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Verhandeling mer eene door vergiftige Mos feien veroor
zaakte ziekte, door den B r, j. b. d e be u n ie .

(Uit het Journal de Pbyfique,  November 1779, bladz» 
3 8 4 ,enz.)

*J['en  allen tyde heeft men waargenomen , dat *er ziek ten 
door vergiftige mosfelen veroorzaakt worden. m a L H o r  
zegt in zyne Cautiones Mediae t dat zeker kloek man mos* 
felen gegeeten hebbende, terttond daarop,aangetast wierd 
van eene maagpyn, braakingen en purperkoorts ( Jpurpura 
urtiaria) , en den derden dag ftierf. Volgens baukm a n* 
k u s  heeft eene Dame van Meklenburg, vergiftige mosfe- 
Jen gegeeten hebbende, behalven de gewooalyke Sympto- 
mata, nog eene zeer fterke bemorrbagia uterina gekreegen. 
•Dezelfde Schryver zegt: Vidi enim non paucus matronas,  
Virgines, et Infantes ex mytilorum ufu male fe babentet yfen- 
tien tel prœcordtorum anxietates, fudores frígidos, iipotby- 
m iat, ventris, facici et extremitafum intu'mefcentiam, it a 
&  actum de earum vitaputasfes» m e n t z i i ,  voegt ’er by , 
dat hy, behalven deeze fym.tomata,gçftaadigP fluiptrekkin- 
gen heeft waargenomen, g u l d e n k l e e  maakt gewag 
wah yèrfchékie toevallen, die vergiftige mosfejen veroorzaakt 
hebben, en m eib o m iu s  van wgewandspynen, waarvan 
zy gevolgd zyn geweest.

, Sedert Ikngen tyd kent men de, vergiftige eigenfchap der 
mosfelen, maar de natuur van dit vergif is tot onze dagen 
toe onbekend geweest. Sommigen geloofden, dat de mos* 
del zelf,vergiftig was; anderen, dat ’et krabben, fpinnen, 
enz. in waren. . Men was ’t dan wegens dit ftuk niet eens;  
dog na verloop van tyd bemerkte men, dat deeze fchelp* 
visch in fommige tyden van ’t jaar maar vergiftig i s ,  en 
herhaalde waarneemingen gaven gelegenheid tot het fpreek* 
woord: de mosfelen zyn ongezond in de maanden, waarin 

'de letter R niét koomt : en dit ziet men alle jaarçn beves- 
-tigd, want deeze ziekte heerscht aUeenlyk in de maanden 
Mey, Juny, July en Angustus. .

Ittdeezentyd heb ik eene mem'gce mosfeka gtöpend om
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ée Oorzaak van dee*« ziekte optedé1ven;maar aöe myne 
uaarvorfchingen wet lakkende ».geraakte ik eindelyk door 
een louter geluk agter een gebeim.dat ik gcdiiurendem* 

' nige jaaten tê  vergeefsch naargdpoard had. , . r ¿

ld Angusta* 1769. wierd een myaer toedeïrtzen door 
deeae vergiftige fcbelpvisfchen atogecand » en tig den dood 
nabÿ reekenende, liet hy my. haaleir; ik fcbreefbem een 
braakmiddel voor » dat hem eene zogenaamde Zeeflar àetà 
Joozen van drie duimlynen lengte, waarop de fjanptomat* 
verdweenen; my terftond vovrfeellende, dat dit Wekt eer« 
giftige eigeufchappen bezat, begaf ik my naar de banken,  
alwaar men de mosfelen vangt; .myne Verbas’sfllheid was 
uitermaaten groot, toen ik ’er fchier zo veele kleine zee- 
itarren ais mosfelen aantrof; ik vergaderde ’er ̂ eib goed 
aantaf van om myne voorgenoarene proefneemingien mede te 

O doeft ; ik ondervraagde op allerhande' wyzen de fchippprs 
haar de herkoontst deezer fernen : al vyat zy my betigif n 
konden, was, dat men voor.de' maand Augustus niet dan 
grooten vind, en in den-loop wm deetemaand kleinen, die 
ómtrint de maand OctoberJiaare natuurlyke grootte berei
ken, en dat haar aantak in.’t bart Van den winter aaeiljelyk 
afneemt, maar: dat zy>als dan, uít hoofdé van.den,|Qeftel 
haarer punten of -draaien, byna bolrond van gedaante gyc  ̂
Met dit diertje te. bandelen; kreeg.ik gezwollçhe bande»; 
zy verftyfden en gloeiden van de vuurigheid, een toeval, 
waarvan ik hierna by . gepaste gelegenheid nader iffreeken 
aal. • ..3 n

' '  ' '  ' J ’  ' >'  ' ' i  V ■ i

T’hnis gckOotnen gaf ik drie -van' deeze kleine ztseûarçefl-, 
in een ftuk vleegcb verfteeken ,.aan een hond van pid(l§U 
maatige groottedie ’t tienuuren daaraan bedierf» •, r ,

Aan een anderen hond gaf ik ook eenige van deeze dier
tjes; hy was ’er zeer ziek van., dog genas- weder zeerfelpie- 
lyk door eén ruimen teug azyn, dien ik hemingegeiven had,

Deeze dikmaals herbaalde proefnemingen-tstsitdsp ®ÿ 
beftendig aan, dat ais de honden deeze zee darren geheel
raauw ingeflokt hadden, en inhielden, zy .alsdlti «ertfiek 
■waren,maar dat: deeze.infektvn,.al ware ’t ra*fr jttepkel 
water gekookt zynde , geene gevaarlyke uitwerkfelen deeden ,  
hoewel in grooter hoeveelheid ingegeeven.
■ ^ F f  4 Dit
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Dit gegeeven verflag moet ons nadenken, en uitztgten 
verder helpen uitllrekken, en ons beweegen om een zo 
belangryk (luk nader uit te vorfchen. p l i n i u s ,  a l o r o -
V A N D U S ,  R O N D E L E T ,  J O H N S T O N ,  Ç Y P R I A N I ,
f r i s c h ,  g o d a r d ,  de onvermoeide r e a ü m u r ,  b o n -  
N e t  en verfcheide anderen, hebben denatuurlyke historie 
der Mekten befchreeven, dog hebben van dit niets gezegd, 
of maaken geen gewag van deszelft vergiftige eigenfchap ; 
wesbalven eene beknopte natuurlyke historie van de Zeeftar- 
ren en Mosfelen. eene gepaste plaats in deeze Verhandeling 
beflaan zal.

Natuurlyke historie van de z e e s t a r .

De Zeeftar is een foort van visch of zee-infekt, welk 
inen aan den mond van verfcheide rivieren, vooral van de 
Schelde vind: zy vertoont ais een klein cirkelrond ,  waaruit « 
verfcheide hoorntjes of' pinnen uitichieten, waarom men 
haar den naam van (lar gegeeven heeft. Deeze infekten nog 
jong Zynde, gelykt bun Ios en week vleesch naar lii, maar 
word vaster, naar maate zy ouder of grooter worden: der- 
zelver bevende oppervlakte is met eén eeldagtig en fegrynig 
vel gèdefct; in *t middelpunt van de onderde oppervlakte 
is de mond geplaatst, die vóórzien is van eene zuigpyp,  
waarmede’t dierq'e zyn gewoon .voedfel trekt uit fchelpen.

Deeze nitfteekende pinnen of .(lerpunten zyn zeer buig
zaam , en dienen ’t dier tot beenen ; elke punt beeft nog 
op vier dubbele reien meer dan driehonderd kleine graaten, 
gélykende naar flakhoorens, ’t werk van ais zo veele bee
nen doende om over zeelighaamen te kruipen. In weerwil 
van dit groot aantal beenen, kruipt dit diertje maar zeer 
langzaam voort.

- Ik, heb Zeeftarren gevonden, die eenige van haare (ter- 
punten kwyt waren, en die reeds beginfelen van nieuwe 
(lerpunten vertoonden, ’t gene dit dier tot ’t foort der poly
pea zou kannen doen brengen.

Deeze (Ierren gedroogd zÿnde, fchynea niet anders ab 
/ een bos graatjes van eene verwonderlyke fynheiden fchaa- 

•ring.- •
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: :Dit infekt »word van a l d r o v a n d u s  fleila marina 
-genoemd; van s y l v a t i c u s  c r e m o n e n s i s , -.magia f * 
rastrum marinum; van r o n d e l e t  fidus' marinum. 
Deeze Scbryvers teUen ’er tot 2O0nderfcheidene foorten 
van; dog j o h n s t o n  zegt : „  men ziet zo veelerbande 
verfchillende gedaanten van Zeefterren, dat ’er aan ’t op- 
zoeken en bezigtigen nooit einde zyn zal.” En hoewel 
onze (chippers neggen, dat zy ’er verfchillende foorten 
van gevonden hebben in de Schelde, hèb ik ’er egter 
nooit anderen kunnen aantreden ala die van vyf der* 
punten. • \  • '

d e  La B i a t  en s e d i l e a u  gelooven, dog zonder 
’t minde bewys, dat dit dier van verfchillend geflagt is; 
maar op ’t fpoor van t e s t o r i u s  en de berugtfte he- 
dendaagfche Naturalisten, geloof ik, dat het beide de ge* 
Aagten te gelyk beeft zo wel ais de oesters, mosfelen en 
anderen , die hunne eige eieren bevrugten.

Op het laatst van April of in 't begin van Mey (naae 
maate de hitte Vroeger of laater aankomt) fchieten deeze 
Infekten hunne kuit, want in 't jaar .1773 hebben zy 
eerst op ’t laatst van Mey kuit gefchooten: dikwHs ziet 
men eene verbauende menigte vao deeze kuit, die naar 
lii. van vleesch of kikvorfchen-dril gelykt, op ’t water 
dry ven : -deeze kuit, dpor de vaarenslieden kwal of wa• - 
tergroei genaamd, doet door haare lymigheid de vuilighe
den van 'e water derwyze precipiteeren, dat ’e veel hel- 
derer en doorfchynender lyke ¡ds in de andere tyden van 
V jaar, zo dat zy>< dezelfde werking doet ais vischlym op 
-wyn enbier. . . .

Dit lii, geduurende de eerde, dagen door *t mikros» 
koop befchoiiwd, vertoont niet andera als eenen leven» 
doozen klomp dril, waarin men niets befcheiden kan ; 
-maar na eenige dagen fchynt ’t leevend en vol diertjes, 
welken na hunne ontzwaveling in zeer zigtbaare Zeefter- 
ren veranderenen ais dan naar den bodem van *t wa
te r nederduiken.

Deeze kuit ziet men gemeenlyk tot bet begin van de 
maand Augustus, maar ais de groote hitten deeze dier
tjes eerder ont wikkelen, doen zy ’t half July verdwynen.

F f  j  Dee-
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- Deeze kuit is z®. vergiftig en vuurig, .datcy dehindvan  
* iaorand,die zeonmiddelyk aanraakt, doer opzwel jen en met 

eene onlydelyke jeukt ó f fteeking gloeien, en dk deel der« 
maate verftyft, dat m eo, ’er geen omfervinding van beb- 
bende, gelooven zou, dat, "er kanker op 'gaat volgen ; dog 
dit toéval, dat zonder gevaar is, verdwynt eerlang, vooral 
zo mén ’t aangetaste deel met azyn wryfc. -

\ : • * ' ' *! ' - " , '  A , • '

fïiet alleen is deeze kuit, zoals ik ftraks bëwyzen zal, 
aan. menfchen en viervoetige dieren nadeelig, maar ook 
aan fommige visfchen: ais ’er weinig of niets van deeze; 
kuit in de Schelde is, koomen gemeenlyk de fleur en zalm 
fpringteevendig op de vischmarkt te Antwerpen, daar ’t 
grootftë gedeelte deezer visfcbenopweg fterft, ais de 
Schelde met deeze kuk in overvloed bezetds. Egt er fcbynt 
zy;  den mosfelen niet vergiftig, wien zy -integendeel mis* 
fchien tot voedfel dient, zynde de mosfelen. nooit vetter,  
dan omtrent de maanden July en Augustos, en in 't taifoen 
van deeze kuit vind men niet meer doode mosfelen ais in 
«enig ander. ‘ '

■ , , 5 . V. : /  . .  .  .

De oesters, die men op dezelfde banken onder detnosfe* 
len vind, en die, even ais zy, haii openftaandefchelpen 
hebben , moesten ook om dezelfde reden vergiftig zyn eg- 
ter zyn zy 't  niet, voor zo ver my zulks gebleeken is , *t 
zy dat zy dit foort van vergif wegwerpen, ’t zy dat men 
’er in deezen tyd van ’t jaar te weinig eet, om deswege een 
ontwyfelbaar befcheid te geeven.

Is bet denkelyk, dat bet kwal den mosfelen tot voedfel 
(trekt, zo gelooft men van gelyken, dat het voor de vis
fchen der Schelde niet vergiftig is,  alzo men ’er geen ge
brek aan heeft , ten tyde dat deeze riwvr veel van deeze 
kuit aanvoert. Uit deeze waarneomiftgeti blykr, dat bet 
aUeenlyk nadeelig is ian de bovengemelde visfchen, nan 
de fleur, aan de zalm, aan de menfchen, aan fom» 
mige viervoetige dieren, aan de kanten, en aan de bon- 
•den, en aan deeze laatile meer al» aan de-anderen. Ook 
heb ik beftendig ondervonden, dat de azyn een waar tegano 
vergif is ,  welk in korten tyd de uitwerkfels van dit vergif 
doet ophouden. i..-

Deeze kuit, in water gekookt, -ieaan de vermelde d i erea 
'  geen-

I



door vergiftig* Moifekn,vtriOrza^kte ziekte. 411

geenfins fchaadelyk, waatuit mea zou.kunnen opmaaken, 
dat dit vergif «en volatiel b * welk «naar be (laat zo lang bet 
infekt leeft: misfchteo is dit pok de reden» dat men van 
honderd mosfelen 'er niet eenen vergiftig vind, en dat juist 
de faauwe mosWen-déeze Ziekte veroorzaaben ; altoos weet 
ik maar een voorbeeld van gekookte mosfelen, die dit ver* 
derflyk uitwerkfel te wege gebragt hebben.

,Ik zou deeze proefneemingen agtervolgd hebben, maar 
de hitte in ’t begin van July eensklaps .deeze kuit hebbende 
doen verdwynen, zo was ’( my onmogelyk ’er mede vobtt 
te gaan. '7 ,f

Natuttrljke historie der Mosfelen.

De mosfel, my taius in *t Latyn, is. een zeednfefcr vah 
de klas der twedctmlpigen (bivalves’) )  en in deeze gewes». 
ten te, o verbekend om ’t uitvoerig te befchryven. Ik zal 
my bepaalen by de befchryying der deelen, welken dienen 
om aan te toonen,; hoe' hy zig voed, *t vergif inflokt, en 
het den menfchen mededeelt ; die weetgieriger zyn, kunnen 
o s m e r u s ,  R e a u m u r ,  en vooral a . v a n  h e i d e ,  
die eene juiste ontleeding Van dit fofckt gemaakt heeft, ’er 
ova naarzien. ■ n ,

Men bevind, dat de mosfelen *t gemeenfchaplyk leeven 
zoeken; want al is het, dar mea ze hier’en daar, op den 
grond der .rivieren, door de golven verfpreid of alleen .ge* 
Jaaten ziet, vind men ze op andere,pjaatfcn met miljoenen 
by een vergaderd: depze plaatfen noemt menmosfelbanken, 
en men vind ze 'er in zo ruimen overvloed, dat men in ee* 
nige uuren ganfche fchuiten ’er mede vullen kunne.

■ Zy vestigen hun verblyf op plaatfen, waar 't water ¿eer 
tout is , waar honte paaien of fteenen zyn ter fchooringder 
dyken, en waar ’t. water nooit laag genoeg is om ze bloot 
te laaten; en om door de baaren of ¡door den vloed niet 
weggefleept te worden, zo hegten zy zig san 't hout, (lee* 

-Den, en zelfs, san rikanderen door een.foort van draaden of 
iZyde ; deeze dramden fpint de mosfel zelf uit eene lymag. 
tige ftoffe, die uit zyn lighaam voortkoomt en in 't water 
hard word.

Dee-

/
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Deeze draaden ÓPtOorden (trekken han tot ankers ,  zon
der welken zy door den eerden ruk des winds of door de 

■ golven weggerukt zouden kunnen worden. .

Deeze vernuftige ankering gefchled doof de tong of fnuit 
'van den mosfel, zynde dit dat zwarte of bruine deel, dat 
men befpeurt, zo haast men de Tchelpen opent} in deszelfs 
toefland van faamentrekking heeft deeze fnuit vier of vyf 
'duimlinien lengte, en twee breedte: dog hy kan zig tot 

duim uitrekken. Deeze fnuit dient het dier tot hand, 
been, fpintuig, en peilftok om de plaatfen te zoeken, waar 
het zig aan hegten kunne. In de lengte van deezen ihuit 
is eene groef of reet, zo lang ais de geheele fnuit; ’t dier 
buigt dus de lippen van deezen fnuit tor den anderen toe, 
dat 'er eene buis door ontftaa, waarin een gomagtig vogt 
vloeit, met welk hy de koordjes vormt, waarmede bet zig 
aaii allerhande lighaamen vastmaakt, zo dat een geänkerde 
mosfel naar eene opgeflagene legertent met deszelfs fpanly* 
nen enz. gelykt. De verschgemaakte draaden zyn witter 
en doorfchynender ais de anderen, en zyn fomtyds meer 
dan honderd in getal om eenen mosfel alleen te ankeren.

Zyne tong of fnuit is eigenlyk maar eene fpier, of eene 
verzameling van verfcheide witagtige, met een bruin o f 
zwartagtig velletje gedekte, fpiertjes.

■ Deeze fnuit o f  tong dient hem tot beenen; wanneer het 
dier eenige voortgaande of prögresfieve beweeging maaken 
wil, vestigt het ze op eenige lighaamen, trekt ze in , en ’t 
•overige zyns lighaams naar derzelver punt toehaaiende , doet 
het telkens een flap Van i£ duim.

Sommige Schryvers gelooven, dat de mosfel een ont
bindend vogt by zig heeft om zyne ankertouwen ios te 
maaken, ais hy elders-heen trekken wil; dog’t koomttny 
waatfchynelyker voor, dat hy ze met zyne fchelpen aft 
fnyd, welken fcherp en veerkragtig genoeg zyn om dit uit 
te voeren. Dit is een veel natuurlyker, en eenvouwdiger 
middel, welk geftaafd fcbynt te worden door de groote 

-menigte van deeze koorden of draaden, die men hier en 
daar ais op een geftapeld vind llingeren.

Het gemeen gelooft, dat he; zwartagtig deel,welk men 
'T  -  *ec
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•er in befpeurt, *t hert des diers is; dog ik heb 'er eenigen 
gevonden ,die maar de helft of een gedeelte van dit ge waan«? 
ingewand hadden,  waarfchynelyk geknot door andere mos
felen, wanneer dit deel in aangrenzende mosfelen influipt, 
welken altyd toeflaan, zo dra zy door eenig vreemd lig- 
haam aangeroerd worden. Dog vermids geen dier met een 
geknot of verminkt bert beftaan kan, zo is 't oogfchynlyk, 
dat men zig grovelyk bedriegt, ais men dit gedeelte voor 
't  hert aanziet*

Anderen meenen, dat de groef der tong tot flokpyp 
([oefopbagut)  dient; waarfchynelyk is het, dat zy zig ver* 
gisten: wel is waar, men vind tusfchen de vier paar (pie
ren der tong eene opening, welke 't vervolg (continuatie) 
der groeve is , maar de inwerpfels of injectien, die men.in 
deeze opening doet, dringen in *t vettig lighaam, en nooi; 
in de maag van den mosfel; des is het ten onregt, dat men 
ze de flokpyp noemt.

'De mond des mosfels legt aan den fcherpen{hoek van 't 
dier, en is voorzien van vier flodderende franjes by wyze 
van knevels, welken bet tot lippen dienen.

Niet alleen is de tong dus kundig gevormd en ingerigt; 
de baarden, welken fchier den halven mosfel omzoomen , 
leveren eene nieuwe vertooning ter bewondering op: deeze' 
baarden zyn een verwonderlyk faamenweeffel van holle 
fibers,welken fot werktuigen der ademhaaling,tot omloop- 
vaten der vogten, en waarfchynelyk tot wiggen dienen om 
de fchaalen of fchelpen mede te openen ; want men befpeurt 
twee fpieren of peezen om ze.fluiten, en te vergeefsch 
zoekt men haare tegenwerkers of antagonisten, die ze zou
den moeten ontfluiten en open dellen.

Wanneer de mosfel wil opengaan , laat hy de twee pee
zen Ios, en doet hy de baarden, welken hem tot wiggen 
(trekken om de fchaalen van een te verwyderen «opzwellen; 
althans ziet men nooit mosfelen opengaan, of zy duwen 
eerst hunne baarden voorwaards uit: doet dit vÿor 't oog 
des natuurbevroeders zo belapgryk fchouwfpel hem de hoog
de gedagten van de vrugtbaarheid.der natuur en van haaren 
Schepper niet opvatten? W y zouden verfcheide andere by- 
zonderheden wegens de inwendige deelen,en van niet min-
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¿er aanbelang, hier Kuhnen byvoegèh; 3og naardien ont* 
ft'oofdoogmerk niet deezé verhandeling veel eerder'is aan t  
menscftdonr nuttig'te zyn , ala dé weetgierigheid gaande 
te tnaaken,' zullen wy de natuurlyke historie van den mos» 
fél hierby bepaalen ; te meer, om dat zulks'zonder behulp
van printverbeeldingen- onverftaanbaar- zyrf zou: dea gaan 
wÿ fpreeken van’t gevaar, waaraan men Zig blootfleltmet 
jaauwe mosfelen- te eetenin dlentydvan 'tjaar, wanneer 
de rivieren met het kwal of de kuit der zeeftaroen bezet

Be/cbryving va» de door de vergiftige motfften veroorzaakte 
ziekte y met baar e onderfcbeidendlyke kenmerkt»,

'  r  ’ '  1 ' j*

’ Eenige mmuuten ha *t eeten van vergiftige mosfelen klaagt 
de lyder over eené gloeijing of branding in de keel, (lok* 
pÿp, en maag; eerst zwellen de lippen en vervolgens de 
tong en keel derwyze, dat by na eenige minuuten moeite 
heeft om te fpreeken, en ’t ganfche hoofd geweldig opzwelt ; 
vervolgens worden de oogen zo vüurig ais in eene fterke 
ophthalmia; en ichynen zo rood en fprmkelend ais in eene 
raazerny of phreneiie. Daarna word dé geheele oppervlakw 
des lighaams gezwollen, en vuurig, ja rooderals in eene 
gebladerde roos,waarby zig eene onlyaélyke jeukte of ftee- 
king voegt en eene uitermaate groó« verftyving ais in de 
zinvang (catalepßs, )  met eene zeer lastige ademhaatiag, 
veel onrust, fomtyds ftuiptrekkingen en onlydelyke pyoeu.

Oorzaak. <

Wy hebben aangetoond, dat het kwal of de kuit der 
zeeftarren , op ’t menschlyk lighaam uitwendig gelegd , 
gloejingen, verily vingen , en zwellingen veroorzaakt) met 
een woord dezelfde fymptomata, ais de vergiftige mosfelen 
Inwendig binnen genomen, met dit onderfeheifl alleen, dat 
het uitwendig toegevoégd of geappliceefrd ’t alleen de aan* 
geraakte deelen, en dieper naast aan leggen, zyn, welken 
«yden, daar Integendeel de fymptotnata algemeen zyn ,  wan* 
neer *t inwendig bihncngtilaaten isf ’ .. .

Deeze kuit of kwal, aan honden en katten ingegeeven, 
werkt dezelfde uitwerkfels qit ais dé vergiftige mosfelen ten 
îyde dat de kulr der zeeftarreri in de rivieren is; wy-mee»

neo
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ïe n  te kunnen vamkeren , d a t d r  mosfelen êan maar Ver-
giftig zyn» wanneer zy deeze kuit in hebben; des mbet 
men ’t niet wyten aan de oranjekleur der mosfelen,aan hun 
bederf, aio hunne magerheid, aande pbafen der main, 
nog aan eenige by zona ere ziekte der mosfelen, nog aan 
hunne putsten, nog aan den zeüflak (naupiitu) van.ai* 
¡s e r t u s  ihAoNOs , nog aan drfpionen , nog aan rde 
krabben, welken ’e gemeen ais dd oorzaak dcezer ziekte 
aanziet,  maar alleenlyk aan de kuitder zeeüarren.

Voortekenen of Ptognofis,

Zyn de fymptomata deezer ziekte zo affchuwelyk, zy 
zyn evenwel zo dugtelyk niet, ais ■ men ligt denken zou; 
zelden fterft de zieke ’er van, hoeweL'cr voorbeelden zyn 
van lieden, die na 3 of 4 dagen fchrikbaare pynen uitge- 
liaan te hebben ’er aan geftorven zyn: dog zo hun de ge
paste middelen bytyds toegediend worden, zo geneezen zy 
in 3 of 4 uuren, hoewel egter de verlooming foptyds hurf 
gedunrende verfcheide dagen nog byblyft.

Geneeswyze.
V -  ; •'

’t Geene aan deplyder *t allereerst moet gedaan worden, 
is hem te laaten braaken om ten fchielykfte de vergiftige 
(toffe kwyt te worden} maar zo het vergif eenige uurea in 
de maag des zieken gehuisvest heeft, en hy te bloedryk of 
zeer onrustig is, dient men hem uit vreeze voor inflamma» 
tie vooraf te doen aderlaaten. Ik heb altvd met veel vrugt 
de Ipecacuana ais braakmiddel aangewend; evenwel meen 
ik niet, dat dit boven de andere braakmiddelen de vpor- 
keur verdiént»- - - -  -   ■

- Byaldien de adérlaating nietvoorafgefchied is , moet 
men ze laaten volgen om de. irritatie van 't zenuwgeftelte 
(lillen, en ’t gevaarlyk fymptoma der inflammatie te voor- 
koomen: hierop iaat men den lydernaar bed gaan; mea 
laat hem een ruimen teug van eenigenverfrisfchenden drank 
telkens drinken, en men geeft hem alle uur 3 oneen agyn4 
met een fcheiitje water 'er door, int naar maate de zielte 
begint te sweeten, verdwynen de fymptomata, en na ver, 
loop van s  of d uuren vindhy zig geheellyk herfteld,be-

har-
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faalven dat hem gedunrende.eenige dagen wat verlooming 
byblyft. .. . , . .

Misfchien is de azyn alleen in ftaat, om dit vergifte 
verftompen ; want in Holland en Zeeland, alwaar men zo 
veele raauwe mosfelen eet ais in onze Oostenrykfche gewes
ten, is deeze dugtelyke ziekte ter naauwernood bekend: 
evenwel zyn het dezelfde mosfelen, gehaald van dezelfde 
plaatfen; ’t onderfcbeid beftaat alleenlyk hier in., dat men 
ze in deeze twee provinciën wel raauw eet, maar altyd met 
enkelen azyn, of met aayn vervoegd mçt wat peper; dus 
heefc het fchyn genoeg , dat de azyn het vergif verftompt; 
en de ondervinding doet ons zien, dat de inflammatie, die 
door *t uitwendig aanroeren van ’t kwal veroorzaakt is ' 
geweest, in weinige minuuten door dit zuur geneezen 
word.

Om dan van deeze ziekte bevryd te blyven, is ’er niets 
korter op, ais in de maanden Mey, Juny, July en Augus
tus, geene raauwe mosfelen te eeten, of ze te eeten zo ais 
in Holland met azyn en peper, hoewel ik voor de onfeil
baarheid van 't laatfte voorzorgmiddel niet inflaa ; aangaande 
die, welken over bet vuur geweest zyn, geloof ik dat men 
ze ten allen tyde gebruiken kan, hebbende ik nooit gezien 
nog hoeren zeggen, (hoewel ik ’er by verfcheiden van my- 

- ne medegeneesmeesters angstvallig naar vernomen heb ,)dat 
zy fchaadelyk geweest zyn, zo dra zy gekookt, gebraaden 
of gedoofd zyn, behalven iu een eenig geval, dae my niet 
genoegzaam geftaafd geweest is om te geiooveo, tút de 
mosfelen gekookt zynde vergiftig zyn.

Voorval van eene geneezing, gewrogt door de antifpasmo• 
'dieke kragt der Elektriciteit,

(Ontleend uit de Pbilofopbical Transactions,  LXIX deel. 
S lile üuk.) ,

D r .  F o t h e r , c il l  doet in eenen brief, welken men 
in ’t opgemelde deel vind ,  verflag van eene geneezing van 
zekere ziekte, genaamd ina dansvanSt,Vitust door aan».
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