarheid nooit verliest, al

is zy jaren lang in eenc zeer dicht

'igeflotené fles 'bewaard; of al word
%y' door de fterkfte perfmg verdikt,

'én aan de' gröotde koude, die de
^fiatuur of kunst opgeeft, blootge-

^fteld.

-•toXot w^elke hoogte de lucht ^ich
nt>fc> *. i bo*



rOVER DE KINDERPOKJES, 293

boven ons verheffe, kan men met
geenp zekerheid juist bepalen. De
Heer halley berekende uit de veer-

krachtswet der lucht; alsmede uit

cie gebrokene lichtftralen, des avonds,
en in den morgenftond ; hare hoogte
op 45, — doch de Heer de la hire
op s^' E0ngelfche mylen: — dan het is

niet mogelyk, pp eene van beide wy-
zen, de ware hoogte te vinden, matho
meent, uit eene verdere befchouwing
der vliegende lichtjes, welken in de
laatfte jaren 200 meenigvuldig in de
lucht gefchenen hebben, dat dp
dampkring veel hooger^zy: -rrt anderen
willen, dat zy eene hoogte van 60. En^
.gelfcbe mylen bereiken zoude. Was
de lucht overal, op verfchillende

hoogten , even dik : dan zoudje men
gemakkelyk de ware hoogte kunnen op-

maken, uit het verichil van den ftand

des barometers aan den voet en op den
top

^
eenes hoogen bergs; doch die

eige'nfchap bezit zy niet, en even daar-

om is zy voor ons des te nuttiger;

naardien het anders nooit regenen , en
zoo vele ongeregeldheden geboren zou-
den worden, dat weinige dieren of
planten daarin zpuaen kunnen leven.

T 3 Nog
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Nog voegde ik by myne bepa-
ling van de lucht, dat zy voor het
beftaan van alle ondermaanfcbe wezens
^00 gefchikt en noodzakelyk is, dat zon-
der dezelve geen dier noch plant

voortgebracht worde, leve, noch
groeije; zelfs zullen geen e eijeren in

net luchtledige uitkomen. Proeven
met de luchtpomp bevestigen om-
trent de dieren , dat zy in het lucht-

ledige fterven , indien niet fchielyk lucht

daarby bygelaten worde; de visfchen,

en andere waterdieren niet uitgezon-

derd: danzy, die zoowel in het water
als op het land leven , gelyk de kik-

vorfchen, waterhagedisfen , en meer
anderen , kunnen het veel langer uit-

houden in eene lucht , welke door uit*

pomping van den ontfanger zeer mer-
Kelyk verdund is j en het fchynt zelfs,

in het begin der proefneming, als of
hen ^Iks in het minste niet benadeel-
de : vliegen en eenige andere injecten

Jcunnen verfcheidene dagen in dit zoo-

\

genaamde luchtledige leven ; doch ra-

ken buiten ftaat om te vliegen, en ver*

lie^^en ook eindelyk hun leven. Som-
migen willen, dat het zaad der plan-

ten, befprgeid en gebroeid in de
aar-*
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aarde onder een luchtledig glas , wel
{{roeije; maar veel trager, dan in de
ucht: en dat dus de groeijing wel
veel maar niet geheel belet worde:
dan BOERHAVE getuigt, dat alle plan-

ten, mosfchen, kroos, en wat het
ook moge zyn, ras fterven in eene

J)laats zonder lucht; of daar de lucht

ang ftil ftaat , en niet ververscht

word.
De door zyne groeijende weegkun-

de beroemde Heer stephen ha-
LES ftelt : dat de lucht fomtyds in

een' vastgelegden , en fomtyds in

een* veerkrachtigen ftaat zy : en hy
toont door veelvuldige proeven aan

,

hoe zy fomtyds gemakkelyk, doch
fomtyds zeer moeilyk, uit den
eenen in den anderen ftaat gebracht
kunne worden : — en dat dieren en
planten voornamenlyk groeijen en on-
derhouden worden door lucht in de-
ze twee ftaten: de vaste deelen door
vastgelegde; en de vloeibare deelen
door veerkrachtige lucht: want de
lucht dringt in groote meenigte door
de poriën van planten en dieren, al-

waar een gedeelte van dezelve, vastge-

legd wordende, als het ciment is, dat

T 4 de
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de vaste deelen famenvoegt; terwyl
dat gedeelte, het welke veerkrachtig
blyft, de werkfaamheid der vochten
in' ftaat houdt. De veerkrachtige
lucht, die in vele lichamen bevat is,

word in dezelven gehouden door het
gewicht van den dampkring, en kan
door gemeene koking en deluchtpomp
daaruit gehaald worden; maar de
vastgelegde lucht, die de grootfte hoe-
veelheid uitmaakt, kan daaruit niet ge^*

haald worden dan door diftilléringj

gisting, of verrotting. Indien vastge-

legde lucht niet met moeite uit de li-

chamen kwam, en eenigen tyd be-

'fteedde om zich los te maken van de
zeifftandigheden, waarin zy bevat
was, zoude zy dezelven in ftükkenry*
ten; boomen zouden van eenfcheuren
door de verandering van lucht uit een'

vastgelegden tot ee,n' veerkrachtigen
ftaat; en de dieren' zouden in grui-

iselen barften door dé uitzetting' van
de lucht in hun voedfel: en wierd zy
in fommigc zelfftandigheden eensklaps

losgelaten, zy zoude alles wat 'er by
'en omtrent was meteen veel grooter

geweld dan buskruid aan ftukkea

mm. Deze tbeorw .yan den Heer ha-
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LES is ook van andere natuurkenners

door proeven bevestigd,-en omhelsd.

Dat het vuur in het luchtledige uit'-

dovey 7JOO als ik ook in rayne bepa-

ling zeide: ondervindt men duidelyk,

wanneer eene gloeijende kool meteen
yzerdraad in een ontvangglas opge-

hangen , en de lucht daaruitgepompt

word: ook gaat dan eene branden-
de kaars, onder een hoog ontvangglas

ftaande , zeer fchielyk uit.

Eindelyk , dat het water zonder toe"

voer van lucht bederve, ondervindt de
zeeman op lange reizen,- wanneer by
het water in dichtbeflotene vaten in

lang geene lucht komt: hetzelve be-

derft ; Wórd ftinkend; en onbruikbaar

:

en hy weet geen beter middel om het

cenigszins te verbeteren en drinkbaar

te maken, dan het in groote fteenen

kruiken af te tappen , en een' tyd lang
aan de vrye lucht bloot te (lellen

.

^ Zulk eene fyne en zuivere lucht,

als ik eerst bepaald, en vervolgens in

^ alle deszelfs eigenfchappen nader om-
^Ichreven heb, is nooit de damp-
kringslucht: de beste en zuiverfte is

nog altyd min of meer met vreemde
lichaamtjes befmet bevonden. De ge-

J 5 dez
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dephloglfleerde lucht, door den Heer
PRIESTJLEY allereerst uitgevonden

,

komt in fyn- en zuiverheid wel het
naast daarby: en munt 200 verre uit

boven gemeene dampkringslucht, dat
een dier, in eene met gedepblogifteerde

lucht gevulde flesch opgefloten, vier-

vyf- ja fomtyds zevenmaal langer

blyft leven, dan in eene gelyke flesch

gevuld met de beste en zuiverde
dampkringslucht:— ookwordde vlam
van eene kaars , in dezelve gehouden

,

grooter; en krygteen' allerverwonder-
lykften luister, waarvan de oogen
fchemerblindworden :—

• gloeijendhee-

te houtskool, daarin geftoken, word
fchynende ; en geeft vonken van zich.

Befchouwen wy nu verder de ove-

rige deelen, die onzen dampkring
uitmaken !

Onder de verfchillende deeltjes, die

in de lucht opklimmen , en den damp-
kring vormen, zyn de waterdampen
niet van de minften : zy kunnen zich

14000 malen uitzetten , of yler worden
dan het water zelve; gelyk gefchiedt,

aJs het water kokende, en fharen-
HEiTS thermometer op 212. graden ge-

rezen is: maar zoo groot eene hitte

on-
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ondergaat de dampkring nooit :— 90
graden is in ons Land al van de groot-
fte; en deze maakt den damp 5943^
malen yler dan water: en eerst als zy
op 12 graden gedaald is, blyft de
damp nog omtrent 800 malen uitgezet;

en dus alsdan nog even 200 yl als de
lucht, wanneer haar ylheid zich be-
vindt in het middengetal tusfchen 606
en looo: zynde de minfte en groot-
fte uitzetting, welke ik van de
lucht tot die van het water gefteld

hebbe, Hierby komt nog, dat de
lucht ook door de koude zoo wel als

de dampen inkrimpt, minder yl, en
dikker word: waaruit dan blykt,
vooreerst*: dat deluchtfoort onderfchei-

delyk zwaarder is, dan de waterdam*
pen; en dus zeer gefchikt om eene
groote meenigte daarvan op tehouden

:

en wyders : dat het water, door weinig
vuur vluchtig wordende , het geheel
jaar door in damp kan opftygen [d] :—

ter-

[^] LE ROY , en cenige latere natuurkundigen , hou7
den het genoegfaam voor volftrekt onmogelyk : dat
de gewone zomerwarmte , alleen , het water in dam^
pen kunne veranderen ; en nog veel minder, dat deze
dampen in de koudere bovengewesten des dampkrings »

gedurende zoo langen tyd, dryven kunnen , zonder
aan»



3Q0 S. A. DE MORAAZ , ANTWOORD

terwyl de zouten, oliën, en andere
TiVtüTQ vloeiftoifen, ofdeelen van vas»

tciliijhamen, veel meer vuur noodig heb*
t)èrt^^ om vluchtig te worden; en daar*

'om-alléen maar in de heete maanden
:öpry2en. Geen wonder dan ! dat wa-
tcrdamp het grootfte gedeelte vanden
<4 d ix i.hm^i '- damp-

.aanftoiids in dr,oppfi;Is,ftnien te loopen , en op de aarde

neder te vaileiï: — ky .willen , dat de opklimmini? van
Tiet zwaardere- Water in éene lucht, die veel lichter is:,

2éer veel overeenkomst' hebbe met alle icheikundige

ontbindijigen ; en dat de lucht het water even zoo
ÓTitbi'ridt en omdr^iagt, *^als het water de zouten: -en

2y. meeiien in alle byzdndere verfchynfelen , welken
,de dampkring, oplevert, eene juiste overeenkomst te

'vinden met de zoodanigen, welken uit de ontbhiding
.;der zoutdeeltjes met het water voortkomen. liet

-?oüde. te iverre buiten niyn bcftek ,
gaan , om alle (k.

.
dampkringsverfchynlelen iecjer afzonderlyk volgens

dèzé nieuwe theorie te verklaren. Men vindt dit in de

hatiuir- ' en zedekundige belbhouwing der aarde , ge-

volgd paar het Hpogduitsch van zöllner en lange /J?«

^,J)eel 4^' Bcqfdffttk. / Ik zal hier alleen nog' aan-

'inerl^n, dat 'de hitte der zon op verre na de
eenlge oorzaak .niet ?y: van de behendige uitwaie-

jming. onzer zoo onmeetbare waterplas: de winden
breiigen ook hieraan xtèel toe .

" Dit blykt , wanneer
*Hien nat doek of linnen, buiten de zonneftralen , aan
den wind blootftelt : het gene door den wind , welke
alle waterdeeltjes daaruit wegvoert, fpoediger op-

droogt :— OOK bevorderen nog de ftormwinden de uit-

damping der zee daardoor , dat zy deszelfs opper-

vlakte, door de golven die zy verwekken, merkelyk

vergrooten; en dus eene veel uitgebreider oppervlak-
ste aan -Ie. vereenigde . werking der zonneltralcn en

'iucht blootflcllen.
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dampkring uitmaakt : voofal , izoö wy
hierby nog overwegen , hoe de uit-?

gettrekthe^ der wateren , die i vaa
het vaste land, meer dan twee derde
gedeelten, overtreffe ; en dus eene
onuitputbare bron oplevere voor de
verbazende meenigte dampen , die Jsich

beftendig over het vaste land verlpreir,

den , en zich zoo verdeelen , dat zy (ge*

deelteiyk) in den dampkring opklimt
men ; en daarin , of hoog boven met
eene dunnere lucht in. evenwicht ge-

raken; of lager, in de gedaante van
wolken., nevel, of mist, blyven han*
gen ;. of , veranderd in , regen , hagel,
of fneeuw, op de aarde nedervaUeli

:

doch verre de meesten dezer: wat
terdampen dringen in de aarde, -cn

al wat daarop is, -^ vooral in menr
fchen, dieren, en planten; waaruitzy
echter in groote meenigte, inzonderr
heid by dag, wederom uitwafemen, en
in den dampkring opklimmen, met
-zich voerende verfcheidene vreemdjs
Jichaamtjes en befmetfelen:— vandaar
*dat de vroege morgen- en late avondr
luchten, waarin de dampen, door;dc
koude ; verdikt en verzwaard, meest
beneden blyven hangen , voor onz^gq-
«.^ 4 zond-
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fijondheid 200 nadeelig, entevcrmy*
den zyn: — immers^ behalve de be-

fmetfelen en nadeelige uitvloeifelen
,

die dewaterdampen veeltyds met zich

voeren, zyn zy op zich zelven be*

fchouwd voor onze lichamen zeer na-

deelig bevonden: want, zichtusfchen

onze vaste deelen indringende, verflap*

{3en zy de vezelen; en, omdat de
ucht, vochtig zynde, niet zoo gemak*
kelyk de uitwafemende vochten naaf
zich neemt, beletten zy de ongevoeli-

ge uitwafeming ; en doen zoowel wa-
terzucht, als flymziekten, en meer an-

deren, geboren worden: ook zyn zy
minder veerkrachtig dan eene zuivere

lucht, waardoor de ademhaling moeily-

ker, en grootelyks belemmerd word:
maar vooral benadeelenzy ook onze ge-
zondheid, door de lucht te berooven
van die elektrikale gefteldheid, welke
ons lichaam en geest beiden verleven-

digt. Vandaar , dat de geest der Engel^

Jche natie , in tegenftelling van die ha-

ter naburen , meer tot fomberheid dan
vroolykheid geneigd is; zoo dat zy
zelfs tot vele uitfporigheden , zelf-

moord niet uitgezonderd, vervalt;

paardien ecnige wintermaanden in kn-
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GELAND zeer donker, nevelig, entrhi
zyn , om aldaar te wonen : van alle

kanten toch is dat Eiland door de
zee omringd , en blyft beftendig met
wolken van dikke zeelucht bedekt,
zoodat deszelfs krytbergen, door de
nevelen die geftadig op dezelven lig-

gen, van boven altydnat zyn. Van-
daar ook, dat onze landaard meest
tot irist' en zwaarmoedigheid over-

helt: want, behalve de ruime zcGën,
die byna geheel ons land omringen,
hebben wy nog bovendien binnen ons
land zoovele rivieren, meren, plasfen,

grachten , flooten , en des winters over-
ftroomde landen, dat wy wel be-
fchouwd mogen worden fchier in het
water te leven :— dan, offchoon de mee-
nigvuldige waterdampen den damp-

,

kring zeer ongezond maken, zynzy
echter, in vele opzichten, ook zeer
noodzakelyk; en voor menfchen, die-

ren, en plantgewasfen , dikwyls zeer
heilzaam en verkwikkende: zy doch
verkoelen de lucht, en matigen eene
brandende zomerhitte, of die van
heetere gewesten: zy vormen de wol-
ken tot eene verkwikkende fchaduw te-

gen de ftekende zonneftralen: zy ge-

ven
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ven den regeui dii? de; lucht vai^ alle

onreinheid ^zuiy^vt[e},- en ^de aarde
vrjichtbaar rnaafet, door de zouten en
oliën , die hy juit de _, lucht aan hei;

kardryk mededeelt, Ook zyn zy, ia
koudere landen , voor ,het pUntenryk.
by^pnder yoórdeelig: naardien, zy het
luchtsgeflel zeer verzachten en ver-

vaar nijen..,.Vandaar, dat koudere lan-

den, die,aan^zee liggen, veel warmer
en. vruchtbaarder zyn , dan anderen

,

\v;elken dieper, landwaards inliggen.

Aï^n de westelyke en benedenfte dee-

ï^^jii van ITALIË is de zeelucht zoo by-
j^qhder .\varm , ;dat de. orangeboomen
aan den oever. zoete vruchten yoort-^

brengen;, die. anders in het land zuur
]3yven; ..en.;dat de rozengaarden van
]&astvm/, tweemaal 'sjaars bloeijen.

^i^uKLAND Ifgt meer noordelyk dan
jppiTSGiitAH^ echtier, is^de winter
;"'.'r

''.;v;:r;vr^'' ";.^;,-r';::. •;:
•"

, ai-

l'j|r^j
t)é |)foéVeii vftti priestley en nnderen toonen

aan,: dat dè lücht^' welke reeds voor de ademhaling,

eu tot onderhoud • van 't vuur , onbekwaam was ge-

worden, wederom gezuiverd, én op nieuw daartoe

4^**)?waam 'gemaal^t werd; wanneer men dezelve met

•%yjixer ia eeue jgesch door elkander Ichudt : nemende het

>ater,, al,sd?in^ zoo, niet alle, nochtans de meeste

^réeft^cle deï?1en
,

'welken met de lucht verm.engd wa-

fén, naar zvch. Vandaar 'i, dat men de lucht zuiverer

*n ^züuder op zee, dan op 't land, bevindt.
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aldaar niet zeer ftreng: men kan zelft

daar vele boomen in de opene luchc
voortteelen, die men in duitsch-
LAND in trekkasfen moet bergen* In
CAROLiNA groeijen aan den oever der*

2eevygen, limoenen, en granaatboo-
men; die anders in 't land omkomen^
naardien de winter daar ftrenger is dan
elders i -* en zelfs duren zy eenige ja-

ren, als zy maar in den winter onder
de wolken, die de zee uitwafemt>
ftaan kunnen.

Behalve deze waterdampen heeft
men nog eene meenigte foorten, die
uit andere vloeiftoffen uitdampen:
waarvan eenigen nuttig > velen zeer on-
gezond; en fommigen zelfs doodelyk
zyn. Door den damp van azyn zui-

vert men de ziekvertrekken van al-

len ftank en rottige uitwafemingen;
en daartegen is die van terpentyn,
traan, en andere oliën, voor onze adem-
haling en gezondheid zeer nadeelig:
die van teer houdt men voor een be-

hoedmiddel tegen de pest : maar die

van zeepfop houdt dïemërbrokk:, en
ook anderen , in pesttyden voor zeer
fchadelyk. De damp van gistende
most, die zich in de lucht verfpreidt,



.306 S, A. DE MORAAZ, ANTWOOJID

word voor een der heilzaamftebehoed-
middelen tegen de pest geroemd:
doch wanneer diezelfde damp uit het

gat van een vat met werkenden wyn
vliegt, doodt zyoogenbliklyk, wanneer
men 'er met den neus voorligt, even als

of men door den blikfem getroffen

werd :— ook heeft db damp van gistend

bier des winters in dichtgeflotene

kelders meenig een' het leven gekost,

Eindelyk klimmen in den damp-
kring ook eene meenigte verfchillen-

de foorten van uitwafemingen op:
die daarin van evengemelde dam-
pen onderfcheiden zyn , dat zy uit vas-

te lichamen haren oorfprongl hebben;
terwyl de dampen uit vloeiftoffen

voortkomen. Daar nu niets de kracht
van 't vuur wederftaat, en al wat het
vuur kan vluclitig maken, in den
dampkring (volgens boerhave) kan op-
klimmen ; zoo dat de drie ryken der
natviur van al hunne voortbrengfels

den dampkring bedeelen: zynde het

plant- en dierenryk in deze bedeeling
2:00 mild, dat de zelfftandigheden

,

waaruit de planten en dieren zyn la-

mengefteld, zelfs na hun leven door
yerrotting vluchtig gemaakt, meest al-

len
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ien in den dampkring overgaan :— t^aaif

zoude ik dus beginnen? waar eindi-

gen? indien ik de in foort onderfchei*
dene zeifftandigheden , die den damp*
kring vormen , allen wilde optellen ; eri

in haren byzonderen aard en eigen*

fchappen voordellen. Ook zyn 'et

2;eer velen ^ die onze zintuigen nöoii
gewaat worden > en echter daar zyn ;

de hond weet op den reuk zyn's mees*
ters voetftappen te volgen, en hem op
te zoeken; ook weet hy het wild daar-
door te ontdekken ; en wy rieken daar-
van niets. Bovendien zyn 'er -^vaar-*

fchynelyk nog verfcheide voortbrengt
fels^ die uit eene vermenging van zoo
eene meenigte verfchillende zeifftan-

digheden in den dampkring zelve ge-
vormd en voortgebracht worden: eii

die wy nooit kennen kunnen.
De lezer, die eenige foorteii valt

uitwafemingen wil opgeteld zien>
kan die vinden by den grooten natuur-
kenner MUSSGHENBROEK : die (in heÉ
hoofdftuk over bet algetneene der /ucb^^

verhevelingen) verfcheide foorten van
deelen optelt , welken uit de aardfche li-

chamen in den dampkring opftygeii^

€a des^eifs deelèti uitmaken: waar-

V 2 Vart



308 S. A. DE MORAAZ, ANTWOORD

van hy de ^out- en zwaveldeelen als

het aanmerkelykfte getal opgeeft. Het
zy genoeg, dat ik in 't gemeen, even
als over de dampen, hiervan zegge:
dat eenige uitwafemingen niet al-

leen voor onze ademhaling en ge-

wondheid voordeelig; maar zelfs voor
onzen geest, door den Heflyken geur,
dien zy verfpreiden , en aan onze reuk-

zenuwen mededeelen, zeer vervroly-

kend en verlevendigend zyn! Men
denke maar eens aan die groote mee-
nigte bloemen en planten: wie kanze
allen optellen ? welken , in den aangena-
iBen lentetyd , door haren Heflyken
geur , harten en zinnen ftreelen , en ons
als doen herleven ! Wat verkrygt men
niet al nuttige uitwafemingen , om den
bedorven' dampkring van ziekvertrek-

ken te verbeteren , door het branden
van verfcheidene welriekende houten?
als pokhout, dat van dennen; pyn-
cypresfen, en geneverboomen: ja zelfs

van eikenhout. Het falpeter in brand
gedoken, brengt met weinige kosten,

cene gedepbhgifteerde zuivere en veer-

krachtige lucht voort:— zoo ook geeft

de zwavel (waardoor de fcheikunde

het ilerkile gif, en zelfs het rotten-

kruid
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kruid , temt) wanneer men die in den
brand fteekt, eene meenigte uitwafe-

mingen , die onvoorzichtig ingeademd
wel zeer verdikkende , maar niet min-
der luchtfeuiverende zyn: — vooral
wanneer zy met falpeter vermengd
word; waardoor zy fchielyker ont-

brandt, en veel van haar verdikkend
vermogen verliest. Vandaar, dat het
aanfteken van buskruid (het gene uit

zwavel, falpeterf en houtskool, isfamen-
gefteld) zoo nuttig bevonden word,
om den dampkring zelve van befmet-
felen te zuiveren. Toen in het jaar

1 598. de Spanjaards rhynberk beftorm-
den, geraakte eene kruidtoren ia

brand, en barstte met zoo een' gewel-
digen (lag vaneen , dat verfcheidene
huizen inftorteden, en vele menfchen
onder de puinhoopen verpletterden:
doch het zonderlingfte was, dat de
pest, die een tyd lang daar gewoedt
had, federt geheel ophield. Wel is

waar, men moet zulks niet alleen aan
de luchtzuiverende zure uitwafemin-
genvan hetfalpeser en de zwaveldeelen
toefchryven: maar vooral ook aan de
fterke beweging der lucht, door deze
geweldige uitbarfting veroorzaakt.

V 3 Zoo
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^oo ook telt men de uitwafemingen
van fteenkolen, pik, en e^mge fpecer
ryen , onder de vermogendfte behoed-
rciddelen tegen de pest, en andere be*
fmettelyke kiekten. Dan daartegen
word de dampkring ook beladen met
uitwafemingen, die voor onze gezond-
heid zeer nadeelig zyn ; en tot vele by-
^ondere gebreken aanleiding geven.
De uitwafemingen van bilfenkruid,
fafraan, leliën, dovekolen, en meer
anderen, tasten hoofd en longen aan:
de bladeren der dolbeziën ofwolfsker-
ien {atropa belladond) zyn , volgens ge-
tuigenis van ziMMERMAN , ZOO fchade-

lyk, dat wanneer men de^elven iemand
voor de oogen houdt, de iris in het
pog hare natuurlyke veerkracht ver-

liest, lam word, en zich onnatuurlyk
verwydert. De uitwafemingen van m.en-

fchen in beflotene vertrekken, gevan-
genhuizen , bofpitaïeny of op fchepen,

met groote hoopen by een getroept,

^yn ten uiterfte fchadelyk bevonden,
vooral wanneer de lucht niet ver-

nieuwd of veryerscht word :— en daar

die van zwayel, fchielyk ingeademd , de

longen verftikken i brengen die van

het loodwit de cqlica fi^omm^ of fchil-
*

'

^^ ^

ders
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ders buikpyn , voort. En eindelyk zyn
'er nog zulke fnelwerkende uitwafe-

lïiingen , dat zy het dierlyke leven ter-

flond overweldigen ; hetzelve in zyne
bron opzoeken, aantasten, en vernie-

len:— van dien aartzyn die van het ^r-

fenicumy en van eene meenigte andere
delfflofFen.

'

Laatftelyk verfpreiden zich nog in

den dampkring eene meenigte kleine

zaadjes, en eijertjes, van velerlei foor-

ten van planten en diertjes; waarvan
eenigen vergiftig en venynig zyn: —
ja zelfs zweven 'er in den dampkring
nog vele onzichtbare plantjes en dier-

tjes, benevens hunne zaadjes en eijer-

tjes; waarvaneenigen, niet alleen voor
het planten- maar ook voor het die-

renryk , ongemeen fchadelyk zyn: kun-
nende zy, zoowel uit- als inwendig, onze
lichamen beledigen , en naar de meening
van fommigen verfcheideneheerfchen-
de ziekten voortbrengen . kircherus ,

en andere beroemde mannen , hebben
alleen aan deze diertjes de oorzaak
der epidemifche ziekten toegefchreven.
Men heeft door het vergrootglas ook
roode bloedelooze diertjes ontdekt,
die men wil> dat meer dan eens in de

y 4 lucht
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lucht 5:00 meenigvuldig tyn geweest,
dat de regen zich daardoor rood ver<.

toonde, en van velen voor bloedregen
werd aangezien en gehouden.

Dit zy genoeg over de kenbare
hichts- en dampkringshoedanigheden,
om by vervolg daaruit te betogen : dat

de befmetfelen , die heerfchende ziek-

ten, en wel byzonder kinderpokjes,

voortbrengen, in den dampkring huis-

vesten; en wegens eene verfchillende

luchtsgefteJdheid aan- of weggevoerd,
en minder of meerder verfpreidt wor-
den:— zoodat, offchoonmen uit deze
kenbare luchtshoedanigheden de eigen-

lyke oorzaak, die de kinderpokjes
voortbrengt, in haren aard en wyze van
werken niet leert kennen, zy echter

de voornaamfte oorzaak zyn , zoowel
van het aan- als wegvoeren van het
pokfmet j en dus, in het voortbrengen
€n uitroeijen dezer ziekte, geen gering

sandeel hebben. Ook kunnen zy aan
het gantfche beloop dezer ziekte veel

voor- of nadeel toebrengen: en zelfs

de toevallen der kinderpokjes hangen
?eer veel van deze kenbare luchtshoe-

danigheden af. Zoo was, by voor-

bedd^ de ongemeen groote droogte,

diq
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die in het jaar i68i.in engeland derl

menfchen geheugen te boven ging^
(volgens de waarneming van syden^
ham) oorzaak, dat men in de toen-

maals heerfchende kinderpokjes eene
meer dan gewone ontfteking met der-

zelver toevallen heeft waargenomen.
Om zoo eene drooge dampkringsge-'
Ibldheid te verbeteren , kan men met
voordeel takken van vlier- of willigen^

boomen in eenen emmer met water
zetten, en in het ziek vertrek plaat-

fen; het gene niet te pas komt, maar
veel eer (chidelyk word, wanneer de
dampkring vochtig is: alsdan behoort
men dien te verbeteren door het bran-
den van welriekende houten:— waar-
xnt men wederom ziet, dat zelfs in het
behandelen der kinderpokjes , zoowel
als in het genezen van andere ziek-

ten , de kenbare dampkringshoedanig-
heden eene allernoodzakelykfte we-
tenfchap uitmaken.
Nu zoude ik over de luchtverhe^

velingen nog dienen te handelen: de-
wyl zy ongemeen veel toebrengen
aan eene goede, of kwade; aan eene
bffmettende,ofnietbefmettende;damp-
kringsgefteldheid* Dan naardien de

y 5 groo^
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groote MUSSCHENBROEK! in zyne Be^

ginfehn der nqiuurkunde : over dezen
in het gemeen, en over ieder in het by-

2onder: zoo uitmuntend, kort, en za*

kelyk, gefchreven heeft, dat ik niets

•weet daarby- of af te doen: wyze
ik den lezer naar dit voortrefFelyke

werk. Iets echter, doch alleen ook
maar iets^ zal ik tot myn oogmerk
over de winden aanftippen. Én wel
vooreerst in het gemeen daarover aan-

merken , dat zy of fchadelyk of nut-

tig zyn kunnen:

—

fchadelyk j voor zoo-

verre zy de befmetfelen van elders uit

befmette naar onbefmette plaatfen

ianvoeren: nuttig daartegen, indien

zy

f/] Dat de winden de befmetfftlen niet alleen weg-
dryven , maar ook honger opvoeren , en dus de be-

Bedenlucbt daarvan zuiveren , blykt ten klaarfle

,

V?anneer men acht geeft op de voornaam fie hoofd-

oorzaak , waaruit de winden geboren worden . Im-
itiers ontftaas zy , wanneer het evenwicht der lucht

weggenomen , en even als een tocht in de lucht ver-

wekt word: gelyk gefchiedt, wanneer eene kolom
lucht , door hitte uitgezet , verdund , en lichter gewor-
den , door eene zwaardere luchtkolom weggedrukt

,

en opwaards gedrongen word ; te gelyk dan met
zich opvoerende de befmetfelen, dampen, en uitwa-

femingen, waarmede zy vermengd is, en die Jpeci"

fiek nog lichter zyn. Men kan door eene eenvoudige

Iproef^eming dit bevestigd zien. Stook eene dicht ge-
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?y uit cëtie befmette plaats de be^
fmetfelen, zoowel als alle andere
fchadelyke dampen en uitwafemingen

,

of hooger in den dampkring opvoc'*

ren [ƒ] , en i alzoo de benedenluchc
daarvan zuiveren , of ook wel vandaar
naar elders wegdryven en verfpreident,

Dat vervolgens alle ftormwinden , zoo
wel als piasregens , en onweersbuijen,
aeer luchtzuiverende en , veeltyds dien-»

ftig zyn, niet alleen om uit de lucht

alle onreine dampen, uitwafemingen,
en befmetfelen, weg te dryven ; maar
ook om door de beweging , die zy in de
lucht maken , de verrotting tegen te

gaan, die anders door eene ilille lucht

ilotene kamer warm , op dat de daarin zynde lucht

zich verdunne en uitzette : open vervolgens de deur
van een naastbyliggend vertrelv, het vi^elke kouder
is ; en de zwaardere kicht zal aanftonds daaruit in-

dringen, en om dat zy krachtiger is, de lichtere luch^

opwaards dryven : waardoor een tocht in beide ver-

trekken onftaan zal , dien men in de warme kamer
meest aan de beenen gevoelt, en welken men oofe

duidelyk kan waarnemen , door op verTchillende wy-
zen eene brandende kaars in de opening der deur te

plaatfen :—• want zet men de kaars naarby den grond,
dan ziet men de vlam uit het koudere naar het war-»

mere vertrek waaijen ; en integendeel naar het kou-
dere , wanneer de kaars in het hovende gedeelte der
openilaande deur gehouden word: en alleen in het

midden van dezelve word mejii geen' tocht gewaar»
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25eer bevorderd word, Vantiaar, dat

men by de pest en andere befmettely-

ke ziekten veeltyds lange aanhouden-
de ftilte, die de befmetting zeer be-
vordert en langdurig maakt, waar-
neemt. Men vindt reeds by home-
rus [j^], dat toen apollo verzoend
was , en het Griekfche leger van de pest

bevryden wilde, hy een' fterken wind
zond. De myndelvers, eer zy zich

iieclerlaten , werpen eene handgranaat
in de diepte, door welker losbran-

ding , even als door den fterkften wind

,

de lucht in de myn zeer Inel be-

weegd, en de opeengepakte uitvloeifels

verdreven worden: waarna zoodani-

ge mynen, waarin men anders zoude
omkomen, veilig kunnen bewerkt
worden. Vervolgens houdt men in het

byzonder de oosten-, noorden-, en
vooral de noordoosten winden in ons
land voor de meest luchtzuiverenden:

zy doch doen den barometer door de
zware lucht, die zy aanbrengen , ry-

zen, en dus worden de fchadelyke
dampen en uitwafemingen , zoo wel
als debefmetfelen, hooger opgeheven,
en de benedenlucht daarvan gezui-

verdt

Ig] lUAD. Lib. Lp. 2U
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verd. Het tegenftelde doen voornamen-
lyk in ons land de westen- en zuidwestea
winden, die daarom voor onze ge-

wondheid nadeeliger gehouden worden.
Voor fommige geitellen echter is de
noordenwind, wegens zyne koude en
fchraalheid, niet aanminnig, lode-
WYK DE XI^^^, in een' zwakken toe-

ftand zynde, gaf bevel, om den he-

mel ter afwending van den noorden-»

wind te fmeeken : — augustus daar-

tegen was zoo overtuigd van deszelfs

heilzaam en verfterkend vermogen,
dat hy een' autaar voor den noorden-
wind liet oprichten ; en denzelven on-

der het getal der Goden plaatfte.

Men moet intusfchen aan de winden,
op zichzelven befchouwd, geene by-
zondere hoedanigheid, kracht, of
deugd, toefchryven : naardien dezelfde

winden, wegens de byzondere lig-

ging der landen, waarin zy waaijen,

dikwyls eene zeer verfchillende

en gants tegengcftelde uitwerking

hebben. Zoo is (by voorbeeld) in ons
land de zuidoostenwind, die aller-

minst en meestal met gematigde
kracht waait, voor ons zeer aanmin-

nig; en brengt eenegetemperdelucht.
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cn des 5:omers eetien vruchtbaren re-

gen mede : — maar in napels daar-

tegen, alwaar diezelfde zuidoosten-

wind gemeenlyk in het voorjaar waait>

en /ïroccmnd genaamd word , bevond de
Beer p, brydone [^] denzelven zoo
ongemeen verflappende, dat die, zoo
wel den inboorlingen als vreemdelin-
gen, allen lust> moed, envtolykheid
beneemt; ja zelfis de verliefdheid def
KAPÊLSCHE minnaren zoo fterk uit-

dooft, dat zy, gedurende den tyd dien

deze wind waait > zorgvuldig hunne
meesteresfen vermyden: ook brengt
hy daar zoo een' grooten trap van
matheid en werkloosheid in lichaam en
ziel beiden voort, dat zy hen onbe-
kwaam maken om hunne gewone ver-

richtingen te volbrengen, en alle wer-
ken van vernuft doen ftil liaan : vandaar*

^elfs i als Vr een laf of zot gefchrift te

voorlchyn komt, de fpreekwys , dat het
in den t^^d van den Jïröccwind gefchre-

ven is: met één woordt alles lydt, eri

de geheele natuur fchynt, zoolang die

hatelyke wind aldaar waait > volftrekt

te kwynen. Wyders ondervond die

£chtyt

ih] Reize ckor' sicilïe én MALTüa: JSed^di
vm. L Deel^ hh 173 en 174,
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fchryver van dezen wind ook op ^ec
dezelfde nadeelige uitw>erking , als hy
te NAPELS aan land was gewaar gewor-
den: want van NAPELS ^naar MESsiNA,
gezond en welgemoed , met cenen fris^

k:hen noordenwind onder zeil gaan-

de, begon den volgenden dag de firocc-'

wind te waaijen : aanftonds geraakten zy
allen doodelykziek; enherfteldenniet,

dan nadat die verdrietige wind bedaar-

de en ophield. Vervolgens te pa-
LERMO in SICILIË zynde, ondervond
hy de brandende hitte , die diQfiroecwiné.

aldaar aanbrengt: en diezooondraag-
lyk is, dat men geen fchepfel, zoo-
lang dezelve waait, op ftraatziet: zyn-
de de thermometer van 72. tot 11X
graden gerezen; doch de barometer
weinig aangedaan. Het is zeer op-
merkelyk, dat de brandende hitte

van dezen wind aldaar geene volkziek-

te , of eenige nadeelige gevolgen in de
gezondheid der inwoneren veroor-
zaakt; daar hy, te napels en in ver-

fcheide andere plaatfen van italïe,
alwaar deszelfs geweld hierby niet kan
vergeleken worden, dikwyis verzeld
gaat van rotziekten; en byna altoos

cene algemeene neerflachtigheid van
geest*
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geest, zonder merkelyke daling des
barometers^ voortbrengt.

Eindelyk kunnen winden, die vol-

gens de ligging der landen voor de
gezondfte en luchtzuiverendfte gehou-
den worden , op fommige tyden gants

tegengeflelde hoedanigheden krygen,
en zelfs zeer befmettelyk worden:
doordien naburige plaatfen, vanwaar
zy tot ons overkomen, befmet zyn;
en zy vandaar de befmetfelen mede
voeren , en heerfchende ziekten over-

brengen. Waaruit dan blykt, dat

niet alleen de ligging der plaatfen,

maar vooral ook de byzondere tyden,
dienen in acht genomen te worden,
eer men over de voor- of nadeeligheid
der winden kunne oordeelen.

Langs dezen gebaanden weg van
algemeene dampkringskunde, kome
ik nu tot de besmetsïilen zeiven, die

ik eerst van de epidemifche [i] ziekten

in

[/] Epidetnifche ziekten zyn Juist allen ntet hepmet^

Jyk : want zoowel de voor- als najaarskoortfen , hoe

algemeen zy ook heerfchen mogen , beimetten niet;

zcoals blykt, wanneer zoodanige lyders naar andere

l^laatfen, daar deze koortkn liiet heerfchen, uver*

gevoerd worden.
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in bef g^emeefiy en vervolgens van de
KINDEK POKjES in bet byzonder j wat meer
van naby zal befchouwen.

Befmetfelen in het gemeen zyn zoo-
danige fchadelyke zelfftandigheden

,

die of door de dierlyke lichamen
uitwendig aan te raken, of door in-

wendig binnen dezelven in te dringen,

gelykloortige ziekten voortbrengen

:

die op zekere tyden en plaatfen velen
gelyk , of den eenen kort na den an-

deren , aantasten , en algemeen zich ver-

fpreiden ; rerwyl zy eindelyk weder-
om geheel ophouden, en fommigen
één jaar, doch anderen verfcheidene
jaren , voorby laten gaan , eer zy op
nieuw zich wederom openbaren. Zy
zyn zoo fyn, dat zy onze zinruigen

geheel ontvlieden: vandaar, dathuiTne
byzondere gedaante, aard, en wyze
van werken, ons geheel onbekend zyn ;

en men hen tot geene eene foort van
bekende fcherpten brengen kan. Ook
is het zeer moei lyk te bepalen, vanwaar
de eerde befmetlelen hunnen oor-
fprong hebben : want, dewyl eenebe-
fmetting, zoowel by menfchen als die-

ren , altyd ten minde twee lichamen
yooronderdek: een, vanwaar het be-
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geest, ronder merkelyke daling des
barometers^ voortbrengt.

Eindelyk kunnen winden , die vol-

gens de ligging der landen voor de
gezondfte en luchtzuiverendfte gehou-
den worden , op fommige tyden gants

tegengeftelde hoedanigheden krygen,
en zelfs zeer befmettelyk worden:
doordien naburige plaatfen, vanwaar
zy tot ons overkomen, befmet zyn;
en zy vandaar de befmetfelen mede
voeren , en heerfchende ziekten over-

brengen. Waaruit dan blykt, dat

niet alleen de ligging der plaatfen,

maar vooral ook de byzondere tyden

,

dienen in acht genomen te worden,
eer men over de voor- of nadeeligheid
der winden kunne oordeelen.

Langs dezen gebaanden weg van
algemeene dampkringskunde, kome
ik nu tot de BESMEXSfeLEN zelven, die

ik eerst van de epiüemijche [i] ziekten

in

[/] Epidem'tfche ziekten zyn Juist allen met hefmet^

Jyk : want zoowel de voor- als najaarshüortfen , hoe
algemeen zy ook heerfchen mogen , beiinetten niet;

ZGoals blykt , wanneer zoodanige lyders naar andere

|:>laatfen, daar deze koorticn aiet heerfchen, over^

gevoerd worden.
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in het s^etneefiy en vervolgens van de
KINDEK POKjES in bet byzonder ^ wat meer
van naby zal befchouwen.

Befmetfelen in het gemeen zyn zoo-
danige fchadelyke zelfftandigheden

,

die of door de dierlyke lichamen
uitwendig aan te raken, of door in-

wendig binnen dezelven in te dringen,
gelykloortige ziekten voortbrengen

:

die op zekere tyden en plaatfen velen
gelyk , of den eenen kort na den an-
deren , aantasten , en algemeen zich ver-

fpreiden ; rerwyl zy eindeiyk weder-
om geheel ophouden, en fommigen
één jaar, doch anderen verfcheidene
jaren, voorby laten gaan, eer zyop
nieuw zich wederom openbaren. Zy
zyn zoo fyn, dat zy onze zintuigen

geheel ontvlieden: vandaar, dathuiTne
byzondere gedaante, aard, en wyze
van werken, ons geheel onbekend zyn ;

en men hen tot geen e eene foort van
bekende fcherpten brengen kan. Ook
is het zeer moei lyk te bepalen, vanwaar
de eerde belmetlelen hunnen oor-
fprong hebben : want, dewyl eenebe-
fmetting, zoowel by meinfchen als die-

ren , altyd ten minde twee lichamen
yooronderdek: een, vanwaar het be-
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fmetfel uitgaat; en een ander, 't welke
het ontfangt, en daardoor dezelfde
foort van ziekte als het eerfle ver-

krygt: zoo moet 'er buiten tegenfpraak
in den beginne één de eerfle geweest
2:yn, die uit geheel andere oorzaken,
dan door het fmet van een* ander' te

ontfangen, eene befmettelyke ziekte

gekregen heeft. En is dit ééns ge-
fchiedt, dan kan zulks ook meermalen
gebeuren; zoodra maar wederom de-

zelfde famenloop van oorzaken , waar-
uit zoodanig eene ziekte allereerst

oorfpronglyk ontftond , op nieuw plaats

heeft: het gene echter maar zeerzeld-

faam, en in fommige landen nooir,

fcnynt te gebeuren, van swieten
bewyst, metgenoegfame voorbeelden

,

dat in fommige dieren [/] uit inwen-
dige oorzaken, zonder eenige vooraf-

gaande belmetting, de hondsdolheid
kan ontftaan: en dat dit befmet-
fel in zoo een lichaam dermate word
voortgeplant en vermeenigvuldigd

,

dat

[/] Als honden , wolven , vosfen , en katten : docJi

het il'hynt nooit te gebeuren in paarden, nsieo

,

fchapen , ezels , varliens , en andere dieren , dat zy

,

(zonder voorafgaande bcfmetting) alleen ii'i inwen-

dige oorzï^ken, dol \vorden. Zie G. DK wiNO over

de yergiften : in lier XIF^^ Deel 'der F^rhandelingm

yan dit bErcooTSCiiAP :
' bladz, Z5^*
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dat het gantfche dier in alle zyne dee-

len befmettelyk word; zoo ver zelfs

^

dat het geringde deeltje van zyn fpeek^-

fel vermogende is, om deze vreeslykc

ziekte aan anderen mede te deelen^

en alom te verfpreiden. Plegen wy
vervolgens met naauwkeürige waarner
mingen hieromtrent raad: dezen lee*.

ren ons ^ dat ook dikwyls van open-
bare uitwendige oorzaken heerfchende
ziekten ontdaan : welken de lichamen ^

die zy aantasten^ dermate verande-
ren , en hunne vochten zoo doen ont-

aarden, dat zy eene befmetting van
zich uitgeven, waardoor foortgelyke
kiekten worden medegedeeld aan an-

deren, die in het geheel niet aan diö

openbare oorzaken > waaruit die eer*-

fte ziekten oorfpronglyk ontftonden^
zyn blootgelleld geweest. Hieruic

moet men dus befluiten, dat het be-
fmetfel ook in het menfchelyke li-

chaam kan worden voortgebracht, en
vermeenigyuldigd, van eene ziekte^

die zonder befmetting uit openbare
oorzaken eerst is voortgekomen: en
dat een befmetfel^ op deze wyzè
eens geboren, vervolgens in ftaac

|s > om wyd en zyd zich te ver-

X a fpreii



324 5; A. DE MORAAZ, ANTWOORD

fpreiden; en zoodanig eenc ziek-

te heerichende te maken. Dan of-

fchoon men bekennen moet, dat

van alle foorten van befmettelyke
ziekten , de famenloop van oorzaken

,

die hen allereerst hebben voortge-

bracht, niet altoos te doorgronden zy;
zoo zyn 'er echter fommigen, welker
oorzaken zich genoegfaam openbaar
maken , en die alleen aan de kenbare
Juchtshoedanigheden hunnen eerilen

oorfprong verfchuldigd zyn. By voor-
beeld : wanneer eenleger te velde trekt

,

gebeurt het meenigmalen , dat een ge-

deelte op lage, vochtige, en moerasfi-

ge gronden gelegerd , en door pers*

loop , of andere heerfchende ziekten

,

algemeen aangetast word ; terwyl het

andere gedeelte, het welke hoogere en
droogere piaatfen betrokken heeft,

geheel vry bl^^ft, tot zoolang het le^

ger zich wederom byeen verzamelt:
v/anneer ook veeltyds het andere ge-

deelte befmct raakt, zonder dat het
eenigszins aan die fchadelyke damp-
kringshoedanigheid , die uit vochti-

ge en moerasfige gronden ontftaat,

ooit is blootgeileld geweest. fo-

KESTi^s, die omtrent het midden van
de
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de zestiende eeuw gebloeid heeft, ver-

haalt [^] : dat een op llrand rottende wal-

visch, ofgroote zcevisch , zoo een onge-
meen bederf in den dampkring ver-

oorzaakte, dat daardoor te egmond
buiten en binnen zelfs de pest ontftond ,*

die eene groote llachting onder de in-

woneren aldaar aanrichtte.

Nog kan men onder de openbare o£

kenbare oorzaken, waaruit befmettende
ziekten hunnen eerden oorfprong ne-

men, ook eene kwade levenswys, of
bedorven en onnatuurlyk voedfel, tel-

len. Vandaar , dat men op eenen alge-

meenen hongersnood , en in eene lang-

durige belegering, dikwyls de pest ziet

volgen: — het beleg der flad lki-

DE ftrekt daarvan ten bewyze. De
beroemde Geneesheer de man [/]

geeft verfcheidene voorbeelden op

:

niet alleen, hoe dieren, wanneer zy
zich met venynige fpyzen voeden,
voor den mensch befmettelyk wor-
den; maar zelfs ook, hoe menfchen^,

die met vergif of venyn zyn opge-
X 3 voedt,

K Lih FL Ohf. 9. Tom. L pag, 20%
[/] Bericht van de Ichadelyke en zelfs doodelyke

gevolgen, welken (op het einde van het jaar 1777.)
zeker venynig vogelgebraad binnen de ftadNYMiL-v,

«£ gehïtd heeft: bladz,^, en 10.
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voedt, bcfmettende geworden zyn,

j, Geene mindere aanmerking (zegt

hy) »^ verdient alhier de bekende ge^

,^ fchiedenis van die fchoone jonge

,^ dochter, welke (volgens het Ichry-

^yvcn van abistotrles, galenüs,
^, PLINIUS, AVERRHOê, AVICENNA , eU
5, meer anderen) door den vergifti-

„ gen wolfswortel voorbedachtelyk

^y opgevoedt, aan alexander den
„ GROOTEN ten gefchenk gezonden
„ werd; doch van hem, op het door-

,, ziende oog, en den wyzen raad van
5, ARiSTOTELES, vcrworpen, zynen
3, hovelingen ten deel viel: aan wien
,, zy, zoo velen daarmede te doen
„ hadden, door eenen vergiftigen by-

,> flaap, eenen onverniydeiyken en

a, fchielyken dood aanbracht*

5, Van gelyke maakt j. scaliger

"w S^^'^S ^^^ ^^" zoon des konings

j^ van CAMBAjE: welke, door zyn^

5, vader met venyn opgebracht, zoo-

3, danig vergiftigd was, dat de vlie-

,^
gen door flechts zyn bloed te zui-

,j> gen dood nedervielen. eusebius

5, KEURENBERGiüSvoegt'er by, dat by
„ dezelven enkel door zynen adem

^ doQdde; en {.ypoyic barthema,
,?; dat
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5j dat geene der wyven, welke met
^y hem eene naauwe gemeenfchap
,, oefenden, tot den volgenden dag
,j in het leven bleven.

„ En eindelyk vinden wy by
^y FROMMANNUS aangeteekend : datpo-

y, RUS, een Indiaansch koning, door
yy het dagelyklche gebruik van (langen

yy envenynen, zoo zeer vergiftigd zy

yy
geworden, dat hy den omftanderen,

yy of door zynen adem , of door aan-

„ raking, of met zyn fpeekfel, naar

,, welgevallen dooden konde."
In hoeverre deze verhalen al , of

niet, geloof verdienen, laat ik geheel
onbeflist:— dan de mogelykheid, dat

PORUS zich met flangen en venyn kan
gevoedt hebben, is buiten allen twyfel.

Want behalve , dat men zich langfa-

merhand aan het fterkfte vergif ^an
gewennen; zoo zyn 'er waarnemin-
gen , waarop men ftaatkan maken , dat

het addergif niet fchade, wanneer het
door den mond word ingenomen,
maar alleen dan, wanneer het door
in eene beet de wond word aange-

bracht en uitgeftort \jn\.

X 4 Ein-

\v^\ Zie de wind, ia de vorengemelde Ferhanddingi

hu •287»
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Eindelyk worden befmetfelen, die

alleen in fommige ianden oorfprong-

lyk zyn, en daar landziekten voort-

brengen, ook overgebracht naar ande-
re Janden, waarin nooit die lamen-
loop van oorzaken, waaruit zulke
2;iekten onmiddelyk ontftaan , gevon-
den word. Zoo werd, in de twaalfde

eeuw, der Grieken ljzarie) en in het
laatst der vyftiende eeuw de venus-
DIRKTE, naar europa overgevoerd.
Maar meer byzonder maken de be-

fmetfelen zich kenbaar door de uit-,

"werkfelen en verfchynfelen , die zy
voortbrengen; en die zoo verfchillen-

de zyn, dat men billykmoge beduiten,

dat zy ook veelfoortig moeten wezen.
Eenigen beledigen de menfchen

Jiiet, maar tasten alleen de dieren aan,
en nog wel ieder foort byzonder, By
voorbeeld de droes de paarden; de
veepest de runderen; de wormdefcha-
pen. Sommigen ontzien menfchen
jioch dieren; maar tasten die beiden
aan: ^oo als de dolheid. De mees-
ten echter vallen op den mensch al'

leen aan: en van dezen beledigen
fommigen of alleen maar een zeker
gedeelte van ons lichaam ; zoo als het

f(:hurft
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fchurft de huid; devenusflnet (fchoon

zy in het deel dat aangelloken word
7.ich gewoonlyk eerst openbaart) de
hesklieren , de keel, den neus, en
het aangezicht; het fcheurbuik het
tandvleesch; de uitvloeifelen van ont-

ftokene oogen de gezonde oogen ; de
jidemtocht der teeringachtigen , en
vooral de flank van hunne fluimen,

de longen der gezonden , die dezel-

ven inademen. Maar velen doen het
geheele lichaam aan: gelyk de pest,,

rotkoortfen , en eene meenigte anderen.
Men kan dezelvengevoeglyk in twee

hoofdfoorten: in vaste ^ en vlugge y be»

Jmetfelen: onderfcheiden :— en door een
vast belmetfel {contagium fixum) zoo-'

danig een verftaan, het welke alleen

door, en nooit zonder, onmiddelyke
aanraking befmet, of zich mededeelt.
Tot deze fbort behoort het gif van gif-

tige en dolle dieren; de venusf.net;

fchurft; kanker; en meer anderen:—
terwyl men door een vluchtig befmet-
fel (comagiutn volatile) zoodanig een
verflaat, het welke in den dampkring,
even gelyk de dampen en uicwafemin-^
gen, opklimt, huisvest, en lichamen
(die voor befmetring vatbaar zyn) ont-

X 5 moe-'
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moetende aantast, en befmet. Van de*
ze foort is het belmetfel der pest

;

kwaadaardige rot- blus- en vlekkoortfen;

itia2elen;kinderpokjes;en meer anderen.

De^e vlugge befmetfelen nu, in den
dampkring opgeheven, zweven daar-

in höoger of lager, naar mate de
lucht min of meer zwaar is; en zy
vluchtig zyn : — zy worden door ver-

fchillende* winden her- en derwaards
ómgevoerd en verfpreidt, aangebracht

,

of weggedreven. Want is de lucht

licht, dan blyven zy laag, beneden by de
oppervlakte der aarde , hangen ; en daar

eenig lichaam ontmoetende, dat voor
befmetting vatbaar is, tasten zy het-

zelve aan, en dringen met de veer-

krachtige lucht in deszelfs poriën bin-

nen : ook worden zy daarvan inge^

ademd, met fpeekfel , fpys , en drank,
doorgezwolgen ; en vervolgens met
de vochten zoodanig vermengd en
vereenigd, dat dezen geheel veran-

derd worden, hunnen natuurlyken

aard verliezen, en dien van het be-»

finetfel aannemen : — waardoor dan

niet alleen zoodanig lichaam befmet;

maar ook de befmetfelen zelven daarin

grootlyks vermeenigvuldigd worden;
en



OVER DE KINDERPOKJES. 33I

efi vervolgens in eene veel grootere

meenigte daaruit wafemende, den
dampkring hoe langer hoe meerder be-?

fmetten ; zoo dat ieder befmet lichaam
als eene nieuwe bron van befmetfelen

verdient aangemerkt te worden. De
inenting der kinderpokjes geeft hier-

van de zekerde bewyzen: naardien

de poketter der ingeënten daartoe
even zoo gefchikt en vermogend isj^

als die van natuurlyke pokken: ja

?:elfs de poketter van een' eerst inge^

enten aan een' tweeden; en die van
een' tweeden aan een' derden; en zoo
vervolgens, tot aan den negenden toe;
beproefd, word nog even krachtig

bevonden , als de natuurlyke poketter,
waarmede de eerfte was ingeënt: het
gene niet gefchieden zoude, indien de
pokfmet in de lichamen niet vermee-'
nigvuldigd werd. Ook nog bovendien
heeft men waargenomen, dat hoe na-*

der men by deze befmettingsbronnen
verkeert, hoe meer gevaar men loope
om befmet te worden: en dat, ver-
der daaraf, de befmetfelen door de
lucht zoodanig verdund en veranderd
worden', dat zy geheel krachteloos ra-»

ken;j en niet meer befchadigen kun-
nen.
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nen. Had de lucht dit vermogen niet,

om zoowel de befmetfeJen, als vele

andere uitwafemingen , het zy door te

verdunnen , of op wat wyze zy ook
^ulks verrichte, krachteloos te ma-
ken: welk een vervelende reuk zoude
dan niet door een geheel ryk van één
enkel muskusdier verfpreidt blyven ? als

men naargaat, hoe het allcrgeringüc

gedeelte daarvan , opgefloten ,
• jaren

daarna nog met zoo veel geweld kan
uitbarften, dat men daarvan in flaauw-

te valt. Zekerlyk, had de lucht dit

vermogen niet, het gedacht dezer die-

ren zoude toereikende genoeg zyn

,

om den geheelen aardbodem te be-

fmetten. Ook flrekken ten bewyze,
dat de lucht zulk een vermogen bezit,

de pakgoederen, die uit met pest be-
fmetteplaatfenworden aangebracht; en
waarin diefmet nog zoodanig zit opge-
floten , dat wanneer zy , die de goede-
ren ontpakken, geene behoorlyke voor-

2org gebruiken , om in de opcne lucht

met hunnen rug naar den wind gekeerd
te flaan , zy fomtyds oogenblikkelyk
dood vallen, often minde befmetraken,
en kort daarna fl:erven: terwyl die-

zelfde befmette goederen, dikwyls en
lang
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lang op eene daartoe gefchikte plaats

aan de opene lucht blootgefteld, ein-

delyk zuiver worden , en bevrydt ra-

ken van alle befmetfelen: die in de
lucht wegvliegen, en daarin zooda-
nig verdund, vermengd, of veranderd
worden, dat zy geheel krachteloos

worden; en vervolgens even zoo min
fchade toebrengen, als het (lerkfte

vergif, wanneer het met eene zeer groo-

te meenigte water verlengd en ver-

mengd is. Hoe talryker dierhalve de
befmette perfoonenzyn; zooveel ver-

der' afiland heeft men noodig om
zich te verwyderen : naardien uit zoo
vele nieuwe bronnen eene ontelba-

re meenigte befmetfelen voortvloeijen,

die wyd en zyd in den dampkring
zich verfprciden: waardoor dan niet?

alleen het getal der epidemifcbe ziek-

ten dagelyks toeneemt, en vermeenig-
vuldigd word; maar zelfs ook maken
zy invloed op tusfchenloopende ziek-

ten (jmercurrentes morbï) , waaraan zy
zoo veel van hunne geaardheid mede-
deelen, dat men in dezelven toevallen

waarneemt, die hun anders geheel
vreemd, en niet natuurlyk eigen zyn :—
iets v/aarop een geneesheer in het be-

hau-
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handelen dezer ziekten wel naauwkeu-
rig behoort acht te geven.
Het is dan met de befmetfelen om-

trent eveneens gelegen, als met der
planten zaden: één eenig zaadje^

ichoon men niet weet vanwaar het af-

komfligzy, in eene goede enwelberei-
de aarde gezaaid, en doordeluchtsge-
lleldheid begunftigd, brengt eene plant

voort, die verfcheidene zaden ople*

vert; waaruit nogmaals nieuwe plan-

ten > en vervolgens wederom nieuwe
5:aden, tot in het oneindige vermeenig-
vuldigd, kunnen worden voortgeteeld:— doch een nadeelig luchtsgeftel , by
voorbeeld eèn fterke vorst, is ver-

mogend, om die ailen op eenmaal te

vernielen. En, om by dezegelykenis
te blyven: even zoo als tot den groei

van één zaadkorreirje een gefchikte

en vruchtbare grond, en een groei-

5;aam luchtsgeftel vereischt word;
zoo ook vordert de voortgang eener
befmetting, vooreerst lichamen, die

daartoe voorgefchikt en vatbaar zyn:
want, zonder dat de voorfchikkendc
oorzaken {cau^jae praedisponentes) in heC

lichaam huisvv':sten, kan 'er geene be*

ftn^tüng gefchieden:— wat is anders
de
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dcredcn, dat dikwyls menfchen(meei*
dan eens in hun leeftyd) in befmettc
plaatfen , en by befmette perfoonen , ge^

meenzaam verkeeren, en nochtans
vry blyven; daar zy, by eene volgen^

de befmetting, zelfs fomtyds minder
dan voorheen zich daaraan blootftek

lende, worden aangetast? Vervolgens
vereischt de voortgang eener befmet^-

ting ook nog eene luchts- of damp^
kringsgefteldheid, die de befmetfelen

werkfaam maakt, enhunne verfpreiding

begunftigt; en die met hen famen*
werkt, door zulke of zoodanige hoe-
danigheden in de vaste deelen en
vochten te brengen, die dezelven aan
zulke of zoodanige ziekten onderhe-
vig maken, en alzoo de lichamen voor-
fchikken. Vanwaar anders , dateene
befmettende ziekte in eene plaats een*

enkelen, of alleen maar eenige weinige
perfoonen, aantast, zonder verder of
algemeen door te dringen ? — alleen

iitimers fchynt zulks af te hangen van
eene dampkringshoedanigheid : die

of geheel ongefchikt is , om de licha-

men voor befmecting vatbaar te ma-
ken! en, zonder datditgefchiedt, kun-
nen de befmetfelen op zich zelven niet

wer-
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werken:— o/die de werking der befmet-
felen zelven verhindert : hetzy , dat op
200 een' tyd de lucht van deze be-

fmetfelen; of door piasregenen, of

onweersbuijen; of door fterke win-

den; of door zoodanige 'winden, die

dezelven wegdryven, gezuiverd word:
— o/ dat 'er in den dampkring on-

bekende zelfllandigheden Ichuilen, die

i&ich met de befmetfelen zoodanig ver-

mengen en vereenigen, dat dezen
hunne geaardheid veranderen, en hun
befmettend vermogen geheel verlie:<sen.

Het is niet wel mogelyk alle de ver-

borgene oorzaken, die de befmetfe-

len kunnen uitdoven en krachteloos

maken , te doorgronden en op te tel-

len. Het lydt intusfchen geene tegen-

spraak, of de kenbare luchtshoedanig-

heden (zoo even heb ik eenigen daar-

van opgeteld) kunnen hieraan zeer

veel toebrengen: want, gelyk in een'

vochtigen of mistigen dampkring de
rook uit de fchoorfteenen zeer bezwaar-

lyk opgaat; en de honden best het

wild opzoeken , als door den morgen-
daauw de grond vettig en bevochtigd

is: zoo ook blyvcn de befmetfelen

ineen' vochtigen en benevelden damp-
kring
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kring langer by een verzameld han-
gen, en klimmen veel trager op: waar-^

by nog komt, dat onze lichamen by
ioo eene dampkringsgefteldheid meef
gefehikt zyn , om door de opflorpvateni

het gif in te nemen ; terwyl dé onge-
voelige uitwafeming merkelyk ge«^

ftremd is. Dus vindt men by fore^
Stüs M > dat in October van het jaar*

1557. te ALKMAAR Zeer fchielyk eene
kwaadaardige keelziekte ontftond;
nadat een dikke ftinkende nevel ge^

durende eenige dagen was voorafge-»

gaan : waardoot in een' oogenblik des«^

tyds wel duizend menfchen werdeil
aangetast , en meer dan tweehonderd
omkwamen;
Ook heeft soréait [ö] Ij^aargeno-»^

men, datby een' vochtigen dampkring
wel driemaal meer menfchen door de?

pest zyn omgekomen, dan als de
lucht droog en helder was. Insgelyks
kan eène zwaardere lucht daaraan
2eer veel toebrengen, door de be-»

fmetfelen zoo hoog op te heffen, dac
zy laag in de benedenlucht niet fcha-

XF. DEEL. y deii

ri] Lih. FL Ohf, i. Tonn L pag. iS8.

0] Gonfilium medic* de pefte : pag* 3^^
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den kunnen. Het gebeurt zelfs fom-
wylen, dat zy, met de waterdampen
opklimmende, zich in wolken verza»
lïielen; en naderhand, wederom ne-
derdalende, alzoo op nieuw hunne
fchadelyke vermogens uitoefenen

:

of, met de wolken naar elders ovcr-
gevoerd, de eerde befmetting aldaar

aanbrengen.
Nog kan de warmte de befmetfe^

len zoo fyn en vluchtig maken, dat

!&y, even als de overige dampen en
uitwafemingen , hooger opvliegen , en
de benedenfte deelen des dampkrings
verlaten : vandaar , dat de lucht by
dag, als zy door de zonneftralen ver-

warmd is, veel minder fchadelyk ea
beimettende bevonden word, dan de
koudere avond- nacht- en vroege mor-
genluchten, die daarom te vermy-
den zyn. Ook kunnen bergen en
zelfs hooge gebouwen, die den vry-
en luchtftroom fteuiten, den befmet^
felen palen zetten , en beletten dac

^y verder doordringen. Zoo heersch-
t^ aan de zuidzyde van myne ftand-

plaats in October en November van
't jaar 1783. de roodeloop zeer fterk,

en fleepte velen naar het graf; zon-

der
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der dat de befmetting tot de noor»

derzyde> die door eeiie hooge kerk

en Verdere gebouwen geheel van deii

feuidkant tó afgefcheiden , overkwam :
—

men had op dien tyd vele luchtzui-

Verende noordelyke winden, die we-
gens het opene vaü onze plaats aart

den noordkant wel een' vryen en on-

belemmerden ingang hadden ; doch
die , tegen de kerk aanfteuitende , in

hunnen doortocht naar de zuidzydc be*

let werden^ om ook daar den damp-,

kring van deszelfs befmetfelen te zuive-

ren: — maar men had nog boven-
dien aatl dienzelfden 2:uidkant een
met hooge boomen beplant kerkhof^
omringd van eene ftinkende kerk-

gracht, die beiden niet weinig het hun-
ne toebrachten j om den dampkring
meteene meenigte onreine dampen en
liitwafemingen te beladen, en gants

ongefchikt te mraken ^ om de befmetfe-

len 200 hoog op te heffen, dat zf
niet fchaden konden. Hoe aan kaap
DE GOEDE HOOP dc pokfmet voot
de bergen fteuite, heb ik in het be-
gin myner Verhandeling getoond ; en
feal, als ik over die fmet afzonderlyk

Jiandelci hiervan nog een isonder-

X 3 üng
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ling voorbeeld opgeven. Dan fom-
tyds 'hebben de befmetfelen zoo een'

onbelemmerden en fnelvoortgaan-
den loop, dat zy geheele natiën aan-

tasten. Zoo begon in 't jaar 1346. de
pest te CATHAi in china; fpreidde
^ich uit over asie, Afrika, en het
zuiden van europa; vervolgens floeg

zy in 't jaar 1347. en 1348, over naar
ENGELAND, DuiTSCHLAND, en naar het
noorden van europa, ja zelfs tot

aan het uiterfte van het bewoonde
KOORDEN. Zoo heerschtc op het
einde van het jaar 1732. en in het be-
gin van 1733. eene zinkingsziekte over
geheel europa : en omtrent het mid-
den van 't jaar 1782. ontftond 'er uit

het NOORDEN eene zinkingskoorts,

welke men influenza noemde; en die

door verfcheide ryken, ook door
ons land, zich vry algemeen verfpreid-

de. Nog kunnen de befmetfelen , in-

dien zy naauw opgefloten zyn , even
gelyk de muskus, zeer lang hunne
Beledigende vermogens behouden;
en hunne uitvloeifels, opgehoopt en by
een verzameld zynde, zoo zy daarna
wederom vry uitbarften , oefenen eene

doodelyke kracht : gelyk men onder-

vindt
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vindt aan zulken , die (zonder behoorly-
ke voorzorg) de aangebrachte goede-
ren uitplaatfen met pest befmet on-
voorzichtig ontpakken, en op ftaan-

de voet dood blyven. Eindelyk
huisvesten de vlugge beftnetfelen

niet enkel en alleen in den damp-
kring; maar zy kunnen ook tyden
lang aan andere zaken vasthangen,
en verfcholen blyven, zonder hunne
befmettende vermogens te verliezen.

Onder eene meenigte voorbeelden,
die men van de pest en andere be-

fmettende ziekten hieromtrent zoude
kunnen bybrengen , levert de pokfniet

alleen een genoeg voldingend bewys
op: naardien zy, maanden lang, in

den met poketter doortrokken' draad
verfcholen en krachtig blyft, om
door inenting de kinderpokjes aaii

anderen mede te deelen.

De PARYSCHE geneesheer m. pau«
LET is van gedachten, dat de befmet-
felen in het gemeen, en de pokfmet
byzonder, aan allerlei zaken zich

vestigen, uitgezonderd aan de lucht;

en hy wil, dat de Alwyze Befcher^

mer van het menfchelyke geflacht zoo
^enen gevaarlyken omloop in den

Y 3 damp:
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dampkring niet heeft toegelaten. Op
dit losfe fundament fteunt isyne ge-

heele Kunst om zich mor de kinderziekf.

te te beveiligen i die dus wankelbaar
is^ en voor het grootfte gedeelte ver-

valt.— De ROTTERDAMSCHE Pro/>j/ör

H. VINK in zyne Lesfen over de vee"

ziekte omhelst nochtans dit zyn gevoe-
len ! Ik zal het echter thans niet af-

^onderlyk wederleggen: omdat het
tegendeel daarvan door myne geheele
"Verhandeling bewezen word:-— alleen

2al ik hierby aanmerken, hoe noodig
ons, betrekkelyk tot dit onderwerp,
eene algemeene dampkringskunde zy

,

die ons zeer gemakkelyk de beden*
Icing van den Heer paület , dat men
zelfs onder den zuiverften hemel de kin-

derpokjes krygt, leert oplosfen; en
ponder welke men hieromtrent weinig
of niets befefFen kan.

Voorts heeft iedere byzondere foort

,

?oowel der vaste als der vlugge befmet^
felen, niet alleen eene byzondere
wys ; maar bovendien ook een' ver-

fchillenden tyd, van werken. Eeni-»

gen werken zoo fchielyk , dat zy als

oogenblikkeiyk in de lichamen, waar-

§£m zy zich niededeelen, hunne fcha-
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delyke uitwerkfels vertöoneti: gé*^

Ifk ik reeds heb aangewezen van dó
^weetkoorts in Engeland; van de
kwaadaardige keelziekte te alkmaar;
Van de pestfmet by het onvoorzich-

tig ontpakken derbéfmette goederen.
Andere befmetfelen daartegen kun-
nen tyden lang in onze lichamen wer-
keloos blyven; en eerst lang, nadat

Zy zyn medegedeeld, zich openba-
ren: zoo ontdekt de eerde trap van
hondsdolheid zich zelden vóór den
Veertigften dag, en fooityds eerst

tnaanden, ja zelfs jaren, naderhand,
©e pokfmet, door inenting medege-
deeld, vertoont gemeenlyk eerst op
den zevenden of achtften dag de uit-

bottingstoevallen ; maar door eenena-
tuurlyke befmetting houdt zy zich ge-
meenlyk eenige dagen langer fchuih—

•

by de mazelen vertoont zy zich

tneest op den zesden en fomtyds o^
den zevenden dag; en volgens de
waarnemingen van home is deze tyd
tneer beftendig, dan in de kinder-

pokjes.

Wanneer meer dan eene foort van
befmetfel in den dampkring fchuilt,

en daardoor onderfcheide befmetten-

Y 4 de
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de dekten gelyktydig ontftaan : krygt
jneest altyd één hunner de overhand;
en blyft heerfchende over de ande-

ren: die alsdan niet alleen plaats

ruimen en verminderen; maar 2;elfs

^ich Qok fchikken , om , zoo veel maar
eenigszins hunne natuur toelaat, d?
geaardheid van die foort, welke heer-

fchappy voert, over te nemen. Men
jciet dus nooit, dat twee befmetfelcnin
één en \ zelfde lichaam tegelyk werken,
en hunne ziekten voortbrengen. Wan»
neer in 't jaar 1732. in fommige plaats-

fen van engeland de kinderpokjcs en
mazelen gelyktydig regeerden, wer-
den a^n eenigen de kinderpokjes inr

geënt, en zy kregen den zevenden
dag de koorts- — den negenden
Jkwamen, in plaats van de kinderpokt

jes, de mazelen met hoest verzeld

te voorfchyn, en de koorts vermin-
derde: maar den elfden, of ook wel
den twaalfden d^g , ontftond 'er eene
nieuwe koorts, waarop den veer^

tienden dag eene uitbotting van onder-

fcheidene kinderpokjes, die gere-

geld en gelukkig afliepen, volgde.

Maar dikwyls gaat met het eene of

]|n4?re befmetfel eene hevige rotting
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yerzeld; en alsdan ontdaan veeltyd^

koortfen, en andere toevallen; die.

allergeweldigst zyn, omdat zy door-»

^aans zoowel van de fmet, als van-

de hevige rotting, verwekt worden.
Dit zy genoeg van de befmetfelen

jn 't gemeen , om tot die der kinderpok-
jes in 't byzonder te kunnen over*

gaan« Alleen zal ik nog met een
woord, dewyl ik van hunne geboor-
te begonnen ben , omtrent hun ein-,

de aanmerken : hoe fommigen eerder,

en anderen later, uitgeroeid worden;
Ja zelfs fomtyds eeuwen lang duren,
eer zy geheel vernietigd zyn. Eeneal-
lerfnelstwerkende befmettende zweet-
koorts richtte in engeland, vyfma-
len in zeventig jaren tyds , eene al-

lerverfchrikkelykfte flachting aan : dan
zy is nu, federt ruim twee eeuwen, al-^

daar geheel opgehouden. Der grieken
lazarie y die reeds in de twaalfde

eeuw naar europa overfloeg, is, niet

vóór de eeuw, welke wy beleven,
genoegfaam geheel verdwenen.
Nog heeft men hieromtrent waar-

genomen, dat de befmetfelen, alvo-

rens zy geheel uitgeroeid zyn , eerst

aUengskens verminderen , krachte-

J 5 io(>:
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tanden j wan bet uitwasfen van den

óaard} van bet voor den dag komen der

fnaandjïonden; of van eenige andere

BVOLüTiE des licbaams: — dan waren
<ie kinderpokjes even zoo oud als

het menfchelyke geflacht! Doch de-

ise gants nieuwe theorie y hoe fchran^

der ook uitgedacht en verdedigd,
komt my, zoowel als anderen ge-
jieesheeren^ geheel ongegrondt voor;
waarom ik dan ook het begin der kin-

derpokjes van lateren tyd, dan dat

van het menfchelyke geflacht, reke-r

ne. En offchoon de juiste tyd , waar-^

op zy eerst ontftaan zyn, ons ge*^

heel onbekend is: zoo fchynt het
echter zeker^ dat zy , even gelyk al-

' Ie andere befmettelyke ziekten , hun-»

ïien eerflen oorfprong aan andere
oorzaken > dan aan befmetting, ver^

fchuldigd zyn: naardien de allereer-

fle, die deze ziekte gekregen heeft,

niemand vóór zich had, die hem
befmettenkonde; enhy dus zonder be-

fmetting uit gants andere oorzaken
moet zyn aangetast geweest. Dan,
hoedanig die famenloop van oorzaken
geweest zy? en, eens geweest zyn-

de, fomtyds nog wel eens zoude
kun-
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kunnen zyn? getuigen de genees-

heeren eenparig niet te weten ! Waar-
fchynlyk echter heeft zy nooit in ons
land plaats gehad; maar alleen in

die landen , waaruit deze ziekte eersÊ

oorfpronkelyk is voortgekomen ; daar-

op naar andere landen ; en eindelyk tot

ons , is overgebracht. Want onze ken-

bare dampkringshoedanigheden fchy-

nen, zoo min als de «jaargetyden , iets

toe te brengen aan de geboorte vaa
dit befmetfel : alleen brengen zy (zoo
als ik reeds betoogd hebbc, en nog
nader blyken zal,) het hunne toe,^

om dit befmetfel, als het reeds ge*

boren is, aan- of weg te voeren; hoo-
ger of lager in den dampkring op te

iieffen: ook fchynen zy de lichamea

fefchikt te maken, om dit befmetfel

innen te laten , en daarmede famen
te werken: en mogelyk maken z^
wel de pokfmet zelve, door die te

fcherpen of te verzwakken , meer of
minder werkfaam. Doch fchoon heC
onbekend zy, waar, en wanneer, de
kinderpokjes allereerst begonnen zyn:
zoo is het echter zeer waarfchynlyk

,

dat zy uit asie , en wel byzonder uit

ARABIB, eerst zyn voortgekomen:
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alwaar ^y, volgens een Arabisch w^^
vufcript (op de unwerjiteit te leide
bewaard wordende) reeds in ^t jaar

572. het eerst ontdekt :^yn [p]. Ver*
volgens weet men> met zekerheid ^ daé

t\ vroeg in de zevende eeuw > toen
3MAHOMET zyne leer en gebied begon ^

en door het heilige land uitbreidde f

ook toen de kinderpokjes aldaar heè
eerst zyn bekend geworden, aange-
bracht > en verfpreidt: en dat zy van-
daar, of wel waarfchynlyk uiÉ

AEGYt»TE> in het jaar 714. naar sï>An-

JE zyn overgebracht; en zoo al

verder (en wel byzondei*^ toen in

het laatfte der elfde eeuw de kruis-

vaarten tegen de sarasenen begon-
nen,) meer en. meer door europa
verfpreidt zyii geworden: zoo dat zy
reeds in de dertiende eeuw in Enge-
land zeer gemeenj en aan de oud-
|le lieden van hunne jeugd af reeds be-»

kend waren. In 't jaar 1529. brachten
de SPANJAARDEN dczelveö voor heè
eerst in amerika; en eerst in het jaai*

1713. werden zy door de Hollanders I

aan den zuidhoek van afrika, de

KAAP de goede hoop, aangebracht*
Som-

'

\f\ Zie REiSEEDisfert. inaug. Lugd, Batav. 17^6*
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Sommigen willen in de fchriften van
HIPPOCRATES, AëxiUS, GALENÜS , CU
anderen, bewyzen vinden, dat reeds
de kinderpokjes aan die oude fchry«

vers niet onbekend waren: anderen
daartegen betwisten zulks:— dan, wat
hiervan ook zy, men is het meei*

eens, datRHAZES, een beroemd Ara-
bisch geneesheer van de tiende

eeuw, de eerfte geweest is, die de-

ZQ ziekte duidelyk en naauwkeurig
befchreven heeft: fchoon haller [q}
zeer in twyfel trekt, of rhazes zelf

wel de fchryver daarvan zy.

De pokfmet, fchoon zy ook door
aanraking zich mededeelt, behoort
onder de vlugge befmetfelen, die in
den dampkring huisvesten, en met de
lucht langs verfchillende, voorheen
reeds opgenoemde, wegen in de li-

chamen indringen: en wel tot diq

foort, welke nooit de dieren beledigt;

zelfs, al zuigen de vliegen van het
bloed i fterven zy echter niet daarvan^
gelyk men van de pestfmet waar^
neemt; maar zy tast alleen men-
fchen aan , en van dezen nog maar al-

leen die genen, welken de daar toe

voor«
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voorfchikkénde oorzaken by zich

hebben > en zeer zeldfaam [r] dezul-
ken, die deze ziekte eenmaal heb-
ben doorgeftaan* Somtyds treft;

dit gif maar een' enkelen perfoon , of
alleen de zulken, die (daarvoor
vatbaar zynde) het meeste m^t zoo
een' verkeeren: en dan blyven de
kinderpokjes alleen Tnaa.T Jporadifcben:— doch het gebeurt veel meer, dat op
wekere tyden en plaatfen, dit gif

zich algemeen verlpreidt; velen te

gelyk, of den eenen kort na den an-*

deren, aantast; en alzoo deze ziekte

epidemisch doet zyn. Nog merkt
FORSTEN VERSCHUiR [j] als zonder*
ling aan: dat de befmetting der kin-

derziekte op de meeste plaatfen
, gelyk

ook

fr] Men vindt verfcheidene geneesheeren , die vol-

ftrekt ontkennen , dat iemand door de ware kin-

derpokjes tweemalen aangetast kunne worden : de on-
dervinding echter heeft my volkomen daarvan over-

tuigd; en de naauwkeurige Verhandeling, welke
de beroemde van doeveren, over de ware kin"

derpokjes , die meer dan éénmaal denzelfden mensch
aantasten , aan de hollandsche maatschappy
der Wetenfchappen [*] heeft medegedeeld, doet

omtrent dit gefchil alles af.

[] XILk Detly bladt. 189. ca vetvolg*

M Verhandeling over de inenting der kinde»«

pokjes: bkdz* 133.
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óök hiel* te lande, gezette tyden
houdt, eii ten naaste by om de vyf
jaren óp nieuw in zwang gaat ; gelyk
de ondervinding in den haag, federt

eene meenigte van jareii, den Heer
SCHWENKüi geleeM heeft: en dat men
verfcheidetie voorbeelden heeft, hoe,
in dien tusfchentyd, plaatfen doof
befmetting aangedaan worden, 5:on-

der dat dezelve zich verfpreidc. Bo-
vendien blyktj uit de voorrede Van
dien fchryvef , dat zy in de Provim
€ien van bengalen maar byna allo

fe:even jaren eene volksziekte uitma-
ken; fchodn aldaar jaarlyks eene
meenigte perfoonen> zonder dat de
befmetting zich daardoor verfpreidt^

worden ingeente In ysland heer-
fchen zy maar omtrent alle twintig
jaren, zoo als bartholinüs van de
fludenteriy die vandaar kwamen, ge-
hoord heeft. Dan, hoe dit ook zy,
dit is zeker, dat uit al het gene, wat
ik op die plaatfen , daar myne practyk
zich uitllrekt, zelf ondervonden en
van veel vroeger tyden af heb kun-
nen naarfpeuren, my alleen maar ge-
bleken is, dat als de kinderziekte aH
daar geheerscht had, zy alsdan ee-
XK DEEL. Z nl*
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nige, en altoos meer dan vyf of ze-

ven jaren achterbleef. Hiervoor fchyat
eene gegronde reden: — imnjers

de voorwerpen, die voor befmetting
vatbaar waren, merkelyk verminderd
5:ynde, vorderen een' geruimen tus-

fchentyd, om allengskens wederom
te vermeenigvuldigen. Dan dat dit

tydvak zoo juist beperkt zoude zyn,
is my in het geheel niet gebleken : en
eene opgave van de vyf laatfte befmet-
tingstyden, op myne ftandplaats, zal

ten klaarde het tegendeel doen zien.

Zy vielen in op de jaren 1736 en
1737. 1746. 1754, 1772 en 1773.

1784 en 1785. en federt nog geenenf/].

Deze fmet verfpreidt zich vervolgens
niet alleen in den dampkring; maar
kan ook , even gelyk ik van de ande-
re befmetfelen gezegd heb, zeer-

lang

[/] Omtrent even zoo zyn ook de bermettings-

tyden in 't.nabnrifre dorp middelharnas voorgeval-

len :— en omtrent deflad goederee dh: (aan de N.
\\^. zyde van Hit eiland gelegen) is my het volgen*

de bericht , waarop ik vry zeker Haat durve maken ,

van den VV^elliervv, Heer gavrl. Predikant ald.iar,

op myn verzoek medegedeeld. De belmetting der

kiiiderpokjes heelt algemeen geheerschr ni het jaar

1723 en 1724. 1736. 1745 en 174Ó. 177^^* (waji-

necr
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lang aan verfcheidene aniiere 2:aken

vasthangen, en haar befmettend vermo-
gen behouden. De pokdraad is hier-

van een bewys, die weken lang

krachtig blyft, öm door inenting dé
kiekte aan anderen mede te deelen,

In. het jaar 171 3. werden de kinder-

J)okjes aan de kaap de goede HOOPi^
daar ^y nimmer te voren geweest
-Waren , zeer toevallig overgebracht met
het waschgoed der vlotelingen, dié

op de reize derwaards gepokt had-
den , doch by hunne aankomst reeds
volkomen herfleld waren: de flach-

ting, die zy aldaar aanrichtten, was
allerverfchriklykst: — vyf, zes, ea
meer menfchen ftierven in één huisge-

zin der burgeren : zoodat men geene
öppasfêrs by de zieken meer beko-
inen konde ; en de meeste lyken^
door gebrek aan planken, ongekiöt

Z 2 be*

tjeer flechts drie huishoudens vry bleven) en 1785,
:ln het jaar 1790. openbaarde ^ich wel wederom deze
kiekte in vier huishoudens: doch ging niet verder
"door ; hoe ohachtfaani men ook was omtrenc het ver-
spreiden der bcffflétting.

Te ooLTOENspLAAT (zyude de uitérfte Z.0. hoek
van dit eiland) hebben zy algemeen geheerscht in

^t jaïit 1764 en 1765. 1772 en 1773. 1785. cu ntt

J7pi. zyïi zy wederom begonnen te heérfchen.
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begraven werden. De hottentot-
TEN ftierven by honderden gelyk,
en lagen overal als verflagenen op
de wegen : die nog overbleven

,

vloekten op de Nederlanders , door
welken zy meenden betooverd te

zyn; en vluchtten met hun vee
en goed landwaards in, om van de-

ze booze ziekte bevrydt te bly-

ven [«]. Zoo verhaalt ook werl-
hoff['z;], datdekinderpokjes (door het
waslchen van het hemd van een' jon-

eling, die in denemakkhn gepokt
ad,) op de eilanden fero werden

overgebracht, en aldaar eene vreesly-

ke verwoesting aanrichtten: — en een
meisje (zegt hy), dat eenige dagen
een' brief , welke door haren broeder,
zeer verre van haar afzynde, terwyl

hy de pokken had gelchreven was,
by zich droeg , kreeg de kinderpok-

jcs; en deeldeze anderen mede: zon-

der dat eenige belmetting, in of om-
trent HANOVER, daar zy woonde,
federt lange jaren had plaats gehad:
waaruit men ziet, dat het geringlle

ge-

[w] F. valenty:^' Befchryving van de oostinüi-

EN : Ftie Deel 2. liuk^ over kaap de goede hüüp :

hiadz. 51.

[y'\ be FartoU et anthracpag. i6. et 17. in not*
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gedeelte van dit gif, welks fyn-

heid alle denkbeelden te boven gaat,

2:oowel in ftaat is, als eene grootere

hoeveelheid , om deze ziekte in li-

chamen, die c^aarvoor vatbaar zyn,

voort te brengen. Niet minder dui-

delyk toont zulks ook de inenting:

want gelyk één enkel vuur vonkje,

zoowel als eene groote kool, een
kruidmagazyn kan aanlleken; even
200 ook is het geringde gedeelte

poketter, zoowel als eene grootere

hoeveelheid, in ftaat om deze ziek-

te voort te brengen, gatti zegt

een atomus (liever zeg ik een ^ova(,)

van de pokfmet is' genoeg, wanneer
die wél in het bloed komt, om
iemand de pokjes te geven : — ja zelfs

maakt de hoeveelheid van pokftof

by de inenting geen het minfce

verfchil in de uitwerkfelen dezer
ziekte. Zy doch zyn dezelfden , of
men met weinige, dan met vele,

fteekjes inente: zoodat men met
CAMPER (evenwel alleen voor zoover-

re de inenting betreft) veilig mag ftel-

len: dat de befmetting werke, gelyk
de befmette ftof, vermeenigvuldigd
methetgelleldes lyders; en niet gelyk

^

Z 3 de
"
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de veelheid dier ftof. Maar, of deze
ftciregel by eene natuurlyke befmet-
ting wel doorga, verdient nadere
overweging. Dan vö0^af dient aan-

gemerkt^ Gat het my vry waarfchyn^
iyk voorkomt, dat de poküiiet,by
eene natuurlyke befmetting inge-

ademd, doorgezwolgen, of op wat;

v^yze die ook in de lichamen indrin-

ge, op die deelen, waaraan zy
zïch eerst vestigt oi inplant, omtrent
eene ibortgelyke uitwerking doet,
als op de uitwendige deelen , waaraan
zy door inenting word medege-
deeld. Dit nu vooronderfteld zyn-
de : befchouwen wy dus eens de
wondjes, en de dagelykfche veran-

deringen, die zy meestentyds on-

dergaan: en welken niet kunnen af-

hangen van een anderhalf- lyns fteek-

je, in de opperhuid aangebracht; maat
alleen van het medegedeelde pok-

gif, dat dikwyls werken zoude,
al werd het maar op de huid ge-

fmeerd. Om deze wondjes nu be-

ginnen zich , veeltyds eerst den der-

den of vierden dag, kleine roode rand-

jes te vertoonen , die dagelyks in

grootte toenemen i
en py fpmmigen
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genoegfaam den gantfchen larm omvan-
gen: waarin vervolgens verfcheidenc

laartjes of pokpuisten zich vertoo-

nen. Op net wondje zelve komt
gemeenlyk den vyfden dag een blaar-

tje, dat dagelyks grooter word; en
leerst met heldere, doch daarna mee
etterftof, gevuld raakt; fomtyds
uitpuilt, maar meest met een blaauw
leikleurig vlekje ingedeukt is; en
gemeenlyk den dertienden dag be-

korst: lomtyds verzweren zy ge-

heel en al door het vel hene tot in

den vetrok. Deze veranderingen
ondergaan de wondjes, zoo velen
*er zyn, mits de fmet gevat hebbe:
men maakt 'er gemeenlyk twee op
beide de armen • maar eens gefteld

,

,men bracht over het gantfche lichaam
^ene meenigte zoodanige fteekjesi

aan; en allen, waarop de fmet
gevat had, ondergingen de zoo
even gemelde veranderingen: dan
zoude de vraag zyn: Ichoon de uit-

werkfels der ziekte al eens dezelf-

den waren, of evenwel niet het H-

I -chaam uitwendig, door eene zoo ver^

.meenigvuldigde pokfmet in verfcheide-

tie wondjes aangebracht, merkelyk ly-

Z 4 dea.
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den zoude? Daar nu dir geene tegcn-^

Ipraak lydt, zoo mag men ook by
gevojgirekking verder befluiien, dat,

felyk de pokfmec de uiiwendige be-.

leedfeien van het lichaam beiedigt,

als ge veelheid der aangebrachte uof:
even zoo cok Je inwendige deeien,
die bovcnoien ^oa zoo veel tee-

dercr en gcvothger 2yn, door eene
grootere hoeveelheid pokünet na*

tuurlyk aangevallen, fterker aange-
daan worden Vervolgens kan men
myn's bedunkens uit deze theorie ctxiQ

dubbele reden afleiden, waarom de
kinderpokjes, door inenting mede«
gedeeld, meest altyd zooveel gun-
Itiger dan de natuurlyken afloopen!

Vooreerst : is de hoeveelheid van pok-
fmet, door inenting medegedeeld,
veel minder dan door de natuur; en
doet ook op minder plaatfen te gelyk
haren eerften aanval. Ten anderen:

zyn die uitwendige deelen, waarop
door inenting het gif word inge-

plant f van veel minder belang ; 2:elfs

kan men daarvan beroofd zyn , zon-»

4er het leven te verliezen: daarte-?

gen ondergaan by eene natuurlyke

|e|inetting de voornaamile inwendig

§<5
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ge dcelen, de edelften zelfs niet uitge-

zonderd , den eerden aanval. Vervol-

volgens zyn 'er bovendien nog ver-

fcheide andere redenen, die men
meer gewoon is op te tellen: zooals

eerst: dat de lichamen , waaraan men
deze kunstbewerking wél verricht,

in een' Haat van gezondheid of zyn,

of door eene gepaste voorbereiding
behooren gebracht te worden. Ten
tweeden: omaat, daar men de ziek-

te met zekerheid verwacht, mea
ook in tyds kan zorgdragen, dat

de eerlle wegen wél gezuiverd zyn
cn blyven, en geene grove dwa-
lingen in de zes niet natuuriyke
;^aken begaan wordden; en men bo-
vendien , van het begin af, eene
gepaste geneeswys kan in 't werk
ftdien: welk alles men, wegens de
onzekerheid eener natuuriyke be-

fmetting , dikwyls niet verrichten

kan. Ten derden: de hemelsbreed-
verfchillende geneeswys der natuur-

:lyke van die der ingeente pokken:
immers de vrye lucht, waarvan by
de natuuriyke kinderpokjes zoo wei-

liig gebruik gemaakt; ja door de
jneesteu zoo zorgvuldig vermydt

Z 5 word;
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word: is by de inenting, hoe koud
ook het weder zy , een geneevSmiddel

,

dat niet gemist kan worden; en in het
bedaren der uitbottingstoevallen won-
deren doet Jen vierden-, de natuur-
lyke befmetting valt dikv^-yls; voor
op een' allerongelegenften tyd; in het
jQechtfte jaarfaifoen; of ook wel op
een' tyd, dat andere befmettende
ziekten, die zich dan met de pokziek-
te kunnen vermengen, heerfchende
zyn :—^^naar dit alles vermydt men by
de inenting. Nog eindelyk fchynt my

:

ten vyjden: eene der voornaamfte re*»

denen deze toe : dat, gelyk een fplin-

ter, of ander vreemd lichaam, hoe
langer het in eene wond zit, des te

meer fchade toebrengt; even zoo
de pokfmet, hoe langer zy zich in

een lichaam ophoudt , des te nar

deeiiger uitwerkfelen baart. Dat nu
de pokfmet , door de natuur medege-
deeld, zich eenige dagen langer, dan
het gif, door inenting aangebracht,
fchuilhoude, heb ik te voren reeds
aangetoond, «p- Zie daar dan de rede-

nen, waaruit ik billyk meen te mo-
gen befluiten: dat de inenting meest

iltDOS veel gunftiger, djn de natuur-
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lyke befmetting afloope ; en dat zy met
recht befchouwd moge worden als eea
Hemelsgefchenk, waarvoor wy der

VOORZIENIGHEID niet genoeg danken
kunnen, waartoe ons woorden te

kort Ichieten, om deszelfs rechte
* waarde af te malen: -^ want behalve
dat deze kunstbewerking tot behoud
van het menschdom zoo heilryk is

uitgedacht
j,

zoo verfpreidt zy nog
bovendien een ongemeen licht over
de dikke duisternis, waarmede de
aard en de wys van werken der
pokfmet beneveld is. Niet alieea

toch toont zy, hoe de geringde hoe-
veelheid van dit gif inftaat zy, om
de kinderpokjes voort te brengen;
maar tevens wyst zy aan, hoe kor-

ten tyd die fmet maar noodig hebbe,
om hare fchadelyke indrukfelen aan
ons lichaam mede te deelen:— een
pokdraad , flechts een' zeer korten tyd
aangelegd zynde, werd door de lyde-

res, die berouw kreeg, afgenomen ; doch
;5ulks belette niet, dat deze ziekte by
haar een' geregelden voortgang had.
Qok behoeft iemand, die voorde pok-
fmet vatbaar is, om natuurlyk befm^
te raken, fomtyds maar naauwlyks

over
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over den dorpel van het vertrek te

komen, waarin iemand aan de kin*

derpok jes of nog ziek ligt; of kort te

voren ziek gelegen heelt; 0/ waarin,

nadat hy geftorven was , zyn lyk ge-

plaatst is, KiRKPATrviCfC {w} meldt,

dat een Heer, komende in eene

kamer, waarin drie maanden te vo-

ren iemand gepokt had, befmet
werd. Wanneer nu de pokfmet in

lichamen, die daarvoor vatbaar zyn,
op de eene of andere wyze is inge-

drongen, en zich met de vochten
verecnigd heeft, ontaarden dezen ge-

heel; en worden gelyk aan het beimet*

fel: het welke daardoor zoo zeer

vermeenigvuldigd word, dat één

enkel befmet lichaam (lof genoeg op-

levert, om duizenden daarmede te

kunnen befmetten:— de inenting der

kinderpokjes geeft hiervan de ze-«

kerfte bewyzen. Waarom dus ieder

op nieuw befmet licha uu dient aan-

gemerkt te worden, als eene nieuwe
bron, waaruit de befmetfelen voort*

yloeijen: niet alleen zoolang de ziek-

te duurt, maar zelfs nog eenigen ty^
daar»

[w] Onderzoek der inenting: uit het Engehck
Ycrtaald: te Rotterdam 1755. hladz, 17$•



OVER BE KINDERPOKJES. 365

daarna; ja zelfs de lyken van hen,
die aan deze ziekte geftorven zyn,
geven deze befmettende uitvloeifels

nog van zich. Hoe nader men nu by
deze befmetun^sbronnen komt, hoe
meer gevaar men loopt om befmet
te raken; en hoe verder daaraf men
blyfr , hoe zekerder men zich beveiligt

:

naardien de lucht, zoo als ik voorhene
betoogd heb , de beanetfelen verdunt
en krachteloos maakt, pringle oor-

deelt, dat een afttand van omtrent
eene engklschü: tnylj of misfchien

nog mii^der, genoegfaam zy om zich

te beveiligen: dan men dient op 't

oog te houden, dat hoe talryker de
befmettingsbronnen zyn, hoe wyder
zich de pokfmet verfpreide; ten zy
duinen of hooge bergen den lucht-

ftroom fteuiten. — Die aan kaap dè
goêde hoop maar even achter de ber-

gen vluchtten, bleven vry; terwyl in

^t vlek zelve de kinderziekte eene ver-

fchrikkelyke verwoesting aanrichtte.

Door berichten, waarop ik zeker
meen te kunnen afgaan, is my mede-
gedeeld: dat men in westvoorne,
of aan den ui erften westhoek van het

eiland goedereede, een zekere pol-

dep
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der heeft, "WestnieüwlAnd ge-
naamd, welke geheel door duinen ii

afgefcheidfcn : waarin de oudfte men-
fchen niet geheugen^ noch by over-

levering gehoord hebben, dat ooit dé
kinderziekte zich geopenbaard, veel

min geheerscht heeft : niettegenftaan-

de hunne naburen dikwyls daardoof
zyn aangetast en vernield geworden.
Behalve de gunftige ligging dezer
landftreek> zyn de inwoners daar-

van voor deze verwoestende plaag zoö
ongemeen bevreesd^ dat zy zich by
Jbunne naburen befpottelyk maken:

—

©p de tninfte geruchten van eeneaan-
naderendé befmetting, fchuwen zy dié

als de pestj houden zich ichuil; en
fnyden alle gème^nfcliap ten eenen-
male afj Schoon ik te voren aan-

merkte , dat qnze kenbare luchtshoe-

danigheden, zoö min als de jaarge-

tyden,iets toebrengen aan het gebo-
ren worden van de pokfmet; zoó
toonde ik evenwel, dat zy in het
voortbrengen der kinderpokjes mede-
werkende oorzaken zyn: naardien zy
dit gif, als het reeds geboren is^

kunnen fcherpen of verzwakken; af-

qf aanvoeren; hooger ot iaager in den '

damp^
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dampkring opheffen} en bovendien
aan onze vaste deelen en vochten

zu\k eene hoedanigheid geven, wel-

ke hen gefchikt maakt, om de pok-

fmet te ontfangen, en daarmede fa-

men te werken, om deze ziekte,

voort te brengen. Ook heb ik breed-

voerig getoond, welk eene verfchil-

lende uitwerking eene byzondere
dampkringsgefteldheid op de allerge-

mondden , en veel meer nog op zie-

ken en zwakken, te weeg brenge:
waaruit men lichtelyk kan opmaken,
welk een' aanmerklyken invloed zy ook
op de kinderpokjes hebben moet. SY-

DENHAM heeft reeds in het jaar 1681*

in ENGELAND, byzulk eene ongemeene
droogte , als geene menfchen geheugde,
waargenomen: dat de kinderpokjes,

die toen heerschten, met meer dan
gewone ontfteking en derzelver toeval-

len verzeld gingen. Ook leert de
da^elykfche ondervinding, dat de
Icwyling in deze ziekte veel overvloe»

diger worde in een' vochtigen , dan by
eenen droogeren dampkring. Ook
nog bevindt men de eene luchtsge-

fteldheid gefchikt, om koortfen met
ontfteking; eene andere omflepende

aenuw-
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fcenuwkoortfen , afgaande ofverpozen-'
de koortfen, voort te brengen j eil

eehe derde om rottige , kwaadaardige^
of vlekkoortfen te doen geboren wof-
den. Wanneer nu de befmetting ^ich

byvoegt en famenwerkt met zulk of
^ulk eene dampkringsgefteldheid : als-

dan zal ^y zulk of zulk eene foött van
kinderpokjes; of liever zulk of zulk

eene foort van koorts , gepaard met de
kinderpokjes > voortbrengen. Van-
daar, dat men dikwyls eene zeef

hardnekkige koorts de kinderpok-

jes ziet verzeilen, die dezelven

kwaadaardig maakt, offchoon zy
in hunne foort goedaardige, weini-

ge, en onderfcheiden waren. Zoo ge-

tuigt HUXHAM dikwyls te hebben waar^

genomen, dat eene algemeen heer-

fchende koorts blykbaar lamenliep

met de kinderpokjes: en inzonder-

heid zag hy, in de jaren 17 40/ 1741,

en 1745. toen eene geweldige alge-

meen heerfchende koorts, van het

fterkstbefmettende foort, te plV-

MOUTH (v^oornamelyk ónder de ma-
troozen, foldaten, en gevangenen,)
woedde, de blykbaarfte toevallen

van deze kv/aadaardige koorts de kin-

der-
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derpokjes verzeilen t die da^rdóof
doodelyk werden , fchoon zy ander»
op zich zelven van eene zeer günftigö

foort waren j voor zulken, die geene
gemeenfchap hadden met lyders, dié

aan deze kwaadaardige koorts ^ielè

lagen, camper daartegen zegt: (op
bladz. iii van meergemelde Vefhan*
deling:) ,, De pokziekte fchyntmy toe^'

j,
geene overeenkomst te hebbeti meÉ

^ eenige andere ziekte; ook fchynd

,^ hare fcherpheid zich niet te vei^men-»

1^ gen met andere fchefpheden , ofde
,> kwade gefteltenis des bloeds: ik

„ heb 'er ingeënt, met fcabies^ meü
iy fpina vento/a y met herpes^ meü
f, astbrna: ik heb niet gezien, dat die

,> ziektens zich vermengden: de pok*

,> jes gingen geregeld voort; en volg-»

,, den het byzondere geftel oUempera^
yy ment ^ zonder door de kwade ge-*

,, ilellen des bloeds verhinderd, ver*'

yj meerderd, of verminderd te wor-

,> den/' Dit bevestigt hy nog nader
door waarnemingen, in het tweede
hoofdftuk dezer Verhandeling: en
telt daarin ook de engelfcbe ziekte on-
der die omftandigheden, welken hy

^
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jjich overtuigd houdt, dat niets ge*
ineens hebben niet de pokziekte. Het
gezag Tan dezen beroemden Hoog?
feeraar, eertyds mynen geachten leer-

meester, heeft my aangezet en doen
wagen, om drie kinderen in één huis-

gezin , die allen njet vry van engeljcbe

ziekfe waren, op een' tyd dat de na-?

tuurlyke kinderpokjes , zelfs zeer naar*?

by hunne woning, heerschten, in te
enten: by alle drie hadden de pokjes.

een' zeer ongeregeld en voortgang, qvi,

gingen met toevallen verzeld, die my
Hen grootften kommer baarden, en ten

klaarfte overtuigden, dat de kwade-
gefteltenis des bloeds, uit de etigeU

Jche ziekte ontftaande, wel degelyk-

met de pokziekte zich vermengde, ea
famenwerkte: — inzonderheid waren
by het eene kind, dat meest aan dC:

engeljche ziekte onderhevig was, da
toevallen zoo byzonder en geducht;
de uitbotting der pokpuisten , en het
gantfche beloop der ziekte, zoowel als.

de dagelykfche veranderingen der
•v^rondjes, zoo vreemd en ongeregeld;

dat ik nergens een voorbeeld, 't gene?

hiernaar eenigszins gelykt, befchre-

ven
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ven vinde: — het ftierf den vyP'ëii
dertigllen dag na de inenting; en waS
het eenigfte kind ^ dat ik ooit onde^
of na deze kunstoefening verloren heb*

Eindelyk den ongemeenen invloed^

dien de lucht op de kinderpokje^
maakt, ondervinden ook byzonder die

genen, aan wien deze ziekte door in-

enting word medegedeeld. Want ^

zoodra zy zich maar in de opene luchc

begeven, als de uitbottingstoevallen

zich openbaren, verdwynen dezen aan*

Honds, of verminderen ten minft#
merkelyk ; en komen eerst dan we-
derom te voorfchyn of verheffen zich>
als de lyder zich een' tyd lang in zyn
flaapvertrek, waarin de lucht mindcf
zuiver is, heeftopgehouden: waaron^
ik dan ook geen meer goedkoop
noch beter geneesmiddelin dezeziektep
zelfs wanneer zy natuurlyk ontftaat>

weet toe te dienen , dan eene verfche
en zuivere lucht , door het voorzichtig

openzetten van venfters of deuren,
in het ziekvertrek binnen te laten.

Omtrent den invloed der jaargety-'

den op de kinderpokjes , merkt syden*
jiAM aan: dat zy gemeenlyk met de
- Aa 3 len-
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lente beginnen , en den gantfchen zo-

mer door , zoowel in getal als kwaad-
aardigheid,toenemen; totdat zy ,tegen
den herfst, hunnen top bereiken: en
vervolgens allengskens wederom afne-

men; zoo dat zy, by het naderen van
den winter , of geheel wyken , of zich

fchuil houden tot een volgend voorjaar

:

alsdan in dezelfde orde wederkeerende.
Ook wil hy , dat wanneer zy veel vroe-

ger dan de lente, by voorbeeld in Ja-^

nuariy beginnen ; zy alsdan ongere-
gelder en gevaarlyker zyn: boven*
dien heeft hy ook nog waargenomen,
dat zy fomtyds den gantfchen winter

door duren. En lamotte getuigt,

dat in den ftrengen winter van 't jaar

1666. eene allerkwaadaardigfte foort

vankinderpokjes in vrankryk grootere
verwoesting heeft aangericht, dan in

den heetften zomer. Ook heeft men
hetzelfde, in den afgeloopen' ftrengen

winter, in verfcheide fteden en plaat-

fen van ons land, en inzonderheid in

ROTTERDAM, waargenomen: alwaar
2y,met September van het jaar lySS.

jbegonnen zyn, en den gantfchen win-

ter door eene allervreeslykfte flachting,

naar
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tiaar luid der flerflysten [jr], hebben aan-
gericht. De Baron van swieten daar-

tegen heeft waargenomen, dat zy in

het jaar 1733. eerst in November be-
gonnen, en zeer goedaardig enonder-
fcheiden waren, tot in de maand 'jw
ni van het volgende jaar : wanneer zy
kwaadaardiger en famenvioeijende
werden ; en bJeven (dan meer dan
min kwaadaardig en talryk) tot om-
trent het midden van het jaar 1735.
voortduren.

CAMPER heeft niet befpeurd , dat de
zomerhitte, of des winters de koude,
vorst, of fneeuw, aan de inentingen
eenig voor- of nadeel toebrachten: —
ook houdt DiMSDALE het midden van
den winter, en de grootfte zomerhit-
te, voor even goed: hy entte, in 't

Aa 3 be-

\j£\ Volgens de fterflysten zyn , binnen Rotter-
dam en dit jurisdictie van dien, aan de kinderpokjes

jgeftorven: in de maanden van het, jaar

1788.

Auguflus
September
October
JSIovember

December

1789.

0.
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begin van 't jaar 1768. driehonderd
perfoo^en te gelyk in, die ailen zeer

geljrfkkig herftelden, niettegenftaande

de'koudevry ftreng, en d^ thermometer

van FAHRENHEiT fomtyds op 1 5. graden
gedaald was: maar hy heeft opge-
merkt, dat de ingeënten in 't voorjaar

meerdere puisten krygen , dan in eenig

ander jaargetyde. Wat hiervan ook
zy 9 my aangaande boude ik de lente

voor een der gunftigfte jaargetyden:

jKOo wegens hare gematigde luchtsge-

ileldheid, als omdat men daarin dq
ininstgevaarlyke ziekten, die anders
met de kinderziekte kunnen famen-
Ipopen, waarneemt.
Even gelyk de byzondere gefteld-

heid der vloeibare en vaste deelen
%Qev verfchillende verfchynfelen in

andere ziekten voortbrengt; 200 ook
doet de pokfmet op onderfcheidene
temperamenten zeer verfchillende uit-

werkfelen. Want word een fterk ge*
fpierde, die een ryk en dik bloed

heeft, door de kinderpokjes aangetast,

ig;Q0 krygt deze gemeenlyk eene fterke

Jcoorts met ontfteking en de gevolgen
daarvan ;— $5y daartegen, die flappe ve-

aekn, en een arm waterachtig bloed

heb



OVER DE KINDERPOKlES. 375

hebben , krygen veeltyds deze ziekte

met de gewone toevallen van eene
flepende zenuwkoorts; zy zien 'er

reeds verfcheide dagen te voren zeer
vervallen uit; en de ziekte zelve heeft

by hen een' veel trageren voortgang*
Uit dit alles ziet men klaar: hoe ver-

keerd het zy , de aderlatingen in deze
ziekte algemeen af te keuren of aan
te pryzen: of zich aan eene algemee-
ne geneeswyze vast te verbinden: of
zyn ver rouwen te Hellen op eenigé

gewaande geheimen, fpecifica, of te-

gengiften: al zocht men die zelfs met
BOERHAVE in hct fpiesglas en kwik.

Ja men leert zelfs hieruit, hoe onoor-
deelkundig en dikwyls verkeerd de-

zulken handelen, die ter voorbehoe-
ding der kinderpokjes; of ter voor-
bereiding tot de inenting ; zonder acht

te geven op de gefteldheid der licha-

TTGU: in alle gevallen gebruik maken
van de bekende voorfchriften van een'

ROSEN VAN rosrnstein; van een*

DiMSDALft j en anderen: die meestal
zyn (amengefteld uit byzondere kwik-
bereidingen , welken wegens haar ont-

bindend vermogen even min gepast

^yn, in een' al te weinig famenhan-
Aa 4 gen-
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enden en ontbi^^dendcn ftaat des
loeds; als de koortsbasr, of andeie

hartfterkende mdcielen, voor iemcind
van zeer (Icrke ftyve vezelen, en een
?eer diklymig bloed. Waarom 2jy,
^ie tot de inenting overgaan, wel zeer
oplettend dienen te zyn in het ver-

kiezen van een' geneesheer; en voor-
al nooit deze kunstbewerking moeten
toebetrouwen aan onkundigen, die in

de geneeskunde noch onderwezen^
poch geoefend zyn.

Kmaelyk maakt ook de byzondere
geaardheid van iemand (idinfyncrafia)

deze ziekte, eveneens als in andere
gevallen, grootlyks verfchillende:^-*

want, gelyk eene lichte kwetluur of
fchrpp by den eenen mensch vervuilt,

en eene kwaadaardige 3weerword; ter-

wyl bv een' anderen eene groote won-
de zeer gemakkelyk heelt:— even zoo
brengt pok dezelfde befmetting , niet

alleen in eene zelfde flad of plaats,

niaar zelfs in hetzelfde huisgezin, dik-^

wyls ;se^r verfchillende foorten van
pokken voort: fommigen ongemeen
funftig en onderfcheiden; anderen zeer
waadaardig en famenvioeijende. Ik

beb 2?lf Pp een' en den:5eüvlen tyd, dat

pers
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nergens in, by, ofomtrent onze plaats';

eenige pokken gev^onden werden, drie

kinderen behandeld: het eene aan
famenvloeijende; en de twee overigen
aan onderlcheidene kinderpokjes: wel-
ker fmet hun met wel anders koiidcme--

degedeeld zyn , dan hangende aan de
klcedercn of goederen van hunnen va-

der, die uit eene andere ftad, waarinde
kinderziekte heerschte, was t' huis ge-

komen , en dus zeer waarfchyn ykeene
Zelfde foort van frnet geweest moet zynj
MHAo merkt d arom te rechtaan, dat
het minder verfchille, u/t welk lichaam
de pokflof genomen, dan in welk het
ingebracht worde. Ook leert zulks de
ondervindmg by de inenting: want al

neemt men ftof van famenvloeijende,

200 brengt die echter onderfcheidene
pokjes voort: zoo dat het dus ten
kiaarfte blykt, dat de hoeveelheid,
hoedanigheid, en toevallen der kinder-

pokjes,niet alleen daarvan afhangen , dat
de pokünet den eenen tyd. kwaadaar^
diger en werkfamer i$ , dan den ande-*'

ren tyd; maar wel voornamenlyk
van de byzondere dampkrings- en
lichaamshoedanigheden : die men der-»*

halve wel degelyk als voorfchikken*
Aa 5 dei^
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4ei en met de pokfmet medewerken-
dé> oorzaken in het voorcbrengen

der kinderpokjes dient te houden,
JMaar behalve dezen, heeft nog bo-

vendien ieder mensch, maar één en-

kel uitgezonderd, tot deze ziekte,

2K>o lang hy die nooit gehad heeft ^

eene zekere voorgefchiktheid , die hy
reeds vóór zyne geboorte , en mogeiyk
wel reeds by zyne eeritevori ing, ge-

kregen heeft : naardien 'er voorbeelderl

^yn, dat zelfs de vrucht, in de baar-

moeder nog opgefldten, deze ziekte

heeft doorgeftaan [y], die anders de
meesten in hunne eerfle jeugd; ande-
ren meer bejaard; fommigen eerst

in een' hoogen ouderdom; en eenige
weinigen nooit; aantast. Men vindt

flselfs familtën, waarin verfcheidenen

van deze ziekte vry blyven , offchoon

%y meenigmalen aan befmetting zyn
blootgefteld geweest , ja zelfs de inen-

ting meer dan eens zonder uitwerking

beproefd hebben, diemerbroek ge-

tuigÊ

ly] josuA VAN IPEREN heeft eene zonderlinge waaf-

ueming, aangaande de kinderziekte vóór de geboorte,-

wegens zyn eigen kind aan de Hollandfche Maat-

fchappy der Wetenfchappen te haarlkm mcdege-

^eld. Zie XIL Deel^ bJadz. é en 7. der berichten.
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tuigt van zichzelve [z] , dat hy , fchoou
2;evenag jaren oud zynde, en duizenden
aan deze ziekte behandeld hebbende,
nog altoos was vry gebleven: zoo-
wel als zyn vader en vaders* broede]r,

die omtrent negentig jaren oud zyn
geworden : ook was zyne grootmoeder,
en nog twee zyner bloedverwanten,
die allen een' tachtigjarigen ouderdom
bereikt hadden , daarvan vry geble- '

ven: gelyk nog meer anderen in zyn
gedacht, die hy optelt, van doeve-
ren laa]f die zoo vele kinderpokjes,
zoo wei door natuurlyke beünetting
als door inenting medegedeeld, behan-
deld keeft, is ook tot zyn' dood toe
daarvan vry gebleven: zoowel als zyn
vader, die in de zeventig jaren is oud
geworden. Of dit nu daarvan afhange,
dat zy deze voorgefchiktheid niet ge-
had hebben; dan of de voorafgaande
oorzaken onvermoge' jd geweest zyn ,

om in hunne vaste deelen en vochten
die hoedanigheden te brengen , welken
^y noodig hebben, om de fmet teont-
fangen, en daarmede famen te wer^

ken|

[^] De t^ariol, et mt>rhUh Cap, ÏIL pag. 274«

\ad\ HOLLANDSCHR Maatfchappy der Wcteiïfchap-
^u te haari^em: XlIL Deel^ hU 200.
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ken; of dat die overeenkomst tusfchen
de opwekkende en voorlchik kende
oorzaken by hen nooit plaats gehad
hebbe, welke vereischt word om de
i^iekte voort te brengen? durve ik

niet bepalen: fchoon ik voor my zel-

ve eenigszins van gedachte ben, dat

leder mensch, zoolang hy niet ge-
pokt heeft, deze voorgefchiktheid van
2;yne geboorte af tot zyn (lerfuur toe
blyft omdragen ; en dat by hem , al-

leen wegens de twee laatstgemelde re-

denen , het pokgif, al ware het zelfs

door inenting medegedeeld, werke^
loos blyft Toen in het jaar 1768. de
Baron dimsdale, met behulp vanden
Heer inGenhousz, inde dorpen fier-

kemdend en bayford^ zevenhonderd
perfoonen van allerlei ouderdom,
van drie weken tot zeventig jaren,

zonder dat 'er één ftierf , te gdyk in-

entte: bevonden zich zelfs daaronder
een man van tachtig, en eene vrouw
van negentig jaren. Waren nu deze
twee, en de andere hoogbejaarden,
pas vóór de inenting geftorven , zou-
de men zekerlyk hen gerekend heb-

ben onder die genen , welken men wil

jlat tot de kinderpokjes geene voorge-
fchikt*
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fchiktheid hebben. ,
Wel is waar;

BOJiRHAVE, SYDENHAM, MORTON, A.;

LE Duc, en anderen , maken van zulk

eene voorgefchiktheid geen het min-

fte gewag; en noemen alleen maar
het befmetfel, als de eenige oorzaak
der pokziekte . Ook thans word van
de meeste geneesheeren dit gevoelen
tegengefproken, en als oud en verfle-

ten ten eenenmale verworpen. Dan
de bewyzen, die zy daartegen in-^

brengen, zyn my niet genoeg over-

tuigend :— zy beftaan meest in een aan-

tal vragen , die zy willen opgelost heb-

ben: en waarvan men wel eenigen^

zoo als nader blyken zal, kan beant-

woorden; doch waarvan wy fommi-
gen, even zoo min, kunnen oplosfen,'

als zy van hunnen kant voldoende re-

den weten te geven, waarom iemand
gemeenlyk maar ééns in zyn' leeftyd

door de kinderpokjes word aangetast?

en waarom niet, (even gelyk door de
vcnusfmet en anderen gcfchiedt,) zoo
meenigmalen als de pokfmet zich aan
pjize lichamen mededeelt? Dit toch
zoude dienen te gebeuren: indien,

volgens hunne meening, de pokfmet
alleen, zonder medewerking van eene^

voor-



S. A- DE MORAAZ, ANTWOORD

voorfchikkende oojzaak, de poksiiek*

te voortbracht! Maar, waarin nu de-

iAt voorgefchiktheid gelegen zy? of

wat het eigenlyk zy, dat ons lichaam
tot deze ziekte voorbefchikt, en voof
het befmetfel vatbaar maakt? weec
toen even zoo min, als men den aard
tn de natuur, of de wyze van wer-
ken, der pokfmet kent. Velen heb-
ben gemeend, dat ieder mensch iets

aangeboren by zich omdraagt, het-

welke by den eenen vroeger, by den
anderen later, opgewekt en in werking
gebracht word; en dat door deze
werking bet bloed eens vooral van al

het fchadelyke, *t welke het in zich be-

vat, op gelyke wyze gezuiverd word,
als men door gisting den troeblen most
in klaren en zuiveren wyn ziet veran-

deren: en dat, naar mate deze wer-
king met meerder of minder geweld
gefchiedt, ook de toevallen en uit-

komst der kinderpokjes verfchillen.

Sommigen willen zelis , dat dit fer-
fnentum, of dat gene, 't welke deze gis-

ting veroorzaakt, ontftaan zoude uit

kts fchadelyks , 't gene aan het bloed

én de fappen van de vrucht word me-
degedeeld: ef uit het bloed der

maand-
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maandftonden, die (öm de vrucht té
voeden) gedurende de zwangerheÜ
zyn opgehouden; £>ƒ, 200 eenigen wil-

len, uit het vocht, waarmede het vrucht
je in de vliezen befloten ligt, en naar
hunne meening gevoedt word; o/, vol-

gens anderen, uit dat gedeelte van d©
navelftreng, dat tusfchen de a&indH
fels bevat is, en afrot: ~ zelfe noemear
fommigen verfchillende deelen vaaf

ons lichaam op, die zy meenen de niè^

plaats te zyn , waarin dit fermentum
werkeloos en onveranderd bewaardt
blyft : om , ter zyner tyd , wanneer hec
door 't befmetfel opgewekt, en aa^
het gisten gebracht word , de kinder-^

pokjes voort te brengen. Dan , hoeS^

veel overeenkomst ook tusfchen eené
gisting en deze werking fchyne
plaats te hebben: — is het center
zeker, en door den grootenBOERHAVE
voldingend betoogd , dat alleen maar
eenige voortbrengfels van het plaB-*

tenryk, en geen één van het dieren-

ryfc , ooit aan eenc gisting , maar we!
aan cene verrotting, onderhevig zyn:
waarom dus, en om nog meer andere
redenen, alle deze gisüngen ten eenen*
male ongegrondt zfi\. Meer waar»

,
Ichyu'
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fchynlyk is het gevoelen van hen^
die ftelien: dat onze vochten zekere
deeltjes in zich bevatten ^ weiken zich

lichter dan eenige andere deelen door*

de pokfmet laten aanfteken, en door
meer gemakkelyk hare geaardheid aan
te nemen, ten eenenmale aan de fmeü
gelyk worden; even als het tonder^
door één vonkje vuurs aangeftoken,

zeer licht zelf vuur word : en dat al-

leen van de hoeveelheid dezer deel-

tjes (die zy daarom het voeder van
de pokfmet noemen) de hoedanig-

heid en veelheid der kinderpokjes

fchyne af te hangen: blyvende alleen

die genen vry, welken die deeltjes,

of dit voeder , niet by zich gehad
hebben; of by wien het, nadat zy
deze ziekte ééns ondergaan hebben,
geheel verteerd is; or by wien het

(zoo als men daarby zoude kunnen
voegen) wegens verborgene oorza-

ken onvatbaar gebleven is: omtrent
even gelyk tonder, wanneer het voch-
tig is, geen vuur vat. Dit voeder
meenen zy vervolgens, dat nergens
in eene byzondere plaats van ons li-

chaam opgefloten; maar door alle

pn^e vochten gelykelyk verfpreidtzy,
en
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en met dezelven omloope: 200 dat;
wanneer wy, door ruime ontlastingen,

een groot gedeelte onzer vochtea
verliezen, alsdan ook de hoeveelheid
van dit voeder in onze lichamen mer-
kelyk moet verminderen: waarom
voor dit gevoelen fchynt te pleitea

het gene door mead en andere voor-
name mannen is waargenomen: na-
melyk, dat wanneer de vochten,
na voorafgaande zware ontlastingea
(het zy bloedftortingen , kwyling,
ftoelgang, of fterk zweet, uit de na-
tuur ontdaan of door kunst verwekt,)
merkelyk verminderd zyn , en de kin-
derpokjes daarop volgen , dezen alsdaa
gemeenlyk zeer weinig en goedaar-
dig zyn: ja zelfs heeft menvoorbeel»
den, waarin (nadat de uitbottingstoe^

vallen reeds tegenwoordig waren; ja,'

wat meer is, nadat de uitbotting zelve
reeds begonnen had zich te vertoo-
nen,) een geweldige buikloop, fterk

zweet, of overtollige neusbloedingen,
uit de natuur ontftaande, niet alieeil

deze ziekte merkelyk hebben vermin-
derd, maar zelfs geheel doen ophou-
den en verdwynen : zonder dat eenige

jr. Ds;]^L» e b kin-
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kinderpokjes 2;ich pu of naderhand^
op nieuw openbaarden.
Dan tegen dit gevoelen brengt men

verfcheidene bedenkingen in. En wel.

vooreerst vraagt men: vanwaar het
kome, dat zy, die van deze ziek-

te reeds volkomen herileld zyn, ea
by wien dus al dit voeder verteerd is,:

dikwyls nog weken naderhand ande-
ren befmetten? Immers, zeggen zy,
kan men zonder voeder die fmet
zoolang niet by zich houden ! Dan-
ik vraag, waarom niet? De ftelling*

is immers geenszins, dat de pokfmet,;

om hare kracht te behouden , eenig

voeder noodig hebbe; maar men fielt,

alleen, dat het pokgif, zal het in

een lichaam werken, en de kinderpok-,

jes voortbrengen , voeder of deeltjes,

vordere, die voor aanfteking vatbaar

zyn: en juist dit ziet men gebeuren!—

•

want zoodra dit voeder verteerd is>^^

houdt het pokgif wel op, om in zoo
een .lichaam langer te werken ; doch
blyft niet te min zyne kracht behou-f
den, om andere lichamen, die zulk

voeder by zich hebben, op nieuw
te befmetten. Het duurt zelfs dik-

wyls



wyls wekien lang, nadat al dit voe-
der verteerd , en de 'ziekte geheel

opgehouden is, dat de pókkorlleh al-

len nog niet zyn afgevallen t en fcbpori,

zy dus dit Voeder lang gemist heb-^

ben, zoo blyft echter éene enkelö;'

pokkorst vermogend, om de kinder-^

pokjes in lichamen, waarin zy dic^

voeder vindt, op nieuw voort te

planten. De chinesen bewaren
ten dien einde de pokkorsten, jaren

lang, in porceleinen potten met wasch
dichtgefloten , en zy blyven zonder*

eenig voeder hare kracht behouden t

^y winden twee of meer derzelven,

naar dat zy groot zyn, met een weinig

muskus in eene wiek van boomwol;
Heken die in den neus ; en enten op
ói^iQ wyze de kinderpokjes in. Ook'
weet men, dat deze fmet aan kleede-

ren, en andere zaken, zeer lang kan
vasthangen en verfcholen blyven jen
zonder eenig voeder haar befmettend^

vermogen behouden. Herdenk hier-.

by, dat dit voeder zelve van geaard-

heid en in pokfmet verandert: waar-

door dit gif in zoo een lichaam zeer

yermeenigvuldigd word.

Van veelminder belang isceifietwee-

Bb 3 d«



388 s. A. DE MORAAZ, ANTWOORD

de bedenking, die men tegen dit

gevoelen inbrengt. Men zegt, dat
niet alleen de huid, maar ook het
fnotvlies der neusgaten, de mond,
de keel, en andere inwendige deelen,
dikwyls met eene groote meenigte
pokken bezet zyn; fchoon voor alle

die deelen byzondere vochten wor-.

den afgefcheiden : waaruit men be-
fluit, dat de pokfmet niet alleen op
dit zoogenaamde voeder werke, maar
dat zy alle vloeibare en vaste dee-
len van ons lichaam kunne aandoen en
bederven f Maar, al ftemde men deze
tegenwerping geheel toe , zie ik daarin

nog geene de minfte zwarigheid tegen
dit gevoelen : naardien men niet ftelt,

dat dit voeder, of de voor befmet-
ting meer vatbare deeltjes, in eenig
byzonder vocht bevat zyn; maar men
•wil zelfs , dat zy in alle onze vochten

,

geenen uitgezonderd , en dus ook in

de afgefcheidene vochten , van welke
foort zy ook mogen wezen , gelykelyk
vermengd zyn. Ook ftelt men niet,

dat dit voeder alleen, met uitfluiting

der overige deelen, voor aanfteking

vatbaar zy; maar men wil flechts, dat

het veel vatbaarder, en lichter daa

j mz
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andere deelen door de pokfinet aan-

ftekelyk zy : op gelyke wyze als ton-

der of zwam, eerder dan hout, vuur
vat: en dat, evengelyk men door be-
hulp van een* zwavelftok vuur aan-

maakt, zoo ook dit voeder, als een
middel, gefchiktis, om de overige dee-

len aan te fteken. Dan , of alle onze
vaste en vloeibare deelen door de
pokfmet even zeer bedorven en be-
lïnettelyk worden? heb ik tot nog toe
door geene proeven kunnen ontdek-
ken: altans een druppel bloeds, dien

ik ter gelyker tyd met den poketter uit

één en 't zelfde befmette lichaam ge-
nomen had, maakte, op de wondjes
geftreken, daaraan geene verandering;
terwyl die wondjes, welken met pok-
etter beflreken waren, ter zelfder tyd,

en in hetzelfde lichaam, volmaakt
teekenden , en eene geregelde uitbot-

ting ten gevolge hadden.
Van meer gewicht is de tegenwer-

ping: dat, als het getal en de hoe-
danigheid der kinderpokjes van de
hoeveelheid van dit voeder zoude af-

hangen ; alsdan ook op fommige ty-

den, wanneer zy zeer goedaardig
en weinig zyn, alleen maar die ge-

Bb 3 nen



nen moesten aangetast worden, die

"weinig vaii dit voeder by zich heb-
t)en; en daartegen zy^ die veel daar-

van by zich hebben, alleen Of) zul*

Ice tyden, als zy kwaadaardig en ia-

^nenvloeijend zyn:— ook zouden als-

dan zy allen, die door de inenting
deze ziekte zeer gemakkelyk onder-
gaan , maar zeer weinig van dit voe*
der by zich moeten hebben: het ge--

ne niet waarfchynlyk is ! Waaruit de-^

ze verfchillende omftandigheden ont*

ilaan, blyft altoos duister en moei^
lyk te verklaren, wat ftelfel men ook
cmhelze. Ik heb reeds te voren aan*

getoond, hoeveel eene veffchillende li-

chaams-' en luchtsgefteldheid hieraan te

weeg kunne brengen; en het gene
ik hieromtrent gezegd heb , ftrydt

zoomin tegen dit , als tegen eenig an-

der ftetfel. Want zoo als ik dit ge*

voelen bepaald , en zoo even nog na-
der verklaard hebi blykt daaruit ten

Jclaarfté.^ dat men dit zoogenaamde
voeder niet voor de eenigfte deeleii

in ons lichaam moet houden , die van

de pokfmet aangedaan kunnen wor-
den; maar alleen voor zoodanig iets,

Jietwdke Jigbter en gemakkelyker
dan
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dan andere deelen aangeftoken word,
en dus alleen dient, om de overige

deelen , die minder vatbaar en aan-*

ftek^lykzyn, te befmetten: even ge-

lyk een zwavelftok, om minder vat*

bare brandftofFen aan te fleken, ge-

bruikt word. Vervolgens, dat het-

zelfde pökgif by den eenen mensch
deze ziekte veel lichter en goedaar-
diger, dan by den anderen, voort-

brenge, ondervindt men dagelyks:
en de oorzaken, waaraan men zulk
een verfchil diene toe te fchryven

,

heb ik voorheen breedvoerig op^
gegeven: '-^ niettemin ben ik van
gedachten, dat ook de fmet zel-

ve op den eenen tyd veel werk»
iamer en kwaadaardiger is, dan op
een' anderen, en dat daarvan de zoo
verfchillende epidemiën wel meest
afhangen. In geneve heeft men
waargenomen, dat, wanneer het
pokgif lang bewaard werd, het als-

dan trager werkte, en de uitbottings-

toevallen wel drie of vier dagen la-

ter te, voorlchyn kwamen, dan wan-
neer het versch w^s[bl?]: — kan nu
de ouderdom het pokgif zoodanig

Bb 4 doen

{^bh} Jcadem* de Chirurgé Tom, IL pag, 559.



392 S. A. DE MORAAZ, ANTWOORD

doen verfchillen, waarom dan ook
jiiet andere onbekende oorzaken?
TIMONES [rr] zegt, dat men opge-
merkt heeft in een zeker jaar, als 'er

in eene hevige epidemie vele men-
fchen door de natuurlyke pokjes ftier-

ven, dat ook dezen, aan welken de
inenting verricht was, heviger ziek

zyn geweest, en zwaardere toevallen

kregen: waarfchynlyk om dat, onder
andere oorzaken, de pokfmet op dien
tyd kwaadaardiger geweest zy. bad-
dam verhaalt, dat in het zuidelyke
gedeelte van de provincie wallis de
inenting der kinderpokjes , federt on-
heuglyke tyden, in een algemeen ge-
bruik geweest is; en dat men in die
gantfche landftreek niet meer dan één
enkel voorbeeld wist van een vrouws^
perfoon, 't gene daaraan geftorven
was, en nog wel door eige on-
voorzichtigheid, hebbende zy de ftof

genomen uit pokjes van eene aller-

kwaadaardigfte foort, en vaü iemand,
die op het uiterlle lag [dd]: — waaruit

men

^ \cc] Tractat. hini^ de nova variol, per transplant,

txcitandi meih, pag, 28.

l^dd] c. CHAis Verdedigende proeven over de in"

en-
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men net, dat de ongelukkige uitflag

van dit geval alleen word toegefchre-

ven aan de kwaadaardigheid van het
pokgif, waarmede zy zich had in-

geënt. Wel is waar, dat verfcheide
inenters van oordeel zyn, dat het ge-
heel onverfchillig is, van welke foort

van pokken men de (lof neme : van af-

gezonderden , of van faamgevloeiden

:

maar dat zy meerdere verkiezing ma-
ken omtrentden ftaat, waarin de pok-
ftof zich bevindt :— aan de dunne en
heldere (lof, zoowel der natuurlyke,
als der ingeente pokken, en vooral
aan die uit de wondjes , geven zy de
voorkeur; daarna volgt de etterach-

tige: maar die, welke men onder de
korsten weghaalt, is meer dan eens
(zegt camper) vruchteloos bevon*
den. Dan met dit al is het waar, dat
(offchoon zy in dit gevoelen ftaan,

dat de foort van pokilof in de uit-

werkfelen geen verfchil maakt,) zy
evenwel voorzichtigheidshalve meest
altyd gewoon zyn , de dunne en hel-

dere pokftof van afgezonderde natuur-

Bb 5 ly-

enting efjz. in de Verhandelingen van de holland-
scHE Maatfchappy der Wetenfchappen te haar*:-
h&Mi L Deel 2. ftuk^ bladz, 135. inde ndot*



3^ S. A. I)E MOEAAZ , ANTWOORD

lykeV 'of ingeente , pokjes tot hunne
inefttingen te verkiezen: waarom 'er

dan ook nog maat zoo weinige proe-'

vtn öi et ftöf Van kwaadaardige famen-
vloeijende pokjeefchynfen genomen te

zyn y dat men- daaruit, tnyn's bedun-
kens, niet ^oo algemeen behoort te

befluiten, dat de pokfmet altoos één-

foortigzy:— want, bovendien, kunnen
deze weinige pföévén genomen zyn
op lichamen , en iii tyden , waarin de
itiet het gif medewerkende oorzaken
aeer gunftig 5;yn geweest. Immers
feb ik vooraf reeds genoeg betoogd,
dat niet ariteen eene verfchillende fóort

en veelheid van pokfmet, maar ook
de verfchiMende hoedanigheid en hoe-
veelheid van daï onbekende', het
welke den mensch, vart vóór zyne ge-

boorte af, voor de pokfmet vatbaar

maakt, en onder de benaming van
vaader is voorgefteld;— waarby nog
k<:Jhien de onderfcheidene Hchaams en
dampkringsgefteldheden;— allen fa-

irieh- en medewerken, om eene ver-

fchillende foort van kinderpokjes voort

te: brengen.
.Maar eindelyk maakt men tegen

dit gevoelen nog eene bedenking.
Men



Men vfaagt: daar nü dit voeder , eet
mcil de kinderziekte had, eén gedeel-

te" van on^e vochten üifmaakte; en
daar het, in de dierlyke huishouding,
in een' ftaat vaiii gezondheid 200 toe-

gaat , dat al wat van ons lichaam véfr
loren ga^t, door de wérking der va-

ten en ingewanden uit het voedlel ras

"wederom herfteld word: waarom
dus ook niet dit voeder, wanneer het
door deze ziekte verteerd is? naardien
tnen, zoowel na als voor de kinder^

piekte, zich gezond bevindt. Ik zoude
pp dien grond van redenering éeiie

geiyke gevolgtrekking kunnen maken,
en vragen: waarom de borstklier

{glandula thymus) met den wasdom
van ons lichaam ook niet, zoowel als

andere deelen, in grootte toeneme?
en waarom zy, in jonggeborene kin-

deren, veel grooter, dan in meer be-
jaarden, gevonden worde? Dan liever

wil ik op deze vraag antwoorden:
dat men het aanwezen van dit voe^
der niet moéte toefchfyvén aan dé
werking der yatén eii ingewanden^
maar alleen daaraan, dat ieder

mensch met zyne geboorte dit voeder
^ledebrengt; en hetzelve, eens ver-

teerd
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teerd zynde nooit wederkrygt, om dat

hy het vervolgens niet meer noo-
dig heeft: als zynde iets, het welke
tot de dierlyke huishouding zoo zeer

"niet behoort, en daaraan altans geea*

den minften dienst doet Mogelyk
Vel brengt het eenige belemmering
daaraan toe: en dat dit de reden zy,
waarom meenig een veel gezonder na,
dan vóór, de kinderpokjes zich be-

vinde!
Uit het gene ik over de befmetfelen

in 't gemeen , en nu over de pokfmet
in'tbyzonder gezegd heb; en uit het
gene ik van de eigenfchappen der lucht

en de gefteldheid des dampkrings heb
laten voorafgaan: blykt genoegfaam,
dat de pokfmet in den dampkring
huisvest: en dat de lucht het gefchiktftc

voermiddel Quehiculum) is , niet alleen

om die fmet af- en aan te voeren ;

piaar byzonder ook, om dezelve tot

de binnenfte deelen van befmetbare
lichamen te doen indringen, waartoe
die fmet op zich zelve , zonder deze
geleiding , minder in ftaat zoude zyn.
Want de byzondere eigenfchappen

der lucht , en vooral hare veerkracht',

majcen deze vloeiftof de eenigfte, die
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zoodanig een zonderling indringend

vermogen bezit. Men l^n toch uic

de bygebrachte voorbeelden, hoc
het pokgif lang aan andere zaken
zich kan vasthechten, en zich verfchui-

len, zonder zyn befmettend vermogen
te verliezen, deszelfs verblyfplaats

in den dampkring niet betwisten*

Immers het pokgif, dat aan kaap
ï)E GOEDE HOOP, en op de eilanden

FERO,met vuil linnen was aangebracht^

werd door het wasfchen met warm
zeepzop vluchtig gemaakt, en met
diewaterdampen, (welken ik voorheen
getoond hebbe, dat i40oomalen yler

kunnen worden dan water zelve,)

wyd en zyds door den dampkring
verfpreidt, en mogelyk ook nog wel
door de zeep gefcherpt, en werkfa-.

mer gemaakt: naardien diemerbroeic
en anderen waargenomen hebben , dat

de ftank van groene zeep in pestty-»

den zeer nadeeiig was : zelfs wil men;
dat de damp van zeepzop de pestm
KIMWEGE voorheen hebbe aange-^

bracht. Ook kan men de woonplaats
van de pokfmet in den dampkring
niet ontkennen, om dar die fmet fom*
tyds, en byzonder by de inenting, zon-
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der geleiding der lucht ^^ alleen dopt
aanraking pch fchynt yöprtj te piah-

te^i w,ai>t! het komt 'my voor , dat^

m

^

dit geval de pbkföet ,^ 'met da
lucht niet zoo zeer vermengd zynde ,'

Qok zoo diep niet tot het binnenlle
der vaste en vloeibare deelen in-

dringt, en mogelyk daarom eene min
vermogende werking doet; ^t gene wel
ééne der redenen kan zyn, waarom
de kinderpokjes, door inenting mede-
gedeeld, meest altoos veel gemakke'f
lyker ep gunftiger afloopen , dan 4é^

natuurlyken, waarin de pokfmet on-
der geleiding der lucTittpt de binnen-

fie deelen der lichamen zich indringt*

Vraagt men nu, hoé onze damp*
kring met de poklmet beladen koine?

Ik antwoorde: in on^e landen, zoo
veel, men weet, uit geene kenbare
luchtshóedanigheien: maar alleen

door befmette lichamen, die altoog

hier of daar gevonden worden , en door
tunne uitwafemingen den dampkring
rykelyk beladen kunnen; of door
befmetfelen, die reeds een'geruimen
tyd opgefloten zyn geweest, en daar-

na met meerder geweld uitbarften: zoo
ftlsik hierna met hetvoorbeeld van eene

kis5
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kist, waarin een lyk wel dertig jaren

Ibefloten had gelegen, bevestigen zal
;^

of door de pokfmet, die lang aan^

andere zaken is blyven vasthangen,
en naderhand, door warm water vluch-

tig gemaakt en geleidt, zich in den
dampkring verfpreidt; of eindelykóok
wel door pokfmet, welke zich eerst,

door aanraking aan lichamen mede-,

deelt, en na zich daarin grootelyk^;

vermeenigvuldigd te hebben, wedern
om in veel grootere meenigte uitwa-

femt, en den dampkring belaadt»

Het zy dus genoeg betoogd, hoe
de pokfmet in den dampkring ge^
bracht kan worden, en daarin huis-

vest : en op dezen gelegden grondflag
zal ik myn antwoord vestigen : wat,

de reden zy^ dat de kinderpokjes op on^

derfcbeidene tyden en plaatfen fomtyds oa^
verwacht zich openbaren ^ en zeer geweÜ
dig woeden: tenvyl anderen ^ zelfs in

de nabuurfchap daarvan , op denzelfden,

tyd geheel bevrydt zyn? Het zal maapr
zeer kort zyn, en zonder herhaling:

alleen gegrondt op het gene ik in hec
voorgaande gedeelte dezer Verhande-^
ling breedvoeriger: zoo over de luchts-^

en dam]g)kringshoedanigheden; als

over
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Óver de befmetfelen in 't gemeen,
en die der kinderpokjes in het byzon-
der: leerftellig betoogd heb.

De pokfmet in den dampkring zich op-
houdende , fpreekt het van zelve , dat

dereden, waarnaar gevraagd word,
in eene byzondere gelleldheid van
den dampkring gelegen is , en gezocht
moet worden :— en dat men , om die

te vinden, niet beter kan doen, dan
den dampkring in zoovelerhande by-
zondere ftaten of gefteldheden zich

voor te Hellen, als men maar eenigs-

zins gisfen kan, dat daartoe aanlei-

ding zouden kunnen geven. Voor-
eerst kan de dampkring van eene
byzondere plaats met pokfmet bela-

den zyn , terwyl die van eene naburige
plaats geheel daarvan bevrydt is ; en
dus te weeg brengen, dat de kinder-

pokjes daar, en niet naburig, heer-

fchen.. Vervolgens kan eene plaats,

waarin de kinderpokjes afzonderlyk
heerfchen, zoodanig gefteld zyn, dac

zy eene hoedanigheid bezit, die onze
vaste en vloeibare deelen gefchikt

maakt en toebereidt , om de pokfmet,
daarzynde, in te laten, tot de binnen-^

fte deelen te doen indringen , en daar-

inc:
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hiede faam te werken; terwyl integen^

deel het luchtsgeflel van eene naburi-ïr

ge plaats, waarin geene kinderpokje^t

heerfchen , daartoe in het geheel nieé

gefchikt is, fchoon de pokfmet evea
zoowel daarin huisvest. Eindelyk
kan de dampkringsgefteldheid van
eene befmette plaats zulk eene ei*

genfchap bezitten, dat zy het pok-»

gif zelve fcherpt en werkfaam maakt^'
of ten minfte in deszelfs werking iiiet

hindert; daar integendeel die vaneené
naburige plaats , waarin geene kinder-
pokjes heerfchen, de pokfmet kart

verftompen, mtdooven> krachteloos
maken, en hare werking op meer dan
ééne wys ftremmen, en beletten t-^
zoo als ik te voren, over de befmetfe*
len in het gemeen handelende j breed^
voeriger heb aangetoonde . Dan mo-*
gelyk zal zoodanig verfchil in hefi

luchtsgeflel, op zulk eenen kleinen af-

ftand, in den eerden opflag onbegry-
pelyk voorkomen: doch wanneer mèri
met de meteorolo^ifche waarnemingeri
raadleeft, en zelfs maar eens dage-*

lyks op het weder, en luchtsgeiieli

van twee of meer verfchillende öa-*

by gelegene plaatfen acht ^^dt, ^al

XV^ B&Uh^ Cc ftiiit
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men ras bevinden en overtuigd wor-
den, dat dikwyls op een* zeer klei*

nen afftand regen, donder, hagel-

buijen, mist, nevel, enandere lucht*

i^erfchynfelen , zeer verfchillend kun*
nen zyn. Ik heb zelf meer dan eens,

op een' afftand van omtrent een half

kwartier uurs, twee gelykwyzende ^^z-

rometers op een' en denzelfden tyd
meer dan twee lynen; en den geval-

len' regen in ééne maand tyds 5? lynen
Khynlandich y zien verfchillen : ja zelfs

ben ik reeds achttien jaren lang op de
donderbuijen oplettende geweest, en
heb waargenomen , dat zy hier altoos

minder zyn, en fchielyker afdryven,
dan in onze naburige plaatfen, alwaar
meer dan eens de blikfem getroffen

en fchade veroorzaakt heeft: iets het
welke onze oudfte menlchen niet heu-
gen, dat hier ooit gebeurd is: — men
gelyk wel dient de haven, aan de
noordzyde van onze plaats , voor een'

afleider, die ons beveiligt! Eindelyk,
wat kan de graad van warmte ver-

fchillen; en minder zyn, wanneer eene
plaats dicht betimmerd of beiom-nerd
is, in tegenftelling v^an eene andere
plaats , die open en vlak is ?— de moei-

lyk:

1
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lykheid hiefuit ontftaande, om eén^

goeden fhermometenllsind te vinden^
befpeufen de weerkundige waarne*^

mers:-— en hoe de warmte, niet alieert

de dampen en uitwafemingen , maai^

tevens ook de befmetfcten, vluchtig

inake> en hoog in den dampkring^
vaar zy niet fchaden kunnen j doe op**

ftygen? heb ik te voren reeds aange^

toond. Emdelyk ook nog kunnen o^
eene byzondere plaats de kinderpok-
jes heerfchen ^ en eene naburige daar^

van vry blyven ^ doordien andefe epl'^

demifche kiekten > die derpokfmetdoen^
plaats ruimen , aldaar dé overhand heb-
ben, en heerfchende blyven* zooalrf

ik te voren breedvoerig getoond heb
Veeltyds te gefchieden^ wanneer dö
dampkring met meer dan eene foord

van befmetfel gelyktydig beladen isè

— en dat twee befmetfeïen in een en
^t 25elfde lichaam nooit te gelyk wer-
ken, heb ik reeds door een voorbeeld
4ler inenting van de kinderpokjes , die

4net de mazelen gelyktydig regeerden f

bewezen en aangetoond.
Dan het zal nu vervolgens daarop

Aankomen ^ om naar te fpeuren, op
yat wyzG de eerstvoorgeflelde damp-

Cc 3 kring9-[r
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kringsgelleldheid ontfta? of liever,

hoe het kome : dat de dampkring van
eene byzondere plaats met pokfmet,
beladen rake; terwyl die van eene
naburige plaats daarvan geheel zuiver

en vry blyft? Wanneer men flechts

2ich te binnen brengt al het gene ik

vooraf, en voornamenlyk over de
befmetfelen in het gemeen , en van de
pokfmet in 'tbyzonder gezegd heb : zal

men meer dan ééne manier of wys
ontdekken, waarop zulks gelchieden

kan. Zien wy eerst, hoe eene byzon-
dere plaats befmet kunne worden? en
vervolgens , hoe eene naburige niette-

min van befmetting vry kunne bly-

ven?
Vooreerst kan eene byzondere plaats

befmet worden: als de befmetfelen

uit eene befmette plaats met de dam*
pen en uitwafemingen hoog in de lucht

opklimmen; en zich daar in wolken
verzam- len, die naderhand, wanneer
eene lichtere lucht hen niet langer kan
ophouden, in zuo eene plaats op (oni-

mige tyden nederkomen, en dus eené

byzondere befmetting aanbrengen.

Somtyds zelfs hebben zoodanip;e

wolken, of wel nevels, zich vertoond
bo"
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boven plaatfen , waarin de pest heersch-

te ; of omtrent lichamen , die daaraan

^iek lagen ; ofboven lyken van hen, die

door de pest waren omgekomen: en
men heeft zelfs waargenomen, dat

moerasfige en lage plaatfen, fchoon

Eeer naburig aan zulken, waarin de
pest woedde, zyn vrygebleven; ter-

wyl anderen, die verderaf, doch veel

hooger, en dus meer naby die wolken,
gelegen waren, befmet geraakten [^^].

Hoe te ALKMAAR een dikke ftinkende

nevel eenige dagen eene zeer kwaad-
aardige keelziekte voorafging: heb ik

te voren reeds gemeldt. Ook kan een
byzondere luchtftroom alleen eene ze-

kere ftreek houden, en de pokfmet
van elders naar de eene of andere by-
zondere plaats aanvoeren, zonderde
naburige te treffen: even gelyk men
den honigdaauw de veldgewasfen dik-

wyls uren verre, alleen maar langs

eene zekere byzondere ftreek lands,

^iet befchadigen; terwyl denaastbyge-
legene landen geheel vryblyven. Ver-
volgens kunnen (en dit gebeuri mee-
nigmalen) perfoonen, die voor de

Cc 3 pok-

lee"] SCKREIBER dc PeftUentia : fag. 6,
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pokfmet vatbaar zyn, in eene plaats

waarin de kindetpokjjs heerichen,
belmet raken, zonder hiervan bevyust

te isyn; dit git verfc heide dagen [ff]^
ponder dat het eenige uitwerking ver-

toont, by zich omdrai^enj naar e^
ders medevoeren j en dan, aldaar de
kinderziekte krygende , door hunno
uitwafeming den dampkring met be-
fmetfelen vervullen:— is het nu, dat
eoo een dampkrmg die eigenfchappea
bezit, welken ik voorheen gezegd heb-
be, dat vcreischt worden, om met de
poki^iiet mede te werken; dan [raakt

^u!k eene plaats fteeds meer en meer
belmet, en de kinderpokjes beginnen
daarin epidemisch te heerfchen. In het
jaar 1755. in de niaand Februari waöj

niemand in upsala met de pokjes

fcefmet; doch ciaar kwam een [ludent

van

\f'\ De iiitbottingstoevallen beginnen by de in-?

geënte kinderpokjes zelden vóór den zevenden of
(ichcden dag; en 'er is groote reden om fe denken,
T^nt het tydperk , tusfchen de befmettingen debeitnet-

tingskoorts,, in de natuurlyken niet korter , maar veel-

eer iets langer zy : — ware dit zoo niet, dan zou-

^m zy , die dikwerf, ten lyde der inenting , befinet-

te lucht inademen , voor de yfelyke gevolgen der

Tiatuurlyke pokken blootliggen, Z\q an Inquiry ^ how

fo prevent the fmallpox :^ ^c. l?y JOHN HAYGAKTJ^
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van OEREBRO, alwaar de pokken
heerscbten; en door dezen werd de
ziekte vandaar naar upsala gebracht:
een ander ftudent werd daardoor be-

fmet, en ftierf :— de broeder van dezen
reisde van stokholm naar upsala,
om de begraafnis te verzorgen; en
deze voerde de pokken naar stok-
holm met zich te rug [j?^]. Doch in-

dien de dampkring die hoedanigheden ,

om met de pokfmet mede te werken,
niet bezit , dan gaan de pokken niet

verder door, of fomtyds alleen maar
Jporadiscb. Zoo heb ik meer dan eens
gezien , dat een enkel perfoon , die van
elders de befmetting medebracht, en
zelfs aan lamenvloeijenden van de
kwaadaardigfte foort ziek lag, niet.

één' eenigen mensch befmette ; en ook
wel, dat door zoodanig een' maar
twee , drie , of zeer weinigen , befmec
werden. Hetzelfde heeft myn zeer
geachte leermeester van doeveren;
te GRONINGE, tweemalen in *t jaar

17Ó6. eens in Mei en andermaal in Ja-
Cc 4 gu-^

[gg] N. ROSEN VAN ROSENSTEiN , over dc Ziek-

ten der kinderen : Nederd . vert* door £• SandI"

FORT , bladz. ips»
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tuftu$ ondervonden, zonder dat één
eenig mensch befmet raakte: en nog
^zonderlinger was, ten dien opzichte^

^.yne waarneming in het jaar 1762,

toen het tarailkn des Graven vam
5i/iCHTKREN, den 5. Mei uit bekgüih

OB JOOM, met verfcheide kinderen,

die of reeds de pokken hadden, of

kort daarna nog kregen , te gronin-
OE aankwam: op welken tyd 'er m die

Itad gecne pokken waren: -r- echter,

hoe naauwkeurig onderzoek hy ook in

het Ai^^erk ftelde, is hem niet geble-?

ken, dat iemand der ingezetenen

daardoor befmet geworden zy \_hb']^

OoljL kunnen perfoonen, zonder dati

t^Y zclven beimet worden, het pok-

gif van elders in hunne kleederen

of goederen medevoeren : — immers
<iQ drie kinderen , van welken ik te vo-

Tcngemeldt heb, dat ik hen, op een*

tyd dat in of omtrent onze plaats gee^

jie befmetting gevonden werd, aan
^e kinderpokjes behandeld heb, kon^

^en niet wel anders befmet geraakt

lyn, dan door n^edegeyoerde fnxet iu
''

'

^ dq

\hh'] Zh w. FORSTEN vERSCHuiR, ovQt <Je in,^Qr

l^g der Ifinderpokjes : hladz. iz^y
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de kleedcren of goederen van hunnen
vader, die uit eene ftad, waarin de
pokken regeerden ^ maar' onlangs was
t'huisgekomen. ' Ook heb ik te voren
genoeg betoogd , hoe de pokfmet
aan verfcheidene zaken kan blyven
vasthangcn, en haar befmettend vermo-
gen zeer lang behouden: — herdenk
maar eens de voorbeelden, die ik van
het wasfchen van beftnet hnnen aan
KAAP DE GOEDE HOOP, eu Op de eilanden

FRRo, h.b bygebracht; ja zelfs, hoe
(door her by zich dragen van een' be-
fmetten brief) een meisje te hanover
de kinderpokjes kreeg, en onder ande-»

ren verfpreidde ! Men heeft in verfchei-»

dcfamiiièn de kinderziekte zien ontllaan
door befmette brieven: zelfs fchynÊ
daaruit het dwaze vooroordeel gefpro-

ten, dat de kinderziekte bet bloed na--

volge. Zoo ook kan linnen befinettend
worden, als het genaaid is; gelyk
inen dikwerf ziet gebeuren door een
meisje, wier pokroven nog allen niet

zyn afgevallen: of ook wel, wanneer
het op eene zelfde bleekery , te gelyk
met befmette kleederen, gewasfchen
word. Het is niet wel mogelyk, om
;aUe Z^keu; waaraan de pokfmet kan

.Cc 5 blft
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blyven vasthangen, op te tellen: een
huisdier, hond, of kat, ja zelfs eene
pluim of veder, kan haar vervoeren:

het aderlaten met een lancet j tz vo-

ren by iemand, die aan de pokken
z'iQk lag, gebruikt; en het zetten van
een chfteer met een befmet pypje; kan
deze ziekte voortplanten.

Maar, behlve dar het pokgif aan
200 velerhande zaken kin biyven
vasthangen, en zyn beftnettend ver-

mogen behouden: komt hierby nog,
wanneer hetzelve is opgefloten, dat

het alsdan niet alleen zeer lang zyne
kracht behoude; maar zelfs, naderhand
opening krygende, met veel meer ge-

u^eld uitbarst en belmet! Degraffte-

den , of liever de kisten , waarin lyken

liggen die aan deze ziekte geftorven

zyn, kunnen jaren daarna, wanneer
zy geopend worden , op eene vrees-

lyke wys befmetfelen van zich uit-

geven: -*» en v^'ie weet, hoe dikwerf

hierdoor de kinderziekte in eene by-

^ondere plaats, zonder dat men daar-

op eenigszins gedacht heeft, is voort-

gebracht? Ik zal by vervolg nog ge-

legenheid hebben , om hiervan een al-

ieropmerklykst voorbeeld op te ge-

yen.
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ven. Maar ook befmette goederetiv

wanneer zy dicht ingepakt zyn, kun-
nen het pokgit opfluiten, en by het
ontpakken met gro t geweld doen uit-

barflen; even geiyk ik voorheen vaa
de pakgoederen , komende uit plaat*

fen met pest befmet, heb aangetoond:
en op deze wys gefchiedt de befmet*
ting, als men minst daarom denkt,
wel allermeest; en is voorafzeer moei»
lyk te ontdekken , en voor te komen.
Wanneer nu de pokfnet op ééne

der voorgemelde wyzen in eene by-
zondere plaats word aangebracht, als-

dan word vervolgens ieder befmet li-

chaam eene nieuwe bron, waaruit de
befmetfelen voortvloeijen ; en de
dampkring van zoo eene plaats raakt

fteeds meer en meer beladen, waar-
door 'dan ook de kinderpokjes zeer ver-

meenigvuldigen, en heerfchend worden.'
Ik meen nu redenen genoeg byge*

bracht te hebben: waarom de kinder-'

pokjes op onderfcheidene tyden en plaat*

Jen fomtyds onverwacht zich openbaren^

en zeer geweldig woeden: 'er fchiet nu
Tiog maar over te onderzoeken: wat
^e reden zy , dat andere plaatfen ^ zelfs

in de nahurfcbap^ daarvan op d^nzelf*

dm
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d^ntyd gfheel bevrydt zyn? Schoon de
reden hiervan, by wyze van regenflel-

Jing, licht op te tnaken 2y uit de rede*
Jien, die ik opgegeven heb als oor*
diaken, waarom eenc plaats afzonder*
lyk befmet raakt: zoo zal ik echter
ordeshalve nog met een woord la-

ten volgen: dat die reden tweederlei,
en hooldzakelyk hierin gelegen is: —
^/dat de poklmet, om dat geenen der
zooeven opgenoemde omftandigheden
plaats gehad hebben, in den damp-
jcrmg van zoodanig eene plaats niet

aangevoerd word; o/, zoo dit al ge-
fchiede, dat dan nog de dampkring,
op zulk een' tyd en op die plaats geheel
ongefchikt is , om met de aangebrachte
pokfmet famen te werken, het gene
echter, boo als ik te voren breedvoe-
rig betoogd heb, vereischt word,
om eene befmetting te doen doorgaan.

Ja zelfs , al is eene plaats naburig , en
ZQCV naby eene andere, die befmet
is, gelegen, zoo kan echter die over-
voering van de pokfmet op meer dan
ééne wys verhinderd worden: 'tzy dat

eene aanhoudende ftilte, of ook wel
een vochtige dampkring die fmet,

lan^ byecn verzameld, zonder verder
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tc verfpreiden, alleen boven de be*

ïmette plaats^ doet blyven hangen ; 't

zy dat afwaaijende winden die vandaat

wegdryven, en haar dermate wyd en
^yd door de lucht verfpreiden, dat

%y geheel krachteloos worde: of ook
dat eene zwaardere lucht door de fmet
hoog op te heffen; ofwel eenefterke

hitte door haar vluchtig te maken ; de-

zelve naar boven doet klimmen, en
den benedenften dampkring daarvan

mvert: zoo dat zulk eene befmettc

plaats zelve, wanneer zy dagelyks
geene nieuwe bronnen had, die haar

befmetteden, ras van alle befmetting

gereinigd zoude zyn. Daarby kunnen
tusfchen beiden liggende bergen , dui-

nen , of hooge gebouwen , den befmet-

ten luchtftroom doen fteuiten ; en nabu-
rige plaatfen, die door zoo eene gun-
ftige ligging beveiligd zyn, daarvan
bevryden: zoo als ik getoond heb door
voorbeelden van de kinderpokjes aan
KAAP DE GOEDE HOOP, en in den
polder WESTNiEUM^LAND Op \ eiland

GOEDEKEEüE ; van den roodenloop in

deze plaats; en van hen, die in pest-

tyden zich in hunne woningen naauw
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opgefloten hielden > en vry zyn geblö'
ven.

Diti en het gene ik reeds vooraf ge-
legd heb> dunkt my> dat reden ge^
nocg ^Y f waarom op denzelfden tyd
de eene plaats befmet; eneene andere^
2;elfs in de nabuurfchap, vry blyve ! En
hierby zoude ik dus myn antwoord
op het eerfte gedeelte der vraag kun-
nen laten: zoo niet het Edele zeeuw-
SCHE GENOOTSCHAP een afzonderlyk
onderzoek vorderde: of zulks ook af^
hange van eene byzondere gefteldbeid der
fieden en plaaffen; van het voedjel} of
andere oorzaken?

In dit onderzoek zal ik my zeer be-
korten: en alleen maar met weinige
woorden betogen, dat zulks in het gt-
heel niet daarvan afhange! Want, wat
eene byzondere gefteldheid der fieden en
plaatfen betreft, is het zeker: dat de-

ze niet alleen endemifcbe of landziek-

ten; maar dikwyls ook epidemifche of
doorgaande ziekten , voortbrenge*

Zoo zyn, by voorbeeld , de galkoort-

fen in het najaar byzonder aan zeeland
eigen, en daarom ook zeêuwsche
koonfen genaamd: zoo zyn ook moer-



OVER DE KINDERPOKJES. 415

asfige plaatfen » ofnieuw drooggemaafc-

te veenlanden , gelyk de droogmake-
ryenin holland, meer dan anderen
aan rotkoortlen onderhevig. Dan 200
is het met de kinderpokjes niet gelegen:

dezen heerfchen, dan hier, dan daar,

al waar de pokfmet maar word aange-

voerd: zonder dat men bepalen kan,
waar meer, of waar minder? ten zy
men groote koopfteden wilde noemen,
waarin zy meest altoos gevonden
worden: doch dit moet men toefchry-

ven aan den gedurigen toevoer van
pokfmet, en niet aan de gefteldheid

van zoodanige fteden. Was nu de oor-
zaak der kmderpokjes in de gefteld-

heid van eene ftad of plaats gelegen,
dan zouden 'er ook fteden of plaatfen

moeten zyn, waaraan de kinderpok-
jes , even als de gal- of najaarskoorcfea

aan zeeland , meer dan aan anderen
eigen waren ! doch zoodanigen worden
'er niet gevonden, ten zy het die
waren, vanwaar de kinderpokjes al-

lereerst oorfpronkiyk, en naar elders

overgevoerd zyn : -^ maar in onze lan-

den, waarin de pqkfmec van elders
is overgebracht, heeft zulks geen
plaats; en is dus ook de bedoeling der

. vraag
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vraag even zoo min ^ als dat men op
het oog hebbe fommige landftreken^

die (gelyk ik getoond heb) vvy bly-i

ven, om dat bergen, duinen, of hoo^
ge gebouwen, haar affchutten te-

gen befmetting van eene naburige
plaats. Eindelyk, wanneer men nog
eens overweegt, dat de pokfmet aan
de meeste landen, en byzonder ook
aan ons latid, niet altoos oorfpronklyk

eigen is geweest; maar van elders is

aangevoerd: en dat men zelfs na-

genoeg weet te bepalen de tyden^
zoo als ik te voren heb opgegeven >

op welken die fmet van het eene wae^
relddeel in het andere > en nog wel
byzonder in fommige landen , eerst is

overgevoerd: dan blykt daaruit ten

klaarfte , dat de gefteldheid van eene
plaats hieraan weinig of niet te wege
brengt. Want daar, by voorbeeld, d®
kinderpokjes eerst in de zestiende

eeuw door de Spanjaarden in Ame-
rika; en nu eerst in deze eeuw door
de HOLLANDERS aan kaap de goede
HOOP zyn overgebracht: wie kan dan

gelooven, dat zulke landen, ruim vyf-

tien en zeventien eeuwen lang, vry

houden gebleven zyn van kinderpokjes:
ZOQ
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feoo zy eene natuurlyke gefteldheid

hadden om deze ziekte voort te bren-

gen? ten zy men ftellen wilde, daC

die landen zoodanig eene gefteldheid

op dien tyd eerst gekregen hebben:
waarvoor even weinig grond is

!

Wat het medfely de levenswys^ 'of

eenige andere oorzaken^ betreft: dit

al kan, zonder de pokfmet, niets uit-

werken, om de kinderpokjes voord
te brengen, hippocrates zegt, en
ik heb het tot myne zïnfpreuk geno-
men: dat van heerfchende ziekten alleen

het gene wy inademen ; en niet de levens'*

wys ; oorzaak zy. Ook was galenüS
methem van dezelfde gedachten ! Dan ^

offchoon ik, zoo veel de heerfchen-;

de kinderpokjes belangt, hiermede
afzonderlyk inftemme: zoo zyn ^er

echter, myn's bedunkens, daartegen
te veel heerfchende (zelfs befmette^

lyke) ziekten, die van eenkwaad voed-:

fel, verkeerde levenswys, of andere
oorzaken, buiten alle tegenfpraak
oorfpronklyk zyn , om dit gevoelen
200 algemeen aan te nemen. Waartoe
dienen anders, zoowel de Plakaten en
•wyze maatregelen der Overheden,
als de voorz^ichtige raadgevingen der
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geneesheeren , ten tyde van rooden-
loop of andere befmettelyke ziekten

,

tegen eenige fchadelyke vruchten , en
fpyzen, gemeen gemaakt? Menbren-
ge vervolgens zich te binnen , wat ik,

over de befmetfelen in het gemeen
handelende, hieromtrent al gezegd
heb ! Heb ik niet onder anderen aan-

getoond, hoe in eene langdurige be-

legering, door het eten van onnatuur-

lyke fpyzen, zelfs de pest ontilaan is?

en heeft de ondervinding niet geleerd:

dat, byeen' algemeenen hongersnood,
de ryken, zoolang zy van goed en
natuurlyk voedfel zich nog voorzien
konden, vrygebleven zyn; terwyl de
gemeene man, door dit gemis, reeds

lang befmet was geraakt? Hoe ge-

lukkig in 't jaar 1777. ter voorkoming
/van eene heerfchende ziekte, de
Ontdekking van den Heer de man
te NiMWEGE, wegens zeker venynig
vogelgebraad , binnen die Had geweest
2;y: toonen de fchadelyke en zelfs

doodelyke gevolgen , die daaruit ont-

'ftaan zyn, zoo als men zien kan uit

ZynEd. door my reeds aangepreze-
Jie Verhandeling. Dan gants an*

ilers.is het met de kinderpokjes gele-

gen:
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gen: men heeft nooit geene fpys , gee-

ne levenswys, ja zelfs geene kenbare
luchtshoedanigheden, of eenige an-

dere zaken, kunnen ontdekken, die

men eenigszins vermoeden kan, dat

ooit (zonder de pokfmet) deze ziekte

hebben voortgebracht. Want, hoe
verfchillend ook het voedfei of de le-

venswys geweest mogezyn, men heeft

nooit kunnen ontwaar worden, dat
iemand daarom meer of min befmet-
baar geweest zy: maar wel heeft

men bevonden, dat het beloop en
de toevallen dezer ziekte daardoor
meerder of minder gunftig waren. De
beroemde camper merkt dus te recht
aan: dat, hoe verfchillend ook de le-

venswys der ryken en armen ; der ftede-

lingen en landlieden ; wezen moge

:

men echter niet onderfcheiden kan , wie
van hen meer; wie minder; door de
pokziekte word aangetast: en dus be-
fluithy, dat het voedfei daaraan geen
verfchil geve : — hy houdt dan alle

fpyzen voor goed, waaraan iemand
gewoon is, evenwel met mate; ea
houdt even daarom alle voorbereidin-

gen in de ingeente kmderpokjes meC
KAN3Y^ GATTi, en meer anderen, voor

D d 2 ge*
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geheel onnut, en zelfs in zoo verre
voor fchadelyk: om dat, gedurende den
tyd, waarin zy gefchiedt, de lyder in

eene gedurige vrees blyft over de
onzekerheid der uitkomst. Want
men heeft voorbeelden, dat iterke

gemoedsaandoeningen, als vrees en
ichrik, de kinderpokjes verwekt heb-
ben ; maar nooit zonder dat de pok-
fmet daar was. Ik heb zelf, toen de
roodeloop hier heerschte, een aller-

blykbaarst voorbeeld in die ziekte

daarvan gezien! Nochtans was hel-
MONT van gedachten, dat de pest, al-

leen door vrees, zonder befmetting
konde ontftaan: dan ik ben het met
hem hierin niet eens ; maar houde het
alleen daarvoor, dat die fterke ge-

moedsbewegingen de befmetfelen

fcherpen, of liever de lichamen vatbaar

en gefchikt maken, om de befmetfelen,
daar zynde, binnen te laten, en alsdan

daarmede famen te werken. Ook wil

ik uit dien hoofde den wyn , tot eene
matige vrolykheid gebruikt, als een
voorbehoedmiddel in befmettelyke ty-

den, met hem wel aanpryzen : te

meer, daarDiEMERBROEK, in pesttyden,

by een gerust en bedaard gem.oedsge-
itel,
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ftel, zich zoo wél bevond. Ikbefluite

nog eindelyk myn antwoord op dit

eerfte gedeelte der vraag, met op de
kinderpokjes afzonderlyk toe te pas-

ïen, het gene hippocrates [ii2 over
de heerfchende ziekten in het gemeen
zegt: " wanneer velen door eene

,^ zelfde foort van ziekte gelyktydig

„ worden aangetast, moet men by-

5j zonder dat gene voor de oorzaak

yy houden, het welke meest gemeen is,

5^ en wy allen gebruiken. Dit nu is

yy dat gene het welke wy inademen:

jy want, dat geene byzondere levens-

yy wys van iemand hiervan oorzaak zy,

„ blykt ten klaarfte : naardien ieder-

,, een doorgaans door zulk eene ziekte

,^ word aangetast: zonder onderfcheid,

„ jong of oud ; vrouw of man : of zy
5, den wyn uit volle fchalen ; dan in het

„ geheel niet drinken : of zy garften-

,^ meel met olie en honig toebereidt

„ en gebakken (jnaza); dan of zy
yy brood eten: ook is het eveneens, of

^j zy veel dan weinig werken: — men
„ kan dierhalve de oorzaak niet aan

,^ de levenswys toefchryven: dewyl
Dd 3 „ men

[//] De Nat^ hom'tJU text* 2. et 3. Chart. Tooi.

lILpa^. 131.,
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,, men door dezelfde ziekte overval-

yy len word, welk foort van fpyzen

,^ men ook gebruike"!

Eindelyk ga ik over ter beantwoor-
ding van het laatfte gedeelte dezer
Vraag, tot een onderzoek namenlyk:
cf Vr ook voorbehoedende middelen ten

dien opzichte te bedenken zyn? en zal

hieromtrent my byzonder met drie

hoofddeelen bezig houden: — voor-
eerst met een onderzoek, of 'er ook
mogelykheid zy, om de kinderpokjes

geheel en al uit teroeijen? — en (zoo
dit niet gefchieden kan) of men dan
niet, zoowel als tegen de pest, zoude
kunnen zorgen, dat de pokfmet niet

van elders, worde overgevoerd ? — en
(zoo dit ook al niet is voor te komen)
zal ik eindelyk opgeven ^ulke maat-

regelen, als genomen dienen te wor-
den, om by de eerfte ontdekking van
befmetting in eene plaats, den verde»

ren voortgang daarvan te fleuiten.

Wat het eerfte belangt, om de

pokfmet geheel en al uit te roeijen^

Rebben fommigen eene algemeenc
inenting voorgefteld! De beroemde
MATY ikk~\ heeft dienaangaande een

ver-
[kk'] B^edical obfervat. and iriquir^ hy a ficietj
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vernuftig vertoog aan het publik mede-
gedeeld ; waartoe een ontwerp , hier-

toe flrekkende , word voorgefteld: —
dan de Baron dimsdale [//] meent
daartegen: dat, zoo al eens de in-

woners van dorpen en kleine fteden
in een algemeen ontwerp tot hunner
aller welzyn overeenftemden, echter

de onmogelykheid, om alle de inwo-
ners van LONDON, of andere groo-

te en volkryke fteden, op een' en
denzelfden tyd eene algemeene in-

enting te doen ondergaan, gtcn
oogenblik overweging behoeft; naar-

dien de zwarigheden, welken men
in een vry land hiertegen ontmoeten
zoude, zoo meenigvuldig en onover-
komelyk zyn: — en het zoude, om
zoo eene zelfde reden , ook in onze
vrye Republik geen' minderen tegen-

•ftand ontmoeten. Maar, al konde zulks

onder ons uitgevoerd worden, enalge-
fchiedde zoo eene algemeene inenting

zelfs ook in alle naburige landen; ja

\'Wat meer is, de geheele waereld
Dd 4 door,

[//] Bedenkingen over eene algemeene en deelsge-

wyze of byzondere inenting der kinderpokjcs enzn

uit het Engelsch vsrt. te roïterdajm ; 1777, hL 48«
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door, ^oo dat men nergens van el-

ders eenige overvoering van pokfmet
te wachten had : dan nog zoude zulks

niet genoegfaam zyn om de pokfmet
geheel en al uit te roeijen: -naardien
vooreerst door alle die inentingen de
pokfmet 2eer vermeenigvuldigd zoude
worden, en aan verfcheidene zaken
^oude kunnen vasthangen en verfcho*

len blyven, om hen, die naderhand
geboren werden, tebefmetten: — want
men moet zich niet verbeelden, als

of de ingeente pokken niet befmette-

lyk waren ! het tegendeel toont ten dui-

delykfte niet alleen de ftof, die men
van dezelven neemt , om anderen me--

de in te enten; maar bovendien zyn de
voorbeelden, die zelfs een van de
grootftevoorftanders der inenting. Dr,
piMSDALE, in zyn zooeven aangepre-

zen werkje Imm] daarvan opgeeft, de
klaarde bewyzen. Eén uit allen zal ik

hier inlasfchen. " Op^ een dorp, niet

9, verre van hertford , ftelde dezelfde

1^ boer (waarvan hy te voren gefpro-

i> ken had) de inenting te werk

j^ aan een' ieder, die flecbts in ftaat

3t>
was

Imm^ hiadz, i8. fn i$. tn de mof*
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yy was om vyffcbellin^en en drie ftui^

yy vers op te brengen; den anderen lie-

,, den verzekerde hy, dat de ingeën-

„ te pokjes niet befmettelyk waren:

w doch de gantfche buurt kreeg de
9, pokken , en velen ftierven daaraan.'*

Maar nog bovendien kunnen de be-
fmetfelen der natuurlyke pokken, (zoo
als ik reeds getoond heb, en nog na-
der toonen zal,) jaren lang opgefloten
blyven ; en daarna met veel grooter ge-

weld uitbarften , en befmetcen. Veel
zekerder zoude men de kinderpokjes
met wortel en tak kunnen uitroeijen,

wanneer men daartegen een tegengif
konde uitdenken: dan hiernaar heeft

men reeds , zoolang de kinderpokjes
bekend geweest zyn, gezocht; doch het
tot nog toe niet gevonden, rhazes,
dien men voor den eerften fchryver
over de kinderpokjes houdt, is reeds
op verfcheidene middelen daartegen
bedacht geweest: en wilde, datmea
onder de fpyzen mengde azyn, lin-

5:en, granaatappelen, en verjuis: met
deze dingen (zegt hy) zult gy het
bloed dikker . maken en verkoelen,
zoo dat gy de opbruifing, en de uit-

botting van pokpuisten, zult voorko-

Dd 5 men.
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inen. Ook geeft hy eene/yi-ööp op, die

(naar zyn zeggen) de kracht van alle

fyropen overtreft, ten ware 'er, zegt

hy, eeneTyrö^^p van paarlen was, die

de Indianen maken , en welke zy zeg-

gen, dat zoo vermogende is, dat wan-
neer iemand reeds negen pokpuisten

lieeft , en hy daarvan drinkt , de tien-

de niet voor den dag zal komen.
CAMPER {nnl merkt hierop aan , en ik

ben het met hem eens: dat wy, zoo
min als rhazes, de bereiding van die

fyroop kennen; maar dat wy zeker we-
ten , dat de fyroop door rhazes zoo
hoog opgevyzeld, de pokjes zoo min
als de pest beletten kan. boerhave,
om dat het eens en andermaal gelukt

is, dacht: dat een tegengif tegen de
kinderpokjes in eene kundige berei-

ding uit het fpiesglas en kwikzilver be-

hoorde gezocht te worden: en hy geeft

hiervan in zyne Materies medica [po'\

twee voorfchriften op, waarvan het

eerfte voorfchritt zooveel zoete kwik

be-

Tntj] Aanmerkingen over de inenting der kinder-

zieivte enz, bladz* 99-

[po\ edit. tertia, lugd. batav. 1740,//?^. 2^6»
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bevat, dat camper te recht niet twy-
felt, of het zoude by de meesten eene
kwyling veroorzaken. Vervolgens
hebben verfcheidene geleerde mannen
het fpoor van dien grooten geneesheer
gevolgd: — en die van philadelphïA
gaven waarfchynlyk daarom aan hen

,

die zy inentten, om den anderen
avond een weinig mercurius dulch en
antimonium diapboreticum; en om den
anderen morgen een gedeelte van den
pulvis cornachinus ; en eindelyk het

Julphur auratum antïmonii met een ge-
deelte mercurius dulcis vermengd: en
van zevenhonderd ingeëntén ftierf 'er

maar één [pp]. Niet minder gelukkig
word decalomely met andere middelen
vermengd, door voorname inenters

hedendaags ter voorbereiding toege-

diend: —• andere beroemde mannen
daartegen beweren , dat zy even zoo
gelukkig inenten , zonder eenige voor-
behoedende middelen te geven, in-

dien maar de hchamen gezond en wél-

gefteld zyn. Wat hiervan ook zy,
ik voor my ben van gedachten, dat

de evengemelde ^w^bereidingen niet

zoo-

[ƒ/] KIRKPATRICK An(^I^ff$ pag, 329,



428 S. A. DE MORAAL, ANTWOORD

zoozeer als een tegengif tegen de pok-

fmet werken ; maar wel , dat zy door
hun ontbindend vermogen, en worm-
doodende kracht, vooral in kinderen

,

die veeltyds met flym en wormen be-

zet zyn , ter voorbereiding dikwyis

zeer nuttig en dienftig zyn kunnen;
terwyl zy daartegen voor de zuiken,

welker vochten en vaste deelen te

los famenhangen, ofte veel ontbon-

den en flap zyn , ten uiterfte nadeelig

zyn kunnen. In het jaar 1744. wan-
neer kwaadaardige pokken in upsala
heerschten , gaf rosen van rosenstein
voorbehoedende pillen : met dat geluk-

kige gevolg, dat allen die haarbehoor-
lyk gebruikt hadden, of in het ge-

heel geene, o/zeer goedaardige, pok-
ken kregen: en met hetzelfde voor-

deel zyn zy ook naderhand in het ge-

heele zweedsche ryk gebruikt; en hy
heeft niet befpeurd, dat zy, naar be-

hooren ingenomen, in hare werking
zouden gemist hebben [qq]: — maar ik

wel! en ben zelfs ooggetuige ger

weest, hoe zeker fludent in de rechten,

met wien ik geftudeerd en aan eene en
de-

[qq] Ziekten der kinderen : Nederd, vert.^ng. 2S2,
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dezelfde tafel gegeten heb, ten uiter-

fte bevreesd voor de pokken, deze
pillen langdurig, en zeernaauwkeurig,
gebruikt; endaarby eene allergeregeld-

fte levenswys in acht genomen heb-

bende: niettemin door de kinderpokjes

200 hevig is aangetast, dat hy eerder

naar een monfter , dan naar een'mensch
geleek; en eindelyk daaraan ftierf: heb-
bende ik zelf zyn lyk naar het graf

verzeld. Deze zoohooggeroemde pil-

len worden op deze wyze toebereidt:

^ CakmeL rit. ppt ,gr. 1 2.

Campbor, — 8.

Extr.aloes — 12.

Gum.guajac. •— 16.

m.f. pil. gr. 2.fol. argenuobd.

Hy Iaat tweemalen in de week, des
avonds, een kind van twee jaren 3.-

van drie jaren 4.- van vyf jaren 6.- doch
al is het kind boven de acht jaren niet

meerdanj. pillen innemen:— is de gift

niet genoeg, om twee of vier buik-

ontlastingen te verwekken , dan voegt
hy, by iedere gift, een of twee greinen

harst van jalappe, eerst zorgvuldig mee
amandelen gewreven : en hy wil , dat

men weinig vleeschmoete eten, zoute
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Ipyzen vermyden , en ook de lucht op
de purgeerdsigtn.

De vermaarde Engelfche geneesheer
LOBB dacht in den aethiops tnineralis

(zynde eene fchielyke vereeniging van
zwavel, door zacht vuur vloeibaar ge-

maakt, met levendige kwik) een mid-
del gevonden te hebben , het gene
vermogend was, om zoowel de na-

tuur van het pokgif te veranderen,
als om hetzelve, wanneer het reeds
door het bloed verfpreidt was, zoo-
danig te verdunnen, dat het niet in

de huid zoude behoeven te rug te

blyven , en pokken verwekken , maar ge-

makkelyk zoude kunnen uitwafemen:
hy gaf het tweemalen 's daags tot eene
halve drachme-, en voegde daarby wat
zwavel, enfomtyds de myrrhe j campher,

en eenige andere geneesmiddelen :
—

hy is ook van anderen hierin naarge-

volgd. Eenigen mcenen van de d«-
nabaris (zynde de aethiops mineralis

door een llerk vuur in een befloten vat

opgeheven) dezelfde uitwerking on-
dervonden te hebben: en zelfs heb-
ben fommigen in het kwik zoo een

groot vertrouwen gefield, datzy door
het
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het by zich dragen van levendige

kwik zich voor de pokken zochten

te bewaren. Dan de proeven, die

men in het jaar 1733, te edinburg
met de bovengemelde kwikbereidin-

gen genomen heeft, waren mindei:

gunftig: en men fchynt zelfs tegen-

woordig onder ons nog geen groot ver-

trouwen daarin te ftellen. Maar be-

halve deze bereidingen uit het ypw-
glas en kwik , zyn 'er ook nog veff

fcheidene andere zaken, welken men
als een tegengif tegen de pokfmet heeft

aangeprezen. De Heer berkley, Bis-

Jcbop van ierland, fchryft aan het
teerwater het vermogen toe, dat het
de menfchen voor de pokken bevry-
de; of ten minfte dezelven goedaar-
diger make. Voor eenige jaren

heerschten in het kerfpel Laengtho-

ra , drie mylen van upsala , zulke
doodelyke pokken, dat naauwlyks
één eenig kind, daardoor aangetast,

in 't leven bleef : doch zoodra men,
op raad van den Heer rosen van
ROSENSTEiN [rr] , den kinderen, zoo-
wel vóór als ïn de ziekte, teer-

water

[rr] meergemelck Verhandeling : hiadz* %^i*>
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water liet drinken, werden zy zoo
goedaardig, dat naauwlyks één eenig

kind daarvan ftierf. Ook heeft men,
zoowel in engeland ais in schot-
land, van dit onkostbare middel eene
2:eer goede uitwerking ondervonden:
en dat het eene ontbindende en ver-

derftegengaande kracht bezitte , word
byna algemeen toegellemd* Men be-
reidt het, uit twee deelen water, en
één deel goede teer: welken zorg-
vuldig drie of vier minuten lang met
een' lepel oïfpadel omgeroerd worden

:

als het vat acht- en- veertig uren lang
flil geftaan heeft, en de teer gezon-
ken is, giet men het klare water af-

en bewaart het in flesfchen tot gebruik:
zynde de gift 's morgens en 's avonds,
naar verfcheidenheid der jaren, een
grooter of kleiner wynglas vol. mur-
BAY [ss] wil: dat men behalve door
teerwater, ook door waterfcheerling^

met teer tot pillen gemaakt, de pok-
ziekte gemakkelyker kan maken: en
nog meer roemt hy de hiervoren be-
fchrevene pillen ; fchoon hy die on-
vermogend houdt om de pokken te

kunnen voorkomen.
De

l^ss'] Nov, act* erudit. 17^1* pag. 404.
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Decampber, 2.oowél Blshct fpiesglas

i

heeft RHAZES reeds tegen de kin-

derpokjes aangeprezen : en dat zy hec
vermogen bezit om de pokken af te

weren, meent rosen van rosensteim
klaar hieruit te blyken, dat de pok-
etter, als men dezelve met campher
en pomade vermengt, niet befmet;
daar men, de ^^/wp^^r weglatende, de
pokken inenten kan, als men deze
zalf in de huid op de eene of andere
plaats zeer fterk inwryft. Wat hiervan
zy heb ik nog nooit beproefd : maar , dac
zy in ftaat is om fommige fcherptens
te temmen, leert ons de wonderbare
kracht, die zy bezit, om het kwylver-
wekkende vermogen van 't kwikzilver
te benemen, zonder krenking van zyne
ontbindende geneeskracht :-— by ypöö/J-

fcbe vliegpleisters gevoegd, komt zy
eene moeilyke druppelpis voor, zon-^

der de blaartrekking te beletten: —
en met betrekking tot de pokfmet,
heb ik zelf meer dan eens waar-
genomen, dat een linnen lapje, met
campher beftreken, en voor de oogen
gehangen, zeer goed was om de
oogen voor pokken te bevryden: zelfs

- fommigen leggen tot dat einde zooda-
JCF. jDREL. E« XïXg
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nig een lapje op den neus , indachtig aan
het fpreekwoord, die zyn'' neusfcbendt j

Jchendt zyn aangezicht! In Norrland is

men gewoon de kinderen wat muskus
om te hangen , en men gelooft dus de
kinderpokjes, wanneer die in zwang
gaan, te kunnen voorkomen, lin-
NAEUs verzekert, op deze wys, zyne
kinderen voor de pokziekte bewaard
te hebben, wanneer in Upfala zeer
kwaadaardige pokken heerschten: —
doch de manier, waarop de chine-
SÉN de kinderpokjes inenten, fchynt
hiertegen te ftryden : zy winden een''

grein muskus, met twee grooteofvier
kleine pokroven, in wat boomwol;
en fteken het in den neus. De Heer
F. c. MEDICUS, een beroemd genees-
heer te MANHEiM, heeft vóór eenigen
tyd den koortsbast voorgefteld, als

een middel om de kinderpokjes geheel
uit te roeijen; en dit met een' zeer
gelukkigen uitflag beproefd. Eenigen
hebben den koortsbast by fommigen
der bovengemelde kwikbereidingen,
om dat ^Y dikwyls al te veel ont-

binden , willen voegen. De Hoog-
leeraar A. MONRO, fchoon hy het voor
pnmogelyk hield, om de pokziekte ge-

^ t heel
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heel en al uit te roeijen, en dacht;
dat 'er nog geen waar tegengif tegen
de pokfmet was uitgedacht, geeft

echter het volgende geval op, waar-
uit hem toefchynt, dat de jenever-

boom eene kracht bezit, welke hief

eenige aanmerking verdient. '' Eene
), juffrouw, bemerkende dat de pok-

^, jes in hare buurt regeerden y liet ha-

„ re kinderen dagelyks baden in een
„ bad, gemaakt met jeneverhout; en
>> brandde hetzelve in haar vertrek.

,^ Al hare acht of negen kinderen

,, werden voor de pokjes bewaard:
« en geen éénderzelven, fchoon zich

„ aan de befmetting blootftellende,

,, heeft ooit deze ziekte ondergaan^

„ Ook heeft men in schotland opf

^y gemerkt, dat die plaatfen, alwaar

^, de jeneverboomen groeijen, voor

,^ de pokjes zyn bewaard geble-

„ ven [//]." De freiburgsche Hoog-
leeraar D. VAN MEDERER ftelt, dat
de kalkloog alle flym verdelgt, ook
liet adderenvergif in zyne beftand-

dcelen, en het daardoor werkeloos
maakt; en dat dit zelfde ook gefchiedc

Ëe 2 mee

Xtt\ Zie Geneesk. bibl, ///. Ded^ 4. /?. ht. 742*
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met het hondsgif, en met alle vergif-

ten, die door befmetting aanfteken:

met het venusgiï en de pokfmet heeft hy
het beproefd; en bevonden, dat zy
iiiet meer werken, wanneer men de
plaats der inenting met kalkloog
uitwascht: — en dat het eerstgemelde
op zyne plaats daardoor werkloos ge-

maakt worde, hebben fordyce en wa-
ren reeds vóór hem bewezen , en hy
ontelbare malen ondervonden : — ook
gelooft hy vast, dat het tegen de pest-

befmetting het zekerde middel zy. De
bereiding van deze kalkloog geeft hy
dus op: giet ééne maat fcherpe loog op
één pond ongebluschten kalk: laat het

vierentwintig uren op eene warme
plaats trekken: roer het dikwyls met
een'houten fpadel om: en giet vervol-

gens het klare vocht af tot gebruik.

Die uitvoeriger bericht over alle die

gewaande tegengiften verlangen, le-

zen de verhandeling van den zeer kun-
digen geneesheer j. van den bosch
luü] over de voorbehoeding der kin-

der-

[uu"] ZynEd. erven hebben door circulaire brie-

ven [gedngteekend uit Rotterdam den 7. December

1789.J doen bekend maken, dat het gewicht der

out-
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derpokjes: — terwyl ik geen één daar-

van meer zal opnoemen, naardien ik

vastftelle, dat tot nog toe geen
één waar tegengif tegen de pok-

fmet bekend is» Mogelyk word het

ras ontdekt; of door ons nagedacht
eerst uitgevonden ! Het bloote geval

zal het mogelyk openbaar maken ; en
de ontdekking cjfaarvan zal misfchien.

den eenvoudigften te beurt vallen

!

Hoe anders leeren de wilde indianen,
die de bosfchen bewonen, en genoeg-
faam geen redenlicht gebruiken, de
edelfte geneesmiddelen en krachtig-

fte tegengiften kennen? Want, zoo-
lang wy den aard en de wys van
werken der pokfmet niet weten, kan
ook de reden ons in het uitvinden van

Ec 3 een

ontdekking van eene verbeterde geneesvvys der kin-

derpokjes , door wylen ZynEd. , na een' onvermoei-

den arbeid van byna 2$, jaren, uitgevonden, en

door meer dan vyfhonderd proeven met den meest-

gewenschten uitflag bevestigd, hen heeft doen befliii-

ten , om eene laatfte poging aan te wenden , ten einde

deze heilzame en gewichtige ontdekking voor het

menschdom niet nutteloos en verborgen blyve. —
Zy zullen hun ontwerp en uitnoodigiirg, om daar-

toe by wyze van inteekening mede te werken , aan

het j>ublik door de nieuwspapicren nadsr beleend

maken.
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een tegengif niet voorlichten. Alleen
^oude men hierin, door proefnemin-
gen by het dOen der inentingen, in-

zonderheid op gevonnisde perfoonen,
fomtyds groote vorderingen kunnen
maken: wanneer men een' tyd lang
vooraf, eer men de inenting in 't

'werk ftelde, aan zoo iemand verfchei-

dene foorten van middelen ingaf; en
^elfs de eenvoudigfte zaken, waarin
dikwyls de grootfle kracht ontdekt
word, niet onbeproefd liet. Wie toch
^oude in de fmker zoeken, dat zy,
'bytyds ingenomen , een onfeilbaar te-

gengif is tegen de zoo vergiftige py-
len der indianen? Zoo ook werd
certyds de beet der Jcorpioenen voor
doodelyk gehouden: maar nu, wan^
fieer men de Jcorpioenen aan ftuk

iloot, of derzelver olie (j)p de wonden
legt, genezen de gewonden, en bly-

ven van dit gif bevrydt. Ook zoude
men bovendien de poketter, eer men
daarmede inentte, niet alleen met
campher ^ of met de katkloog van me*
PERER, maar met verfcheide andere
2aken eerst vermengen kunnen; en
^00 beproeven, of zy ook door eenig

bymengfei krachteloos gemaakt kondq
WOft



OVER DE KINDERP0KJE5. 439

worden:— immers defcbeikunde temt
door zwavel het fterkfte gif, het
rottenkruid zelve niet uitgezonderd.
Dan , offchoon op deze , of wel op
eene andere toevallige wyze, den een'

of anderen tyd een tegengif tegen
de pokfmet, zoowel als tegen de
vetiusünGt, welker aard men even min
kent, ontdekt mocht worden : zoo is

en blyft 'er echter nog altoos deze
groote zwarigheid over , dat namenlyk
net pokgif zich in onze lichamen
niet eer ontdekt, voor en aleer het
reeds door de vloeibare en vaste dee-
len verfpreidtis, en de toevallen der
ziekte zelve reeds te voorfchyn ko-
men : het gene by de ingeente pokken
gemeenlyk eerst op den zevenden of
achtftendag, en by de natuurlyken nog
iets later, voorvalt : en dan is men zelfs

nog niet zeker, dat het kinderpokjes
zyn , voor dat het tweede tydperk der
ziekte begint, welker verdere voort-

gang dus dan alleen maar gefteuit kan
worden.

Daar men nu tot nog toe niets heeft

l ikunnen uitdenken, het gene in ftaat

is, om de pokfmet geheel en al uit te

joeijin: zien wy dan, Qfmen zoudQ kun-'

E e 4 mti
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tien beletten, dat zy van elders naar ons

ti^orde overgevoerd? De Heer m. paulet
meent, dat — daar de kinderpokjes

,

even 200 min als de pest, melaatsch-

heid, en eenige andere befmettelyke

ziekten , aan ons land eigen zyn , maar
alleen door befmetting uit andere lan-

den zyn aangebracht; en men ech-

ter die ziekten door goede voorzor-

gen uit onze landen geweerd heeft , en
nog dagelyks belet daarin te komen :

-

men ook even zoo gemakkelyk de
kinderpokjes zoude kunnen uitroeijen ,

en uit onze landpalen weren. Hy
heeft zelfs eene onderrichting voor het

clgemeen, nopens deszelfs allergroot/Ie

belang ; of kunst om zich voor de kinder-

ziekte te beveiligen: tot dat einde in

het licht gegeven. Eene verhandeling

,

die wel verdient gelezen te worden,
en vele goede, dochmyn's bedunkens
geene tot dit oogmerk genoegfame,
maatregelen bevat: en die geheel ge-

f

[rondt is op deze verkeerde grondftel-

ing, dat de pok/met zich overal, behal*

ve in de lucht, vestige! eene ftelling,

die geene byzondere wederlegging be-

hoeft, maar als geheel ftrycSg tegen

ide grondwaarheden, waarop mync
ver-
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verhandeling gebouwd is, ten eenen-
male vervalt. Hoe toch2:al men, vol-

gens dit ftelfel, den ongemeen fnellen

voortgang van fommige befmetfelen
verklaren ? Zonder van de kwaadaar-
dige keelziekte in alkmaar; van de-

zweetkoorts in Engeland ; of van de
algemeene zinkingskoorts in europa ,

te fpreken: bepaal ik my alleen by
het pokgif, dat in het jaar 171 3.

door het wasfchen van befmet linnen,
^oo eene algemeene befmetting aan
KAAP DE goede HOOP aanbracht, dat
niet alleen de burgers, maar zelfs ook
de HOTTENTOTTEN, befmet raakten!

Hoe kwam die fmet, zonder dat de
lucht haar voermiddel ware, zoo fchic-

lyk aan allerhande zaken vastgehecht,
dat de burgers, genoegfaam allen, die

niet achter de bergen wegvluchtten , be-
fmet raakten? Maar wat meer is: hoe
konden de hottentotten door aan-
raking befTiet worden, daarzy geheel
afgezonderd van de burgers leven,
en genoegfaam nooit in der burgeren
huizen worden toegelaten? Ook heeft
men weinig nood, dat de fmet aan
hunne kleedcren, die zy behalve een
fchaapsvel piet aanhebben, zal blyvcn

Ee 5 vast:



4^2 S. A. PE MORAAZ, ANTWOORD

vasthangen, en zoo onder hen over-

gevoerd worden. Maar bovendien heb
ik tegen dit gevoelen nog eene beden-
king, die ik hier gaarne wil opge-
v-en. Ik ftemme den Heer paulet toe,

en ik heb het ook genoegfaam be-

toogd, dat dekinderpokjes, even 2;oo

min als de pest , aan ons land eigen

zyn: ook ben ik met hem eens, dat

de maatregelen , die tegen het op
nieuw inkomen der pest, of andere
befmettelyke ziekte, nog dagelyks

genomen worden, nuttig, hoogst-

noodig, en vermogend zyn, om ons,

onder gode5 zegen voor die fmet te

beveiligen: dan, of zy genoegfaam ge*

weest zyn, en gediend hebben, om de
pest, in de zesde en in de veertiende

eeuw, toen zy algemeen in europa
heerschte, te verdryven en uit te roei-

jen? daaraan twyfele ik zeer! alrans

ik kan niet begrypen, wanneer die

maatregelen in de zesde eeuw zoowel
gelukt waren .; waarom men in de veer-

tiende eeuw niet vroegtydigerzich daar-

van bediend hebbe, en toeliet, dat de
pest veertig jaren lang (zooals paulet
^elf erkent) zoo algemeen over eüro-

jAÈicerschie , daiin het jaar isöumeer
dan
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dan dertigduizend menfchen binnen

PARYS alleen daaraan ilierven. Mea
had ter dier tyd wel byna geheel pa-
»YS dienen te verbranden , wilde men
de fmet, die zich overal aan vestigt

^

behalve in de lucht , ten eenenmale uit-

foeijen!

De kinderpokjes hebben myn's be-

dunkens te vele eeuwen geduurd; en
zyn, niet alleen in ons land, maar zelfs

in alle naastburige landen, te alge-

meen verfpreidt: dan dat die maatre-

felen , welken men tegen de üitgewe-
ene pest hedendaags met vtucht ge-

bruikt, genoegfaam en uitvoerelyk zou-
den zyn , om ook de eerden geheel uit

te roeijen. De pestfmet, uit onze en
de naastburige landen geweken , weet
men thans vanwaar te wachten zy:
en alleen hiertegen gebruikt men de
noodige voorzorg, dat niemand die

van daar komt, voet aan land zette,

vóór dat men ten volle verzekerd
is, dat hy onbefmet zy: ja zelfs de
goederen, die van daar worden aange-

bracht, mogen niet binnen komen,
voorenaleer zy op daartoe gefchikte

plaatfen aan de opene lucht zoolang
jer zuivering ^yn blootg^ileld, dac
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7>y van alle befmettingen gereinigd

zyn: en men ftremt hierdoor alleen

eenigszins een' enkelen tak van koop-
handel: — doch hoe zoude men in ons
land, eenige weinige afgelegene plaat-

fen uitgezonderd, zich van zoodanige
•maatregelen tegen de pokfmet, die

reeds eeuwen lang geduurd heeft, en
thans zoo algemeen onder ons , en on-

ze naburen , verfpreidt is , met vrucht

kunnen bedienen ; zonder den koophan-
del geheel te ftremmen, en de maat-

fchappy in wanorde te brengen? Ja, al

was 'er al eens mogelykheid om zulks

uitte voeren: wie kan dan nog de win-

den in hunnen loop fleuiten, dat zy uit

ïiaastburige plaatlen de pokfmet niet

tot ons overvoeren ? — wie kan de be-

fmette wolken ophouden, dat zy niet

op ons nederkomen?— en wie de graf-

lieden bedwingen, dat zy hare bcfmet-

telyke uitvloeifels niet doen uitbarften?

i)an, offchoon ik de zooevengemelde
maatregelen niet voor genoegfaam

•houde, om de pokfmet over het alge-

meen met wortel en tak geheel uit te

roeijen ; zoo keure ik dezelven daar-

om niet af: maar pryze die veeleer ten

fterkfte aan; —? inzonderheid aan hen

,

die
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die afgelegene plaatfen bewonen, en
door zulke voorzorgen lang vry kun-
nen blyven ! Ik heb zelf in myne ver-

handeling de heilzaamfte gevolgen daar-

van, wegens den polder westnieüW-
LAND, in het eiland goedereede gele-

gen, medegedeeld: en het is zeker,

hoe meer men de gemeenfchap met
befmette plaatfen affnydt, hoe beter

men zich tegen deze ziekte beveilige.

Men dient niet alleen de befmette
plaatfen, maar ook de perfoonen,
die van daar komen, te vermydens
ook moet men de goederen , zoo min
mogelyk, vandaar ontbieden; en(zoa
zy al worden aangebracht) in de opene
lucht ontpakken, en ter zuivering eeni-^

gen tyd daaraan blootftellen: ja zelfs

op brieven, die van daar komen, moed
men verdacht zyn. Als men te mar-
SEiLLE brieven uit de levant ontfangt,'

trekt men lederen handfchoenen aan;
en, eer men de brieven leest, berookt
men ze fterk , ofmen fteekt die in azyn

:

en door deze en meer andere voor-
zorgen blyft MARSEiLLE mecnigmalcn
bevrydt van de pest, waaraan zy>
aangezien hare iiaDyheid met de Le-

vant,
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VANT, en den koophandel' daarop

,

dagelyks is blootgefteld.
• Eindelyk ga ik over tot myn laatfte

ftnkl> ; toü ' een onderzoek namenlyk

:

of ^er ook genoegfame maatregelen te he^

denken zyn, om by de eer(ie ontdekking

pan eene befmetting j baren verderen voorts

gang te /ïemten? Men kan dezen wel
•bedenken; niaar niet genoeg ter uitvoer

brengen: ten zy de Hooge Overheid
-door Hire bevelende macht; en eene
foortgelyke voorzorg , als Zy tegen de
pest gebruikt :d ezelven krachtdadig on-
aerfteune. Zonder een algemeen regle-

ment toch , waaraan de ingezetenen van
iedere byzondere ftad of plaats , op de
de eerfte aankomst eendr befmetting,

door hunne Overheid verplicht wor-
deii: ftiptelyk te gehoorzamen, heeft

TïiQn van de beste .maatregelen weinig

of niets te wachten* Om zoodanig

reglement wél in te richten, konde
men de voornaamite geneeskundige

facüheitm eerst raadplegen ; ook door
prysvragen een' ieder daartoe uitnoo-

aigön ; en uit zulk eene verzameling

.door eene kundige hand een welge-

•yormd plan doen opflellen, het wel-
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ke nogrdagelyks door nieuwe verbetfe*'

ringen meer volmaakt konde wordeit
Ik zal my vergenoegen met flechts

eene ruwe fehets te geven , hoe raen

het zoude dienen in te richten. Voor-
eerst zoude men in ieder dorp, ofwyk
van eene ftad, een' bekwamen en eerly-

ken perfoon dienen aan te (lellen , aaa
welken het gantfche beftuur ten dien

opzichte was toebetrouwd ; en die

by voorraad van al het noodige daartoe

voorzien was. Ook zoude boveridiea

onder zyne ^//r^^//^ moeten aangefteld

worden een geuoegfaam getal gefchik-

te perfoonen, zoo mannen als vrou*

wen, die reeds gepokt hadden; en hf
derzelver aanftelling zich onder eede
verplichtten, nietalleen om. de zieken

behoorlyk en getrouw op te pasfen,

maar wel byzonder ook;, om alles ftip-

telyk naar te komen, 't gene het regiem

ment , waarvan zy een afdrukfel kry-

gen^ vaahen vordert: ook moeten zjr

verplicht worden, om,^ zoo iémaiaa

maar eenigszins ftcydig daartegen han-
delt, zulks aanftonds , zonder eenig^
oogluikiïig^ ter kennis van den //f»

recteur te brengen. Zoodra nu in een
huisgezin; de eerfte teekeneu van fciï:é'

der-
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derpokjes zich openbaren, moet de
huisvader, zonder eenig tydsverzuim,

op eene geldboete daartegen gefield,

den directeur kennis geven; en deze
aan de Magtflraat : die zulks door eene
openbare afkondiging aan de gantfche

burgerydoet bekendmaken, en verbie-

den , om eenige gemeenfchap , hoe ook
genaamd , met zulk een huisgezin te mo-
gen houden : zoodat zelfs alle nering

of handwerk daarin moet ftil ftaan;

doch waarvoor behoorlyke fchade ver-

goeding dient te gefchieden, zoowel
als voor de kleederen en goederen

,

•die na het eindigen der ziekte allen ver-

brandt of begraven moeten worden :
—

vervolgens moet de directeur ten fpoe-

digfte naar zoo een huis zich begeven

;

daar op ailes naauwkeurig acht nemen;
en orde Hellen , dat hetzelve aanftonds

van buiten tot een's ieders waarlchuwing
niet een zichtbaar teeken gemerkt
word : en aan het huisgezin van bin-

nen (lelt hy een gedrukt reglement ter

'hand, waarin zy ten ftrengfte verbo-

den worden, dat niemand hoege-

naamd, zelfs geen hond, noch kat, of

eenig huisdier, over den dorpel van

bet ziekenvertrek mag komen. Wantin
my-
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myne Verhandeling heb ik getoond

;

hoe men alleen daardoor, zonder dert

lyder aan te raken ^ befmet kan worden|
en iedefe ademhaling in zoo eenebe-
fmette lucht is, volgens camper, eene
nieuwe befmetting* Ik beken, dat heC
voor de naastbeftaanden wel eenigs-

zins hard zal vallen , om zich van den ly^

der te moeten verwyderen : doch , ver-

gelykt men hiermede de voorzorgen^
die men tegen de pest gewoon is te ge-
bruiken, dan zyn deze maatregelen
nog veel zachter: — bovendien,
hoe meenig rechtgeaard vader ziec

met genoegen zynen kloekmoedigen
zoon ter redding van het Vaderland
te velde trekken ? Zal het dan voor
iemand nog niet veel aangenamer
vooruitzicht zyn, juist zyn kroost,
terwyl het onder zyn eigen huisdafe

blyft , en van alles wel verzorgd word ,

te mogen befchouwen^ als de eenig-
fte befchermer zynef medeburgeren
tegen eene verwoestende plaag, veel
erger dan het oorlogszwaard? Maar
bovendien zoude men ook nog eeni-

ge verzachting aan deze maatrege-
len kunnen toebrengen , door toe te

ftaan , dat één der naastbeftaanden ,be-
4F. DEU. Ff ne-



4^ S# Ai DE M0RAA2, ANTWOORD

ijevens één* of twee beëedigde oppas-
fers, denlyder mochten bedienen: mits

200 iemand gepokt had; en plechtig

2:ich verbond , om alles even lüptelyk
te zullen doen en naarkomen , als zy

,

die onder eede daartoe verplicht zyn.
Voorts laat de directeur één' of meer
der aangeftelde oppasfers derwaards
komen: na dat zy alvorens hunne ge-

r|ngfte, doch reine, en zoo weinig mo-*i

gelyk wollen, kleederen hebben aan*>

getrokken: en geeft dan aan ieder^

hunner eene linnen kiel of overkleed:

hetwelke zy altoos aan moeten heb-
ben, als zy in hetziekvertrek zyn; en
moeten uittrekken, wanneer zy daar-

uit gaan : — ook zorgt hy , dat bui-

ten het ziekvertrek altoos een ruime
overrok, van gewascht linnen \vv\ ge-

maakt , voorzichzelve, den geneesheer,
en

\yv] Soortgelyk kked van gewascht linnen, clat

tot op de ïuelen liing, plagen oudtyds de genees-

heeren te rome in pesttyden aan te trekken : niet

7.00 zeer, om daardoor de overvocring van de fmet-^

voor te komen, als wel uit vrees, om zeiven be-

Iniette raken: — want zy hadden bovendien eenmoip-
-aangezicht met glazen oogen, en een' grooten neus,

voor 't wezen ; welke neus met riekende dingen was
opgevuld: — nog hadden zy-een' koddigen hoed op
het hoofd , en eene witte roede in de hand. Zie TH»

fARïHOHNüS Hift* atiat, et med* Cent, F*



en wondheeler, gereed hangt, die ge-J

fchiktis, om ovet hunne kleederenaait
te trekken, als zy den lyder bezoe*
ken ; en dien zy , buiten het ziekvertrek>

wederom uittrekken, en op dezelfdö^

plaats weghangen :— ook moet daar tef
plaats , buiten het vertrek , eenekom me€
fchoon water altoos gereed (laan, op-
dat zy, die den zieken bezocht of aan-

geraakthebben, hunne handen zoudea
kunnen wasfchen eii reinigen» Ver*
volgens zoo by deti lyder komende^
fpeurt hy naar, vanwaar de ziekte oor-
fpronglyk is :— dit al of niet ontdekken-»
de, geeft hy daarvan kennis aan d^n
Magiftraaf, welke dan ook dienvol*

gende de noodige maatregelen in het
werk ftelt. Hy onderzoekt alverder

,^

of het vertrek, waarin de zieke ligt,

daartoe wel gefchikt zy? Zoo niet!

dan kiest hy een ander uit, hetwelke,
niet aan de ftraat uitkomt , en waaria
men vuur kan ftokenj en laat den ly*

der met zyn bed en toebehooren daar-

in overbrengen t doch zulks mag niec

gefchieden , als de ziekte reeds te ver*

re gevorderd, en de ettering reeds be-
gonnen is: want van dien tyd af, tofi

dat alle roven zyn afgevallen ^ is he;

Ff a ovet-
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overerven van de fmet het meest te

vreezen. ,, Uit de lucht te oordee-

,, len, zegt CAMPER [ww'], zoude men
y? zeggen, dat de pokken niet befmet-

iten, dan wanneer de etterkoorts

^y plaats heeft; vooral in de kwade
^ Iborten : om dat alsdan de ftank on-

^y draaglyk is, en zeer befmettend

py fchynt te zyn. Misfchien is de ziek*

9y te befmettelyk van den dag der uit-

a, bottingskoorts af; misfchien al eer-

yy der! want de adem riekt, byfommi-
yy gen, reeds op den zevenden dag, of-

a, ichoon de koorts eerst den negen-

9j den dag na de inenting te voorfchyn

yy komt '" Het zy nu de lyder in zyn
vertrek blyft, of in een ander word
overgebracht, men brengt uit zoo eene
kamer alle onnoodige meubilen , waar-
aan de pokfmet zich zoude kunnen ves-

tigen: en men laat, of brengt, al-

leen daarin , al wat men volftrekt noo-
dig heett,en van weinig waardyis: om
dat ai het gene daarin is niet wederom
daaruit mag, dan om (na het eindigen der
ziekte) verbrandt of begraven te wor-
den. Men brengt daarin een gering

bed

[ww] meergemelde VerhaödellDg: bladz* 50.
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bed metdeszelfs toebehooren, of een*

linnen zak met tarw of haverkaf ge-

vuld, voor de oppasfers, om op te fla-^

{)en: naardien zy, zoo weinig moge-
yk is, uit het vertrek, en in het ge-
heel niet buiten *t huis , mogen komen :

-

ook brengt men daarin een' linnen zak,
waarin men van tyd tot tyd al het vui-

lelinnen en de kleederen vandenlyder
fteekt, en dicht toegebonden bewaart:

want om, op raad van den Heer pau-
let, het zelve in zeepfop uit te was-
fchen , zoude allergevaarly ks t zyn om de
befmetting te verfpreiden. Men her-

denke hier, wat ik in myne Verhan-
deling over de fchadelyke uitwafemin*
gen van het befmette zeepfop gezegd
heb! Nog doet men, in dienzelfden

zak, by vervolg alle de pokroven, die

wegens hare befmettingskracht aller-

naauwkeurigst dienen te worden byeen
verzameld. Voorts moet, al wat de ly-

der noodig heeft, zoo hy het zelf niet

bekostigen kan, hem door den directeur

verzorgd worden. De oppasfers moe-
ten zorgdragen, dat niets van het gene
in het vertrek komt, wederom daaruit-

ga, zelfs geen fpys die overfchiet: —
ook moeten zy de borden, v/aar-

Ffs -^^^--- v&n
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van gegeten is, binnen de kamer afwas*
fchen; en even daar buiten in een' em-
mer met koud water zetten: vooral mag
niets, het gene de lyJer heeft aange-
yaaktjiiaar buiten gebracht wordcn:zeifs
geen boek, waarin hy gelezen, of geen
brief, welken hy gefchreven heeft : en
ook even zoo min eenig wollen of lin-

nengoed, waaraan de patiënt ^ een meis*
je zynde, terwyl zy nog eenige roven
had, genaaid heeft. Dit alles moet, na
dat de ziekte geheel ten einde is geloo»
pen, verbrandt of begraven worden.
Ook moeten zy vooral het ziekvertrek

rein en zuiver houden: en het daartoe

met azyn en limoenfap befprengen; azyn
doen uitdampen , of op een' gloeijenden
3cei(leen uitftorten ^ y^/p^/^r of buskruid
in branddeken: ookis d^vookv^iucam-
i>her,Jeneverhont en é^esfen , en foortgely-

jcen, niet alleen zeer verderftegenilaan-»

de , maar nog bovendien als een tegen*
gif tegen de pokfmet door velen hoog
geroemd. Ook moet men, zoo het jaar-

. getyde dit maar eenigszins toelaat, vu*
Ten floken , liefst van fteenkolen , aan
welkqr uitwafemingen fommigen tegen
d^ pestfmet, en pofmann [xx} tegen

de
t^] M<fi?. r«tm. fmu Tqm, IL fag^ 2^6»
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defmet dei- bluskoortfen, den 'roóden-

loop, en andere aanftekende ziekten',

200 een byzonder vermogen toefchry^

ven. Men wil zelfs , dat de fmits in én-
geland, door het ftoken van fteenko-

len, van de daar heerfchende zweet-
koorts zyn vrygebleven. Wat hiervan
ookzy, de dagelykfche ondervinding
leert, dat zy der gezondheid altans niet

benadeelen. Alleen moet men nog,
wanneer men vuur ftookt, in acht ne-

'men, dat de naaste buren hunne fchoor-
fteenen dienen dicht te leggen, of ook
wel vuren daarin te ftoken, om rede-
nen , die ik hierna zal melden. Einde-
lyk moeten zy, door het openzetten
van venfters, die daarom liefst op eene
-achterplaats moeten uitkomen, eenige
malen daags verfche lucht in het ziek-

vertrek binnenlaten: waardoor de ly-

,der,als het voorzichtig, zonder dat hy
tocht vatte, gefchiedt, in het minfte
iiiet benadeeld, maar wel ongemeen
verfrischt, zal worden: naardien de
Jirisfche lucht het beste middel is, om de
ïioofdpyn, duizeligheid, of wel be-

naauwdheid, uit de koorts ontftaandc,
te verdryven :— immers is thans de ou-

de ge\y^oonte, om d^ lyders in het war-

Ff4 mfe



'456 S. A. CE MORAAZ, ANTWOORD

tne bed te brocijen , onder het gewicht
van dekens als te doen bezwyken, en
door eenen befmetten dampkring byna
te laten fmoren, ledert de inenting ge-

jioegfaam geheel geweken: want, vol-

gens de tegenwoordige manier, worden
de ingcênten niet alleen niet gebroeid;
maar veeleer aan de koudfte lucht

blootgefteld: naardien men oordeelt,
dat hoe men minder broeit, hoe men
weiniger pokpuisten krygt: •*- waarom
GATTi wil, doch door camper word
tegengefproken , dat indien men twee,
die even gezond en van dezelfde ge-

fleldheid zyn , met dezelfde pokftof in-

entte; menden eenen flcchtsééne,den
anderen wel duizend, ja ^elfs famen*
vloeijenden, zoude kunnen doen kry^

gen: door namenlyk dezen fterk te

roeijen ; en den anderen aan de lucht

bloot te ftellen. gakdane [yy] zegt,

dat de suttonianen nooit hunne ly-

ders in kamers fluiten; dat zy hun nooit
vergunnen tot het vuur te naderen, zoo
jnin in den winter als in den zomer;
maar 4at zy h^n pnophoudelyk bloot-

.fe] Het geheim der suttonianen ontdekt e^z,,

mliQifrmiQh v^ru in 's «ac* 177^* bladz. 25. ett «7^
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ftellen aan de indrukfelen van den
dampkring: vé\ verzekerd zynde, dat

zy, door deze handelwys, hen bevry^

den van de hevigheid der toevallen

van de koorts in het eerlle tydperk,
en van de faamvloeijing der uitbotting,

welke daarvan een gevolg is: en een
weinig verder zegt hy , dat de handel-
wys van worlok niet anders geweest
is, als hy de kinderen, die na allen

fchyn verloren waren, van voor de
poorten des doods heeft weggerukt.

yy Tevergeefs zoude hy zyn onfeilbaar

yy middel gegeven hebben; vruchte-

5j loos zoude hy de kunst van zyn'

yj fchoonzoon sutton tot hulp hebben
yy genomen ! worL' k haastede zich

yy in een flecht rytuig de zieken te chA-
yy BONNE te brengen, dat is te zeggen
yy bloot gefield aan alle winden: daar,

^y in een veel grooter genot, deed hy,

w hun eene verfche lucht inademen:
,, op een oogenbük werd de opzieding

yy van het bloed gematigd, door dein-
,^ ademing van deze hoofdftof: en
,, de beide oppervlaktens van het li-

yy cHaam vonden, in deze doorblazing,

yy een plaatfelyk middel, dat den gloed

^ der puisten verkoelde; de roos iu

£^5 vb*S
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r^y hare tusfchenwydtens ftilde j en de be-
-35, <iervii)g der vociiten matigde : de ver-

^> ^ettering der puisten werd daardoor
f^ lichter; de opdrooging veel fpoedi-

,9x ger; en het leven van den zieken ze-

^^ kerder\ camper Izz] daartegen is

voor de gematigdheid : en ik ben het
in dien opzichte met hem beter eens.

jHy wil, dat een boer , aan de koude
lucht gewoon, ingeënt zynde, de lucht

naar zyne gewoonte geniete : — maar
eeneteedere juffrouw, gewoon in eene
warme kamer op eene goede (loof te

2;itten, aan het ilraiid by de Noordzee
'te brengen, in het hartje van den win-

ter, houdt hy voor zeer buitenfporig

!

Dit nu zooevengemelde zuiveren en
luchten van het ziekvertrek, dient voor-

al te gefchieden op dien vastgeftelden

,tydy waarop de geneesheer verwacht
word, welke (buiten noodzaak) den ly-

<2er niet te dikwyls moet komen be-
zoeken, en nooit zonder den daartoe
gefchikten , in het voorportaal hangen-
tlen-, överrok: ook moet hy den lyder
lËOO rnin mogelyk aanraken : zelfs het
^IsvOelen, wanneer de overige ver-

I^^olgnv fchyBh:

•fi^^] Hieergemelde Verhandeling : bladz^ 104.
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fchynfelen hem den ftaat der ziekte

^enoegfaam kenbaar maken, kan hy
vermyden; inzonderheid, wanneer de
pokken in rype zweer ,of gekorst (taan^^

Opdat, door het indringen van de pok*
fmet in de toppen zyner vingeren, de
ziekte niet worde voortgeplant, hoe
zeer hy ook in het voorportaal zyne
handen moge gewasfchen en gereinigd,

hebben Indien de kalkloog van ms*-

DERER , of iets anders, beproefd bevon^
den werd, om de poketter krachten
loos te maken : dan zoude het met on-
dienftig zyn, de vingers, waarmede
de lyder was aangeraakt, daarin te
ïleken , en vervolgens af te wasfchen^
De wondheeler moet , by den patiëntko-
.mende, gelyke voorzorg als de genees-
heer gebruiken : en , zoo hy eene ader
moet openen , of een clyfieer zetten.^

moet hy vooral zorg dragen , dat hy
zoo een befmet lancet , of pypje , by
geen^ ander' gebruike, en daardoor de
pefmetting voortplante, rti-ie:

Als nu de patiënt eindelyk geheel
herfteld is , en alle roven tot ééne toezya
afgevallen: moet zyn gantfche lichaam
met doeken, in een warm afkookfei

san jeneverhout, of besfen, gedoopt^

fcbooa
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fchoon afgewasfchen, en gereinigd

worden: en men trekt hem dan alte-

maallchoon linnen en zuivere kleederen

aan. Zoo ras dit gefchiedt is , krygt hy
van den directeur verlof, om zyn ziek-

vertrek te mogen verlaten : doch tege-

lyk last, om zich nog een' zekeren tyd

binnen's huis te moeten houden. Hoe-
lang nu iemand , na dat hy van deze
kiekte geheel herfteld is, nog de be-

fmetfelen van zich uitgeeft, en aan an-

deren, die daarvoor vatbaar zyn, kan
mededeelen, durft van swieten niet

bepalen* In de Keizerlyke kweek-
fchool (collegium theresijnum) zegthy

,

is men gewoon zes weken, van het

begin der ziekte afgerekend, daarvoor

te ftellcn: doch een edelmoedig jon--

geling, daarin de pokken krygende^
en overtuigd, dat die tyd te eng be-

paald was, heeft vrywillig de eenzaam-
heid drie maanden lang verkozen, om
dus zyne medgezellen voor deze
wreede ziekte te bewaren: en hy be*

Cnette dus niemand.
Eindelyk begint men het ziekver-

trek, nadat de lyder daaruit gegaan

is, van alle befmetfelen te reinigen: en

men verzamelt ten dien einde zod
jiaauw*
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naauwkeurig mogelyk alle pokroven tot

ééne toe: — eene enkele pokrovetoch
is in ftaat de befmetting voort te plan-

ten. Deze roven nu doet men in den
zak by het vuil linnen, en men pakt
dien, met dekleederen van den lyder,
als allermeest befmettelyk, in den
overrok van gewascht linnen afzonder-

lykbyeen: ditpak dan, met de bedden,
zoowel daar de oppasfers als de zieke
op gelegen hebben, en voorts al, wac
door den zieken is aangeraakt, of zelfs

maar in het ziekvertrek geweest is,

moet altemaal dicht byeen gepakt, en
naar eene afgelegene plaats gebracht
worden ,om aldaar met eenen afwaaijen-

denwind verbrandt, of nog liever diep
onderden grond begraven te worden: -
doch, wanneermen het begraaft, moef
men het alvorens met een goed ge-
deelte ongebluschte kalk,fterk water,of
olie van?;/7r/W,beftrooijen enbefpren*
gen, opdat baatzuchtigen het niet weg-
rooven,of de honden het opgraven en
wegflepen, en dus de befmetting ver^

%reiden. De reden, waarom ik het
begraven boven het verbranden ver-

kies, is alleen deze: dat het nog
piet genoeg beflist is, of door het

yuuf
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vuur de befmetfelen verteerd , dan of
^y daardoor gefcherpt worden ! altans

het verbranden in huis onder den^

fchoorileen keure ik ten eenenmale af:

^n houde ^ulks voor de naaste buren-

voor zeer gevaarlyk : omdat, zoo 'er

al eenseenige , echter niet alle defmet^
door het vuur verteerd word; terwyl
een gedeelte krachtig blyftj met den-

rook opvliegt, door den fchoorfteen-

uittrekt, en fomtyds, zooals morti-
KER omtrent zyne eigen pokfmet heeft
waargenomen, in eenen naastbygele-

genen fchoorileen in- en doortrekken*
de, de kinderpokjes by de buren over-

brengt. De beroemde lobb [aaa] raadt

daarom aan, dat men in de naastbyzyn-
de fchoorfteenen, wanneer zoodanig-

eene verbranding gefchiedt, ook vuur
moete ftoken. Na dat nu , alwat men
maar eenigszins vermoeden kan, dat
befmettelyk zy , is weggebracht, begint
men het vertrek zelve , en inzonder-

heid de beddede , waarin de zieke gele-

gen heeft, te reinigen: -- men fchuurt

én boent eerst alles af met onge-
bluschte kalk, loogwater, of kalkloog-

%aaa} Of the plague: pag. 10*
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water , en vervolgens met fchoon water
afgewasfchen en uitgefpoeld zynde,.

fluit men deuren, venfters, en zelfe

den fchoorfteen van het vertrek dicht:

en men berookt het vyf of zes urea
lang met campber, fpiesglasyhcvglood^
nagelen, en andere fpeceryen; maar
vooral ook met den damp van teer:

waaraan een byzonder vermogen te-

gen de pokfmet, zoowel als tegen an-

dere befmetfelen, word toegefchre-

ven :— ook brandt men falpeter en men
fteekt buskruid aan. Na dat dit alles-

gefchiedt is, zet men deuren en ven*
fters open: en men laat het vertrek

nog verfcheidene dagen luchten : op-
dat, zoo fomtyds nog eenige fmet was^
blyven zitten, dezelve niet opgeflo-

ten worde, en naderhand met ge-
weld uitbarfte: — ftoelen, tafels, èn
^nder huisraad, in de kamer geftaati

hebbende, zet men buiten in de lucht:

opdat, zoo nog eenige fmet daaraa»
vast was blyven hangen, dezelve zich
in den dampkring zoude verfpreiden,
verdund, en krachteloos worden.
Maar zoo het gebeurt, dat de lyder

aan de pokziekte fterft: dan word heC
gevaar, dat de befmetting zich ver-

fprei:
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Ipreidc, veel grooter: en in 200 eert

geval moet men ook omtrent het lyk
ten uiterfte zorgvuldig zyn. Best zal

dan wezen, hetzelve, meta! dekleede-
ren, die het aan heeft, ten fpoedigfte
in eene wél bepikte kist te leggen, die
men zoo dicht mogelyk aanftonds moet
toefluiten, en denaden bepikken: ver-
volgens moet het lyk zeer fpoedig, en
metweinig ftaatfi, ter aarde belleld wor-
den. Best zoude zyn , zoo de oppas-
fers het uit het ziekvertrek op de baar
konden zetten : want zy, die het lyk
wegdragen, ofverzeilen , moeten nietin

huis, veelmin in het ziekvertrek ko-
men: ook mogen 'er onder hen geenen
ssyn , die niet gepokt hebben : — het graf
dient zeer diep , en zooveel mogelyk
afgezonderd te zyn: — het doodkleed,
dat over de kist gelegen heeft, moet
lang gelucht , en vooreerst niet gebruikt
worden. Eindclyk moet men wél
^s^orgdragen , dat het graf (gedurende
menige jaren) niet geopend worde: om-
dat de pokfmet zeer lang, doch hoe
lang weet men niet, hare kracht bcr
houdt; en opgefloren zynde, nader-

hand, wanneer zy eenige opening
yindt, metveel grooter geweld uitbarst,

en
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fen befmet 5^ Men heeft bericht vati

^, CHELWOOD , in het graaffchap somer-

y^ SET, gekregen [bbb'}^ dat de koster al-

,, daar, een grafopenende, daarin ge-

„ vonden had eene eiken kist, die nog
,> 2eer hard en gaaf was: dathy, mei
„ de fpade dezelve opbrekende, eeneii

5^ zeer onaangenamen ftank was ge^,

^ waar geworden : dat men had kun-*'

,, nen naargaan , dat die perfoon , wel*

,^ ke voor dertig jareiï daarin bègraveri

„ was, aan de pokjes was geftorven:

yy dat, vermits de man> welke in dat

5^ graf ftond gelegd te worden > van
„ hoogen aanzien was, daarom ille dei

5^ ingezetenen van die plaats niet al-

„ leen, maar ook zeer velen uit dé
yj naburige dorpen, mede ter begra*

^, fenis waren gegaan: dat korc

y, daarna, eerst veertien perfoorien op
^y eèn' en denzelfden dag, en binnea
yy drie dagen naderhand tot dertig toe^

yy en dus allen ^ o^ twee na, die iil

yy dat dorp de pokjes nog niet had-
iy den gehad , dezelven gekregen had-
yj den ; en dat dndelyk datzelfde lot:

iy was overkomen aan de genen, dieuic

j::r. jjee^. Gg ,, dt

Ihih} Ths Centiem, mdgaz* 1752. l^aJz* 430^
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J, de naburige plaatfen de begraafnis

,^ ook hadden bygewoond".
Ziedaar eene ruwe fchets 1 nog ver-

re van een welgevormd plan: -— maar
genoegfaam^ om te betogen, dat Vr
wel voorzeker voorbehoedende middelen

tegen de afzonderlyke befmetting van eene

flaats te bedenken zyn!

Dus heb ik alles afgehandeld, wat
ik oordeelde tot dit myn onderwerp
tebehooren, onder de zinspreuk

UBI VERO MORBUS ALIQUIS POPU-

LARITER GRASSATUS FUERIT:
r^'ON VICTUS RATIONEM IN CAUS-

SA esse; sed qüod spirando
DÜCIMUS: MANIFESTUM EST.

JFIIPPOCRJTES de Nat.,_

hom.Text, 4. edif» charter,
Tom. IIL pag* 132,

KA-



J[k heb in myne bekroonde prysvér-

handeling wel eenigen der voornaam-
fte middelen, welken als voorbehoe-
dend tegen de kiriderpokjes wordeii
aangeprezen, opgeteld; doch op ver-

re na allen niet: en alleen maar zeer wei-

nigen van die genen > welken^ federtde

tiende eeuw tot nu toe, als zoodanigeii

zyn voorgefteld. Het zoude my ech-

ter niet zeer möeilyk gevallen zyn^
indien het eenig voordeel aanbracht^
om eene zoo talryke lyst daarV'an op te

geven, dat zy een gantsch boekdeel
befloeg :— doch allen , gewaardeerd op
den toetsfteen der reden en ondervin-

ding, zouden eeneflei proef houden:
en men zoude zelfs naauwlyks kunhen
bepalen, welk van hen den voorrang
verdiende; ten iy omtrent dit verfchil^

dat eenigen met , en anderen zonder
j,
ge-

vaar beproefd konden worden : maar
allen zouden daarin overeenkomen ; dat'

zy onvermogend bevonden werden^
öm de kinderpokjes te keer té gaan :

—
§n dit was het, dat ik nog wat nader

Gg 2 hé»
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betogen wilde. Het eenigfte en zekef-
fte, dat tot nog toe tegen deze zoo
verwoestende plaag is uitgedacht, be-
ilaat hierin, dat men deze ziekte zel-

ve in een geneesmiddel verandere en
door inenting mededeele. Deze kunst-

bewerking , hoe hevig en dikwerf ook
beftreden, is van onheugelyke tyden
af in gebruik geweest; houdt fland;

wint veld ; en nadert het toppunt van
hare volkomenheid: vermits men byna
geene Hoven in europa vind, die daar-

van zich niet bedienen; en allen telkens

met dienzelfden gelukkigen uitflag,

dien ik tegenwoordig, onder myne be-

oefening, op nieuws wederom daarvan
ondervinde: zynde de ongefteldheid^

die ik by allen heb waargenomen,
zoo gering, dat men dwaas ofte zeer

door ouderliefde verflingerd moest
^yn , wilde zy eenige vrees baren.

De vooroordeelen , die men nochtans
tegen zoo eene heilzame kunstbewer-
king heeft opgevat, dacht ik, in my-
11en raad aan den landman , wegens dein-

eming der kinderpokjes ia] , allen opge-
teld

[^] Deze myne Verhandeling, in 't jaar 1788. ten

.ivvcedenmale gedrukt by vv. hoi,trop te amstêrpaM »®
en
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teld en wederlegd te hebben. Dan ik

heb federt bemerkt, dat de gevaarlyk-

fte vyand der inenting, omdat hy hei-

melyk is, en haar niet openlyk, maar
van ter zyde aanvalt, zich heeft fchuil

gehouden , en my ontflipt is : — ik be-

doele, dat men dit gezegende middel
verwaarloost wegens een verkeerd ver-

trouwen , 't gene men ftclt op zooge-
naamde voorbehoedmiddelen , of ge-

waande tegengiften, die men zich ver-

beeldt , dat of vooraf, of in het eerfle

tydperk dezer ziekte, ingenomen, ver-

mogend zouden zyn , om de pokfmet
zoodanig te keer te gaan , dat 'er in 't

geheel geene, of ten minfte zeer weini-

ge en goedaartige , pokjes te voorfchyn
komen ; en dienvolgende de inenting on-

nut te maken. — Ik heb in myne
prysverhandeling verfcheidene zooda-
nige middelen, waarop de lichtgeloo-

vigen zulkeen vertrouwen fielden, tot

een ftaaltje opgegeven : zelfs , onder an-

deren , befchreven de zoohoog geroem-
de pillen van den Zweedfchen lyfarts ro-

fEN VAN RQSENSTEiN, die met die van
Gg 3 BEL-

en nu byna iiitverkoclit zynde , zal ik nog uicbrei-.

den : en de derde uitgave ook voor andere llaudcn

,

ditó meer Imndig z\m
,

geichikt maken.
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E

BELLOSTE zeer na overeenkomen.
Wanneer men in myne verhandeling

naarziet den uitftekenden roem, dieri

xooeen ber/oemd lyfarts van deze pillen

laat uitgaan, moetmen zich verwonde-
ren, waarom zy in ons Vaderland,
daar zy meer dan eens beproefd zyn,
niet ditzelfde vermogen vprtoonen : ja

dat, hoe hevig ook de kinderziekte

daarin federt gewoedthebbe, zy echter

geheel in onbruik zyn geraakt! Men
^oude haast moeten denken, dat de
ZWEDEN een gantsch ander lichaams-

geftel, of eene geheel andere pokfmet,
dan wy, by zich omdroegen : zoo niet

HURRAY getuigde, dat naderhand de
inenting ook in zweden zoowel als in

andere ryken, was ingevoerd; en met
eenen allergewenschten uitflag geoe-

fend:— dit immers zoude niet gebeurd
zyn,' zoo deze pillen op den duur
zoo krachtig, als getuigd werd, in het

^WEEDSCHE ryk waren bevonden ge-

worden/ ' Dan hoe gaat het? zooras

word niet het eene voorbehoedmiddel
l^rachtelops bevonden, of men heeft

al aanftpnds wederom voorraad : is

het al niet van nieuwe, dan is het van
oude* voorbehoedmiddelen: die men
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wederom voor nieuwen opdischt :— het

is als ofmen vermaak fchepte, om proe-

ven te nemen , tot hoe verre de licht-

geloovigheid en het blind vertrouwen
van het algemeen zich kunne uitftrek-

ken? ja: wat meer is, het gebeurt dik-

wyls, dat dit blind vertrouwen veel
verder gaat, dan de uitvinder het ge-

leidt wil hebben. Dit ondervindt men
byzonder in deze dagen, v/aarin zeker
bericht wegens eene verbeterde ge-

neeswys der kinderziekte, door den
zeer beroemden geneesheer j. j. van
DEN BOSCH uitgevonden, aan het alge-

meen is bekend gemaakt. Minkundi-.
gen hebben gedacht , fchoon de bericht-

fchryver daarvan niets beloofde, dat

nu eindelyk een voorbehoedmiddel
zoude te voorfchyn komen, dat vei*/

lig en zeker was, en verre alle ande-
ren overtrof, door welks vroegty-]
dig gebruik men deze wreede ziektef

zoude kunnen voorkomen, en dus de>
inenting geheel ontberen. Anderen
daartegen, die meei: doorzicht had-
den, meenden, dat deze middelen ge-

fchikt zouden zyn , om de kinderziekte in

het eerfte tydperk te genezen ^ en dm da

inenting onnut te maken: — dit was hun-
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tie verwachting nog te meer, omdat
de woorden van lobb , die daarop uit-?

komen, aan het hoofd van dit voor-
bericht flonden, en de drangredcnen
van DE HAEN tegen de inenting daarna
nog volgden^ met eene bygevoegde
-noot, dienende niet alleen ter ophel-
dering, maar ook om aan te tponen^
dat de inenting hier en daar, onder an-

derenpok in fbankhyk, in^tjaar 1736,
was verboden geweest: zonder daarby
te melden, diat men federt in frank-
BYK, zoowel als elders, beter verlichè

is geworden : naardien thans in dat ryk
de inenting niet alleen met eenen by
tiitftek gunftigen uitflag alomme geoe-
fend word; maar zelts heeft de tegen-

woordige Koning, hetgroote nut daar-

van aan zich zelve en aan zyne kinde?

ren zoo duidelyk ondervonden heb-
bende, ruim twee jaren geleden, een
bevel gegeven, dat alle jonge lieden,

die beftemd zyn tot pages , of om in

fle miUtoire kweeklchool opgevoedt te

worden, en onder zyne troepen te

dienen
,

" alvorens daarin toegelaten te

worden, zich moeten doen inenten.

Dan al was dit niet gefchiedt, ^oude dan
.|iog Sioodanig pen verbod den verftam
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digen van de inenting moeten affchrik-

ken? Immers niet aizoo! want wildo

men dus verkeerd denken, dan ook
5;oude het niet raadfaam ^yn, de mid^

delen van den uitvinder, hoe heilzaam

zy ook zyn mogen , te gebruiken : naar-

dien zy meestal zyn famengefteld uit

bereidingen van hetypi^jglas, die ook
in de vorige eeuw, in frankryk, door
een edia van het Parlement , 't gene zelfs

honderd jaren lang heeft ftand gehou-
den, zyn verboden geworden :— doch
ik acht die daarom niets te minder.

Dan dit in -tvoorbygaan :— naardien uit

het thans opengelegde geheim zelve

genoegfaam blykt, dat het zoover-
re van daar is, dat de beroemde uit-

vinder zyne middelen ter voorbehoe^»

ding zoude aanpryzen, dat hy zelfs

niet wil, dat men dezelven eerder toe-

4iene, voor dat de pokjes reeds zyn
yitgebot; en oordeelt, wat meer is,

het zeer gevaarlyk, dezelven vroeger
te gebruiken. Ook is het even
verre van daar, dat hy eenig oogmerk
^oude gehad hebben , om de inenting

, te ondermynen, dat hy veeleer zien

I zelve een' grooten voorftander daarvan

i)et09nt: biyksps zyne eigen woorn
'Gg 5 dei^
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den {bladz. 26. $ 37.) "Men moet ver^

jy, baasd ftaan over de gemaakte groote

,1^ vorderingen, welken, in weinige ja-

„ ren, eene zaak van zulk een uitfte^

„ kend nut tot dat toppunt van volko-

,> menheid gebracht hebben, dat 'er

,j> thans naauwlyks menfchen fterven

„ aan eene kunstbewerking , ter voor-

„ koming van grootere onheilen, wel^

^y ken, nog voor weinige jaren, aan

,> één of twee der honderd het leven

,jr kostten". En nog nader toont hy
zyn vertrouwen op deze kunstbewer-
king (bladZn 43.) daar hy zegt: ,>my-

„ ne zes overige kinderen werden
„ door deze ziekte aangetast ! Ik had
„ hen door de inenting niet kunnen
„ beveiligen , doordien rayne geheele

^y familie zich daartegen verklaard

„had". Dan met veel genoegen kan
ik hierby melden, dat dit vooroor-*

deel naderhand by eenigen van hen zoo-

verre geweken is, dat ik zelf in

twee aanzienlyke huisgezinnen van
ZynEd. allernaastbeftaanden, reeds aan

ti-en kinderen deze kunstbewerking

met eenen alkrgev/enschten uitflag

verricht heb* Voeg hierby , dat hy
zyn geheim heeft opengelegd niet al-



leen tot beftuur, om de natuurlykej

maar tevens ook, om de kunftige

kinderpokjes , op eene gemakkelyke
wyze, te behandelen: offchoon ik niet

denk, dat hy op de kunftige pokjes

wil toegepast hebben zyne noot (bladZm

62.) waarin hy zegt : ,> Ik wacht my
>, zorgvuldig in het eerfte tydperk zie-

^y ken uit het bed te nemen: enz." naar-

dien by de inenting eene ftandvastige

ondervinding bewezen heeft, dat de
lyders, wanneer de uitbottingstoe-

vallen zich openbaren, in de opene
lucht moeten uitgaan, al is het zoo
koud, dat zy de koude maar even
kunnen verdragen ; mits men maar zorg
drage, dat zy niet ftil ftaan: want de
gelukkige uitflag dezer ziekte hangt,

door alle de tydperken heen , hiervan

geheel en zoozeer af, dat het aan dit

gemis, en aan eene meerdere broeijing^

voornamelyk is toe te fchryven, dat

kinderen, die nog gebakerd zyn,
deze kunstbewerking veel moeilyker
doorftaan, en gemeenlyk veelmeer
pokjes krygen: doch zyn zy reeds uit-

gebot, en de uitbottingstoevallen ge-

heel geweken, dan ben ik 'er zeer

voor
3^

dat zulke lyders zich in huis
^:''.

'

hou-
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houden; ten %y het weder ongemeen
gunftig, of de lyders al te zeer aan de
buitenlucht gewoon waren.
Dan wederom ter zaak ! — en zienwy

verder , hoe verkeerd en dwaas men
handele , om zyn lichaam te folteren

met zoogenaamde voorbehoedmidde-
len, alvorens de pokfmet daar bin^

nen is? want al eens toegeftemd, dat
'er waarlyk een beproefd tegengif te-

gen het pokgif ware uitgevonden: wat
zoude zulks nog baten, en wat uitwerr

king had men daarvan te wachten,
zoolang een lichaam nog onbefmet
is? Immers daar de pokfmet niet te-

genwoordig is , kan zy ook niet be-

ftreden of t' ondergebracht worden:
en dus zoodanig een lichaam heeft van
zulk een tegengif geen het geringftc

voordeel, maar veeleer groot nadeel,
indien het een krachtigwerkend mid-
del is, t? verwachten. Dat men ech-

ter oudtyds op zoodanige voorbehoed-
middelen zyn vertrouwen ftelde, is

licht te begrypen : naardien men toen
dacht, dat ieder mensch reeds by zy^

ne geboorte de pokllofM medebracht,
en

\h'\ In juyu* raad voor den landman wegens cï«

in-
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en by zich omdroeg: vandaar dat
GLAUBER zich Verbeeldde, dathy door
zyne panacea de pokfmet by de ge-
boorte geheel konde uitdryven; en
dat hy zelfs hierdoor zyne zeven kin-

deren van de hef der kinderziekte

ontheft had. Het is , by nadere ont-
dekking, die hy zelf daarvan ge^
geven heeft, gebleken, dat deze zy-
ne panacea in een vcvhotcvd Julpbur
auratam antimonii beftond: aan het
welke HOFMANN eene gelyke kracht ea
vermogen, als aan den regulus antim(h

nii medicinalis y toefchryft; en waarvaa
hy het groote vermogen, dat glauber:
in het vóórkomen der kinderpokjes inf

zyne kinderen daarvan ondervond,'
omtrent een halve eeuw daarna nog
aanhaalt: waaruit de Heer van den;
B(dscH (die anders niet voor dat oude
gevoelen van eene aangeboren pokftof
is) beflujt, dat het door eene tegen-
ftrydige bevinding, toen ter tyd,;

nog

inenting der kinderpokjes , fpreek ik (b/adz. ai. en
elders) ook van zoo eene aangeborene pokftof: maar
ik laat voorafgaan, dat ik my naar hunne vatbaarheid

wil uitdrukken ; en bedoel alleen daarmede die voor-

gelchiktheid , waarover ik breedvoerig in myne prysver-

handeling gehandeld heb^
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nog niet wederlegd was M. Dan hoe
verkeerd het my ook toefchyne, dat
men eenig tegengif tegen de kinder-
pokjes, aivorién^ iemand befmet is>

toediene; even min kan ik uit eené
vergelyking van de wys> waarop
men andere tegengiften gewoon is toe
te dienen, overeenbrengen : waarom
juist in de kinderpokjes het pokgif
niet aanftonds , zoo ras het binnen
het lichaam is^ door zeker tegengif
(vooral indien het geene zoute of
bytende fcherpheid heeft) beftre-

den moge worden: maar dat men zoo-
lang moete wa.chten^ tot dat dit gif

zyne uitwerking vertöone> en wel tot

dat in het tweede tydperk de pokjes

reeds zyn uitgebot ! Dat dit evenwel ^

en zeker om gewichtige redenen, de
\ratc meening van den meergenoem-
den geneesheer j. j. VAN den bosch
zy , blykt ten klaarfte uit den tyd en de
wys, waarop hy zyne voorfchriften

toedient ; en nog nader uit het twee-
de en vierde theorema practicum, dat

ment

"\c] Proeve over de voorbehoeding der kinderpok-

jes: bMz, 48. w<w/ (d).
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tatnbladz. 57. vindt: alwaar hy de 0^-

timonialia zeer fchadelyk en nadeeli^

oordeelt, vooraleer de eruptie daaif

is : ook wil hy niét , dat men den r^-

gulus antimonii medicinalis eerder toe-

diene: hoe zeer hy aan dit middel
byzonder en alleen het vermogen toe-

fchryft, óm het pokgif te bcflryden

en t' onder te brengen; ja, wat meer
is, om het getal der pokpuisten te

verminderen, en famenvloeijenden in

discreten te veranderen.

Eene allerbelangrykfte ontdekking!
die ieder menschlievend geneesheer
verplicht is te beproeven niet alleen^

maar ook van zyne proefnemingen
getrouw verflag te geven. De geleer-»,

de fchryvers van den Algemeenen kunsU
en letterbode hebben reeds hun week-
blad gunftig hiertoe aangeboden ; ter-

wyl ieder menfchenvriend den besten
uitflag daarvan verlangt.

Dit is het, Myne Heeren! dat ik

by myne bekroonde prysverhandeling
nog had by te voegen ! Dit is het,

I
waardoor ik de dwalingen van myn*

I evenmensch omtrent dit onderwerp
^ nog getracht heb te keer te ga^jn!

Piï
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t)it eindelyk is het, myne Heerenf
xiat nog, met verfchuldigde eerbied en
dankbaarheid aan tJweEd. geëerd ge-

nootschap, de eer heeft op te dra-

gen

ÜwerEd. zeer ootmoedige Dienaar^

S. A. DE M O R A A ^é

SOMMELSDYK
den 12. November 1791^

f
'AW-l
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VOOR HET JAAR

MDCCLXXXX;

opgegeven:

Welken zyn de gefchiktfte middelen , om tiuiitgé ériv^

werpen^ door deskundigen in de Perhandelingeii

van geleerde genootschappen en andere wer-^

ken opgegeven^ tot nut der burgerlyke maatfchap*

py in trein te brengen?

aan hetwelke de zilveren éérpiys, door het 2:èeü\v-

scHÉ Génootfchap der Wetenfchappen , den n^
genden van Slachtmaand des jaars ij^u h toW

gewezen*
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A N T W o o n D
ÓP DE

VRAAG:
Welken zyn de gefchikijle middelen , om nuttige onh

werpen , door deskundigen in de ï'^erhandelingeh

van geleerde genootschappen en andere wer*

ken opgegeven , tot nut der hurgcrlyke maaifcha^*

py in trein te brengen ?

DOOR

ALEX BENy. FAR ï) O Mi

onder de zinfpreukz

A G E N D Ü M E S tI

W anneer men naargaat, hoe grooC

het getal is der geleerde Maatfchap»

pyen , welken door geheel euroM
neen, enwelbyzonderlyk in ons Land^
jaarlyks vragen voordellen over

zoodanige llofFen, welken zy als de
belangrykften achten , elke in het vak
waarin zy zieh bepaalt: — dan fchynt

het, dat de wetenfchappen tot uicbrei-

Hh 2 ding
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ding van dewelken de antwoorden op
die vragen moeten flrekken , indedaad
tot ecnegroote volkomenheid moeten
worden gebracht: daar men door»
gaans moeilyke vragen opgeeft ; Cii

daar doorgaans op die vragen éen of
meer antwoorden inkomen, die men
voldoend acht, en met den uitgeloof-

den prys bekroont. Men kan ook
geenszins twyfelen, of dit middel heeft

^eer goede uitwerkingen gehad , met
opzicht tot de vermeerdering der men-
fchclyke kundigheden : vooral wat
aanbelangt de zoodanigen., welken wel
meest door proefondervinding verkre-

gen moeten worden.
Daar echter de Verhandelingen, wel-

ken door de Maatfchappyen bekroond
worden, hoe fraai en nuttig dezel-

ven ook mogen wezen , zelden zoo al-

gemeen bekend geraken , dat elk, Jie

b< lang in 't onderwerp fielt, daarvan
dienst kunne trekken, vermits elk,

fchoon hy al lust mocht hebben om al-

les te lezen , de gelegenheid riet heeft

cm alles te bekomen, of de daartoe

vereischte kosten niet gemakkelykkan
Öóén: zoo is de. invloed van veie

ZCQY goede verhandelingen, op de w j-

tcn-
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tenfchappen waarop zy betrekkelyk
zyn, niet zoo groot, als dezelve zoude
Ibehooren te wezen. Daar toch die ge-
ren, welken in verdere naariporingen
wegens die wetenfchappen treden, 'c

zy dat zv daarvan hun beroep makend
of daarover fchryven, zich doorgaans
bevlytigen , om in de verzainelingen

der geleerde genootschappen op te

zotken 'c gene hun van dienst kan zyn;
^00 word het gene daarin sanmerk-
lyk gevoriden word, met den tyd wae-
reldkundig; en verkry^^t eene plaats iri

de in zwang zvnde Jyftemata van deze
of gene wetenichap.
Nochtans gebeurt het veeltyds,\3at

zeer nuttige (lukken onbekend blyven;
en dat de dienst, welke de niaatlchap-

py daarvan ontfangt, in al te naauwe
palen befloten blyft. Dit heeft nog veel
meer plaats, wanneer de onderwerpen
der voorgeflelde en beantwoorde prys*
vragen niet bepaaldelyk tot zekere we*
tenfchap behooren; maar doffen op
^zich zeiven zyn, om dus te fpreken;
pf ten minde zoodanige doffen, die
op zekere takken van wetenfchap
flechts verwyderde betrekkingen heb-
ben!

Hh 3 Mcu
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Men zal de gegrondheid van deze
afinmerkingen des te beter bemerken,
wanneer men zal opletten, dat van de

feneeskundige , heelkundige, natuur-?

undige , matbcmatijcbe verhandelin-

gen, en wat dies meer zy, meer ge-

bruik kan worden gemaakt; dan van de
verhandelingen , welken over de llaat-^

tunde , dezedekunde, denlandbouw,
de huishoudkunde^ enz. loopen : omdat
üeze laarllen niet zoo algeiDeen toe-

p'sfelyk zyn; dewyl, het gene daarin

vcrm.eldt (laat, tdet altyd in een fyfïe'

fva kan worden ingelast: en naardien

elk, wegens deze en foortgelyke on-

derwerpen , lichtelyk zekere byzon-
dere begrippen aanneemt, tegen de-?

welken geene proefondervindelykebe-

wyzen kunnen worden bygebracht.

Jammier is het , ondertusichen , dat de
pogingen, door de geleerde maatfchap'?

pyen, en door de fchryveren aange^

wendt, om dewaereldte verrykenmei
verhandelingen, die ten algemeenen nut-

te ftrekken, zoo meenigmalen vruchte-

loos zyn ! Jammer is het nog, dat d^
openingen, welken door by3onderepei(-

foonen v/egens zekere zaken wordeft

Ê?S§Ygn| m d§ werken die zy zdven
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uitgeven, geene verdere "uitwerking

hebben, dan dat eenige weinige kuiidi^

ge en oplettende leze^^s dezelven goed
keuren! En het aj^ude voorzeker al-^

lerwenfchelykst zyn , dat men, op het

voorftel der zeêUWSCHE Maatfchappy.,

aan dewelke wy deze proef op Ëarë
uitnoodiging aanbieden , middelen konï^

de uitvinden ,
'' om de nuttige öntwer-'

^y pen , door deskundigen in de verhan-

,^ delingen van geleerde genootschap-

5, PEN en andere werken opgegeven,
jy^ tot nut der maatfchappy in trein te

,^ brengen"! *

Wy zullen trachten op^ te fpören i

welkemiddelen daartoe, als degdchikt-
ften, zouden kimnén gebezigd worden.
Het valt niet gemakkelyk , öm dé ont^

werpen, ^a:n déwelkén hier gedacht
word , in zekere (r/öj/^ te verdeelen. Efe

algemeenfté verdeelirig, die men daar-

van fchyhtte kunnen rnakén, is : datmen
dezelven befchouwe , als de hulp, het
gezag, en de medewerking, der Regê-

rm^ behoevende, om ter uitvoer te kun-
nen worden gebracht; of wel, als kurt-

iiisndedoór byzondere perfoorién wefk-
ftellig worden gemadkt, In fommig^c

gevallenzoude 't alleenlyk van dcRegê-

Hh 4 f'iH
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fing afhangen, om 2;ekere nuttige pro-i^

jféften in te volden; in vele andere ge-^

vallen jsoude de Regering xq vergeefs

de hand leenen, indien het volk daar-

tegen vooringenomtn was , en zich

Txaar die fchikkingen niet wilde voegen.

Kpnit hetalleenlyk aan op de geneigd-^

fe^id van byzondere perioonen, om
zekere voorftellen in practyk te bren-?

,gen: danheerfGhen -er onder de men?»

4chen zoovele verfchiliende begrippen,
jen hunne belangen zyn meenigmalen
5^opzeer tegen eikanderen inloopende,

dat het doorgaans bezwaarlyk is, eene
j^lgemeene toeftemming te verxyerven

;voor zoodanige inrichtingen, wier nut-

tigheid en voortreflykheicj genoegr
iaam bewezen zyn, i-ri-v.

Orn met meer ruimte on^e overwe-
gingen te kunnen voortzetten, zullen

wy de zwarigheden, welken alsnog
ji

Hiin of tneer, plaats hebben by het in

Itreip brengen van nuttige voorftellen,

|aten berusten: doorgaans vooronder-
.|teller^de yOf dat dezelven niet altyd en
jpvera} ter hindering ftrekken ; of dat

dezplyen in vervolg van tyd wel eens;

^oudeiii kunnen opgeheven worden.
jQ§ar men altyd itelien moet, dat d(?
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JRegêring van een ftad of Land we-
gens het ware wclzyn der inwoneren
niet onverfchillig is: zoo kan men het

niet aanmerken als een vergezocht en
ongefchikt middel ter bereiking van het
doeleinde, waarover wy thans hande-
len, indien men begeerde: dat de Sou-'

verein eenige kundige mannen aanftel-

de , om alle zoodanige voorflagen van
inrichtingen, welken ten nutte van 's

Lands ingezetenen zouden ftrekken ; -

vooral, wanneer dezelven de hulpen
het gezag der Regering noodig zouden
hebben ; - byzonderlyk en aandachtig-

lyk in overweging te nemen. Van alles >

wat hun voorkwam, zouden zy aantee-

kening houden j maar , zich niet op-
houdende met het gene geene aandacht
waardig was , zouden zy de aanneme-
lyke voorftellen in nadere overweging
nemen ; met derzelver inleveraars daar*

over handelen; de zich opdoende zwa:-

righeden hun voorhouden; hun de na-

dere ophelderingen, welken zy noodig
konden hebben, vragen; met andere
kundige lieden raadplegen: en, alles in

20odanigen flaat gebracht hebbende,
dat de uitvoering niet onmogelyk kon-

jÖ6 worden geacht, zouden zy aan den
Hh 5 Souz
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Souverein verilag van hunnen arbeid
doen : en Dt^s zoude dan zoodanige
maatregelen kunnen nemen, als metde
gefteldheid der zaken overeen zouden
komen, en tot het algemeqne nutzou-
denftrekken.
Tot het inzien en overwegen der

voordellen , waarvanwy fpreken, zou-
den benoemd moeten v/orden twee of
drie kundige lieden, weiken met geen'

anderen arbeid belastwaren : dooreene
behoorlyke jaarwedde in ilaat gefteld

^ynde,om den hun aanbevolen' taak vly-

tig waar te nemen, en om de naarvor-

fcliingen te doen, welken in fommige
gevallen veel tyds en moeite zouden
vereifchen. Geene der geleerde maat-
Ichappyen in ons Land zoude wei-

geren, om aan deze amtenaars de ant-

woorden op de door haar voorgeftelde

vragen mede te deelen: en de fchry-

vers van alle werken, welken van dien

aard waren , dat zy door de gemel-
de amtenaars in overweging genomen
konden worden, zouden voorzeker
niet nalaten , om een of meer afdruk-

ken van hun werk ter beoordeeling in

te zenden.

Men zal natuurlykvragen ^ wie de bö-

wus-
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wuste amtenaren zoude aanftellen; en
wie hunne jaarwedden betalen zoude?
Vermits de meenigte der voordellen

^^

velken onder hunne beoordecling zou-
den komen, niet zeer groot zoude zyn;
altans van de zoodanigen, u eiken zy
in verdere aanmerking konden nemen:
zoo fchynt het, dat twee of drie men*
ichen , alles wat in de GeneraHteit der
NEOEKLANüHN vau dien aard voor-
Icornt. gemakkelyk zouden kunnen be-
T'^dden! Dus zouden zy door de sta-
Th-N GRMKKAAL moeteu aangefteld, en.

gepenjionetna worden! Doch dit zoude.
niet beletten, datzy aan de staten van
iedere Provincie ^ of aan derzelver G^-
commiueerderiyvcrüsig deden van het
gene de eene of andere Provincie in 't

byzonder mocht betreffen. ,^

Hoe algemeener de voorftellen ^ya^
ren , welken ter beoordeeling werden
ingeleverd , hoe meer dezelven daartoe
gcfchikt zouden zyn. Het zoude zeker-
iyk niet welvoegU k zyn , om zoodanige.
voorftellen en projecten^ welken maar
ééne ftad ofeen kk in district in 't byzon-^
der betroffen, aan het onderzoek der-

bewuste amtenaren te onderwerpen

:

éux uienvaa hen geensa^ins 20ude kun-
nen
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Hen vergen , dar zy zich met plaatfely-

ke kleinigheden ophielden. Wanneer
het toch gebeurde , dat een voorflag

,

fchoon ten dienfte van écne ftad of plaats

gedaan , voor andere (leden of plaat-

lén ten nutte zoude kunnen verftrek-

ken, dan zoude dezelve daardoor de
aandacht van den Souverein waardig
kunnen worden.
De uitvoering van zekere projecten

mogelyken nuttig gekeurd zynde, zou-
de de S'Uverein dezelve kunnen bevor-
deren: het zy doorftellige wetten; het

7JY door het toeftaan van praemïèn of
voordeelen; het zy door het te niet

doen van oude hinderlyke wetten ; het
zy door andere dergelyke middelen

:

naar den aard der zaken: — aan de Ge*
deputeerden der fteden zouden alle zoo-
danige Hukken worden medegedeeld,
welken de fledelvke Regeringen byzon-
derlyk zouden betreffen: en men zoude
die Regeringen aanbevelen , pm de goe-
de inzichten der staten van elke Pro^
n^inciey doordefchikkingen, die op elke
plaats gevoeglyk zouden kunnen ge-
jnaakt worden, te helpen vervullen.

Wat aanbelangt de medewerking
yan den Souverein tot de uitvoering van
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nuttige voorftellen, weten wy geenan*

der middel te bedenken, dan het gene
waarvan wy melding hebben gemaakt*

De Souverein zelf kan zich niet ver-

ledigen met het uitpluizen van alle de
voorltellen, welken op de eene ot an-

dere wys in 't licht worden gebracht.

En het IS dan maar, wanneer de een of

ander der Staatsieden (volgens de
conflitutie v^n ons land) zeker voorllel

ter harte neemt : hetzelve onderzocht
hebbende en nuttig achtende: dat men
verwachten kan , dat de aandacht van
den Souverein daarop vallen zal; en
dat eenige daartoe betrekkelyke fchik^

kingen zullen worden gemaakt. Daar-

om is 't allernoodigst , dat d^ Souverein

2üodanige perfoonen aanftelle , dewel-

ken om hunne kundigheid en belang-

loosheid vertrouwen verdienen: wier
post het zy , om aan den Souverein elk

project , ten algemeenen nutte llrekken-;

de , vergezeld met alle de noodige op-

helderingen , voor oogen te leggen : op-^

dat, zonder in verdere naarvorfchingen

te treden, terftond geoordeeld kunne
worden: of het voorllel aannemelyk
en uitvoerlyk zy; dan niet? Terwyl
daarenboven mets onder het oog vaa

den
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den Souverein moet worden gebracht^
dan het gene wezenlyk eenige aan*
dacht verdient.

Hoe genegen de Regeringen der fte*

den ookzyn mogen, om ten nuttevan
hunne medeburgeren zekere voorflagen
te begunftigen : zoo zouden zy daar-
door aan hunne landsgenooten niets

meer dan een goed voorbeeld kunnen
geven. Dus is het alleenlyk wegens
voorftellen, dezeof gene plaats byzon-
derlyk betreffende, dat men hunne me-
dewerking kan verzoeken. Doch daar

^ulks, naar onze gedachten, buiten

het bedek is der vraacr, welke wy beant-

woorden , zoo zullen wy deswegens
niets meer zeggen.

De medewerking van den Somereitt

tot het werklteilig maken van nuttige

voorflagen, zoude in eenige gevallca

volflrekt noodzakelyk; in alle andere

gevallen zeer tiUttig; en voor 't aller-

minst geheel onlchadclyk zyn. Maar
duizend dingen zyn 'er, waaromtrent

de Regering van Land of Stad niets

kan doen: zelfs daar niet, waar een

volftrekt defpotifmus plaats heeft: veel-

min dan in die landen , waar de rech-

ten van den mensch en van den burger
er-
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erkend en geëerbiedigd worden. •—

Wenscht men dan, dat de menfchen
2:ichbevaordeelen met het gene tenhun-
nen nutte gezocht en gevonden word

:

dan moet men allereerst zorgdragen,
dat zy daarvan onderricht worden.
De zaken nader belchouwd zynde , is

dit byna het eenigfte middel, 't welke
men kan aanwenden

!

Schoon nu de geleerde Maatfchap-
pyen hare handelingen in het licht ge-
ven, en (lus aan elk gelegenheid ver-
fchafFen , om dezelven te lezen , en ge-
bruik daarvan te maken : zoo is het ver-

re daaraf, dat die gefchriften algemeen
bekend worden. Het valt den meesten
menlchen te kostbaar , om alles wat van
dien aard uitkomt te koopen: - en in de
handelingen der maatfchappyenworden,
zoovele ftukken gevonden , dewelken
alleenlyk voor zekere clasfen van men-
fchen belangryk zyn: dat het elk niet
gelegen komt een boekdeel, waarin hy
paar weinig vindt, 't welke zyn gading
is, duur te betalen. Lieden, die op eeni-
ge uitgaven niet behoeven te zien, re^

kenen niet daarop, of zy uit een boek
nut of vermaak hebben naar evenredig-
heid van het geld, dat ;&y daarvoor ge-^
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ven moeten : maar 't grootfte gedeelte?

der lezeren lust het niet 3, 4. of 5. gul-

dens te betalen voor een boefc ^ waar-
van 2y de helft of drie vierden niet ver-

liaan ; of flechtsmet degrootfte onver-
fchilligheid doorzien. Die zwarigheid
vermeerdert nog, daar de Maatfchap^l
pyen hare handelingen meestaltyd
op groot en zwaar papier drukken:
omdat de gewoonlyke koopers derzel-

ven, op de onkosten niet ziende jr

gaarne boeken hebben, die tot verfie-

ring van hunne bibliotheken kunnen,

ftrekken: en men weet, dat 'er genoeg
2iyn, die zelden meer van die boeken
zien, dan de banden, de prentverbeel-

dingen , of misfchien nog de titels der

Verhandelingen. Alle koopers gaan

dus niet te werk ! daar zyn 'er zeker*

lyk onder, welken die Hukken, waarin

zy belang ftellen , lezen ; en zich daarme-

de bevoordeelen , wanneer zy gelegen-

heid daartoe hebben. Evenwel blyft

de nuttigheid der beste (tukken altyd

zeer bepaald; en des te meer> naar

mate dat rj ezelven meer algemeen nut-

tig zouden kunnen zyn. Éene genees-

kundige , eene fcheikundige, ontdekking

yan eenig aanbelang , word welhaast
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ónder de geneeskundigen eh fcheikütt*

digen bekend; en elk, die 2:yn beroeri

ter harte neemt, is nieuwsgierig om
het oorfpronklyke bericht van zooda-
nige ontdekking te lezen :— die hetzel-

ve niet bezit, en niet koopenwil, trachE

hetzelve te leen te krygen; en du3
word de zaak bekend, by elk dié daai"^

van behoort onderricht te zyn, MeË
de zedelyke en wysgeerlge ftukkert

gaat het op die wyze niet: zelden döefi

men desaangaande ontdekkingeti^ diö

eene ongewone aanmerking opwekkeili
het ware, het nieuwe > het fraaije , 't wel*
ke daarin gevonden word, is zelden zod
uitnemend > zoo fchitterend, dat metl
veel geroep daarvan kunne maketia

Stukken van dien aard mogen dan aan*

gemerkt worden, als lezenswaardig
zynde voor de genen > die dezelveil

toevallig in handen krygen t doch, d^aif

zoo vele andere goede wysgeerige èrl

feedelyke gefchriften voorhanden zyn^
waarin dezelfde ftofFen verhandeld wöf*
den , 200 acht men het onnoodig, om
van de verfpreiding der ftükken , die de
maatfchappyen uitgeven ^ verder veei

werk te maken ; en men denkt 'er* niet

om. De maatfchappyen gelv^ïi Vêt^

xr* PEEL, li UïK
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hinderen dieverfpreiding ten allerfterk-

fte: daar zy niet toeiaten, dat de (luk-

ken door haar uitgegeven nagedrukt
worden ; en de pryzen , waarmede zy
eenige verhandelini^en bekroonen , niet

uitdeelen dan onder voorwaarde, dat

derzelver Ichryveren dezelven, voor
hunne eigen rekening , in 't geheel of
ten ceelenier zuilen latendrukken. Dit

doen zy, om het vertier van hare
eigtn Uitgaven te begunfti^en: meenen-
de, üar öe genen, weiken nieuwsgierig

zyn naar'teeneof andere (luk, daarom
het geheele boekdeel, waarin hetzelve

gevonden word, zul en kooj en j 't wel-

ke ondertusfchen zeer zelden gebeurt,
200 als wy reeds hebben aangemerkt.
De maatfchappyen tracht en , door dien

verkoop van hare handelingen, zich

fchadcloos te ftellen wegens de beloo-

ningen , die zy aan de ichryvers der
prysfloffen tocftaan: — in dat licht be-

fcnouwd, vertoonen zy zich niet anders

d?n als boekhandela rs, die de fchry-

vers voor hunnen arbeid betalen ; niet,

om hunne verdienden op eerie eoel-

moedige wys te vergelden, maar ora

hun eigen voordeel daarmede te doen;
en elk bockverkooper zoude genegen
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zyn ^ ömgonÓQntnedailks uit tecjeeleiii

indien hy voorzag, dat de bekroonde
ftukkcn genoeg aftrek zouden hebberii

opdat hy daarby niet verloor. Het is

ons bewust) dat het gebruik^ waarvan
wy fpreken ,by alle geleerde maatfchap
pyen plaats heeft ; en wy kunnen hec-

2;elve geenszins afkeuren , wanneer did

maatfchappyeii der dichtkunst of def
fraaije letteren zyn toegewydt ! Meti
kan de ftukken , die zy in 't licht gevent
met vermaak of met vrucht lezen; maat*

derzelver algemeene nuttigheid is éqU
den zoo groot, of men kan dezelvcil

ontbéreii. Dus ligt daaraan zeer wei^

nig gelegen, of zekere iofredenen, ze-^

kere verfen> zekere taalkundige oÊ
hiftoriekundige verhandelingen ^ niet

door vele menfchen gelezen worden!
Maar , wanneer de ftukken ^ welken doöf
de maatfchappyen bekroond worden |

van dien aard zyn, dat de maatfchap-
pyen zelven moeten wenfchen, daÈ
dezelven zoo waereldkundig wördeit
als 't mogelyk is : dan fchync het^ dae
zy niets beter zouden kunnen doen^
dan dat zy den fchryveren dief ftukken
veroorloofden, om dezelven afzonder*

lyk voor hunne e'gen rekening uit W
U 2 g«*
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geven, op zoodanige wyze, dat men
Gezelven tot een' geringen prys konde
ftellen ; als wanneer zeer vele menfchen

,

wienhet nimmer in de gedachten Icomt,

om een deel der verhandelingen van
eene geleerde maatfchappy te koopen

,

zeer gaarne eenige duivers zouden wil-

len uitgeven voor eene verhandeling,
dewelke onder de goedkeuring van
kundige lieden in het licht was geko-
men. Kunnen de maatfchappyen de
onkosten , die zy hebben te doen , uit

de bylagen der leden niet goedmaken,
wanneer zy van de werken , die zy uit-

geven, niet eenig voordeel hebben,
gelyk als ongetwyfeld doorgaans het

geval is: laten zy dan (voor hare eigen

rekening) die verhandelingen, welken
zy algemeen nuttig achten te zyn , af-

zonderlyk uitgeven ; dezelven op klein

papier latende drukken, opdat de prys

zoo laag kunne geüeld worden, dat

niemand van 't koopen worde afge-

fchrikt. Dus doet de maatfchappy tot

nut van V algemeen y dewelke thans te

AMSTERDAM in bloei is; en reeds fe-

dert eenige jaren veel dienst in ons Va*
derland heeft gedaan.

Daar wy in ons Land een zeer groat

-^^ ge:



UITVOERIMG VAN ONTWERPEN, 5OI

getal geleerde maatfchappyen hebben,
dewelken jaarlyks pryzen uitlov^en,

en toedeelen; en daar de onkosten,
"welken daardoor veroorzaakt worden

,

uit de contributien der leden moeten
betaald worden , zoo is het geenszins te

verwonderen, dat die toelagen niet

genoegfaam zvn: want elk heeft den
lust of het vermogen niet, om ver-

fcheidene maatfchappyen tevens te hel-

pen in ftand houden. Het zoude on-
dertusfchen een veel beter aanzien heb-
ben, indien elke geleerde maatfchappy
op eene minder bekrompene wys te

werk konde gaan, en niet genoodzaakt
.was eene zekere eigenbaat te laten

blyken, die (zoo als wy gezien hebben)
dikwyis de bereiking van hare doelein-

den verhindert. Ware het dan niet

beter, dat het getal der maatfchappyen
'm ons Land verminderd werd? en dat
die genen , welken dezelfde inzichten

hebben, zich met- eikanderen vereenig-
.den? om des te grooter lichamen uit

te maken, uit zoo vele departementen

beftaande, als het getal der maatfchap^
pyen, welken zich te famen zouden
hebben gevoegd! Misfchien zoude het

>velvoeglyk kunnen zyn, dat elk depar-

li 3 ^^^
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tewent zekere takken van wetenfchap
^ti oncierzoek voor zichzelve behield;

terwyl andere takken het ^eheele Ji-

chaam betreffen zouden, Wy zullen

geen' tyd verliezen met het opmaken
Van een plan desaahgaande: het is ons
genoeg de gedachten gjeopperd té

Ji^bben; wy meénen dezi.lv tn reeds

elders gevonden' té hebben. Dit zul-

Jen wy nog maar aanmerken
j,

dat hoe
grooter het geta! derledm is, welken
fot eene geleerde maatichappy behoo-
ren, hoerneer kans 'er zy om zooda-

nige prcjeaen öf voorilagen werkftellig

%t maken, welken dqordie maatfchapT

py of onder hare goedkeuring worden
Vporgefteid, Daar nu de leden derge^
leerde m.aatfchappyen doorgaans aan-

^ienlyke lieden zy^ > welken op vele

rnenfchen invloed hebben, en ter uit-

voering van zekere algemeene zaken
yeel kunnen toebrengen ; zoo ware hetj^

oolc om dié reden, eene wenfchely-

Ice zaak, dat alle de geleerde maat-
ichappyen, welken in ons Land gevonr
den woeden, en dezelfde bedoelinger^

hebben, zich met eikanderen yeree-?

pigden.

Qi zylks inimer zal gebeuren ? i^

vpor
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voor 't allerminst zeer twyfelachtig:

middelerwyl zoude hét, tér bevorde-
tm^ van het al^erneene welzyn , zeer
^nuttia kunnen zyn, dat men trach'-te

"eene maatichappy op te richten, w Ike

den titel van tmaticbappy tot uitvoer

ring der nuttige prnjecten zoude kun-
nen annenien: van welke maatfchvpi-

py elk, die zulks begeerde , lid zoude
kunnen worden, onder betaling van
eerie zeer ^^rrngQ^ontribiit'^e ^ als ƒ1. of
ƒ:2. in 't jaar/ tot goedmaking der on-
kosten! In de eeivé ot andere aanzie^

nelyke ftad zoude het hoofdbeftuur van
deze maarfchappv zyn; terwyl in el-

ke plaats, waar zich zeker getal van le-

den bevonden, al ware het maar ró

of 12, ctn depnrtemern op'jjericht zoj-

de worden , hetwetkemet het hoofdbe-
ftuur correfpondentie zoude houden: —
jaarlyks zoude het hoofdbeftuur een
beknopt verQag laten opflellen van alle

zoodanige projecten en voordagen, tot

nut der maatichappy ftrekkende, wel-

ken in de verhandelingen* der geleerde

maatfchappyen , ofandere werken , zou-

"den gevonden worden. Uit de reeds
uitgegevene werken der geleerde maat-

fchappyen, zoude eerftelyk gehaald
* ii 4 wor-
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worden alles , wat volgens den aard da-f

^er inftelling aanmerkenswaardig wer4
gevonden. Dit verflag aan de departe^

fnenten rpnd gezonden 2ynde, zoude
elk departement daarvan zooveel exetur'

flaren laten drukken , als waarfcb^^nlyk
poodig zouden zyn! Men zoude het

pp die wys moeten aanleggen , dat dit

verflag zeer weinig gelds kostte , als

by voorbeeld 6. 8, of op 't hoogde lo.

kluivers. Het hoofdbeftuur zoude zich

by^onderlyk bevlytigen, om die voor-
flellen fmakelyk te maken, welken het

?ilgemeenst nuttig zynde, tevens de
goedkeuring en medewerking van een

f
root gedeelte der ingezetenen van 't

,and behoefden: van dezen zouden
pok breedvoeriger berichten gegeven
gorden, dan van anderen, weTkenaan
geker beroep , of aan zekere clasfen van
jnenfchen, meer bepaald waren. Be-«

vond nien, dat zeker voordel algemeen
gefmaakt w^erd, dan zoude men zich

bevlytigen kunnen, om desaangaande
|n verder onderzoek te treden. De
aanmerkingen der leden van elk de^

ffartemeut, aap de beiluurders d^^vdepar"

f^Wfraet} ingeleverd zynde, zouden
d§g?n ö^z^lven iii Qvei weging, nemen ^

en
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jen aan het hoofdbeftuur mededeelen;
En dus zoude men alles aanwenden

,

om de hindernisfen , die de uitvoenng
van eenige nuttige ontwerpen ontmoe-
ten zoude, uit den weg te ruimen, in-

dien daartoe maar eenige kans was.

Het fpreekr van zelve , dat de leden
van zoodanige maatfchappy ai hunne
vlyt zouden aanwenden, om te hel-

pen bewerken, dat de ontwerpen, wel*

ken by een naauwkeurig onderzoek
luitvoerlyk en waarlyk nuttig wierden
bevonden, dadelyk ter uitvoer ge-

bracht werden. En die belofte zoude
de eerfte en voornaamfte voorwaarde
^yn, onder dewelke het lidmaatichap
van deeze maatfchappy verkrygbaar
zoude wezen, Dewyl het hier geens-
5:ins om geld te doen zoude zyn, zoo
gouden de contributien verminderen
moeten , naar mate dat het getal der
leden zoude aangroeijen.

Ongetwyfeld zoude men begeerd
hebben, dat wy middelen aan de hand
gaven, ter bereiking van het bewuste
oogmerk , welken gereeder waren dan
die , waarvan wy nu laatst melding heb-
ben gemaakt. Het fchynt, dat men de
zwarigheden opflap elt, wanneer men

li 5 oni
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om de uitvoering van oude projecten te

bevorderen, nieuwe projecten op de
baan brengt , die op zich zelve, 200 al

feiet onuitvo riyk , ten minde niet dan
ïnet den tyd werkftdlig kunnen wor-
den gemaakt, Aan den anderen kant;

ëveawel IS het ook waar, diitgeeneoa-
derneniing immer gedaan kan worden,
indien niet d arvan eerst een plan onc-

Worpen word , 't welke vroeg of laat itt

aanmerking kaï komen. Men heeft

het in ons Land meermalen zien gebeu-
ren, dat zekere projecten ^ welken in

het begin misfchien belachlyk wer-
den geacht, in vervolg van tyd, wat
het hoof izkelyke aanbelangt, werke-
lyk in trein zyn gebracht geworden.
De oprichting v^n &^x\ OFCon^mifcben t^k

der HAAkLiïMSCHS maatfchappy der
"M^etenlchappen ; en der maatfchappy ro/

nut van V ahemeeny welke thans te

AMSTERDAM haar hóafJbettuur heeft;

kunden daarvan ten voorbeelde
ftrekken: en daar in zoodanige maat-
fchappyen van de leden niet gevergd
iRTord, dat zy kundig eden bezitten , of
groote bylagen doen, zoo kan elü

lichtelyk deel daarin nemen. Het ge-

ile elk d^arice nog meer zoude aan-
' lok-
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lölcken j é:óudë zyn het houden van
p^T/o///^^ vergaderingen, waarin (na het

gedane vëfflag der zaken deaiaatfchap-

py betreffende,) door daartoe be-
kwame en genegene leden, Tedövoé-
rinaen gehouden werden over vryö
onderwerpen ! Dus gaat de maat-
fchappy tot nut van V algemeen te Am-
sterdam te werk: en daardoor wint
dezelve dagelyks nieuwe leden aan,

Waarönfi ^oude men niet op die wys
eene nieuwe maatfchappy kunnen op-
richren

, gelyk die, waarvan wy eene
fchets hebben gegeven?
Konde men, intusfchen dat iets der-

geiyks ondernomen werd, eenige an-

dere middelen aanwenden, tot invoe^

ring van reeds voorgelleide, doch nóg
niet aangenomene projecten: 200 zou-
de men dezelven geenszins moeteti
verzuimen, Misfchien ware hét tèft

dien einde niet ondienftig, dat deeenb
of andere geleerde maatfchappy, 't zy
die van vLissiNGE; of die van haaR-
Ï.EM; of van UTRECHT : töt eene prys'«^

ilof opgaven „ een beredeneerd veT*^

,, flag van alle de nogniet uitgevoerde

s> ontwerpen,welken in deuitgegevené

^ verhandelingen dèrNEDERLANDSCHiè
M GE-
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i GENOOTSCHAPPEN gevonden wor*

jy den"! Een voldoqnd antwoord daar-

op inkomende, zoude hetzelve over-

cenkomftig met het gene wy te voren
reeds gezegd hebben, op dusdanige
'wys moeten worden uitgegeven, dat

niemand, die eenig werk van lezen
maakte, van die verhandeling onbewust
bleef. Konde men dezelve verzeld doen
gaan meteene voorrede, waarin men de
ingezetenen van 't Land deed bezeffen

,

toe nuttig en loflyk het zoude zyn,
dat zy (elk naar zyne omftandigheden
en vermogens,) aan de uitvoering van
5;ekere ontwerpen de hand leenden:
dan zoude zulks de gemoederen voor-
bereiden tot de voorflagen, die men
verder zoude kunnen doen: — en hoe
lichtelyk zoude eene groote meenigte
van menfchen, leden willen worden
van eene maatfchappy, zooals die,

•waarvan wy gefproken hebben?
Zelden worden eenige ontwerpen

voorgefteld, dewelken zonder h^tfur^
nisfement van eenige penningen ter uit-

voer kunnen worden gebracht: hoe-
feer het nu blykt, dat de nederlan-
1>ERS over het algemeen genegen ge-

noeg zyn, om eenige penningen te

fchie*
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fchieten , daar zulks tot bereiking van
2:ekere oogmerken vereischt word,
fchoon zy daardoor tiun eigen voor-
deel geenszins beoogen: zoo zyn *er

alom reeds zoovele dingen in trein,

welken, door middel van zoodanige
vrywillige toelagen , begonnen zyn of
voortgezet worden , dat vele gegoede
lieden zelvenin alles geen deel kunnen
nemen ; daar men toch aan diergelykc

uitgaven flechts een gedeelte van zy-
nen overvloed befteedt. En hoe groot
is niet het getal der genen , welken om
hunne pracht te voeden alle hunne
winften wel noodig hebben ! zoo dat

zy, niet dan fchoorvoetende, en dik-

wyls alleenlyk welftaanshalve in zeke-
rezaken deel nemen, waartoe giften of
bylagen vereischt worden. Het doet
dan zeer veel tot de goedkeuring of
afkeuring van een ontwerp , of hetzelve

de uitgaaf van weinig , of van veel gelds ,

vooronderftelt. De projecten ^ welken
met weinige onkosten kunnen worden
uitgevoerd, zyn dan daarom altyd

verkieslyk boven die genen, waar-

toe groote en fchadelyke geldfchietin-

gen noodig zyn. Doch het is hier de
plaats niet, om te onderzoeken, welke

onc-
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ontwerpen de gefchiktften zyn^ om
yoorgefteld te worden ; en wy hebben
het voorgaande alleeiilyk gezegd, op-

dat men gebruik daarvan zoude kunnen
inaken > ingevalle men eenigen der reeds

voor handen zynde projecten ^ die in de
Vergetelheid zyn geraakt, weder ter

baan wilde brengen t als wanneer men
^ekerlyk aan die genen, welken (wat
het bybrengen van penningen aanbe-

langt,) gemakkelykst uitte voeren zou-
den zyxïy de voorkeur zoude moe-
ten geven.

Het is veeltyds de gewoonte dei*

fchryveren, wanneer zy, in antwoor-
den op zekere prysvragen, projecten

ontwerpen, tevens in onderzoek te tre-^

den over de middelen, welken tot de
uitvoering van die projecten behulpfaam
fisouden kunnen zyn. In fommige ge-:

vallen willen zy, dat de Rederingen

^

door belooningen, of het vergunnen
van vryheden , die genen zullen aan*

moedigen en vergelden, welken iets

nuttigs doen of beproeven willen, het

welke met zekere zwarigheden verzeld

gaat. In andere gevallen bevelen zy
het den kerkleerarcn aan , om hunne ge*

meenten aan te manen tot het gene
hun
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hun nuttig zoud^ kuni;i^n zyn , rnaif
met hunne vooFOordeelen, rri^t ouijsj

gebruiken, met verkeerde begr.pp^n,
flrydig word bevonden. Nu eiTche2|

2y van de ryke ingezetenen ppoüo?
ri 'gvan een gedeelte hunner oyertojlj-

lige pracht en weelde , ten nutte vanhuofj

ne landgenpoten : — dan willen zy , da|
menden genieenen man, door verniaafe

ol voordeel, zal aannopp^n om d^t ge^
ne te doen, waartoe hy anders nie^

zeer genei^en is :— nu willen zy , dat de
ouders hunne kinderen; de welgeftel-

de burgers hunne dienstboden, en on^»

derhoorigen ; in de betrachting van goe-
de einden zullen beftieren : — dan , dat
de meer gezaghebbende menfchen,
die genen , walken ond^r hun gebied
ftaaii, dwingen zullen, om te doenwac
goed is! Akyd komt het uit op de
vermeerdering van der menfchen kun-
digheden : op de verbetering van hun-
ne begrippen: en op het wél aanwen-
den van den invloed, weiken eenige
menfchen op anderen hebben mogeu!
Over het algemeen is het dan langs die

wegen, dat men trachten moet nu tige

ontwerpen in te voeren: dan zelfs,

wanneer de üouverein van een Land,
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öfRegering v^n eeneftad of distria daar*

aan de hand wel willen leenen.

Wy zullen onze bedenkingen hiet

bepalen: wenfchende, indien de^elven
niet voldoende bevonden worden , dat

andere fchryvers gelukkiger dan wy
geweest mogen zyn in het uitvinden

der gevraagde middelen ; en dat daar-

door het nut der burgerlyke maatfchap*

py in alle deelen bevorderd moge
.worden

!

A C E N D U M EST.
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