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NATUURLYKE HISTORIE

DE NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN MENSCH.

Het zintuig des Gezigt'S,

oor dat wy eene befchryving geeven van de verfcheidene deelen
, daar

^\I ^ het menfchelyk üghaani uit bettaat, laat ons deszelfs Yoornaarade werk-

^ tuigen onderzoeken; laat ons de ontzwagteling en de werkingen det

0 zintuigen zien ; laat ons derzeiver gebruik in zyne volkoomene uitgeihekt*

heid nalpooren
, en terzelfder tyd de dwaalingen aanwyzen , waar aan wy door dö

Natuür, om zo te fpreeken , onderworpen zyn.
De oogen fchynen in de vrugt al vroeg geformeerd te zyn ; het zyn zelfs de dub-

belde deelen, die zig in het kieken deeerfte fchynen te ontzwagtelen, en ik heb
in eijeren van vertchcidenlöorten van vogelen, enineijeren van hagedilïchen

, waar-
genoomen, dat de oogen veel grooter, en meer gevorderd , waren in hunne ont-
zwagtelmg, dan alle de andere dubbelde deelen hunner lighaamen. Het is waar,
dnt zy in de leevendbaarende , en byzonderlyk in de mcnfchclyke vrugt, naar

UI, Deel, A

X



denatuurlyke historie
evenrediglieid op verre na zo groot niet zyn als in de vrngtjes der eijerleggende

dieren ; maar zy zyn egter meer geformeerd ,
en fchynen zig vaardiger te ontwik-

kelen , dan alle andere deelen des lighaams. Het is met het vverktuig des gehoors-
eveneens gelegen. De gehoorbeen tjes zyn geheel geformeerd in den tyd als andere-

beenderen
, die veel grooter moeten worden dan deze

, de eerfte trappen hunner
grootte en vaflheid nog niet gekreegen hebben. Van de vyfde maand af zyn de
gehoorbeentjes vafl en hard , daar zyn flegts eenige kleine deelen over, die nog kraak-

beenigzyn, in den hamer en in het aambeeld; 4e ftygbeugel voltooit zyne ge-

daante aan te neemen in de zevende maand, enfn dien korten tyd hebben alle

deze beentjes in de vrugt de grootte, de gedaante,, en de hardheid gekreegen
, wel-

ke zy in de volwalTeiien moeten hebben.
Het fehynt dan , dat de deelen , daar eene grootere menigte zenuwen op uit-

loopen, de eerde zyn, die zig ontzwagtelen. Wy hebben gezegd, dat het blaas-
je, ’t welk.de harfeiien, de. agterharlènen

, en de andere enkelde deelen van het
middelhoofd, bevat, dat geen is, ’t welk zig het eerft vertoont, zo wel als de
ruggraad, of liever het lange merg, ’t welk daar in vervat is. Dit lange merg, of

’ lengte genooraen, is het grondgedeelte des

ffeformeerdist de zenuwen
wecfctuia-pn daar pftn eroot
ooren, of die zelve groote

kende zenuwen zyn,^ gelyk de oogen , zyn ook die, welke zig eerft en vaardigd

ontwikkelen^

Zo men de oogen van een kind eenige uureny of eenige dagen, na deszelfs ge-
boorte onderzoekt, bemerkt men ligtelyk, dat het zelve daar nog geert gebruik
van maakt; dat werktuig heeft alsdan nog geene vaftheid genoeg, de.lichtftraalen

kunnen dan nog niet danverwardelyk op liet netvlies vallen ; het is niet dan na ver-
loop van een maand of daaromtrent

, dat het oog den noodigen trap van vaftheid
en fpanning fehynt gekreegen te hebben, om die llraalen in zulk eene orde door te

ïaaten, als het zien vereifcht; ondertuflehen veftigen de oogen der kinderen zig,
zelfs als dan, dat is te zeggen na verloop van een maand, op niets, zy beweegen
en draaijen dezelve onverfchiliig, zonder dat men kan bemerken , ofeenige voor-
werpen hen wezendlyk aandoen; maar kort daarna, dat is te zeggen om de zes
of zeven weeleen , beginnen zy hun gezigt op de flikkereudfte dingen te veftigen
hunne oogen naar den kant van den dag, iiaar de venfters, of andere openingen , te-

wenden; ondertulTchen doet de oeffening, welke zy aan 'dit werktuig geeven,
nog niets anders dan hetzelve te yerfterken, zonder- hen nog eenig nauwkeurig
denkbeeld te geeven van de verlchillende voorwerpen, die zy zien; want het eei^

fie gebrek van het zintuig des gezigts is van alle voorwerpen omgekeerd te vertoo*-

nen
; de kinders zien ,

voordat zy door het gevoel onderrigt zyii wegens den ftand
der dingen en dieti van hun eigen ligliaara, alles beneden wat boven

, en alles

boven wat beneden is; zy krygen dan door hunne oogen een vaJfch denkbeeld
van de plaatfing der voorwerpen. Een tweede gebrek, en ’t welk de kinders in ee-
ne andere Ibort van dwaalingof valfche beoordeelfng moet leiden, is, dat zy eerft
alle de voorwerpen dubbeld zien, omdat het beeldtenis van yder voorwerp in yder
oog afzonderlyk gefchilderd wordt; het kan niet anders zyn dan door de ondervin-
ding des gevoels, dat zy de noodige kennis krygen om die dwaaling te verhelpen.

zvmdaa.die dee-
Setal verfcheidene
maar pas onti,,:.

meduUa obiongata ^ in zyne geneetc
not>aaine„ »ri Hof crppn . ^ welk.eecft
len ,

welke de eerita ueffaan; en. de

^pmiwen OD uitloopt, gelylc als de
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en dat 2Ty de voorwerpen, diehundubbeld voorkooraen, als enkeld leeren beoordee-

len. IjeZe uwaaling des gezigts, wordt, zo wel als de eerfte, in het vervolg door

de waarheid des gevoels zo wél verbeterd, dat,fchoon wy inderdaad alle voorwer-

pen dubbeld en omgekeerd zien , wy ons egter verbeelden dezelve zo enkeld en
regt te zien, dat wy ons overreeden, dat dit gevoel, waardoor wy de voorwerpen
enkeld en regt zien

, ’t welk niet anders is dan het oordeel onzer ziel ,
by gelegen-

heid van het gevoel gemaakt, eene wezendlyke gewaarwording is, door het zintuig

des gezigts voortgebragt ; byaldien wy derhalven van het gevoel beroofd waren

,

zouden de oogen ons niet flegts bedriegen omtrent de plaatfing, maar ook omtrent
het getal der voorwerpen.
De eerfte dwaaling is een gevolg van het maakzel des oogs, op welks grond da

voorwerpen zig in eene omgekeerde orde fchikken, omdat de lichtftraalen, die

de beelden dezer zelfde voorwerpen formeeren , in het oog niet koomen kunnen

,

dan met te kruiffen in de kleine opening des oogappels ; men kan een klaar denk-
beeld ^ygen van de wyze, hoe deze omkeering der beelden toegaat, zo men
een klein gat maakt in eene zeer duiftere plaats , waardoor men verlichte voorwer-
pen vallen laat. Men zal als dan zien , dat die buiten-vootwerpen zig op den muur
dezer donkere kamer in eene omgekeerde plaatfing Ichildeten ZUllCn , Offidat allC dö
ftraalen, die van de verfchillende punten des voorwerps koomen, het kleine gat
niet doorgaan kunnen in de plaatGng en in de uitgeftrektheid, welke zy, eerft van
het voorwerp afgaande, hebben, dewylde opening dan zo groot zou moeten zyn
als het voorwerp zelf; maar gelyk yder gedeelte, yder punt, van het voorwerp beel-

den naar alle kanten afzendt, en de ftraalen, welke deze beelden maaken, uit alle

de punten van het voorwerp , als uit zo veele middelpunten vertrekken
,
kunnen

*er geene andere door het kleine gat fchieten , dan die , welke daar in regte rigtingen
voorkoomen ; het kleine gat wordt een middelpunt voor het geheele voorwerp

,

daar de bovenfte ftraalen zowel als die van het onderfte gedeelte, onder convergee-
renefe of famenloopende rigtingen aankoomen; bygevolg kruiffen zy in dit mid-
delpunt en fchilderen vervolgens de voorwerpen in eene omgekeerde orde.

Men.kan zig zeiven ook gemaklyk overtuigen, dat wy alle voorwerpen wezend-
lyk dubbeld zien , Ichoon wy dezelve oordeelen enkeld te zyn ; men behoeft teil

dien einde het zelfde voorwerp llegts te belchouwcn eerft met het regter, vervol-
gens met het linker , oog; terwyl wy het met het regter-oog befchouwen, zullen
wy het zien overftaan.tegen eenig punt van den muur of van eenige andere vlakte,

welke wy agter het voorwerp onderftellen ; wanneer wy het daarop met het linker-

oog befchouwen
, zullen wy bemerken

, dat het aan een ander punt van den muur
beantwoordt; en wanneer wy het eindelyk met beide oogen befchouwen, zullen

wy het in ’t midden zien tuöchen de beide punten
,
waar aan het te voren beant-

woordde ; dus wordt ’er een beeld in elk onzer oogen geformeerd ; wy zien het
voorwerp dubbeld, dat is te zeggen wy zien een beeld van dat voorwerp ter regter

en een beeld ter linker zyde ,
en wy oordeelen het enkeld en in ’t midden te zyn

,

omdat wy deze dwaaling des gezigts, door het zintuig des gevoels, verbeterd heb-
ben. Op dezelfde wyze indien men twee voorwerpen, die, ten onzen opzigte,
ten naaften by dezelfde rigting hebben, met beide oogen befchouwt, zal men, zy-
ne oogen op het eerfte, ’t welk het naaft by is, veftigende, het zelve enkeld zien,
maar terzelfder tyd zal men dat geen, ’t welk verder af is

, dubbeld zien; en daar-
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entegen, indien men zyne oogen veilige op dat, ’c welk verll af is, zal men het
enkeld zien

, tervvyl men het naaft by zynde voorwerp terzelfder tyd dubbeld zal zien.
Ditbewyil ook duidelyk, dat wy inderdaad alle voorwerpen, fchoon wy dezelve*
als enkelde beoordeelen., dubbeld zien, en datwy dezelve zien, alwaar zy wezend-
lyk nietzyn, fchoon wy dezelve oordeelen daar te zyn, alwaar dezelve inderdaad
bedaan. iiyaldien liet zintuig van Iret gevoel derhalven het zintuig des gezigts niet
in alle gelegenheden verbeterde, zouden wy ons gelladig vergiflen over de rigting
der voorwerpen, over derzelver getal, en zelfs over hunne plaats, wy zouden de-
zelve oordeelen omgekeerd te zyn , wy zouden hen dubbeld oordeelen , en wy zou-

terregter en ter linkerhand van de plaats, welk zy we-
zendlyk bellaan; en byaldien wy, in plaats van twee oogen, honderd hadden,
zouden wy eveneens de voorwerpen enkeld oordeelen, fchoon wy dezelve honderd*
maal verdubbeld, zagen.

Daar wordt dan in yder oog een beeld van het voorwerp geformeerd: enterwyl
die beelden op die dcelen van het netvlies,vallen, die aan malkanderen beantwoor-
deii^ dat IS te .zeggen 5 die altoos op denzelfden tyd worden -aangedaan, koometi
ons de voorwerpen enkeld voor, omdat wy de gewoonte hebben aangenoomen om
dezelve zodanig te oordeelen. Maar zo de beelden der voorwerpen op deelen van
het netvlies vallen , die gewoonlyk niet te {amen en terzelfder tyd worden aangg»
daan, dan Ichyncn ons de voorwerpen dubbeld omdat wy de gewoonte niethebt^n
aangenoomen, om dat gevoel of die aandoening, die niet de gemeene aandoening
is, te verbeteren; wy zyn dan in het geval van een kind, ’t welk eerft begint te
zien ,

en ’t welk inderdaad
,
de voorwerpen eerll dubbeld oordeelt. De Hr. Che-

sELDEN verhaalt in zyiie Ontleedkunde bladz. 324. „ Dat een man, door het uit-

„ weikzel van een flag aan ’t hoofd , Ichcel geworden zynde, de voorwerpen, ge-
5,. duurende een zeer langen tyd, dubbeld zag, maar dat hy allengs leerde de zul-
„ ken, 01e hem gemeenzaamil: waren, als enkelde te oordeelen, en dat hv eindelvk-
„ naveeltyds, dezelve aUcn enkeld gelyk te voren

, fchoon zyne oogen
„ fleeds de kwaade geileldheid behielden, welke de flag veroorzaakt hadt”. !le-
wyft dit insgelyks niet duidelyk, datwy inderdaad de voorwerpen dubbeld zien, en
dat het niet dan door de gewoonte is, dat wy dezelve enkeld oordeelen. En zo.
men vraage., waarom de kindersZO weinig tydsnoodig hebben om dezelve enkeld
t£ oordeelen, terwyl menfehen van meer gevorderde jaaren daar zo veel tyds aan
belleeden moeten , wanneer het hun by toeval gebeurt dezelve dubbeld te zien 22*
lyk in het voorbeeld , datwy zo aanftonds hebben bygebragt, kan men antwoor-
den ,. dat, dewyl de kinders geene heblykheid hebben, ftrydig met die , welkezy ver-
krygen, en dus niets behoeven te verleeren, zy ook minder tyd behoeven oni hun-
ne gewaarwordingen te verbeteren; maar dat perfoonen, die geduurende 20
30, of 40 jaaren, de voorwerpen enkel gezien hebben, omdat zy op twee, aaii

malkander, beantwoordende deelen van het netvlies vielen,.en die dezelve thans
dubbeld zien, omdat zy niet meer op die zelfde deelen vallen , het nadeel hebben
van eene heblykheid, ftrydig met die, welke zy willen verkrygen, en dat ’er mis-
fchien eene oeftening van 20,30, of 40 jaaren noodig is, om de voetfpooren dier
oude heblykheid van oordeelen te vernietigen; enmenkangelooven,. dat, zo ou-
de lieden eene verandering in de rigting der gezigt alfen van het oog óverkwam,
en dat zy de voorwerpen dubbeld zigeu, hun leven niet lang genoeg zou zyn om.
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hun oordeel te verbeteren, en defpoorender eerfte heblykheid uit te wiflchen ,
eir

dat zy bygevolg al het overige van hun leven de voorwerpen dubbeld zouden zien.

Wy kunnen door het zintuig des gezigts geen denkbeeld altoos van de afftanden

maaken; zonder het gevoel zouden alle de voorwerpen ons toefchynen in onze

oogen te zyn , omdat de beelden dier voorwerpen daar inderdaad zyrv; en een

kind, dat nog niets heeft aangeraakt, moet eveneens aangedaan worden, als of

alle die voorwerpen in hem zelven waren 5 hy ziet dezelve alleenlyk grooter of

kleiner, naardat zyzync oogen naderen, of zig daar van ververren; een vlieg,

die zeer naby zyn oog koorat, moet hem een dier van eene vervaarlyke grootte

toefchynen; een paard of koe, die ver van hem af is, fchynt hem kleiner dan de
vlieg; dus kan hy door dit zintuig geene kennis van de betreklyke grootte der

voorwerpen hebben , omdat hy geen denkbeeld heeft van den afftand op welken-

hy die ziet. Het is niet dan na den afftand. gcmceten te hebben , door de hand
uit te fteeken , of door zyn lighaara van de eene plaats naar de andere over te bren-

gea, dat hy dat denkbeeld van den afftand en van.de grootte der voorwerpen kan-

verkrygen
; voor deze ondervinding of meeting kent hy dien afftand gelieel niet

,

en kan hy de grootte van een voorwerp niet bcoordeeleii dan door die van het
beeld, ’t welk het in zyn oog formeert. In ditgeval wordthet oordeelvan de groot-
te niet opgemaakt dan uit de opening of wydte van den hoek door de twee uiterfte-

ftraalen van het bovenfte en van het benedenfte gedeelte van het voorwerp gefor-

meerd; bygevolg moet hy alles, wat naby is, groot, en alles, wat ver van hem-
is, klein oordeelen. Maar nadat hy die denkbeelden van afftand (foor het gevoeï
gekreegen heeft, begint het oordeel van de grootte der voorwerpen, zig te verbe-
teren, men verlaat zig niet meer op de eerfte gewaarwording , die wy door de oo-
gen krygen , om die grootte te beoordeelen, men tragt den afftand te kennen, men
poogt terzelfder tyd het voorwerp door zyne gedaante te herkennen, en men oor-
deelt vervolgens over deszelfs grootte.

Het is niet twyffelagtig , of, in een gelid van zoldaaten,. de eerfte, welken ik on-
derftel zeer digt by ons te zyn, ons veel grooter zoude toefchynen dan de laatfte,.

zo wy hierover alleenlyk uit het gezigt oordeelden , en zo wy door de gewoonte-

niet geleerd hadden, om hetzelfde voorwerp, of om gelyke voorwerpen welken
wy op vcrlchillende afftanden zien , als even groot te OOrdeeleil

; wy WCeten

,

dat de Taatfle zoldaat een zoldaat is, gelyk de eerfte, en hier uit oordeelen wy hem-
ftraks van dezelfde grootte te zyn , gelyk wy oordeelen zouden , dat. de eerfte-

fteeds dezelfde grootte behouden zoude , fchoon hy van het een naar het ander ein-

de van het gelid verplaatft wierdt ; en gelyk wy de gewoonte hebben, om hetzelfde

voorwerp altoos even groot te oordeelen op alle afftanden , op welken wy deszelfs

gedaante gemaklyk onderfcheiden kunnen, zo bedriegen wy ons nooit omtrent de-

ze grootte-, dan wanneer dezelve al te wyd wordt, of ook wanneer de tullchen*

ruimte van dien afftand niet in de gewoone rigtiug is; want een afftand houdt op
voor ons gewoon te zyn, zo dikwils dezelve te groot wordt, of zo dikwils wy
dien , in plaats van horizontaal of op den gezigteinder aan, van om hoog naar oiü
laag, of van om laag naar om hoog, meeten. De eerfte denkbeelden van vergelv-
king der grootte tuflehen de voorwerpen hebben wy gekreegen door den afftaiid

dier voorwerpen met betrekking tot ons en tot malkanderen, ’t zy m:t de h.ind,
’iz.y met het lighaara,, onder ’t gaan te meeten^ Gelyk nu alle déze procfaeemia-



€ DE NATUURLYKE HISTORIE
gen, waardoor wy de denkbeelden van grootte, welke het zintuig des gezigts ons
gai, verbeterd hebben, horizontaal genoomen zyn, zo hebben wy dezelfde heb*
lyKncicl met kunnen verkrygen, om de grootte der verhevene of laage voorwerpen
bovjn or beneden ons te meeten, omdat het niet in deze rigting is, dat wy dezel-
ve door het gevoel genleeten hebben; en het is ter dezer oorzaake, het is by man-
gel van gewoonte om de afftanden in deze rigting te beoordeelen, dat wy, ons bo-
ven op eenen hoogen toren bevindende, de menfcheu en dieren veel kleiner zien,
dan wy dezelve zien zouden op een gelyken aflland, die horizontaal, dat is

zeggen in de gewoone rigting, ware. Het is op dezelfde wyze met een weer-
welken men boven op eenen toren ziet ; die voorvverpen koo-

• 1
wy dezelve inderdaad oordeelen zouden te zyn,

gewoone rigting, en op denzelfden aflland, horizontaal befchouw-
den , als wy dezelve nu vertikaal, dat is van onderen naar boven, zien.

overreeden kan wegens
de waarheid van alles wat wy ten opzigte van het zintuig des gezigts ter nederllel-
len, zal het egter met ondienftigzyn hier de ftukken by te voegen, welke deze
belchouwing beveiligen kunnen. De Hr. Cheselden, beroemd Heelmeeller te
Londen, een jongimn van dertien jaaren , die van zyne geboorte af blind eeweell
was, de katarakt gehgt hebbende, hadt het genoegen van hem het gezin: te doen
bekoomen, en maakte van dezegunllige gelegenlieid gebruik om de maniet waar
te neemen, hoe deze jongeling begon te zien, welke waarneeraingen hy vervolgens
\VLd& Philofopbifche TransaBmlSQ, 402; en in het 39 Vertoog, volgens de Ne-
derduitfehe uitgave, van den met zyne aanmerkingen over dit onderwerp,
mededeelde. De jongeling, Ichpon blind, was het egter niet geheel en volflrekte-
lyk ; gelyk de blindheid van eene katarakt voortkwam

, zo bevondt hy zig in den
Uaat van alle blinden van die foort, die altoos dag en nagt onderlcheiden kunnen;
hy onderfcheidde zelfs rnet een fterk licht het zwart, het wit, en het leevendig
rood, t welk men Icharlaken noemt, maar hy kon de gedaante der dingen op gee-
nerlei wyze zien of onderfcheiden ; men Helde de operatie eerft öcgts aan eén zy-
ner oogen te werk. Toen hy eerft begon te zien, was hy zo verre af van op eeni-
gerhande wyze over de afllanden te kunnen oordeelen, dat alle voorwerpen, zon-
der onderlcheid, zyne oogen aanraakten, (dit was de uitdrukking .waar van hy zig
bediende) even als de dingen, welke hy voelde, zyn vel aani'aakccn. De voor-
werpen, die hem het mceft vermaak gaven , waren die, welker oppervlakte glad
en effen, en welker figuur regelmaatig was, fchoon hy nog geen oordeel konde
vellen over derzelver gedaante, noch zeggen, waarom zy hem "aangenaamer voor-
kwamen dan de andere. Hy hadt, geduurende den tydzyner blindheid, alleenlyk
ziiUte flauwe denkbeelden gehad van de kleuren, welke hy toen met een fterk licht

onderfcheiden konde, dat zy geene genoegzaame fpooren hadden overgelaaten ora
die te onderfcheiden, toen hy dezelve wezendlyk zag; hy zeide , dat de kleuren,
welke hy toen zag, dezelfde nier waren als die, weike hy eertyds gezien hadt, hy
kende de gedaante niet van eenig voorwerp, en .hy onderfcheidde het ééne diiw
van het ander niet, hoe veilchiliende van figuur of grootte dezelve wezen mogten^
wanneer men liem de dingen toonde , welke hy te voren door het gevoel onderken-
de, belchónvvdc hy dis met oplettendheid, en nam dezelve zorgvuldig waar, om
hen dp een anderen tyj te onderkennen, maar gelyk hy al te veel voorwerpen te-
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vens te onthouden hadt, vergat hy het grootfte gedeelte, en in het begin, dat hy,

gelyk hy zig uitdrukte, de voorwerpen leerde zien en kennen, vergat hy duizena

dingen tegeh dat hy één onthieldt. Hy Hond zeer verwonderd , dat die dingen

,

daar hy ’t meeft van gehouden hadt, niet die waren, welke zig de aangenaamfte

voor zync oogen vertoonden ; hy verwagtede die perfoonen de fchoonfte te vin-

den ,
welken hy meelt beminde. Daar verliepen meer dan twee maanden , voordat

liy konde onderkennen , dat de fchilderijen valte lighaamen vertoonden; tot aan

dien ryd toe hadt hy dezelve alleenlyk belchouwde als verlchillend gekleurde vlek-

ken, of oppervlaktens, die geen ander onderfchcid hadden, dan dat de verwen

verfcheiden waren, maar toen hy begon te herkennen, dat deze fchilderijen valte

lighaamen vertoonden , verwagtte hy inderdaad valte lighaamen te vinden, en hy

ttondt verhaald , toen hy de deelen , die door het licht en de fchaduwe hem rond

en ongelyk waren voorgekoomen ,
bevoelende, dezelve plat en effen , gelyk als het

overige, bevondt. Hy vroeg, welk daii het zintuig ware, dat hem bedroog? ot

hy die misleiding aan het gezigt of aan het gevoel te wyten hadt? Men monde hem

toen een portretje van zyn vader, dat in eene orlogie kaa van zyne moeder lag, iiy

zeide, dathy wel bemerkte, dat het de gelykenis van zyn vader was, maar ly

vroe*]; met eene ^oote verbaaltllieid . hoe het mo^elyk ware, dat ziilfc een groOt

aangezigt in zo kleine plaats bedooten konde worden? Dat icheen hem even onmo-

gelyk als een fcliépel binnen in een pint te plaatfen. In den beginne konde hy

maar een zeer flauw licht verdraagen , en hy zag die voorwerpen ten uiterflen groot,

maar naarmaate hy meer voorwerpen zag , die inderdaad grooter waren , oordeel-

de hy de eerfte kleiner; hy dagt dat ’er niets was buiten de grenzen van ’t geen hy
zag; hy will wel, dat de kamer, waarin hy zig bevondt, llegts een gedeelte van

het huis was, ondertuffehen konde hy niet begrypen hoe het huis grooter konde

fchynen dan zyn kamer. Voor dat men hem de operatie gedaan hadt ftclde hy zig

geen groot vermaak voor van het nieuwe zintuig ,
’t welk men hem beloofde , en

hy was nergens door getroffen , dan door het voordeel ’t welk hy hebben zoude

van leezen en fdiryven te kunnen leefen ; hy zeide , by voorbeeld ,
dat hy geen

meer vermaak kon hebben van in den tuin te wandelen, wanneer hy dat zintuig

zoude hebben, dan hy nu reeds hadt, omdat hy daar vnjelyk.en gemaklyk in

wandelde, en alle deszelfs verlchülende plaatlèu kende; hy hadt Zills zeer wel

ojigemerkt , dat zyn ftaat van blindheid hem een voordcel boven de andere men-

fchenhadt gegeeven, een voordeel ’t welk hy langen tyd behieldt, nadat hy het

zintuig des gezigts bekoomenhadt, ’twelk was van inden donker gemaklyker en

veiliger te kunnen gaan, dan zy die zien; maar toen hy begonnen hadt zig van

dit nieuw zintuig tè bedienen, was hy verrukt van vreugde, hy zeide dat yder

nieuw voorwerp eene nieuwe wellufl voor hem was, en dat zyn vermaak zo groot

was, dat hy het niet konde uitdrukken. Een jaar daar na bragt men hem naar Ep*

fom, alwaar een zeer fchoon en iiitgeftrekt gezigt is, hy feheen betoverd van dat

toneel, en hy noemde dat eene nieuwe vvyze van zien. • Men deedt hem dezelfde

operatie op het ander oog meer dan een jaar na het eerfte ,
en dezelve gelukte even*

eens , hy zag met dit tweede oog op de voorwerpen eerft veel grooter
, dan hy de-

zelve met het ander zag, maar evenwel zo groot niet, als hy die met het eerfte

oog gezien hadt ; en toen hy het zelfde voorwerp met beide oogen tevens befchouw*

de , zeide hy , dat het hem. eens zo groot voorkwam , dan met zyn één oog {dleea

j
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maar hy zag het niet dubbel of tenminftenkondemen zig niet verzekeren, dat hy
de voorwerpen eerft diibbeld hadt gezien, toenmeuhera bet gebruik van zyn twee-
de oog bezorgd hadt.

De Hr. Cheselden verhaak eenige andere voorbeelden van blinden , die zig
niet herinnerden ooit gezien te hebben, en aan welken men dezelfde konft-bewer-
king hadt gedaan j en hy verzekert, dat zy, toen zy begonden teleeren zien, de-
zelfde dingen gezegd hadden, als de jongman, daar wy zo aanftonds van Ipra-

ken, maar inderdaad mindep omftandig en nauwkeurig, en dat hy aan hen allen

hadt waargenoomen , dat, gelyk zy hunne oogen in den tyd hunner blindheid
niet hadden behoeven te beweegen, zy eerfl: zeer belemmerd waren om dezelve te
draaijen

, eu tot eenig byzonder voorwerp te rigcen
,
en dat het niet dan allengs , by

trappen, en na verloop van eenigen tyd, was, dat zy hunne oogen leerden beltie*

voorwerpen veftigen , wekken zy belcliouwen wilden. (0}
Wanneer, wy door byzondere omllandigheden

, geen juift denkbeeld van den af-
ftand kunnen hebben, en over de voorwerpen niet kunnen obrdeelen dan uit de
grootte van den hoek, of liever van het beeld , ’t welk zy in onze oogen formeeren
bedriegen wy ons noodzaaklyk over de grootte dezer voorwerpen. Elk heeft on-
dervonden, dat hy des avonds of des nagts reizende een llruwel daar hy digt by is,

voor een grooten boom neemt, daar hy meent nog verre af te zyn, Or wel, men
neemt een grooten boom, daar men verre af is, voor een ftruwei daar wy digt by
zyn; op dezelfde w'yze zal men, zo men de voorwerpen niet kent door hunne ge-

daante, en zo men door dit middel geen denkbeeld van den aflfand kan hebben,
zig noodwendig vergilTen ; eene vlieg , die met fnelheid op eenige duimen afllands

voor onze oogen voorby zal vliegen , zal ons in dit geval een vogel toefchynen

,

die op een zeer grooten afftand ware; een paard, dat, in ’t midden van een ftuk
lands in beweeging is, en eene gelykc houding heeft, als, by voorbeeld, een Ibhaap,

z;ü ons niet grootèr toefchynen dan een fchaap, zo lang wy niet herkennen, dat
het een paard is, maar zodra wy het daar voor herkend hebben, zal het ons, op
het oogenblik, zo groot voorkoomen als een paard, en wy zullen terftond oim

eerik oordeel verbeteren.

Zo dikwils dan als men zig des nagts in onbekende plaatfen zal bevinden, al-

waar men over den aflland niet zal kunnen oordeelen, en alwaar men de gedaante
der dingen, teroorzaake van de duilterheid, niet zal kunnen onderfcheiden

, zal

men in gevaar zyn van yder oogenblik in dwaaling te vallen t§n opzigte van de oor-

deelen welke men zal vormen over de voorwerpen, die zig vertoonen; het is

hiervan ,
dat de angft, dat dc foort van inwendige vrees, voortkoomt, die bykans

alle menlchen in de'duiliernis bevangt ;iret is hier op dat de verfchyning vanfpoo-

ken, en reusagtige gedaanten ,
welken zo veele menfehen zeggen gezien te heb-

ben, lleunt. Men antwoordt hun geraeenlyk, dat die figuuren in hunne verbeel-

ding wai-en, ondcrtulïchcn kunnen zy wezendlyk in hunne oogen geweeft zyn, en

het

(n) Men zal eene menigte opmerkelyke byzonderheden over de blindgeboornen vinden in een
klein Werkje, waar van de titel is; Lettrej Juf les. aveugles, ft l’.ij'age de ceux qui voyent, aUri-
tued M.Didtm. De Schiyver heeft daar eene zeer fyne en waaie üvernatuurkunde in verfpreid,
waardoor hy reden geelt van alle de verfchillende aandoeningen, welke de volftrekce bu-ooving
^es gezigts in een menfeh moet voortbrengen.
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het is zeer mogelyk , dat zy in der waarheid gezien hebben het geen zy zeggen ge*

zien te hebben i want het moet, zo dikwils men over een voorwerp niet kan oor-

deelen
, dan door den hoek , welken het zelve in het oog maakt , noodzaaklyk ge-

beuren
, dat dit onbekend voorwerp geftadig grooter en grooter vvordt , naarmaate

men daar nader by koome; indien het dan aan den aanfehouwer, die niet kan on-
derkennen wat hy nu ziet , noch oordeelen op welken afftand hy het ziet , in ’t eerfi:

heelt gefcheenen de hoogte van eenige voeten te hebben, toen hy op een afftand

van twintig of dertig Ichreeden was , moet het noodwendig verfcheiden roeden fchy-
nen, wanneer hy daar maar eenige voeten af zal wezen, het welk hem inderdaad
moeft verbaazen en vervaaren , tot dat hy eindelyk het voorwerp raake of herkenne;
want op het eigen oogenblile als hy zal herkennen wat het zy, zal dat voorwerp, ’c

Welk herareusagtig voorkwam, eensklaps verminderen, en zal hem voorkoomen
niet meer dan zyne wezendlyke grootte te hebben; maar zo men vliigt, of zo men
niet durft naderen, is het zeker, dat men geen ander denkbeeld van ditvoonverp
zal hebben dan dat van het beeld, ’t welk het in ons oog formeerde, en dat men
wezendlyk eene reusagtige figuur, die door haare grootte^of gedaante verlchriklyk
Was, gezien zal hebben. Het vooroordeel van Ipooken is derhalven in de Natuur
gegrond, en tUe vertooningen hangen ,

gelyk de Philofophen denken , niCt eenigWk
van de verbeelding af.

Wanneer wy geen denkbeeld van den afftand kunnen maaken door de vergely-
king der tuflehenruimte

, die tuffehen ons en de voorwerpen is , tragten wy de ge-
daante dier voorwerpen te herkennen, om over hunne grootte te oordeelen; maat
wanneer wy die gedaante kennen , en wy terzelfder tyd verfcheiden gelyke voor-
waren , en die dezelfde gedaante hebben , zien , oordeelen wy dat die

, welke de
meelt verlichte zyn, naait by ons, en dat integendeel de donkerfte verft van ons
zyn , en dat oordeel brengt zoratyds zonderlinge dwaalingen en fchynbaarheden

opvolging van voorwerpen op eene regte lyn gefchikt, gelyk by voor-
langs eene lange en regte ftraat of graft , van welker afftand of

nabyheid wy niet kunnen oordeelen dan door het meer of minder licht , ’t welk zy
ons oog toezenden, gebeurt het dikwils, dat men alle die lantaarnen terregter, in

plaats van ter linker, zyde ziet. Men kan deze proef ligcelyk neemen wanneer men
van Verfailles naar Parys koomende zjm oog óp de lantaarns, op eenigen afftand
by verbeeld van eene hdve myl, veftigt, en men zal de Waarheid van myne ver-
zekenng ondervinden. Die verandering van plaatfing van de linker naar de regter
zyde is eene bednegelyke vertooning

, en welke voortgebragt wordt door de oor-
zaak, die wy hebben aangeweezen ; want gelyk de aanfehouwer geen ander ken-
merk heeft van den afftand ,

op welken hy zig van die lantaarnen bevindt , dan de
hoeveelheid lichts , welk hy daar van ontvangt, zo oordeelt hy dat het flikkerendfte
dier lichten het eerfte is, en dat, daar hy zig naaft by bevindt; zo het nu ge-
beurt, dat de eerfte lantaarns duifterer zyn, of zo ’er in den regel dier lichten maar
één zy, dat meer flikkert en leevendiget fchynt dan de andere, zal dit leevendi-
ger licht den aanfehouwer voorkoomen, als ware dat het eerfte van de ry, en hy
zal aanftonds oordeelen, dat de andere, die wezendlyk voor het zelve ftaan, daar
a^er zyn\. Deze fchynbaare verplaatfing nu kan niet gefchieden , of liever kan zi'>'
niet tekenen

, dan door de veriindering van derzelver fchikking, of door eene ver^
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plaatfing van de linker naar de regter zyde; want in eene lange ry van voorweroen

^ oordeelen vóór tezyn, is aan de regter zyde te zien het gSa
aan de linker

, or aan de linker het geen aan de regter zyde was.
Zie daar de voornaarafte gebreken van het zintuig des gezigts

, en eenigen der
dwaahngen

, welke door die gebreken voortgebragt worden. Laat ons thans de na-
tuur, de eigenfchappen, de uitgeftrektheid, van dit verwonderlyk werktuig, waar
mede wy met de verit af zynde voorwerpen geraeenfchaphebben, onderzoeken. Het
gezigt is met dan eene ioort van gevoel , maar zeer verlchillende van het gewoon
gevoel . om een ding met het lighaam of met de hand te voelen of te raaken

,

moeten wy tot het zelve, ofmoet het zelve tot ons, naderen, opdatwyinihatmogen
zyn van nette betaften, of daar tegen te drukken; maar wy kunnen het met de

aflhnd het wezen moge, mits dat het eene genoegzaa-

S’ wel Sr^?^
zenden , om indruk op dat werktuig te maaken

,

wir
zig daar in onder een merkbaaren hoek tekenen konne. De klein-

ftehoek, onder welken de inenfchen de voorwerpen kunnen zien, is van omtrent
een minuut, of het zeftigfte deel van een graad, daar zyn weinige oogS, SSn
voorwerp onder kleiner hoek gewaar worden kunnen

; die hoek geeft voor den groot-
ftenaffland, waarop de befte oogen een voorwerp bemerken kunnen, omtrent

''T J by voorbeeld, men zal op een affland vaa
343^ voeten ophouden een vooiwerp, dat een voet hoog en een voet breed
te kunnen zien; men zal een menfeh, vyf voeten hoog, op een afftand van
voeten, of van eene rayl en een derde van eene rayl, nietmeerkunnen zien, zelfs
onderfteld zynde dat die voorwerpen van de ^on verlicht worden. Ik geloof dat
deze begrooting, wegens de dragt of het bereik der oogen , eer te fterk dan te zwak
is, en dat er inderdaad weinige menfehen zyn, die de voorwerpen op zuHm
groote afftanden gewaar kunnen worden.

* ^

Maar het is 'er verre af, dat men door deze begrooting een juift denkbeeld heb-
be van dekragt en de uitgeftrektheid van het bereik onzer oogen; want men moet
hierop eenewezendlyke oniftandigheid acht geeven, welker befchouwing, in het
algemeen genoomen, zo t my voorkoomt, ontfnapt is aan de Aureurenf die over
de Gezigtkunde gefchreeven hebben; te weeten, dat de dragt der oogen vermindert
of vermeerdert, naarniaate van de Iioeveelheid hchts die ons omringt, fchoon men
onderftelle, dat het licht van het voorwerp altoos het zelfde blyve; zodat, indien
het zelfde voorwerp, t welk wy des daags zien , op den afftand van 34^6 maal zvn
middellyn, gediuirende den nagt omringd bleef van dezelfde hoeveeUiSw lichts <Sr
het overdag van befcheenen wierdt, wy het zelve zouden kunnen bemerken 00
eenen afftand honderdraaalen grooter dan de eerfte; op dezelfde wyze als wy het
licht van eene kaars des nagts meer dan twee mylen ver kunnen zien, dat is te
zeggen ,

onderftel'ende den diameter van dat licht de grootte van een duim te zyn
op meer dan 316,800 maal de lengte van die middellyn , daar men dat licht op den
dag, en inzonderheid, op den middig,op niet meer dan tien of twaalf duizendmaal
de lengte van zyne middellyn , dat is op niet meer dan tweehonderd toifes, zal be-waar worden, zo wyhet zelve onderftellen, zo wel als onze oogen, door het licht
der zonne befcheenen te worden. Her is eveneens met een fchitterend voorwerp
waarop het licht der zonne met leevendigheid terug gekaatft wordt, men kan het
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ttive over dag bemerken op een afftand drie of viermaal grooter dan de andere voo^
werpen

, maar zo dat voorwerp des nagts beftraald wierdt door het zelfde licht
ws net over dag geweeft was, zouden wy het op eenen oneindig grooteren afllandpwaar worden dan wy de andere voorwerpen ontdekken: men moet derhalven
belluiten, dat de dragt der oogen veel grooter is dan wy eerft onderfteld hebben,

nïk u
^ verre af zynde voorwerpen te zien, minder het

g brek van licht, of de kleinheid van den hoek is onder welken zy zig in ons oog
overvloed van dat licht in de voorwerpen , die tuffchen beiden , en

zaaken Pn
^

^
byonsoog, zyn, die eene leevendiger gewaarwording veroor-

l“^wy de zwakkere aandoening, die de verder afzynde

L De grond van het oog is als een doek,W
fchitterender, meer verlichte, fter-

kim^n -n, •’* j
wanneer de voorwerpen zeer verre af zyn,^ zwakke fehaduwingen vertoond worden, dewelke

«ijT
wannen zy omringd zyn van het leevendige en llerke licht, waarmede

dil fl
^yode voorwerpen fchilderen ; die zwakke fchaduwing derhalven,

is onmerkbaar en verdwynt in de ichildery; maar zo densbyjynde en tuflchen telden ftaande voofwcrpen allecnlvk een flauwer hVhr

ware dan te voren. Hier uit volgt
, dat men, zig inden donker olaatfende vanMne lange zwartgemaakte pyp een verrekyker zonder glas kan maaken welker nit-werkzeb zeer aanmerkelyk zouden zyn bjr den dag geliezS L onTdSe rSdeuook, dat men van den grond van een put of diépe kelder de ftarren on vniipn

™ A^«roSs''' gSyifl,i?KZ7^
zien 7nmmiapn-J^

^or ecHc gcvouwen hand of door eene buis verder
„ zien. Zommigen zien zelfs de ftarren van onderen uit een diepen put of kuil”. («)iMen niagdan verzekeren, dat ons oog gevoeligheid genoeg hebbe, om op ee-ne merkbaare wyze getroffen en aangedaan te worden door voorwerpen . die flefru

her in Hpn pprUo^^
hct vcrmogeii van dit werktuig grooter is dan

V
, ,

opflag fcl^nt; maar zo deze voorwerpen, zonder een grooter
eenemeerdje kragc of Iceveudigheid van het licht hadden , zou-den wy dezelve nog veel verder bemerken.

’

derhalven drie zaaken in aanmerking te neemen, om den afftand te

tno van bviif
dien het zelve in ons oog maakt; de tweede datrap van icht der nabuunge en tuflehen beiden liggende voorwerpenm=a terzeltder ,yd ziet, a„ de derde de tterkre des lichts ven ter
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elke dezer oorzaaken heeft haaren invloed op de uitwerking van het zien , en het
is alleenlyk door dezelve te waardeeren en te vergelyken, dat men, in alle geval-
len, den afftand kan bepaalen , waarop men zulk of zulk een voorwerp in liet hy-
zonder zien kan. VVy kunnen een duidelyk bewys geeven van dien invloed, wel-
ken de fterkte des lichts op het zien heeft.

Men weet dat de verrekykers en de mikroskoopen werktuigen zyn van dezelfde

foort, die beide den hoek vermeerderen, onder welken wy de voorwerpen gewaar
worden, ’t zy, dat zy inderdaad zeer klein zyn, ’t zy dat zy ons zodanig voor-
kooraen , ter oorzaalce van hunnen verren afftand

;
waarom manken dan de verre-

kykers zo weinig uitwerking in vergelyking der vergrootglazen , dewyl de langfte
en befte vcrrekyker het voorwerp nauwelyks duizendmaal vergroot, daar een goed
inikroskoop het zelve een millioenmaalen , en meer, Ichynt te vergrooten'i Het is

klaar, dat dit verfchil niet koomt dan van de leevendigheid des lichts, en dat, zo
men de verre afzynde voorwerpen van een bykoomend licht konde voorzien, ge-
lyk men de voorwerpen verlicht, welken men voor het mikroskoop wil waarnee-
men, men dezelve inderdaad oneindig beter zoude zien, fchoon men dezelve on-

der den zelfden hoek befchoiiwde, en dat de verrekykers het zelfde uitwerkzel

zouden hebben op de verre af zynde voorwerpen , als de mikroskoopen op de
'kleine voorwerpen hebben. Matir het is hier de plaats niet om ray uit te brei-
den over de nuttige en gebruikelyke gevolgen, welke men uit deze aanmerking
trekken kan.

Het bereik des gezigts, of de afftand waarop men het zelfde voorwerp zien kan,
is vry zeldzaam het zelfde voor yder oog; daar zyn weinige lieden, welker beide
oogen even fterk zyn. Wanneer deze ongelykheid van fterkte tot een zekeren trap
klimt, bedient men zig llegts van één oog, dat is te zeggen, van dat, daar men
beft mede ziet; het is deze ongelykheid in de dragt of het bereik des gozigts, ’t

welk men in de oogen heeft , waardoor het Icheel zien wordt voortgebragt
; gelyk

ik getoond heb in myne Verhandeling y?/r lefarabhme, die in de Gedenkfchriften

van de Akademieder Weetenfchappcnvan’t jaar 1743 te vinden is. Wanneer de bei-

de oogen van eenegelyke fterkte zyn, en men het zelfde voorwerp met de twee
oogen hefchoinvt, fchynt het, dat men het zelve eens zo goed dan met één oog
moeftzien; ondertuflchen blykt de gewaarwording, die uit deze twee foorten van
zien fpruit, dezelfde te zyn, daar is geen merkbaar verfchil tulfchen de aandoenin-
gen door de eene en andere wyze van zien voortgebragt, en men heeft, na daar-

over proeven genoomen te hebben, bevonden, dat men met twee oogen , beiden

fterk, beter zag dan met ée'n , maar dat het verfchil flegts een dertiende gedeelte haa-

ien konde zodat men met twee oogen het voorwerp ziet, als of het van der-

tien gelyke lichten befcheenen wierdc, daar wy het zelfde voorwerp met één oop-

alleenlyk zien, als of het maar van twaalf lichten befcheenen vvierdt. Waarom vindt

men hier zo weinig vermeerdering? Waarom ziet men niet eens zogoed met twee
oogen dan met één? Hoe kan het wezen, dat die oorzaak, welke dubbeldis, eeo
enkeld of byna enkeld, uitwerkzel voortbrenge? Ik heb gedagt dat men een ant-
woord op deze vraag konde geeven, met de aandoening te beTchoavven als eene

(a) Zie de Verhandelitië van dso Et. JuwM, waar van de tyiel is, EJJa'j m diJliaS- mi
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looft van beweeging aan de zenuwen medegedeeld. Men weet, dat de beide ge-

zigtzenuwen, uit de harfenen koomende, naar het binnenft gedeelte des hoofds
loopen, alwaar zy zig vereenigen, en dat zy zig vervolgens van malkanderen ver-

wyderen, en een ftompen hoek maaken, voor dat zy tot de oogen koomen. De
beweeging aan de zenuwen medegedeeld door het indrukzel van yder beeld , in

yder oog, terzelfder tyd geformeerd, kan niet tot aan de herfenen worden voort-
geplant, alwaar ik onderdel dat de aandoening of het gevoel gemaakt wordt, zon-
der door het vereenigd gedeelte dezer twee zenuwen door te gaan ; van dit oogen-
blik af worden derhalven die twee beweegingen faaragefteld , en brengen het zelf-
de uitwerkzel voort als twee lighaamen in beweeging, op de beide kanten vaia
een vierkant

, op een derde lighaara voortbrengen , het welk zy de diagonaal doen
doorloopen

; zo de hoek nu van omtrent honderd vyftien of honderd zeftien graa-
den was , zoude de diagonaal van de ruit ten opzigte van de zyde zyn als dertien
tot twaalf, dat is te zeggen , als de aandoening door 'twee oogen voortgebragt is

tot die welke uit één oog gebooren wordt. Gelyk nu de beide gezigtzenuwen met zulk
een hoek omtrent van malkanderen verwyderen , zo kan men aan deze rigting het
verlies van beweeging of gewaarwording toefchryven , welke in het zien met beide
oogen tevens gefchiodt, en dit verUes moet des te grootCr Zyn, als dC hOSk, dOOt
de beide gezigtzenuwen geformeerd, opener of grooter is.

Daar zyn verfcheiden redenen, die zouden kunnen doen denken, dat lieden;
die een kort gezigt hebben, de voorwerpen grooter zien, dan andere raenlcheu

;

ondertuflehen IS juift het tegendeel waar, zy zien dezelve zekerlyk kleiner. Ik heb
een kort gezigt, en myn linker oog is fterker dan myn regter j ik heb dui2iendmaai
ondervonden j terwyl ik het zelfde voorwerp, gelyk de letters van een boek, op
den zeilden antand

, beurtelings met het een en vervolgens met het ander oog be-
fchouwde, dat het oog , waar mede ik beft en verft zien kan, ook dat is, voor het
welk de voorwerpen my de grootfte voorkwamen i en, als ilc een der oo'^en draai-
de om het zelfde voorwerp dubbeld te zien, was het beeld van het regeer oog
kleiner dan het beeld van het linker oog, zodat ik niet kan twyfïeleii , of de voor-
werpen fchynen kleiner te zynnaarmaate men kortzigtiger is. Ik heb verfcheiden
peribonen, welker bereik of fterkte van oogen zeer ongelyk was, ondervraagd ,
zy hebben my allen verzekerd, dat zy de voorwerpen grooter zagen met het goede
dan met het kwaade oog. Ik geloof, dat, gelyk de lieden, die een kort gezigt heb-
ben , verpligt zyn van naby te zien , en flegts eene kleine ruimt® of een klein voor-
werp tevens belchouvven kunnen , zy zig eene kleinere eenheid van grootte raaa-
ken dan andere raenfclien , welker oogen eene veel grootere ruimte te gelyk on-
derfcheidenlyk bevatten kunnen; en dat zy bygevolg, betrekkelyk tot deze eenheid,
alle de voorwerpen kleiner oordeelen dan andere menfchen. Men verklaart de oor-
zaak van het kort gezigt op eene vry voldoende wyzc door de al tegroote opblaazing
van de ftraalbuigende vogten des oogs jmaar die oorzaak is niet de eeiiige, en men
heeft menfehen gezien, die door eenig toeval eensklaps byziende zjm geworden,
gelyk die jongman, waar van de Hr. Srjith fpreekt in het tweede deel zyiier Ge-
zigiknnde, die eensklaps byziende wierdc.toen hy uiteen koud bad kwam, waarin
hy zig egter niet geheel neder gedompeld hadt, en hy was van dim tyd af veridkt
'en holrond glas te gebruiken. Men zal niet zeggen, dat het kryllallyne en iwt

B 3
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waterige vogt eensklaps genoeg hebben kunnen zwellen, om dit verfchil in het ge-
zigt voort te brengen, en fchoon men dit zelfs onderftellen wilde, hoe zal men be*
grypen , dat die aanmerkelyke opblaazing, en die in een oogenblik is voortgebragt
fteeds even zeer heeft kunnen aanhouden ? Inderdaad kan het kort gezigi even goed
\oortkoomen van de betreklyke plaatfing der deelen van het oog, inzonderteld
van het netvh'es, als van de gedaante der ftraalbuigende vogten j het kan voort-
koomcn van eene mindere gevoeligheid in het netvlies, van eene mindere opening
Hl den oogappel , enz. Maar het is waar , dat , voor deze twee laatfte Iborten van kort
gezigt de holronde glazen nutteloos, en zelfs fchadelyk, zullen zynj zy, die
zigin de twee cerfte gevallen bevinden, kunnen ’er zig met vrugt van bedienen;
maar zy zullen met het holrond glas, zelfs met dat, ’twelk beft voor hun gefchikt
»y, de voorwerpen nooit zo onderlcheidenlyk, noch ook zo verre, kunnen zien , als

dezelve met de bloote oogen zien ; omdat, gelyk wy gezegd heb-
b n, alle heden, die een kort gezigt hebben, de voorwerpen kleiner zien dan an-
deren; en wanneer zy gebriiiJr ma^en van een holrond glas, zullen zy ophouden
te zien, zodra dat beeld te klem zal worden om een merkbaar fpoor op het netvlies
te maaken;^ bygevolg zullen zy nooit van zo verre zien met dit glas als andere
Bienlchen zien met de bloote oogen.
De kinders, de oogen kleiner hebbende dan de volwaffen menfchen, moeten d«

voorwerpen ook kleiner zien , omdat de grootfte hoek, dien een voorwerp in het
oog kan maaken , evenredig is met de grootte van den grond des oogs; en zo men
onderftelt, dat de gehecle fchildery der voorwerpen, die zig op het netvlies teke-
nen, van een halven duim is voor de volwaflènen, zal zy flegts van een derde of
vierde duim zyn voor de kinderen, bygevolg zullen zy ook zo verre niet zien als
de volwaffenen, naardien de voorwerpen hun kleiner voorkoomen, en zy dus
noomvendig eet verdwynen moeten; maar gelyk de oogappel der kinderen gemeen*
lyk Dieeder is naar evenredigheid van het overige des oogs, dan de oogappel van
volwallen periooiieii, zo kan dat het uitw^kzel, welk de kleinheid hunner oo-
gen voortorengt ,

gedeelcelyk vergoeden, en hen de voorwerpen wat verder doen
bemerken. Het verfchilt egter nog vry wat, dat die vergoeding niet volkoomen
zy, want men ziet by de ondervinding, dat de kinders niet van zo verre leezen
of de voorwerpen op zo grooten afftand kunnen zien, als volwaflèn perfoonen, E)e
cornea, of het hoornagtig vlies des oogs, zeer buigzaam zyiide op dezen ouder-
dom ,

neemt hgteiyk de noodigc bolrondce aan om digcer of verder te kunnen zien
eii kan bygevolg geene oorzaak zyn van hun korter gezigt, en het koonit my voor’
dat dit eeniglyk hiervan afhangt , omdat hunne oogen kleiner zyn.

’

Het is dan niet twyÖelagtig, dat, zo alle de deelen van het oog, in den zelfden
tyd, eene evenredige vermindering ondergingen, by voorbeeld, de helft, men al-

le de voorwerpen eens zo klein zoude zien. De oude lieden , welker oogen
, zegt

men, uitdroogeii, moeften korter gezigt hebben, ondertulTclien is net het te^-en-

deel waar, zy zien verder, en houden op van naby onderfcheidenlyk te zien dit
langer gezigt koorat dau niet eeniglyk van de vermindering of verplatting van de
vogten des oogs, maar eerder van eene verandering der plaatfing tuftchen deszelfs
deelen, gelyk tufichen het hoornagtig vlies en het kriftaliyne vogt, ofwel tus-
.fchen het glazen vogt en liet netvlies; het welk men ligtelyk kan begrypen met te
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onderftellen , dat bet hoomagtig vlies vafter wordt naarraaate men in jaireü vor*

dert ; want dus kan het zelve zig niet zo gemaklyk fchikkai , noch die groote bol-

rondte aanneemen , die noodig is om de voorwerpen van naby te zien
, en wat

platter zynde geworden, door het opdroogen , in den ouderdom, is dit alleen ge«

noeg, om de verte af zynde voorwerpen verder te kunnen zien-

Men moet twee hoedanigheden m het zien onderfdieiden , welken men door*

gaands als ééne en dezelfde befchouwt. Men verwart het klaar of helder gezigt ge*

meenlyk met het ondericheiden gezigt, fcfiocm het een zeer verichiilend xy van ba
^der. Men ziet een voorwerp 'klaar, zo dikwüs het genoeg verlicht xy om het ia

’t algemeen te herkennen; maar men ziet het nietonderfcheidenlyk, ten zy men’er
digt genoeg by koome om ’er alle deelen van te ondericheiden. Wanneer men
een torenvan verre ziet, ziet men denzelven klaar zodra men kan bemerken dat het
een toren is, maar men ziet denzelven niet onderlcheidenlyk, voordat men ’er

digt genoeg by gekoomen is om niet flegts de hoogte
, de dikte , maar de deelen zelfs ,

waar uit hy beftaat
,
gelyk de bouworde , deftolFen, de openingen, enz., onder-

fcheidenlyk te befchouwen. Men kan derhalven een voorwerp klaarlyk zien zon-
der het onderlcheidenlyk te zien, en men kan het onderfcheidenlyk zien zonder het
terzelfder tyd klaar te zien , omdat het ondericheiden gCZigt niet dail OpVOlgClyk Op
de verfchillende deelen van het voorwerp vallen kan. De oude lieden hebben het
gezigt klaar maar niet onderrclieideii, zy worden de voorwerpen van verre gewaar,
die genoeg verlicht of groot genoeg zyn om een beeltenis van eene zekere uitgeftrekt-

heid in het oog te trekken ; zy kunnen integendeel de kleine voorwerpen niet onder-
fcheiden, gelyk de letters van eeii boek, ten zy derzelver beeld, door middel van
een bolrond glas vergroot worde. De perlboiien, die een kort gezigt hebben, zien
daarentegen de kleine voonverpen zeer onderlchoidenlyk en zien de groote niet
klaar , zodra zy daar wat van af zyn , ten zy zy het beeld door middel van een hol-
rond glas verkleinen. Eene groote hoeveelheid lichts is aioodzaakelyk voor een
klaar gezigt, eene kleine hoeveelheid lichts is gendeg voor het ondericheiden ge*
zigt ; dus zien de perfoonen , die een kort gezigt hebben ,

naar evenredigheid be*

ter by den avond of nagt dan anderen.

Wanneer men de oogen werpt op een voorwerp dat al te Ichitterand is
, of wanneer

men dezelve al te lang veftigt en bepaalt op het zelfde voorwerp
, wordt het werk-

tuig of zintuig daardoor vermoeid en beledigd, het gezigt wordt min ondericheiden,
en het beeld van het voorwerp het deel van de retina , waarop het gefchilderd wordt,
al te leevendig getroffen, of al te lang bezig gehouden, hebbende, maakt daar

een duurzaamen indruk op , welken het oog vervolgens op alle de andere voorwer-

pen fchynt te brengen. Ik zal hier niets melden van de uitwerkzelen , welken

dit toeval op het gezigt kan hebben, men kan dezelve vinden in rayne Verhande-

ling over de toevallige kleuren, (a) Het zal genoeg zyn aan te merken , dat ’er

nnlFchien niets fchadelyker is voor het gezigt" dan eene al te groote hoeveelheid
lichts, en dat dit eene der voornaame oorzaaken is, die de blindheid te weeg kun-
nen brengen. Men heeft ’cr menigvuldige voorbeelden van gezien in de Noorcllche
landen , alwaar de fneeuw, door de zon belcheenen , de oogen der Reizigers det-

(o) Zie de Mémolrts lU VAtadimis des Sdinces, Am, X74-3,.
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wyzc treft en verbyftert, dat zy verpUgt zyn zig met een floers te bedekken om
niet blind te worden. Het is eveneens in de zandige vlakten van Afrika • de we-
derftuiting van het licht is daar zo fterk, dat het niet mogelyk is de uitwerking
daarvan te verdraagen, zonder gevaar te loopen van het gezigt te verliezen. De-
perfoonen, die al te lang sgter malkander leezen of fchryven, moeten derh^ven
om hunne oogen te Ipaaren

, vermyden van by een al te fterk licht te werken. Het
is beter gebruik te maaken van een al te flauw licht, het oog gewent zig daar fpoe-
dig aan j men kan, op zyn ergft genoomen, het zelve alleenlyk verraoeijen met
het licht t€ vennindefen, en men gal het zekerlyk kwetfen met het te vermeer-^ —

D E
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Hot -zintuig van bet Gehoor.

elyk het zintuig des gehoors dit gemeen heeft met dat des gezigts, dat het

^1 G |1 ons de gewaarwording geeft van verre afzynde zaaken, zo is het aan gelyke

It dwaalingen onderhevig, en het moet ons bedriegen, zo dikwils wy de

'

denkbeelden, die het ons geeft, door het gezigt niet verbeteren kunnen.

Op dezelfde wyze als het zintuig des gezigts ons geen denkbeeld geeft van den af-

.ftand der voorwerpen, zo geeft het zintuig des gehoors ons geen denkbeeld van
den afHand der lighaamen, die het geluid vóórtbrengen; ccn groot geraas, dat

zeer verre af is, en een klein geraas, dat zeernaby is, brengen dezelfde gewaar-

wording voort ,
en zo men den afftand door de andere zintuigen niet bepaald heeft,

weet men niet of het _geen men gehoord heeft inderdaad een groot of een klein ge-

laas geweefl; zy.
. _

Zo dikwils men derhalven een onbekend geluid hoort kan men uit dit geluid

niet oordeelen over den aflland, even weinig als over de hoeveelheid van de wer-

king des lighaams , die het zelve voortbrengt ; maar zodra wy dit geluid tot ee-

ne blekende eenheid kunnen brengen, dat is te zeggen, zodra wy kunnen weeten,
dat dit geluid van zulk of zulk cene foort zy, kunnen wy een oordeel vellen, niet

flegts over den afftand , ten naaften by , maar ook over de hoeveelheid van wer-

king; by voorbeeld zo men een kanon hoort los gaan, of het geluid van eene klok

hoort , gelyk deze uitwetkzels geluiden zyn , welken men kan vergelyken met an-

dere geluiden, van dezelfde foort, die men eertyds gehoord heeft, kan men
den affland van dat gefchut ofvan die klok, en dus ook derzelvsr grootte, dat is

te zeggen de hoeveelheid van werking, ruwelyk beoordcelen.

Tder lighaam, dat een ander fchokt, brengt een geluid voort, maar dat geluid

is enkeld in de ligliaamen ,
die niet veerkragtig zyn , daar het vermenigvuldigd wordt

in die, welke veerkragt hebben. Wanneer men op een klok, of fchel, of de kelk

van een ftaand horologie, flaat, brengt een enkelde flag ftraks een geluid voort, ’t

welk vervolgens vermeerderd wordt door de golvingen van het klinkend lighaam,

en ’t welk zig inderdaad zo dikwils vermenigvuldigt als ’er flingeringen in het klin.

kend lighaam gefchieden. Wy zouden deze geluiden dan niet als enkelde maar
als faamgeftelde moeten oordeelen , 20 wy door dci gewoonte niet geleerd hadden

,

dat één flag niet meer dan één geluid voortbrengt. Ik moet hierby iets aanroeren
,

dat my voor drie jaaren gebeurd is : ik lag halfllaapende te bed , niyn kamer horo-
iogie lloeg, en ik telde vyf uuren, dat is te zeggen, ik hoorde onderfclieidenlyk
yyf flagen van den hamer’op de klok öf kelk; ik ftond aanftonds op, en met de

Hl. Deel. G
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kaars naar myn klok gaande, zag ik, dat bet maar één uur was, en de klok hadt
inderdaad maar eens geflaagen

, want het ïlagwerk was niet ontileld; ik befloot, na
oyerdenkens van een oogenblikdat, zo men niet by ondervinding wift, datééiiflag
niet dan één geluid voortbrengt, ydere flingering van de klok óf kelk als een ver-
fchillend geluid, en als of verlcheiden flagen op het klinkend lighaam gedaan wier-
den, geboord zoude worden. Op het oogenblik

, dat ik myn klok hoorde flaan,
was ik in het geval, wajir in iemand zoude wezen, die het geluid voor de eerfte
reize hoorde, en die, geen denkbeeld hebbende van de wyze hoe het worde voort-
gebragt, de opvolging der verfchillende geluiden .hooren en beoordeelen zoude
zonder vooroordeel zo wel als zonder regel, en door den enkelden indruk , welken
zy op het werktuig des gehoors maalcen; en in dit geval zoude hy inderdaad zo
yeele onderfcheiden geluiden hooren, als ’er opvolgende trillingen of flingeringen
in het klinkend lighaam zyn.

Het is de opvolging van alle die kleine lierhaalde flagen, of, hetgeen op het
zelfde uitkoomt, het is het getal der flingeringen van het veerkragtig lighaam , het
welk den toon van het geluid maakt: daar is geen toon in een enkeld geluid; eene
fnaphaan fchoot, eenzweepflag, het loflen van een kanon, brengen verfchillende

geluiden voort, die egter geen toon hebben; het is eveneens met alle de andere
geluiden, die niet dan een cnkcld oogenblik duuren. De toon beftaat derhalven in
de agtervolgiug van het zelfde geluid gaduurende een zekeren tyd ; deze antervol-
ging van geluid kan op twee verlchillende manieren worden uitgewerkt ; de eer-
de en gewoonde is de opvolging der trillingen in de veerkragtige en klinkende lig-

haaraen; en de tweede zoude vaardige en menigvuldige herhaaling kannen zyn
van denzelfden flig op de lighaamen, die niet vatbaar zyn voor trillingen of llinge-
ringen, want een veerkragtig lighaam, ’t welk dooreen enkelden flag gelchokt en
in trilling gebragt wordt, werkt voor het uiterlyke, en op ons oor, gelyk als of
het inderdaad door zo veele kleine flagen getroffen wierdt

, gelyk aan de flingerin-
gen ,

die het lydt of maakt ; dewyl elk dezer flingeringen de kragt van een flag
ten dezen opzigte heeft, en het is deze aanhouding van klank, welke aan dat lig-

liaam een toon geeft. Maar zo men diezelfde aanhouding van klank wil vinden in

een lighaam, ’t welk niet veerkragtig en onvatbaar is voor trillingen, zal men het
met verfcheiden gelyke flagen ,

met eene zeer groote vaardigheid op malkanderen
volgende , moeten treffen , dit is het eenigd middel om een toon te geeven aan het
geluid ,

’t welk dit lighaam voortbrengt , of om het zelve een klank , zo als men
het dan noemt, te doen hebben, en de herhaaling van dier gelyke nagen zal in dit

geval kunnen doen ,
het welk de opvolging der trillingen offlingeringen van de deel-

tjes in het ander doet.

Het vóórtbrengen van klank, en van de verfcheidene toonen , die dezelve maati-

gen, onder dit oogpunt befchouwende, zullen wy bemerken, dat, naardien ’er

niets anders noodig is, dan de herhaaling van verfcheiden gelyke flagen op een lig-

haam, uit eigener aart onbekwaam om klank te geeven, zo wy het getal dier ge-
lyke flagen in den zelfden tyd vermeerderen, dit niet anders zal doen, dan den toon
gelykefen duidelyker maaken, zonder iets te veranderen aan het geluid, of aan
de natuur van den toon, welken deze lighaamen vóórtbrengen zullen ; maar dat in-
tegendeel, zo men de kragt der gelyke flagen vermeerdert

, de klank of het geluid
fterker zal worden, en deatoou kunnen veranderen; by voorbeeld zo de kragt der
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flagen verdubbeld wordt, zal hier uit eene dubbelde klank voortkoomen, datis te

zeggen, een geluid eens zo fterk dan heteerfte, waarvan de toon een oktaaf zal

zyn; die klank zal eens zo zwaar zyn , omdat zy behoort aaneen geluid, dat eens

zo fterk is, en- omdat zy inderdaad agtervolgd of gerekt wordt door eene dubbel-

de kragt; zo de kragt daarentegen, in plaats van dubbeldtezyn van de eerfte, veel

grooter is in eene andere betrekking, zal zy in dezelfde betrekking fterker klanken

voortbrengen, die, bygevolg, yder toonen zullen hebben evenredig met die kragt

van het geluid, of, \ geen op ’t zelfde uitkoomt, evenredig met de kragt der fla-

gen , die het vóórtbrengen , en niet met de meerdere of mindere fiielheid dezer

gelyke flagen.

Moet men dan de veerkragtige lighaamen , die door een enkelden flag in trilling

gebragt worden, niet befchouwen als lighaamen, welker figuur of lengte de kragt

van dien flag nauwkeurig bepaalt, en dezelve verpligtom niet dan zulk een klank

voort te brengen, die niet fterker of zwakker zyn kan? Dat men op een klok een

flag geeve, half zo zwaar als een andere flag, men zal de klank vtm die klok zo
ver niet hooren, maar men zal altoos den zelfden toon hooren; het is eveneens

met de fuaar van een ipeeltuig , dezelfde lengte zal «ütoos den zelfden toon gee-

"veui luoet iTUin dus niet belluiten , dat men in dc verlclaaring,welke men van liCt vóórt-

brengen der verfchillende toonen, door dc meerdere of mindere fchielykheid der

trillingen, ^geeven heeft, het uitwerkzel heeft genoomen voor de oorzaak? want
dewyl de flingeringen in de klinkende lighaamen niets anders kunnen doen, dan
het geen de gelyke herhaalde flagen doen op lighaamen , die voor geene trillingen vat-

baar zyn, zomoet de meerdere of mindere menigvuldigheid dezer flingeringen ten

opzigce der toonen , die daar uit voortkoomen , net het zelfde doen als de meer of min
fiielle herhaaling der opvolgende flagen nioet uitwerken op lighaamen die niet

klinkende zyn ; deze meer of min fchielyke lierhaaling nu maakt daar geene ver-

andering in , de menigte der (lingeringenraoet daar gevolgelyk ook geene verandering
in maaken, en de toon, die in het eerfte geval van de kragt van den flag afhangt,

Iwngt in het tweede af van de mafla van het klinkend lighaam-^ zo het eens zo dik

is in dezelfde lengte, of eens zolang in dezelfde dikte, zal de toon eens zo zwaar

zyn
,
gelyk die is , wanneer de flag met eens zo veel kragt nederkoomt op eca

lighaam dat onvatbaar is voor trillingen.

Zo men dan een lighaam , onbekwaam voor flingeringen
, met eeiie dubbelde mafla

flaat ,
zal het een geluid voortbrengeiij ’t welk dubbeld zal wezen, dat is te zeggen , een

oktaaf beneden het eerfte
, wantKee is dezelfde oorzaak ,als of men het zelfde lighaam

floeg met twee gelyke mafla’s , in plaats van het flegts met ééne te flaan , het welk niet

milTen kan eens zo veel kragt aan het geluid te geeven. Laat ons dan ondcrftellen, dat

mentweelighaamen,onvatbaarvoor flingeringen oftriUingen, flaa, het een meteene

enkeldemaffa, het ander met twee mafia’s, elk gelyk aan de eerfle^ het eerfte dezer

liglraaraeo zal een geluid vóórtbrengen, waarvan dc kragt niet d;in de helft zal wezen
van het geluid , ’t welk het tweede zal voortbrengen ; maar zo men het één dezer twee
lighaamen met twee raallk’s, en het ander met drie flaat, dan zal heteerfte lighaam
een geluid voortbrengen, waarvan de kragt een derde minder zal zyn dan die van
het geluid, ’twelk het tweede lighaam zal vóórtbrengen ; en op dezelfde wyze, zo
men één dezer lighaamen met dtie gelyke maflk’s , en het ander met vier, flaat, zal

het eerfte een geluid voortbrengen, waar van de kragt een vierde minder zal zyn
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clan die van het geluid door het tweede voortgebragt. Van alle deze niogelyke ver-
gelykingen nu, van getal tot getal zyn die, welke wy gemaklyklldoen,- dé zulke,
die wy met één tot twee, niet één tot drie, metéén tot vief, enz., maalceu, en van -

alle betrekkingen, tulTchcn het enkeld en dubbeld vervat,' zyn de geéne, welke wy'
het ligtft bemerken, die van twee tegen één, van drie regen twee, van vier tegen ’

drie, enz; dus kunnen wy, de geluiden. beoordeelende, niet miffen te vinden, dat

de oktaaf de klank is, welke beft met de eetfte overeenftemt, en dat, het geen
vervolgens beft overecnkoomt;^ de quint en de quart is; omdat deze toonen die

evenredigheid inderdaad hebben; want laat ons onderftellen, dat^de beenagtige
•

deeltjes van het binnenft der ooren de harde , en voor trillingen onvatbaare , lighaa-
men zyn; die de Hagen door deze gelyke mafla’s gegeeven, ontvangen, dan zul-

len wy veel beter tot eene zekere eenheid van geluid, door eene dier niaffa’S voort- '>

gebragt, alle de andere geluiden kunnen brengen, die door raafia’s voortgebragt'
worden, welker betrekkingen tot de eerfte niaflk zullen zyn als i tot a, of a tot'

3, of 3 tot 4*, omdat dit inderdaad de betrekkingen zyn, welke de ziel het ge-
maklykft gewaar wordt. Het geluid dan als eene gewaarwording befchouwepde

kan men reden geeven van het vermaak , ’t welk de welluidende of harmonieulè'’

klanken veroorzaaken. Dat vermaak beftaat in de evenredigheid, dié de grond-'
klank met de andere klanken heeft ; zo die andere klanken de grond-of fundamen-
teele, klank nauwkeurig en by groote gedeeltens afmeeten, zullen zy altoos harmo-
nieus en aangenaam blyvcn; zo zy daarentegen onmeetbaar, offle^ts by kleine ge- •

deeltens meetbaar, zyn, zullen zy diskordant en onaangenaam zyn.

Men zoude my kunnen zeggen, „ dat men niet al te wel begrypt, Iioe een
evenredigheid vermaak konne geeven, en dat men niet ziet, waarom zulk eene*

„ betrekking, omdat zy nauwkeurig is, aangenaamer zy dan eene andere, welke

,, niet nauwkeurig kan gemeeten worden”. Ik zal antwoorden , dat de oorzaak
van het vermaak evenwel in deze juiftheid van evenredigheid beftaat, naardien, zo
dikwils onze zintuigen op deze wyze getroffen worden , daar een aangenaam ge-

voel uit voortkoomt , daar zy integendeel door de onevenredigheid altoos op eene
onaangenaaine wyze worden aangedaan. Men herinnere zig wat wy gezegd heb-
ben van dien blindgeboren, waar aan de Hr. CHESELOEN het gezigt wedergaf met
hem de kataraktte ligten, de voorwerpen, die hem de aangenaarafte waren toen hy‘
begon te zien, waren de regelmaatige en effene gedaanten; de puntige en onregel-

maafige lighaamen waren onaangenaaine voorwerpen voor hem; daar is dan geen'
twyffel aan , of het denkbeeld van fchoonheid en het gevoel van vermaak, ’t welk >

ons door de oogen aankoorat, wordt uit de evenredigheid en regelmaadgheid ge-

boren. Het is met het zintuig des gevoels eveneens; de gelyke, ronde, eneenpaa-

rige gedaanten geeven meer vermaak aan het gevoel, dan de hoeken, de punten,

en de ongelykhcden van rouwe lighaamen ; het vermaak des gevoels heeft dan, zo

wel als dat des gezigts, de evenredigheid der lighaamen en der voorwerpen ten^

oorzaake; waarom zoude het vermaak der ooren niet insgelyks van deevenredig-
heid der klanken koonien?

Het geluid heeft, even als het licht, niet flegts de eigenfehap van zig verre
voort te planten, maar ook die van zig te rug te laaten ftuiten. De wetten van
deze te rug buiging des geluids zyn in der waarheid zo bekend niet als die van het*

jicht, men weet alleenlyk
, dat het te rug gekaatft wordt op het ontmoeten van har-<
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de iighaamen; een berg, een gebouw, een muur {luiten het geluid zomtyds zo

volmaakt te rug, dat men gelooft, dat het zelve inderdaad van den tegenovergelte -

den kam koomt ; en wanneer ’er holtens in de gladde oppervlakten gevonden wor-

den , of wanneer zy zelve regelmaatig hol zyn ,
forraeeren zy een echo , die eene

volmaakter en ondericheideneL wederlluiting van het geluid is; de gewelven m een

gebouw, de rotfen op een berg, de boomen in een bofch ,
formeeren bykaiis altoos

echo’s; de gewelven, omdat zy eene regelmaatige holronde figuur hebben^, de rot-

fen ,
omdat zy msgelyks gewelven en holen hebben , of omdat zy in eelie holronde en

regelmaatige gedaante gelchiktzyn, en de boomen, omdat ’er onder de menigte

{lammen, die' een bofch uitmaaken, altoos een zeker getal is , die zodanig geplaaüt-

zyn teu opzigte van malkanderen ,
dat zy eene foort van holronde figuur madten.

De inwendige ho’te van het oor fchynt een echo te zyn , alwaar het geluid met

de grootfle nauwkeurigheid te rug gdtuit wordt; deze holte is uitgegroefd ft}

fteenagtig gedeelte van het (laapbeen ,
gelyk eene holte in eene rots ; het geluid ne^

haalt, en artikuleert zig In deze holte, en fchudt vervolgens het ftevige deel Vati

den Heel des flekbeens; die Ichudding deelt zig mede aan het vliesagtig gedeelte

van dien fteel, dat vliesagcw gedeelte is eene uitfpanning vam de ^hporzenuw,
die deze verlèliiUende IcVmdcJii'sïen aan de ziel overbrongt in de OtuC , Waarin Zy

dezelve ontvangt; gelyk debeenagtige dcelén vafl en ongevoelig zyn, kannen zy

niet dienen
,
dan om het geluid te ontvangen en te rug te fluiten, de zenuwen al-

leen zyn in ftaat om de aandoening voort te planten. In het werktuig des ge-

hoors nu is het eenige deel, dat zenuw zy, dat gedeelte van den fpiraalen deel; al

het overige is vafl, en het is om deze reden, dat ik in dat gedeelte het onmidde-

lyk werktuig des gehoors doe beftaan ; men kan het zelfs door de volgende aan-*

merkingen bewyzen.
Het uitwendig oor is niet dan een bykoomend gedeelte by het binnen -oor ; zy-

neholrondte, zynebogten, kunnen dienen om de hoeveelheid des geluids te ver*

meerderen ; maar men "hoort nog zeer wel zonder uitwendige ooren , men ziet het

aan de dieren , welken men dezelve afgefneeden heeft ; het vlies van de trommel^;

het welk vervolgens het buitenft gedeelte van dit orgnnum wordt , is niet wezend-

lyker , tot de gewaarwordin g van het geluid dan het buiten oor j daar zyn menichen

,

waarin dit vlies gelieel of gedeelielyÉi verdelgd wordt j die ducironi met namcitcil

zeer otiderfcheidcniyk te hooren ; men ziet lieden
, die deu tabaks-rook uit den

mond in- het oor doen overgaan ,
en door dien weg loofen ; men vindt ’er die dit

insgelyks kunnen doen, met zyden koorden, met dunne blaadjes loot, enz., en

die het zintuig des gehoors egter zo goed hebben als anderen. Het is met de been*

tjes van ’t gehoor insgelyks bykans op dezelfde tvyze gelegen ; zy zyn niet vol-

ftrékt noodzaaklyk tot de oeffening van het zintuig” des gehoors ; bet is mcermaalen

gebeurd, dat die beentjes verkankerd, of weggevreeten , cn zelfs, na de verzwee-

ringen, met ftukken uit het oor te voorfchyn'' gekoomen zyn, en deze perfoonen',

die toen geene beentjes meer hadden , bleeven egter hooren ;
daarenboven weet

men, dat deze beentjes niet in de vogelen gevonden worden ,
die egter een zeer

fl^-n en goed gehoor hebben ; de halve kringswyze kanaalen fchynen noodzaaklyker,

het zyn eene foort van buizen in het fteenagtig been gekromd, die verordend 'ichy-

nsn em de klinkende deelen te rigten en te leiden tot aan het vliesagtig gedeeltevb
C

,3
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van den fteel des flelcbeetis of llekkenhuis moet krygen; als ’t welk^in vSeStoeneemt, „eanmate me,

S JeTOeli» ded -"“f"® T"''’ ? d““f. on>d»t ’« dan

luids kan voortol/impn o ^•'’Z
gewaarwording des ge-

neeslyk miar^v bnnVnmf
^ '^elke uit deze oorzaak ontftaat, is onge-

de gehoorbïs J?n 7-?'?
“^^r uitwendige oorzaak koomen;

hetniy voor dat
^ ftolFen geflooten zyn; in ditgevalkooint

het oor te fpuiten
, of dau^ f

“ genepen , ’t zy door middel van vogten in

kenj en daar is een zeer
brpgp, om dat fchoon te raaa-

wendig, dan of zv alleen uirw ne?
eira te onderkennen, of de doofheid in*

3^fpi?aak^ herkennen, of

vun^degd,oo,buis.y,dLSo;”t*^

door eene uitwendia^ ïïlemmerinff w ot 7

zekerlyk veroorzaakt zyn
te verhelpen.

® wdk het altoos mogeiyk is voor een gedeelte

hoSLIdet^pg^^^^^^

dus verre heb ik «ee* hevotnien , d.t hu„VÏÏ“o? S'Tder” 2^ontvmgen dettalven door de be.de ooren twee ongelyke aancto?„i„ge„" £ v„Spi ediskordautie lu de geheele fom van gewaarwording moet voortbrfnffèn L St
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'

"“r;™* valfehTniJnmïe'

zyn in gtvSêi^'SM^^ . w*r ooren ongelyk

koomt; zo llim goed oor 'aan de rfgtèrry'de hc' Sid™un'“»eel‘’SJr"';efzen toefchymen, van den regterdan van den linkerkant te koomen. Voornge fpreck ik hier met dan van meiifchen met dit gebrek e<>boren hpt k ^m dit geval, dat de ongelykheid van gevoeligheid der beide ooren hen een vilfchgehoor en eene valkhe Hem pet hebben, want zy, welken dit verfchil nkt dm hïtoeval IS aangekoomen, en die door den ouderdom het een oor harder krytren dnnhet ander, zullen daarom geen vallch gehoor cn valfche ftem hebben omdat hnn

enS"’ hun gelegenheid gaven om Vel m hooren

wordeï
® wanneer hunne ooren in ’t vervolg ongelyk gevoelig

Sd^tp vprif?^
valfche aandoenmg voortbrengen, in ftaat zyn, om dezdvraan?
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De fpreekhoorns oftregters dienen , voor hun die hardhoorig zyn
,
gelyk debolron-

ue glazen voor hun , welker oogen beginnen te vallen , wanneer zy den ouderdom
naderen. Deze hebben het nendies en het hoornagtig vlies harder en vafter, en
miflchien zyn ook de vogten hunner oogen dikker en taaijer ; de anderen hebben
het vhesagtig gedeelte van den fpiraalen Iteel vader en harder; beiden hebben zy
derhalven werktuigen noodig

, die de hoeveelheid der licht of klankdeeltjes , waar*
door deze zintuigen moeten getroffen worden, vermeerderen, en het z>ti de bol-
ronde glazen

, en de fpreekhoornen
, die deze uitwerkzelen voortbrengen . Elk kent de

lange fpreektrompetten
, waar mede men dedem tot vry groote afdanden brengt,

men zou dat werktuig ligcelyk kunnen verbeteren, en het zelve voor het oor niaa*
Ken , het geen de verrekyker voor de oogen is ; maar het is waar , dat men zig van
oezen verrefpreeker, om het diennaam eens te geeven, niet zou kunnen bedjenen
aan in eenzaame pUatfen, alwaar de geheele natuur in ftilte zoude zyn, want de

5>y zynde geluiden verwarren zig met de verre afzynde geluiden veel meer dan
net licht der voorwerpen, die in het zelfde geval zyn; de oorzaak daar van is,
omdat de voortplanting des lichts altoos ineene regte lyii gofchiedt, en dat, wan-
neer daar een belctzel tullchen beiden is, het zelve byna geheel onderfchept wordt,
lerwyl ixet geluid in der waarheid ook wel voortgcplant wordt in eene regte lyn

,

maar wanneer het eene beletoorzaak tuffehen. beiden ontmoet, rondom dat belet-
zel omloopt, en niet nalaat dus Ichiiinfch byna in eene even groote hoeveelheid
tot het oor te koomen

, als of het niet van rigting veranderd ware’.

. .
gehoor is noodzaaklyker voor den meiifc'h dan voor de dieren

; dat zintuig
ISm dezen niet dan eene lydende eigenfehap

, flegts bekwaam om hun de vreemde
mdruKzelen over te brengen. Inden menfeh is het niet een lydendo eigenfehap maar
een vermoogen, _’t welk_ werkzaam wordt doorbet werktuig der fpraake; het is
inderdaad door dit zintuig, dat wy in maatfehappy leven , dat wy degedagten van
anderen ontvangen, en dat wy hun de onze kunnen mededeelen ; de ledemaatea
o werktuigen der ^raake zouden nuttelooze werktuigen zyn, 20 zy door dit zin-
tuig met in beweeging gebragt wierden; een menich, die doofgebooren is, is ook
noodzaakelyk ilom , en hy kan geene kennis hebben van afgetrokken waarheden ;
ik moet hier de bekorte hiftorie van een dooven van deze foort , die in den ouder-
dom van vier-en-twintig iaaren eensklaps begon te hooren, bybréngen, zo als men
dezelve in de Gedenkfchriften onzer Altademie der Weeteiifchappeii verhaald
vindt, ^ *

’j ^ Fklibien, Lid van de Akademie der fraaijeLetteren,enz., deelde aan
j, de Akademie der Weetenfehappen een zonderling geval mede, 't welk onlangs
,, te Chartres gebeurd, en raogelyk nooit te voren gehoord, was. Een jongman
3, van drie-en-iwintig of vier-en-twintig jaaren , zoon van een ambagtsrnan, itoin

j, en doof geboren , begon eensklaps, tot verwondering van de geiieele ftad, te
” van hem, dat hy, omtrent drie of vier maanden te voren

,

„ het geluid der klokken hadt geboord
, en ten uiterften verwonderd was geweefl

5, over deze nieuwe en onbekende aandoening
; vervolgens was hem eene foort vaii

„ water uit het linker oor geloopen , en hy hadt met beide ooren volmaakt wéi
» geboord : hy hadt drie of vier maandep doorgebragt met te hooren zonder iets te

(*) Zie de Mémaires de l'dcudimie des Sciences, 4m, 1703.
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„ zeggen, zig alleenlyk gewennende om de woorden, die hy verftondt, zagt by
zig zelven te herhaalen , en zig te verllerken in de uitlpraak

, en in de denkbeel-

„ den, welke hy aan de woorden moeft hegten, eindelyk oordeelde hy zig genoeg _

„ gevorderd om zyn ftilzwygen aftebreeken, en hy verklaarde, dat hy Iprak,

„ fchoon het nog gebrekkig was 5
welhaaft ondervroegen bekwaarae Godgeleerden

5, hem wegens zyn vorigen haat, en hunne voornaarafte vraagen liepen over God

,

over deziel, over de zedelyke goedheid of kwaadheid der bedryven; hy fcheen
” zyne gedagtenzo verre niet uitgellrekt te hebben, en fchoon hy van katholyke

„ ouderen geboren was, de jnis hadt bygewoond, het teken des kruis hadt ge- •

„ maakt, en zig op zyne kniën geworpen, in de houding van een menfeh die bidr,

„ fcheen hyegter nooit eenige- aandagt op dat alles geflaagen, nocheenig denkbeeld

„ gehad te hebben, dat anderen dit met aandagt deeden, hy wift niet onderfchei-

„ denlykwat de dood ware, en dagt daar nooit op; hy leide een louter dierlyk

,, leven; geheel bepaald tot zinnelyke en tegenwoordige voorwerpen, en tot de

,, weinige denkbeelden, welke hy door zyne oogen kreeg, trok hy zelfs uit de

vergelyking dezer denklteelden niet alles, wat hy daar uit fcheen te kunnen trek-

ken; niet, dat hy natuurlyk geen geelt hadt, maar de geeft van een menfeh,
’’

van den omgang met anderen beroofd, is zo weinig geoefend en befchaafd
, dat

hy niet meer dénkt, dan voor zo verre hy door de uiterlyke voorwerpen onver-

„ mydelyk genoodzaakt is; devoornaame bron van der menlchen denkbeelden is.

„ derzelver wederkeerige .omgang”.

Het zoude ondertuflehen zeer mogclyk zyn den dooven deze denkbeelden, die

hun ontbreeken , mede tedeelen, en hen zelfs, door middel van Ichrift en van

tekens , nauwkeurige en juifte bevattingen te doen krygen van afgetrokken befchou-

wingen en algemeéne denkbeelden. Een doofgeboorne zoude.met den tyd, en met
geduurige hulp , kunnen leeren leezen en begrypen alles wat gefchreeven zoude

worden, en bygevolg zelf leeren Ichryvcn, en zig zelfs over de meelt laamgeftel-

de en ingewikkelde^ zaaken doen verftaan. Daar zyn ’er, zegt men, welker opvoe-

dino’ men zorgvuldig genoeg heeft gade geflagen om hen tot een punt te brengen ,

’t welk nog moeijelyker is ,
te weeten

,
om den zin der woorden op te maaken uit

de bevveeging der lipix;n van hun ,
die dezelve uitfpreeken, niets zoude beter be-

wyzen, hoe veelegelykheid de zintuigen in den grond met elkanderen hebben, en

hoe verre het een het gebrek van het ander" kan vervullen;, ondertuflehen koomt

het my voor dat, dcwyl het grootflc gedeelte der geluiden van binnen in den mond
geformeerd wordt door de beweegingen der tong, welke men niet bemerkt in een

menfeh die op de gewoone wyze fpreekt, hierom ook een doof en ftom gehoor-

ne op deze wyze niet dan een klein getal fyllaben, die inderdaad door de bewee-

giniT der lippen geartikulcerd worden, zoude kunnen kennen.
^

Ik kan ten dezen opzigte een geheel nieuw geval te berde brengen, waar van ik

oo-Tgetuige geweeft ben. De Hr Rodrigue Pereiue, een Portugeefch, zig lan-

gen tyd hebbende toegelegd om de geraaklyfcfte middelen te vinden
, waardoor hy

de dwven en Hommen raogt leeren Ipreeken
,

heeft deze konft eindelyk tot een

,
punt van volmaaktheid gebragt; hy bragt my, voor omtrent veertien dagen zyn
leerling , den Hr. d’AzY b’Evitagny , een jongman , die doof en ftom geboren , en

omtrent negentien jaaren oud is; de Hr. Pereire ondernam in de maand jnly des

jaars 174Ö, hem te leeren fpreeken, leezen, enzi na verloop van vier raaa.nden

fprak
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Iprak hy reeds fyllaben en' woorden) en na tien maanden tyds verftondt hy om-
trent dertien honderd woorden , en hy fprak die allen vry onderfcheidenlyk uit.

Dat onderwys , zo gelukkig begonnen , wierdt door de afwezigheid des leermees-
ters, geduurende negen maanden, afgebrooken, en hy hervattede het niet weder
dan in de maand february 1748 ; hy vondt ',den leerling minder kundig dan hy hem
gelaaten hadt; zyne uitlpraak was zeer gebrekkig geworden, en de meefte woor-
den, welken hy geleerd hadt, waren’ zyn geheugen weder ontgaan, omdat hy’er
niet lang genoeg gebruik van gemaakt hadt, om ’er diepe en duurzaarac indrufczels

van te hebben. De Hr. Pereire moeffc zyn onderwys, om zo tefpreeken, we-
der op nieuws beginnen in de maand february 1748, en van dien tyd af heeft hy
hem tot heden toe, te weeten juny 1749, niet verlaaten. Wy hebben dien dooven
en ftommen jongman inééne onzer Akademifche vergaderingen gehad, men heeft
hem verfcheiden vraagen by gefchrift gedaan, hy heeft daar zeer wel op geant-
woord , zo wel by gelchrift als mondeling ; hy heeft inderdaad eene langzaame
uitfpraak en ruwen toon, maar dat kan niet anders zyn , omdat het niet dan by na-
volging is, dat wy allengs onze werktuigen derlpraak zo verre brengen om nette,
zagte , en wel geledigde geluiden te formeeren , en gelyk die llomme en doove jong-
man zelfs geen denkbeeld heeft van een geluid , en bygevolg nOOit CCnig bchUlp
heeft kunnen haaien uit de navolging, zo kan zyne ftera niet miflen eene zekere
ruwheid te hebben, welke zyn meeller allengs tot een zeker punt zal kunnen ver-
beteren. De korte tyd, welken de meefter aan dit pnderwys heeft hefteed, en de
vorderingen van den leerling, die inderdaad vlugheid cn geeft fchynt te hebben
zyn meer dan genoeg om te bewyzen, dat men met konft alle doof-en ftom-gebo-
renen zo verre kan brengen , dat zy met andere menfehen fpreeken kunnen want
ik ben verzekerd, dat, zo men met dezen jongman in den ouderdom van zes of
zeven jaaren begonnen hadt, hy tegenwoordig tot het zelfde punt zoude zyn als
de dooven, die voormaals gefprooken hebben, en dat hy een even groot getal denk-
beelden zoude hebben als andere menfehen doorgaands hebben.

\

ni Deel. D

I
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DE NATUÜRDYKE HISTORIE
VAN DEN MENSCH.

De zintuigen in V algemeen.

er dierlyk lighaam beftaat uit verfcheidene doffen van verfchillenden aart,

® 0 waar van de eene
,

gelyk de beenderen, het vet, het bloed, de lyra-

pha, enz., ongevoelig zyn, en waar van de andere, gelyk de vlie-

zen, en de zenuwen, werkzaame doffen fchynen, daar de beweeging
van alle de deelen, en de werking van alle de ledemaaten, van afhangen. De ze-

nuwen inzonderheid zyn het onmiddelyk organum des gevoels, ’t welk verlcheiden

wordt, en van natuur, om zo te fpreeken, verandert volgens derzelver verlchillen-
defchikking; zo dat zy volgens haare gefteldheid, pUatQng, en hoedanigheid,
verlchillende foorten van gevoel aan de ziel overbrengen , welken men onderlchei-

den heeft met den naam van gewaarwordingen, die inderdaad niets gemeens met
malkanderen fchynen te hebben. Indien men egter in aanmerking neemt, dat alle

deze zintuigen een gemeen onderwerp hebben , en dat zy alle niet zyn dan vliesag-

tige deelen, verfchillend gefchikc en geplaatfb, dat de zenuwen het algemeen orga~
tium des gevoels zyn

, dat gecne andere ftof in het dierlyk lighaam die eigenfchap
heeft om gevoel voort te brengen , zal men geneigd zyn om te denken , dat de
zintuigen allen een gemeen beginzel hebben, en dat zy niets zynde dan verlchillen-

de gedaanten van dezelfde zelfsftandigheid, in één woord , niets anders zynde dan
zenuwen, verlchillend geordonneerd en gelcliikt,de gewaarwordingen, welke daar

uit geboren worden , in den grond ook zo verlchillende niet zyn als zy fchynen.

Het oog moet belchouwd worden als eene uiclpanning van de gezigc-zenuw, of
liever het oog zelf is niet dan hel opengaan of de uitfpreiding van een bundel
zenuwen, die meer dan eenige andere zenuw van buiten blootgefteld zynde, ook het
leevendigfte en fynfte gevoel heeft. Zy moet derhalven gefchud worden door de
kleinfte deeltjes der fto.ffe, gelyk als die des lichts, en zy zal ons bygevolg eene
gewaarwording geeven van alle de verft afzynde zelfsftandigheden

, mits dat de-

zelve in ftaat zyn om die kleine deeltjes ftof voort te brengen of te rug te kaatfen.

Het oor, ’t welk zulk een uitwendig werktuig niet is als het oog, en waar in zulk

eene groote uitfpreiding van zenuwen geen plaats heeft , zal denzelfden trap van
gevoeligheid niet hebben , en zal niet kunnen aangedaan worden door zulke kleine

deelen van ftoffe als die van bet licht, maar het zal getroffen worden door grovere
deelen, gelyk die zyn, welke het geluid formeeren, en het zal ons ook eene ge-
waarwording van de verre afzynde dingen geeven, welke deze deeltjes der ftof in
beweeging kunnen brengen. Gelyk zy veel grover zyn dan die des lichts, en min-
dere fnelheid hebben, zo zullen zy zig niet dan tot kleine afftanden kunnen uitftrek-

ken, cn bygevolg zal het oor ons alleenlyk gewaarwording geeven van dingen, die
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minder verre af zyn dan die waar van het oog ons de gewaarwording geeft. Het
vlies, *t welk de zetel is van den reuk, nog minder van zenuwen voorzien zynde
dan dat, het welk de zetel is van het gehoor, zal ons geene gewaarwording gee-

ven dan van ftof-deelen, die nog grover en minder ver af zyn
,
gelyk de reukdeelen

der lighaamen, welke waarfchynlyk die van de ejjentuele olie zyn, die daar vanuh-
waaffemt, enbovendryft,ora zo te fpreeken, in delugt, gelyk de ligtere lighaa-

men op het water dryven 5 en gelyk de zenuwen in nog mindere hoeveelheid en
ineer verdeeld zyn op het verhemelte en op de tong, zo zyn de riekende deeltjes

niet llerk genoeg om dit zintuig te fchudden, daar worden olyagtige of zoutagti-
ge deeltjes vereifcht, die zig van andere lighaamen losmaaken , en zig op de tong
bepaalen, om eene gewaarwording voort te brengen, welke men den toaak noemt,
en die hier in voornaamlyk van den reuk verlchilt, dat dit laatfte zintuig ons de
gewaarwordingen der dingen op een zekeren afftand geeft, en dat de finaak ons
dezelve niet dan door een foort van gevoel kan geeven , het welk door middel van
het fmelten van zekere deeltjes der ftofife gelyk als de zouten , de oliën ,

enz.

,

wordt uitgewerkt. Eindelyk, gelyk de zenuwen zo veel verdeeld zyn als mo-
gelyk is door het geheele vel, en dus veel yler in het zelve veripreid, zo zullen
de declucs, die zo klein zyn als die, welke het licht, of de geluiden, of de reu-
ken, of de linaalten , forir.eeren , dezelve daar niet kunnen fchudden, of op eene
gevoelige vvyze aandoen, en daar zullen zeer grove flofdeelen vereifcht worden
om daar aandoening in te maalcen ; dus geeft het zintuig des gevoels ons geene ge-
waarwording van verre afzynde dingen, maar enkel van die welken wy onmiddefyk
aanraaken.

Het koomt ray dan voor, dat het verfchil, ’t welk tuiïchenonze zintuigen plaats
heeft, alleeulyk komt van de meer of min uitwendige plaatfing der zenuwen, en
van derzelver meerdete of mindere hoeveelheid in de verfchillende deden, daar de
werktuigen uit bellaan; het is om deze reden, dat eene zenuw door een flag ge-
troffen, of door eene wond ontbloot , ons dikwils de gewaarwording geeft van het
licht, zonder dat het oog daar eenig deel in heeft, gelyk men, om die zelfde oor-
zaak, ook dikwils ruiflehingen en gewaarwordingen van geluiden heeft, fchoonhet
oor door geene uitwendige klanken getroffen wordt.

Wanneer de kleine deeltjes der lichtende of klinkende ftoffe in zeer groote hoe-
veelheid vereenigd zyn ,

formeeren zy eene foort van vaft lighaam
, ’t Welk verfcheideii

foorten van gewaarwordingen voortbrengt, dewelke geene betrekking metdeeerfte
fchynen te hebben, want zo dikwils de deeltjes, daar het licht uit beftaat, in al te

groote hoeveellieid zyn ,
treffen zy niet flegts de oogen , maar ook alle de zenuw-

agiige deelen van het vel, en zy brengen in het oog de gewaarwording des lichts,

en in het overige des lighaams de gewaarwording der warmte, voort, dat een foort
van gevoel is verfchillende van het eerfte, fchoon door dezelfde oorzaak voortge-
bragt. De warmte is derhalven niets anders dan het gevoel des lichts, ’t welk werkt
als een vaft lighaam of als eene maffi van ftof , die in beweeging is. Men bemerkt
de werking dezer mafla in beweeging blykbaar, wanneer men ïigte ftoffen in het
brandpunt van een goeden brandfpiegel plaatft ; de weiking van het vereenigd licht
deelt dezelve, voor dat zy haar heet maakt, eene beweeging mede, die haar
voortftoot en verplaatft ; de warmte w^kt derhalven, gelyk de vafte lighaamen op
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naderelighaamen werken, naardien zyin-Raat is dezelve te verDlaarfeii door T«or-
eene beweeging van vooitdryving mede te deelen.

verplaarleii door Imt

p gelyke vvyze wanneer de geluid deeltjes in groote hoeveelheid vrreem.jdbrengen zy e n zeer gevoeli|en Ichok ei fch.tddiog voort, en dll rÏÏafdïS
IS zeer verlchillende van de werking des gelmds op liet oor; eene geweldige uitbattog, een zvraatedMderlIag, doet d, kiiee,, daveren, ,tk onS, e7dQel. eeneiómi van beev.ng aan a le de omriiigendeligliaaiiien mede. Hetgeluidwerktder-“

d"rTnvr
“'lere lighaamen, mmhA „ie, de beroe-

u
deze khudding veroorzaakt, naardien men in den tvd, dat zv

S™’ SS Sh?’ “ >>“ de^rd daar-

d rrSimg eSS Stee'ÏSfSrIdte "“'l'
luid, dat wv zelve wanfeer

door dit voelen van het ge-

rj g7v5'e;%P SS,
oor, fdioon zy van de zelfde oorzaak afhangt.

gemias aoor na
Het geheel verlchil, ’t welk in onze ge vaarwordingen plaats heeft

, koomt der-
. halven allecm van het meerder of minder getal, en van de meer of min uitwendio-e

lyk het oog, het oor, de reuk; een ander door grover deelen die zis- van n’»taen iaamaaken door. middel der aanraaking, gelyk de fmaak; en een anteendelyk door de kgiiaamen zelve, of ook door de uidvaalTeniinsen der ligbamin

STe'gmS? SSf'' om eene foorr^an™ al

vaated van de lo®ibLrlSd®Tva,.'dTl™eSgto^^

genoS, te“,vy te' Sv""‘ h*'d'’“U"maakt ook dat de vloeilloffen effen zyn j de deelties
kunnen, dit

niet aangeraakt worden door de nabuurige deeltjes, dan in ee^p“ nt^'ïnn zo“ wefmge punten, dat geen deel met een ander deel vafl kan hangen. De vafte LhS’
’ tot ftofgebragt, zelfs tot een ontallbaar ftof, verliezen hnnnf.

de deelen, malkanderen aan verSiien kar„raakende, onderlmgen famenhang behouden - en k ul,- t
ten Kanten

datmen ’erraaffa’s van neemen dat men dezelve als afzond?r??kfbS^ls beS
kan, eii hen llmteii of famenvoegen, om ’er eene menigte tevens van te

_

Het zintuig des gevoels is door het geheel lighaam verfpreid, maar het oeffem-
zig verfchillend in de verfchillende deelen. De aandoening , welke uit het gevoel
fprint, kan niet uitgewerkt worden dan door de aanraaking, en de onmiddelvk-f»
werking van eenig vreemd lighaam op of tegen ons eigen lighaam; dat men S-vreemd lighaam op de borll of tegen de fchouders van iemand houde hv Si h

S

Sik
zeggen, hy zal weeten, dat ’er een vreemd lighaam is

rLhlm
™“kt, maar hyzal geen denkbeeld hebbm van de gedaame van da?lighaam, omdat deborft of. de fchouders, het lighaam niet dan in een enkel vfak ,
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rtakende, geene kundigheid kunnen geeven wegens de figuur van dat lighaam; het

is eveneens met alle andere deelen des lighaams, die zig niet naar de oppervlakte

van vreemde lighaamen kunnen fchikken, en zig plooijen of buigen, om verfchei*

den deelen hunner oppervlakte tevens te omvatten ; die deelen van ons lighaarn

kunnen ons dan geen juill denkbeeld van hunne gedaante geeven ;
maar die, welke

in verfdieiden buighaare en bcwecgelyke deelen verdeeld zyn, gelyk als de hand,
en die zig gevolgclyk op verfcheideu vlakken dier lighaamen kunnen uicllrekken,

zyn ook die, welke ons inderdaad de denkbeelden van hunne gedaante en grootte

geeven.

Het is dan niet enkel omdat ’er aan het inter ll der vingeren eene grootere menigte
zenuwagtige kvvasjes, dan in de andere deelen des lighaams is, het is niet, gelyk
men gemeenlyk wil, omdat de hand het aandoenlykll: gevoel heeft, dat zy inder-
daad, het werktuig des gevoels is, men zoude integendeel kunnen zCggen , dat ’er

gevoeliger deelen zyn, en welker aanraaking tederer is, gelyk de oogen, de tong

^

enz., maar het is alleen omdat de hand in verfcheiden deelen verdeeld is, die

Icn beweegelyk , allen buigbaar, allen terzelfder tyd werkzaam, zyn , en aan den wil

gehoorzaamen , dat zy het eenig wferktuig is, ’t welk ons onderfcheiden deukbeel-
'

den wegens de gedaante der lighaamen geeft; hetgevoel isnietdaiieene aanraaking
van de oppervlakte; dat men de oppervlakte van de hand en der vyf vingóreii be-
rekene of meete, men zal dezelve evenredig grooter vinden, dati die van eenig

ander gedeelte des lighaams, omdat niet een zo veel verdeeld is. Dus heeft zy
aanltonds het voordeel om aan vreemde lighaamen meer oppervlakte te kunnen aan-<

bieden;- vervolgens kunnen de vingers zig uitflrekken, zig verkorten
,

zig toevou>*

wen, zigfeheiden, zig famenvoegen , en naar alle foorcen van oppervlakten fchik-
ken, een tweede voordeel, ’t welk genoeg zou zyn om dit deel het werktuig vati

dat nauwkeurig en juift gevoel te maaken , ’t welk noodig is om ons een denkbeeld
van de gedaante der lighaamen te geeven. Zo de hand nóg een grooter getal dce-
len hadt, zozy, by voorbeeld, in twintig vingers verdeeld ware, en deze vin-

gers nog meer geledingen en beweegingen hadden, is ’er geen tVvyffel aan te haan , of
de aandoening des gevoels zoude, in dat maakzel, nog oneindig volmaakter zyn
dan dezelve thans is, omdat die hand zig als dan nog veel onmiddelyker en veel
nauwkeuriger op de oppervlakten der lighaamen zoude kunnen voeg’cn; en ZO wy
onderfteiien, dat zy verdeeld ware in eenc oneindige menigte deelen, allen bewee-
gclyken buigzaam, en die zig allen terzelfder tyd op alle de punten van de opper-
vlakte der lighaamen leggen konden

, zoude zulk een werktuig eene foort van alge»

meene Meetkonll zyn, (zo ik my van deze uitdrukking mag bedienen,) door wel-
ker behulp, wy,op het oogenblik der aanraaking zelf, Juifle en nauwkeurige denk-
beelden zouden hebben van de figuiiren aller lighaamen, cn zelfs van de allerldein-

fte,'van de oneindig kleine, verlclieidenheden in die figuuren; Indien daarente- '

gen de hand zonder vingeren was
, zoude zy ons geene dan zeer onvolmaakte denk"-

beelden kunnen leveren wegens de gedaante der meett taftbaare dingen ; en wy zou-
den niet dan eene zeer verwarde kennis hebben van de voorwerpen die ons om- '

ringen, of ten minften zouden wy die niet dan met veele ondervinding en tyd ver-

'

kiy'gen kunnen.
De dieren, die handen hebben, fchynen de vernuftigfte te zyn; de aapen doert

dingen j zo gelyk aan de werktuiglyke bedryven van den menfeh, dat zy dezelfde -

.

-D a>
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opvolging van lighaamelyke gewaarwordingen fchynen te hebben ; alle andere’ die-

ren, die van dit werktuig beroofd zyn, kunnen geene genoegzaam onderfchei-

dene kennis hebben van de gedaante der dingen ;
gelyk zy niets kunnen vatten, en

geen deel hebben, verdeeld en buigbaar genoeg om zig naar de oppervlakte der

lighaaraen te kunnen fchikken, zo hebben zy zekerlyk evep weinig nauwkeurige

denkbeelden, wegens de gedaante als wegens de grootte onzer lighaamen; het is te

dezer oorzaak, tlat wy hen dikwils onzeker of bevreefd zien op het gezigt van

dingen, welken zy beftmoeften kennen, omdat zy hen gemeenzaainft zyn. Het
voornaamlle werktuig van hun gevoel is in hunne fnuit, omdat dit deel door den
mond in tweën wordt verdeeld, en omdat de tong een ander deel is, ’t welk hen
terzelfder tyd dient om de lighaamen aan te laaken, welken men hen hierom ziet

keeren en wenden , voor dat zy dezelve met de tanden vatten ; men kan ook gilTen,

dat die dieren, die, gelyk é&fepia of fpaanfche zeekatten, de polypen, en an-

dere gekorvenen, een groot getal armen of pooten hebben, welken zy laraenvoe-

gen ,
vereenigen , en waannede zy de vreemde lighaamen op verichillende plaatfèn

kunnen vatten, dat deze dieren, zeg ik, voordeel hebben boven de andere, en

de diiwen, die hun lyken, beter kennen en vveeten te kiezen dan de andere. De
viffehen , welker lighaam met fchubben bedekt is , en die zig niet kunnen vouwen,
moeten de domile van alle dieren zyn, want zy kunnen geene kennis hebben van
de gedaante der lighaaraen , dewyl zy geen middel hebben om dezelve te omvat-
ten, en daarenboven moet de indruk van het gevoel zeer zwak, en de aandoening

zeer flomp zyn ,
naardien zy niet anders dan door de fcinibben heen kunnen voe-

len. Dus zullen alle dieren, welker lighaam geene uiterlykheden heeft, welken

men als gedeelde leeden kan befchouwen, gelyk als de armen, de beenen, de poo-
ten ,

enz. , veel minder gevoel van het aanraaken hebben dan de andere ; de han-

gen zynogter minder dom, dan de viflehen, omdat, Ichoon zy geene uiterlyke of
uitheekende deelen hebben

, en daarenboven met een hard en febubagtig vel bekleed

zyn ,
het vermogen hebben van hunne lighaamen in verfcheiden bogten te draai-

jen en te vouwen, en bygevolg dezelve op zekere wyze te omvatten, en veel be-

ter aan te raaken, dan de viffehen kunnen doen, welker lighaaraen zig niet buigen

kunnen. '
, _ . , .

De twee groote hinderpaalen in de oeffemng van het zintuig des gevoels, zyn
dan voor eeirft de eenpaarigheid der gedaante van het lighaam des diers , of, ’t

geen op het zelfde uitkoomt , het gebrek van verichillende
, verdeelde , en buig-

zaame deelen; en ten anderen ,
de bekleeding van het vel, ’t zy met wol, hair,

vederen, fchubben, ichillen, fchelpcn, enz., hoe harder en fteviger dat bekleed-

zel zal zyn, hoe minder het zintuig des gevoels zig zal kunnen oeffenen, hoe fy-

ner en dunner daarentegen het vel zal wezen hoe leevendiger en keuriger de aan-

doening zyn zal. De vrouwen hebben, onder andere voordeelen boven de mans,

dat van een fcliooner vel en van een fyner gevoel,

De vrugt heeft in ’s moeders lighaam een zeer dun yel; dezelve moet dan alle

uitwendige indrukzels leevendig voelen; maar gelyk zyin een vogt zwemt, en de
vloeiftoflbn de werking van alle die oorzaaken, welke fchokken kunnen geeven,
breeken, zo kan zy' maar zelden , en niet dan door zeer geweldige flagen, ftoo-

ten , of poogingen
, gekwetll worden. De vrugt heeft dan zeer weinige oeffening

zelfs van' dat deel van hst gevoal, ’t welk vandefynhcid van het vel afhangt.
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en aan het geheele lighaam gemeen is ; en naardien dezelve van de handen geen
gebruik maakt, is ’er geene gewaarwording nog vermeerdering van kennis in dien

toeftaiid, ten zy men onderllellen wilde, dat de vriigt verfcheiden deelen van des-

zelfs lighaam raaken kan, als het aangezigt, de borft, de kniën; want men vindt
dikwils de handen van de vrugt open of geflooten

,
tegen het aangezigt aangelegd.

De handen blyven voor de pas gebooren kinderen even onnut als voor derzelver
geboorte, omdat men hun geene vryheid geeft om zigvan dezelve te bedienen voor
de zes of zeven weeken, De armen zyn , zo wel als al het overige van het lig-

haam, tot dien tyd, omwonden; ik weet niet, waarom die handelwyze in gebruik
zy? Het is zeker, dat men daardoor de omwikkeling van het voornaatnfte zintuig
van het welk alle onze kundigheden afhangen, veragtert, en dat men wél zou doen
het kind een vry gebruik van zyne handen te laaten , zelfs van het oogenblik zy-
ner geboorte af; het zal veel eer de eerlle denkbeelden van de gedaante der dingen
niagtig worden, en wie weet, hoe veel invloed die eerde denkbeelden hebben op
de andere! De eene menich heeft miflchien veel meer vetlknd dan de ander, om-
dat hy in zyne eerde kindsheid van dit zintuig een veel {jpoediger en onbelemmer-
der gebruik gemaakt heeft. Zodra de kinders vryheid iiebfc>eii om ztg van hunne
handen te bedienen, wagten zy niet lang om daar veel gebruik van te maakenj zy
poogen alles aan te raaken, wat men hun moge aanbieden, men ziet, dat zy zig
bezig houden en vermaaken met die dingen te beweegen, die door hunne kleine

hand omvat k innen worden; het fchynt dat zy de gedaante der dingen zoeken
te kennen, do jr deze.ve een langen tyd, en aan alle kanten, te belaften Zy houden
zig dus bezig met , of liever zy onderwyzen dus zig zelven wegens nieuwe din-
gen; wy zelve indien wy daar oehoorlyk acht op geeven, wy zelve honden onSj
in het vervolg van ons leven , nergens anders mede bezig dan om eenige nieuwe
zaak te doen, of te poogen die te doen.

Het is door het gevoel alleen , dat wy eene volkoomene en wezendlyke kennis kun-
nen verkrygen; het is dit zintuig, dat alle andere zintuigen verbetert, welker
Uitwerkingen flegts begocbelingen zouden zyn, en in onzen geeft maar dwaalingea
zouden voortbrengen, zo hei ge ’oel ons niet leerde oordeelen.

Maar op welk eene wyze ontwikkelt zig dat vbornaame zintuig? Hoe komen
onze eerfte kundigheden tot onze ziel? Zyn wy niet alles, wat in deduifterheid
onzer kindsheid is voorgevall-n

, vergeeten? Op wat wyze zullèn wy de eerfte
Ipooren onzer gedagten wedervinden.^ Is het geene vermetelheid tot zo hoog we-
der op te klimmen? Byaldien de zaak van minder belang ware, zoude men reden
hebben, diepoogingen re laaken, maar zy is, mogelyk meer dan eenige andere,
waardig om ons bezig te houden , en men weet immers, dat men telkens, als men
groote dingen wil bereiken , groote poogingen moet aanwenden.

Ik verbeeld my dan een raenfch , zodanig eenen , als men gelooven mag, dat de
eerfte menfeh op het oogenblik zyner iebepping is geweeft; dat is te zeggen een
menich

, wiens lighaam en werktuigen volkoomen gevormd zyn , maar die geheel
nieuw voor zig zelven, en voor al wat hem omringt, ontwaakt. Wat zouden zy-
ne eerfte beweegingen, zyne eerfte gewaarwordingen, zyne eerfte opmerkino-en,
zyn? Indien die menich ons het verhaal zyner eerfte gedagten wilde doen '"wat
zoude hy ons te ze^en hebben? Welk een vetQag zoude het zyn? My dankt ik
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moet hem.zelven doen fpreeken, om de zaaken daar door aandoenlyker te maaken.
Dit wysgeerig verhaal zal kort, en geen nnttelooze uitilap zyn.

„ Ik herinner iny, vol vreugd en ontroering, het oogenblik-, waarin ik myn
„ zonderling bellaan voor de eerlte reize gewaar wierd; ik wift niet, wat ik was ?
» waar ik was? van waar ik was? Jk deed de oogen open; welk eene vermeer-
» dering van gewaarwordingen ! het licht, het hemelgewelf, het groen der aar-

), dc, het helder water, alles hieldt my bezig, alles trok my, en gaf my een on-
» uitlprekelyk gevoel van vermaak.

„ Ikdagt eerfl, dat alle die voorwerpen in my waren, en een gedeelte van my
„ i^Iven uitmaaktefl

; ik beveiligde my zelven in die opkoomende gedagte , toen
” * den oorlprong des lichts oplloeg; de luider der zonne ver-

„ blindde my,myne oogleden fiooten zig ichielyk, en ik gevoelde eene ligte fmert;

„ in dat oogenohk van duiftemis dagt ik byna myn geheel bellaan verlooren te
hebben.

,,
Bedroefd, en tevens verwonderd en verbaadï, dagt ik op die groote verandc*

,,
ring, toen ik Ichielyk geluiden hoorde ; het gezang der vogelen, het gernilch

„ der lugt vormde eene famcnfteraming , welker zagte indruk my tot in het binnenll;

„ myner ziel bewoog; ik luiderde langen tyd, en ik overreedde my welhaaft,

„ dat die overeenftemming in my zalven plaats hadt, dat ik zelf die harmonie
9)

99

99

99

was.

„ Opmerkende, geheel ingenoomeii met deze nieuwe wyze van bellaan, ver-

gat ik reeds het licht, dat ander deel van myn v/ezen, ’t geen ik het eerfl gekend
had , toen ik weder de oogen opende. Welk eene vreugd my,zelven herlleld
te vinden in het bezit.van zo veeleduillerryke voorwerpen! myn vermaak was
veel grooter dan alles .wat ik dc eerde maal gevoeld had, en brak , voor een
tyd , dc bckoorlyke uitwerking der geluiden af.

„ Ik nam myne opmerking op duizend verlcheidene onderwerpen ;
ik wierd ras

gewaar, dank de voorwerpen verliezen en wedervinden konde^^en dat ik de
magthadom datfehoone gedeelte van my zelven te vernietigen en hervoorc

te brengen ,
en niettegendaande het zelve my zeer groot voorkwam door de me-

nigte der toevallen van het licht, en door de verfcheidenheid der kleuren
, dagt

ik yall te bevracde.n
, dat alles in een gedeelte van myn wezen bevat was,

„ Ik begon zonder fchroom te zien, en zónder ontroering te hooren, toen een
zagt windje. Wélks frifcheid ik voelde, my geuren aanbragt, die myals eene
iniïige bezwyming veroorzaakten , en my eene aandoening van liefde voor my
zelven gaven.

,, Door alle deze gewaarwordingen geroerd,, aangedreeven door alle de ver-

„ maaklykhedcn van eene zo groote en 'choone beflaanlykhcid , heftede ik my zel-

„ ven fchielyk op, en ik gevoelde my door eene onbekende kragt verplaatil.

„ Ik deed flegts ééne trede ; de nieuwigheid van myn Hand weêrhield my
„ verder te gaan ,

ennriaktemy onbeweeglyk; hoe groot was myne verbaafJheid'!

ikdagt, dat myn wezen verdween; de beweeging, welke ik gemaakt had^
„ hadt de voorwerpen verplaatil en verward , ik verbeeldde my, dat alles in wan-
,,

orde was geraakt.

„ llt bragt myne band. op.myn hoofd;, ik voeldemyn voorhoofd en myne oogen

;

« ik

59

59
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t, ik betaflede myn lighaam ; myne hand fcheen my toen het voornaamfte werktuig

„ van myn wezen tezyn; hetgeen ik in dat deel voelde, was zo ondericheiden

en volkoomen, het gebruik daar van fcheen my zo volmaakt in vergelyking det

„ geneugten, welken het licht en de geluiden my veroorzaakt hadden, dat ik my

,, geheel aan dat vafte deel van myn wezen overgaf, en ik wierd gewaar, dat my-

„ ne denkbeelden eenige gegrondheid en wezendlykheid verkreegen.

„ Alles wat ik aan my zelven aanraakte, fcheen aan myne hand gevoel voorge-

„ voel te geeven, en elke aanraaking bragt in myne ziel een dubbeld denkbeeld

voort.

„ Het duurde niet lang, of ik ontdekte, dat het vermogen van gevoel door alle

„ de deden van myn wezen verfpreid was, ik wierd ras de grenspaalen van myn
,, wezen gewaar , het welk ray in ’t eerft was voorgekoomen van eene onmeetlyke

„ uitgellrektheid te zyn.

,, Ik had de oogen op myn lighaam geQaagen, ik oordeelde het zelve van eene

„ vreelfelyke uitgebreidheid en zo groot te zyn , dat alle de voorwerpen , die myn

„ gezigt hadden aangedaan, ray, in vergelyking met hetzelve, flegts verlichte pun-

„ tenfcheenen.
Ik floeg my zelven eenen langen tyd gade ^ ik belchouwdc my plGt VCrttlSSk^

„ ik volgde met myn oog myne hand, en gaf acht op haare beweegingen; ik had

„ de vreemdfte denkbeelden over dat alles; ik dagt, dat de beweeging van myne

„ hand flegts eene voorbygaande beftaanlykheid , eene volgreeks van aan elkander

„ gelyk zynde dingen, was; ik bragt de hand naby myne oogen, toen fcheen zy
my veel grooter dan myn geheel hghaam, en zy deedt een oneindig getal van

„ voorwerpen voor myn gezigt verdwynen.

„ Ik begon te vermoeden , dat’er iu de gewaarwordingen, welke ik door de oo-

,, gen verkreeg, bedriegelyklieid was ; ik had ondcrfcheidenlyk gezien, dat my*
„ -ne baud flegts een klein gedeelte van myn lighaam was, en ik kon niet begry-

„ peu, dnt zy zodanig kon vergroot worden ,
dat zy my van eene onmeetbaare uit*

geftrektheid konde voorkoomen
; ik befloot om ray alleen op het gevoel, dat my

„ nog niet bedroogen hadt, te vertrouwen ,
en om tegen alle andere wyzen van

zyn ca gewaarworden, op myne hoede te wezen.

5, Deze voorzorg was ray nuttig ; ik had my op nieuws in beweeging begeeven

,

„ en ik ging met het hoofd om hoog en hemelwaards opgeregt; ik ftiet my een
„ wemig tegen een palmboom : verfchrikt zynde bragt ik myne hand op dat vreemd -

j,
lighaam; ikoordeeldehet zodanig te zyn, omdat het my geene gewaarwording

„ voor gewaarwording weder gaf ; ik trad met eene foort van vrees te rug ,
en ik

„ begreep voor de eerfte maal , dat’er iets buiten my beftondt.

,, Door deze .nieuwe ontdekking meer geroerd dan ik door alle de andere ge-

„ weeft was, had ik moeite om my zelven te doen bedaaren,en, na dit voorval

„ overpeinsd te hebben, befloot ik, dat ik van de uiterlyke voorwerpen opdezelf.

„ de wyze moeft ooxdeelen, als ik over de deelenvan myn lighaam geoordeeld had,
en dat het gevoel alleen my van derzelver aanwezen koft verzekeren.

,, Ik poogde daarop alles, wat ik zag, te raaken ; ik wilde de zon bereiken;

^ ik ftak de armen uit om den gezigteinder te omvatten, en ik vond niets dan het
ydel der lugt.

„ Op elke onderviflding, welke ik beproefde, viel ik van de eene verwondering
IIl. Deel. E
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in de andere, want alle de voorwerpen fcheenén ray even naby te zien, en iic
leerde eerft na oneindige proefnee-ningen ray van myne oogen te bedienen om
myne hand te beflieren; en naardien dezelve ray geheel andere denkbeelden
gaf, dan welke ik door het zintuig des gezigts ontving, ftemden myne gewaar-
wordingen met malkanderen niet overeen ^ myne beoordeelingen waren des te on-
volmaakter, en over het geheel was myn beltaan voor my nog niets anders dan
verwarring en duitterheid.

,, ErnQig over my zelven denkende, van u^ar ik was, van waar ik zoude kun-
nen zyn, maakten de tegenftrydigheden , welke ik bemerkt had, my weemoe-
dig ; hoe meer ik peinsde hoe meer twyfFellngen zig opdeeden. Vermo ‘id van
onzekerheden, afgemat van myne ziels-beweegingen

, boogen zig myne" kniën
en ik vond my in een ftaat van riUi. Die Haat van m(l en bedaardheid zettede
myne zintuigen nieuwe kragten by; ik zat onder de fchaduwo van een fchoonen
boom ; vrugten van een bloozende kleur vielen trosgewyze onder het bereik van
myne hand; ik raakte dezelve zagtelyk aan; zy fcheideden zig ftraks van het
takje, gelyk de vygen wanneer zy ryp zyn.

„ Jk had eene dier vrugten gevat; ik verbeeldde ray eene ovenvinning behaald
te hebben , en ik beroemde my wegens het vermogen, ’t welk ik in mv bemerk-
te een ander wezen geheel m myne hand te kunnen houden; deszelfs zwaar-
te, hoe gering die was, fcheen my eene opzettelyke weêrftand bieding in welke
te overwinnen ik een byzonder vermaak vond.

&> c

„ Ik had die vrugt voor myne oogen gebragt; ik floeg derzelver kleuren en ge-
daante gade ; eene lieffelyke reuk deedt ray dezelve nader by myne lippen bren-
gen; ik ademde die uityloeizels in, en ik genoot gedadig de verraaaklykheden
van d^en reuk; ik was inwendig van deze baUèmryke lugt vervuld; mvn mond
operide zig om dezelve nog meer in te ademen, en opende zig geduurig weder
tot dezolHe vetngttng,; ,k wi«d gewaar, dat ik inwendig eenén nog fyner en
tederer reuk dan den eerden bezat; eindelyk ik fmaakte

ö J cu

„ Welk een geur! welk eene nieuwheid van gew^aarwórding? Tót hier toe had
ik alleen vermaak genooten ; de limaak gaf my gewaarwording van welluft • de in-
nigheid van het genot deedt het denkbeeld der bezitting geboren worden

; ik
dagt , dat de zelfllandigheid dezer vrugt de myne was geworden , en dat ik mees.
ter was van de wezens te hervormen.

„ Door dit denkbeeld van magt geftreeld, aangefpoord door het vermaak *t welk
ik genooten had, plakte ik eene tweede en een derde vrugt, en ik wierd niet
moede van myne hand te gebruiken om myn fmaak te voldoen; maar eene aan-
genaame matheid maakte zig allengs van myne zinnen raeefter, bezwaarde mv-
he leden, en ftuitte de werkzaamheid myner ziel; ik oordeelde van haarewer^
keloosheid door de traagheid myner gedagten : myne verftorapte aandieninven
bedommelden alle de voorwerpen, en vertoonden my flegts flauwe en verduis-
terde gedaanten; myne oogen, in dat oogenblik, omiiic geworden zynde, fljo-
ten zig, en mjm hoofd, door dekragt der fpieren niet meer onderftëuod, boog
zig om op de groente een fteunzel te vinden.

“

„ Alles wlerdt uitgewifcht, alles verdween; het fpobr myner gedagten wierdt
argebrooken; ik verloor de gewaarwording van myn beftaan ; de flaap was vaft,
maar ik weet niet ofhy van langen duur was, want ik had nog geen denkbeeld
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^ van den tyd, noch konde dcnzelven afineeten; myn ontwaakeii was een tweede

„ geboorte, en ik wierd alleai gewaar, dat ik had opgehouden te zyn.

„ Deze vernietiging, weike ik had ondervonden, gaf my eenig denkbeeld van

D, vrees, en deedtmy bevroeden, dat ik niet altoos zou beftaan.

„ Ik had eene andere bekommering, ik wift niet, of ik in mynen flaap milTchien

„ niet eenig deel-van myn wezen liad verloeren; ik beproefde myne zintuigen,

„ ik poogde my zelven te herkennen.

„ Maar terwyl ik de oogen over myn lighaam liet gaan om my te verzekeren

„ dat ik myiw geheele beüaanlykheid had behouden, hoe groot was toen myne
„ verwondering, eene gedaante aan myne zyde te zien, die naar de myne geleek!

,, ik nam dezelve voor een ander ik ; wel verre dat ik dagt iets verlooren te heb-
„ ben, terwyl ik had opgehouden te zyn , dagt ik my verdubbeld te zien.

,» Ik bragt myne hand op dat nieuwe wezen; welk eene verwondering! het

„ was MY ZELF niet; het was meer dan my zelf; beter dan my zelf; ik dagt

„ dat myne bellaanlykheid van plaats veranderde, en geheel tot de tweede helft

5j van ray zelven overging.
Uc merkte, dat dit wezen onder myne hand gevoelig wierdt, gedagten vorm-

,,
de uit myne oogen i de ongen, weUten ik beichouwde, deeden eene nieuwe

„ bron van leven in myne aderen vloeijen ; ik zoude dat wezen myn leven hebben

„ willen fchenken; deze leevendige wil volmaakte myn beftaan; ik vodde een

,, zesden zin geboren worden.

,, Op dit oogenblik doofde het geftarnte van den dag, aan ’t einde van zynen

„ loop gekoomen
, zynen fakkel uit ; ik bemerkte nauwelyks , dat ik den gezigt^

„ zin verloor; ik beftond te veel om te vreezen, dat ik zoude ophouden te zyn,

„ en de duifternis
, waar in ik my bevond , herriep my vergeeffeh het denkbeeld

„ van myn eerften flaap”.

E £

/
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Verfcheidenheden in het menfchelyk Ge/lagt.

verre gezegd hebben wegens de voorrteeling van den-

i A S
Menfch, wegens zyne torniatie, wegens zyne ontzwagteling, zyneiv

0 ftaat in de verfchillende ouderdommen zyns levens, zyne zintuifren en
net maakzel van zyn lighaam , zodanig als men hetzelve door de Ontleed-

kunde kent, levert alleenlyk de Hiftorie van elk afzonderlyk menfch, van een indi-
vidu, uit; die van het geheele geflagt vordert een byzonder verflag, waarvan deyoor^amae ftwkken niet kunnen gehaald worden dan uit de verfcheidenheden , diein verfchillende khmaaten onder de raenfchen plaats hebben. De eerde en oomer-
kelykfte dier verfcheidenheden is die van de kleur. De tweede is die van de geSn-
te en grootte. De derde is die van de geaartheid der verfchillende Volkeren. Elk
dier voomerpen, m zyne geheele uitgeftrektheid befchouwd, zoude eene breedvoe-
rige verhandeling verfchaffen kunnen-, maar wy zullen ons vergenoegen met het,
geen meed algemeen en zekerd is.

^ ®

De oppervlakte der Aarde met dit oogmerk doorwandelende
, en met het Noordea

vmT
Lapland, en op de Noordelyke kullen van Tartarijen,

eengeflaj,c van raenfchen van kleine gedake
, van een wonderlyk maakzel , welker

gelaat zo woeft IS als hunne zeden zyn; deze msnfchen
, die van de menfdidyke

loort verballerd fchynen
, zyn egter zeer talryk en beflaan zeer mime dreeken De-

Lappen, de Deenen
, de Zvveederi, de Moskoviten en Ruffifche Tartaaren, de Zem*

^orandaijers
, de Saraojeeden, de Noordelyke Tartaaren

, en miflehieni
de Oftiakken,_ m de oude , de GroeiiLinders eii de Wilden ten Noorden derEfqui-
raauxin de nieuwe Wereld, fchynen allen van het zelfde ras te zvn ’cweUt zip-
langs de kullen der Noordelyke zeen m woeftynen en onder een klimaat voor al-
le andere Volkeren onbewoonbaar, heeft uitgellrekt. Alle deze* Vollteren hebbètii
een bi-eed en plat gelaat, (a) een platten en ingedrukten neus, een geel bruinen
en naar ’t zwart trekkenden regenboog, (b) de oogleden naar dc daapen des-hoofds-
getrokken, (c) de wangen zeer verheven , den mond zeer groot , het onderll vam
het wezen fmal, de lippen dik en verheven, deftemfehor, het hoofd zwaar, het

(jt) Zie de Regxa?.d. in zyns Otuvm Tom. L pag. 169. Zie ook, II Genia va^an.

JanSrr”'®
degU Anzi, m Panna 1691. en de Reizen naar ’t Noorden door. de Nol-

d’'aunafuecica, Stokholm, iTiö.psg- r.
[cj 4ie l-A MAaTiNi£iu:, pag, 29^
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6air zwart en Huik, het vel taankleurig; zy zyn zeer klein en gedrongen, fchooti

mager; de meetteo zyn flegts vier voeten hoog, en de langden kunnen niet meet

dan vier en een half haaien. Dit ras, als ik my van dat woord bedienen mag,, is,

gelyk men ziet, zeer verfchillend vanauderen, zy fchynen eene byzondere foori

uit te maaken , waarvan alle de individu’s misdragten zyn ; want zo ’er verfchil on-
der deze Volkeren plaats heeft, betreft het zelve flegts de meerdere of mindere mis-

maaktheid; by voorbeeld de Borandaijers zyn nog kleiner dan de Laplanders, zy
hebben het oog-krooiitje van dezelfde kleur, maar het wit is een roodagciger geel,*,

zy zyn ook taankleuriger , enzy hebben dikke beenen, terwylde Laplanders dun-
ne beenen hebben. De Samojeeden zyn nog gedrongener dan de Lappen, zy heb-
ben het hoofd zwaarer, den neus breeder, de kleur donkerer, de beenen korter, de.

kniën fteeken meer buitenwaards, zy hebben langer hair en minder baard. De
Groenlanders hebben ook een taankleuriger vel dau een der andere ; zy zyn van ee-
ne donkere olyfkleur ; men wil zelfs dat ’er onder hen zyn zo zwart als de Etliio-

piërs.

By alle deze Volkeren zyn de vrouwen zo leelyk als de mans , en gelyken hen-
zo fterk, dat men haar niet terftond onderfcheidt. Die van Groenland, zyn van ee-
ne Zeer kleine geftalte, maar zy zyn welgemaakt van lighaara } zy hebben ookzwar^-
ter hair en minder zagt vel dan de Saraojeedfche vrouwen

, haare borften zyn zagt,
en zo lang, dat zy haare kinderen over defchoiiders laaten zuigen; de tepel dier

borften is zwart als houtskool, en het vel haarer lighaamen is vaneene zeer donkere olyf-

kleur ; eenige reizigers zeggen
, dat zy geen hair hebben dan op het hoofd, en dat

'

zy der maandelykfche ontlattlngen haarer Sexe niet onderhevig zyn ;• zy hebben
een breed gezigt, kleine, zeer zwarte., en zeer levendige oogen, korte voeten zo
wel als handen

, en gelyken voor het overige. naar de Samojeedfclie vrouwen.
De Wilden, die ten Noorden der Efquimaux, en zelfs in het Noordelyk ge-

deelte van. het. eiland Terreneuf,. woonen, gelyken naar deze Groenlanders; zy
zyn, even als deze, van eene zeer kleine geftalte ,, hun gelaat is breed en plat, zy
hebben een ingevallen neus, maar de oogen veel grooter dan de Laplanders, (a),

Niet Ücgts gelyken deze Volkeren raalkanderen in lelykheid, in kleinheid vaiu
geftalte, in kleur van hair en oogen, maar zy hebben ook alk;n ten naallen by de»
zelfde neigingen en dezelfde zeden , zyzyn allen even ruw, bygeloovig èu doim
De Deenfche Laplanders hebben een groote zwarte kat

, daar zy alle hunne eehei-
rcen aan zeggen , en welke zy in alle hunne zaalcen raadpleegen.,. welke daar op>
iiitkoomen^,^ om te weeten of men dien dag ter jagt of ter viiïchery moet gaan. By-
de Zwcediche Laplanders is in yder huisgezin. een. trommel om der» duivel te raatj-

pleegen; en fchooo zy fterk zyn en wél loopen kunnen , zyn zy zo vreesagdg,,

dit men ’er nooit zoldaaten van heeft kunnen maaken. Gustavus Adolphus wil-

de ’er een regiment van opregten, maar hy konde dat oogmerk nooit bereiken ,. zy.

fchynen niet dan iiihun eigenland, en. op hunne wyze, te kunnen leven, zy maa-
ken,. om over de fneeuw te loopen, gebmik:van zeer dikke fchaatfen van- greonetii
hout gemaakt,, omtrent twee ellen lang en een half voet breed. Die fchaatfen ftaaii
van voren met een punt opwaards, en zyn in.’tmidden,. doorboord, om daar eent
riem' door, te fteeken,^ die den.voet vaft en.onbeweegelyk.op dezelve houdt. Zy loo-

Recusll. des iroyages dit, SFird',,m6. Tom..l. pag. 130. en Tóin. Hr..p?p e,
Z 3i



D E NATUURLYKE HISTORIE
pen metzo vcele fiielhefd op de fneeuw, dat zy de fnelfte dieren lisrtdvk aoter*
haaien , zy draaien een Hok met yzer beflagen

, puntig aan het een en ^rond aanhet ^nder einde; die ihk dient hun om zig i?i beweegin| SSVen / z?e opShottden, zig te fluiten, en ook om de dieren, welken zy vervolgen, tedoorflee-
met deze fdiaatfen van de fteilfte plaatfen af en klimmen ’er de moei-

zt Samojeeden van bedienen,
® ^"'se voetcii kiig. By de eene en andere maaken de vrouwen

daar zo wel gebruik van als de mans. Zy maaken ook gebruik van boog en pylen,

cXïïiTdiheid*^''
Laplanders hunne werpfpiezen met zf veefkragt

t ff
werpen, dat zy zeker zyn om in een wit van de grootte van eendaaler te reffen, en dat zy op dien afftand een menfeh doorboorSi zouden*

en tabak, daar zy ve^l van hoSn.
"" brandewyn

_
Hun voedzel is gedroogde vifch , het vleefch van rendieren , of beeren Hun brood

IS niet anders dan gemaalen vifchgraat met de tedere baft van deruieSom of ber-

Sïekken^^^”^^”^^’
drank is walvifch -traan, waarin zy jenever beffen laa*

Otwerwezen” de^m^fien^^zvn ^
^preeken, van Godsdienfl of van een

laage Volk heeft geene zeden , danjuiflzo veel als noodig is om hen te doenverag-

Seders S^Seff
^ meisjesenjongens, moeder en zool,

de SSn wil?! ’
.

fchroom om in dien flaat gezien te worden. Uit

koude rivier wernen
maaken, koomende,gaan zy zigineene zeer

ters aan en houdei?
bieden den vreemdelingen hunne vrouwen en hunne dog-rtrs aan, en nouden het voor eene groote eer dat men bv dezelve Hannen n/il TVh

gebruik IS eveneens aaiiffenoomen c • L ^ oezeive uaapen wil. Dit

ïanders, en de Groenlanders.
^ ^ Samojeeden, de Borandaijers

, de Lap<

De Laplandfche vrouwen gnan des winters gekleed met vellen van rendieren endes zomers met venen van vogelen, die zy afgeflroopt hebben; het SruifVÏÏ
om

haargehcel onbekend. De Zembliërs doorbooren den neus en de ooren

te af, en draagen geen hair. De Groenlandfche vrFuwSi^'lSeïien SÏ
van zeehonden, zy befchildercn zig ook het wezen met blauw en geef en drltSoorpendanten. Allen leven zy onder de aarde of in hutten, byna geheel btr?ven , en met fchorfen van boomen of vifchgraaten gedekt. Zomniigfn maake'l nnlderaardfehe doorflydingen , om van hut tot hut gemeenlchap te maaken en hun-ne buuren onder den grond in den winter te gaan bezoeken. Een nagt van’verfchei^den maanden verpligt hen om deze verblyfplaatfen te verlichten door eene fonrt

»”sSeiVhe£fX ''‘=

noodzaak ?y n er gemakkelyker dan des winters, want zy zvn s-e-

zS hebhS f rook te leven, dit is het eenigft middel 'c wdk
dfl bevroLpnIfr ’ om zig voor het fleeken der muggen te beveilio-en die indit bevroozenkUmaatmogelyk overvloediger zyn dan in de heetfte geSn.
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_

Met zulk eene harde en zulk eene naare levenswyze worden zy egter byna

ziek, en zy koonen allen tot een hoogen ouderdom ; de gry&arts zyn zelfs zo fterk,

dar men hen nauwelyks van de jonge lieden ondcricheiden kan. Het eenig onge*

mak, daar zy aan onderhevig zyn, en dat zeer gemeen onder hen is, .is de blin^

heid
; gelyk zy niet llegts den geheelen winter maar ofrk in de lente en in den herrft

door de Ichittering van de fneeuw verblind worden, en des zomers in den rook

moeten leven, zo verliezen zy, in jaaren vorderende, zeer dik wils hun gezigt.

De Samojeeden
, de 2iembliërs, de Borandaijers, de Laplanders, de Groenlan-

ders, en de Wilden van ’t Noorden boven de Efquiimux, zyn dan allen menlchen

van dezelfde foort, dewyl zy malkanderen gelyken in gedaante, in geCtalte ,
in

kleur, en zeden, en zelfs in hunne miffelyke gebruiken. Dat gebruik van den vreem-

delingen hunne vrouwen aan te bieden, en van zeer vereerd te zyn , dat men daar

wel gebruik van wil -naaken , kan hier uit voortkoomen ,
omdat zy hunne eigene

mismaaktheid en de lelykheid hunner vrouwen kennende ,
die, welkedoorde vreem-

delingen niet geweigerd zyn, niiOTchien minder lelyk vinden; zeker is het, a

dit gebruik algemeen is by alle deze Volkeren, die egter verre van malkanderen

en zelfs door eene groote Zee gefclieiden zyn, en dat men
krimlche Tarcaaren, by de ICulmukken, en verföheiden andere Verkeren van Sl*

betiëii en Tartarijeu, die allen zo lelyk zyn als deze Volkerenvan het Noorden; daar

integendeel onder alle de nabuurige Natiën, gelyk in China, in Perfie, («) alwaar

de vrouwen fchoon vallen , de mans ten uiterften minyverig zyn.

Alle de nabuurige Volkeren van die lange llrook laiids ,
welkehetLaplandlchge-

flagt beflaat, onderzoekende, zal men bevinden, datzygeene betrekking tot dit

ras hebben. Het zyn de Oitiakken en de Tongufen alleen, die hen gelyken. Die

Volkeren grenzen ten Zuiden en Zuidooflen aan de Samojeeden. De Samojee-

den en de Borandaijers gelyken niet naar deRuffen, de Laplanders gelyken op gee-

nerhande wyze naar de Finnen, naar de Gothen, naar de Deenen, naar de Noor-

wegers ; de Groenlanders zyn even verfchillende van de Wilden van Canada ; die

andere Volkeren
, zyn groot, welgemaakt, en fchoon zy verfchillaia^yn

van malkanderen, verfchillen zy egter nog oneindig meer van '

de Oftiaken fchynen wat minder lelyk en minder mg^hrompen J “
. 7,

dan de andere, want zy zyn ook klein en kwalyk gemaakt, (ö) y ven van Vlich

of rauw vleeich, zy eeten het vleefch van alle foorten van dieren zonder eenige be-

reiding, zy drinken liever bloed dan water, zy zyn meeftal afgodendienaars en

zwervende, gelyk de Lappen, en de Samojeeden; eindelyk, koomen zymy voor

eene fchaduwing te maaken tuflehen- het Lappilch - en "Tarta^fch-genaat , o o

beter te zeggen, de Laplanders , de Samojeeden ,
de Borandaijers, de Zembi^

en miflehiende Groenlanders en de Dwergen van Noord-Amerika, zyn

20 veel verbafterd als mogelyk is ; de 0 'liaken zyn mmder verballerde

de Tongufen, zyn het nog minder dan de Oftiaken, omdat zy minder klem en

(o) De La Boülaiib zegt, dat men na den dood der vrouwen van ‘’e" ^thach met weet

waar zy begraaven worden, om hem allen grond van minyver te beneemen, op dezelf^^^

je als de oude Egyptenaars hunne vrouwen niet dan vier of vyf blagen na haaren dood wil-

den laaten balzemen ,
uit vrees dat de Heelineefters ui verzoeking niogten koomen. Zie Ds

LaBoulaije, pag. iio.
, i .

(b) ZiedeFoyage vanEvERT Isbsanb pag. 212. 213- enz. cn les mtmaux niémuiresjur l(t*t

4th Rufu, i72Sk Tom. I. pag. 270.
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minder mismaakt, fchooii even lelyk van tronie zyn. De Samojeeden en de Lap-
landers leeven omtrent onder den 68, of 65 graad breedte, maar de OlHaken en
Tongufen onder den 6oten. De Tartaaren, die op 55 graaden langs de Wolga
woonen, zyn plomp, dom, en beeftagtig, zy gelyken naar de Tongufen, die,
even als zy, geen denkbeeld van Godsdienll hebben, zy willen geene andere meis-
jes voor vrouwen neemen, dan die reeds met andere mans te doen gehad hebben.

De Tartaariche Natie, in het algemeen genoomen, beflaat in AfieTanden van ee-

ne oneindige uitgeftrektheid j zy is verlpreid door de geheele ruimte lands, die van
Rusland tot aan Kamfchatka loopt, dat is te zeggen, in eene ruimte van elf of
twaalf honderd raylen in de lengte tegen zevenhonderd vyftig mylen in de breedte ;
het welk een grond uitmaakt twintigmaal grooter dan die van Frankryk. De Tar-
taaren grenzen ten Noorden en Wellen aan China, de Ryken van Boutan, van Ava
het gebied van den Mogol en dat van den koni-og van Perfie tot aan de Kafpifchl
zee ten Noorden; zy zyn ook verfpreid langs de Wolga, en de Weftelyke kult van
de Kafpifche zee tot aan Dagheftan ; zy zyn tot aan de Noorder kuil van de Zwar-
te zee doorgedrongen, en hebben zig in de Krira en in klein Tartarijen, by Mol-
davië en de LJkraine, geveftigd. Alle deze Volkeren hebben het bovenll gedeelte

yan het aangezigt zeer breed en gerimpeld ,
zelfs in hunne jeugd

, den neus kort
en dik, de oogen klein en ingevallen, (a) de wangen zeer verheven, het onderfl:
•van het wezen Imal , de kin lang en vooruitfteekende , het hovende kaakbeen ge-
zonken, de tanden lang en gefche|den, de winkbrauwen groot, zodat zy hun de
oogen bedekken, de oogleden dik, het gelaat plat, hetveltaanigenolyfldeurig, het

hair zwart. Zy zyn van middelmaatige geftalte, maar zeer hard en fterk; zy heb-
ben weinig ba-ard, en dezelve heftaat uit yle en verlpreide hairtjes, gelyk die der
Chineefen. Zy hebben dikke dijen en korte beenen. De lelykfte van allen zyn de
Kalmukken, welker aanzien iets verfchriklyks heeft. Zy zyn allen zwervende,
en woonen onderrenten van doek, van vilt, van dieren vellen

;
zy eeten het vleefch

van paarden, karaeelen, enz,, rauw of wat gekneuld onderden zadel hunner paar-

den ; zy eeten ook vifch in de zon gedroogd; hunne gewoonfte drank is merrie-melk

met meel van gierfl: gezuurd. Zy hebben bykans allen een gelchoren kop, met
uitzondering van de toupet, die zy lang genoeg laaten groeijen om ’er een trens

aan wederzyden des aangezigts van te maakeii. De vrouwen, die zo lelyk zyn als

de mans, draagen haar hait bloot, zy vlegten het en hangen ’er kleine koperen plaat-

jes en andere fieraaden van die foort aan. De meellcn dezer Volkeren hebben o-een

Godsdienft,- geene betaamelykheid in hnnne zeden, geene ingetoogenheid. Zy
-zyn allen roovers, en die van Dagheftan, die in de nabuurfehap van befchaafde lan-

den liggen, dryven een grooten handel in flaaven, en menfclien, welken zy met
geweld wegneemen, om dezelve aan de Turken en Perfiaanen te verkoopen; hun-
ne voornaamfle rykdom heftaat in paarden

, daar zyn van deze dieren in Tanarijen

mogelyk meer dun ergens elders in de wereld; deze Volkeren maaken zig eene
gewoonte om met hunne paarden te leeven

, zy houden ’er zig geiladig mede be-
zig, zy leeren hen met zo veele behendigheid, en oelFenen hen zo dikwils, dat
-deze dieren denzelfden geeft fchynen te hebben met hun, die lien beftieren,

want

fa) Foyages de Ruasusc,,oi?i dc Marc ?avl, du Pers Av*il
, Jan Stklts, enz.
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want niet alleen gehoorzaamen zy volmaakt wel aan de minde beweeging van den

toom, maar zy voelen, om zo te ^reeken, by voorraad, het oogmerk en de ge*

dagte van hunnen meeder.
Om de byzondere verlcheidenheden, welke in dit Tartaarfche geuagt gevonden

worden , wél te kennen , heeft men de befchryvingen , welke de Reizigers gegeven
hebben van elk der onderfcheidenen Volkeren, daar het zelve uit bedaat, flegts

met malkander te vergelyken.
_ i

•

De Kalmukken
, die in de nabimrfchap der Kafpifche zee, tudchen de Moskovi-

ten en de groote Tartaaren, woonen, zyn, volgens Tavernibr,, derke menfchen

,

maar de lelykde en mismaakide ,
die onder den hemel leven. Zy hebben jhet ge-

laat zo plat en breed, dat ’er van het één oog tot het ander eene ruimte vain vyf of

zes vingeren is , hunne oogen zyn buitengemeen klein , en het weinige dat zy van

een neus hebben , is zo plat , dat men ’et niet anders dan twee gaten in plaats van

neusgaten aan ziet j hunne kniën zyn buitenwaards gedraaid, en de voeten Itaan

naar binnen.
, , , , n n

De Daghedanfclie Tartaaren zyn, na de Kalmukken , de lelyklte van alle

-de Tartaaren i de kleine 'Tartaaren , of de Nogailche Tartaaren , die by de Zwarte zee

woonen , zyn veel minder lelyk dan de Kalmukken , maar zy hebben evenwel een

breed wezen, kleine oogen, de gedaante hunner lighaamen is gelyk met die der

.Kalmukken, men mag gelooven, dat dit geflagt der kleine Tartaaren een gedeel-

te zyner lelykheid verloren heeft, omdat zy zig vermengd hebben met de Cirkas-

fiers, met de Moldavièrs , en de andere Volkeren, daar zy buuren van zyn.

De Vagoliftifche Tartaaren in Siberie hebben een breed wezen ,
gelyk de Kal-

raukken, eenen korten en grooten neus, kleine oogen; ai fchoon hunne taal van die

der Kalmukken verlchilt, hebben zy voor het overige zo vele gelykheid, dat

men hen, als van het zelfde geflagt moet befchouwen.

De Bratskifche Tartaaren zyn, volgens den vader Avril, van het zelfde geflagt als

de Kalmukken ; naarmaate men in onafhanklyk Taitarijen ooftelyker voorttrekr, wor-

den de trekken der Tartaaren wat zagter, maar de wezeiidlyke karakters van hun

De Mongoux, of liever Mandhuis , Tartaaren, die China veroverd hebben en

die de befchaafdfte van alle deze Volkeren waren, zyn nog heden die, welke rainft

lelyk en minft mismaakt zyn; zyj hebben egter, gelyk alle de andere, kleine oo-

gen , een breed en plat wezen , weinig baard , maar die altoos zwart of ros ^

,

(ö) een ingedtukten en korten neus
,
een laanig maar min olyfkleurig vel. De

Volkeren van Thibet, en der andere zuidelyke Provintien van 'rartanjen, zyn , zo

wel als de Tartaaren die aan China grenzen , veel minder lelyk dan de andere.

De Hr.SANCHEZ, eerfle Geneesheer derRuflifche legers, een man, diezig door

zyne vetdienften en de uitgeftrekiheid zyner kundigheden ondericheidede, heetc

my de aanmerkingen, welke hy door Tartarijen reizende gemaakt .leelt , wel ichrit-

telyk willen mededeelen.
. , ,

in de jaaren 1735, 1736, en I 737 ) reisde hy door de Ukraine^ langs de oevers

van den Don , tot aan dé Zee van Zabache , of het Zabacnilch meir, en de grenzen

van Kuban tot aan AzolF; hy is de woeflynen doorgetroliken , die tuflcheii de

(a) Zie Palafox, pag. 444.

IlL Dtel. F
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landen van de Krira en van Backmut liggen ,• hy heeft de Kalniukken gezien, die,
zonder eene vafte woonplaats te hebben, lum verblyf houden van het koniiigryk
van Kazan af tot aan de oevers van den Don j hy Iieeft ook de Tartaaren van
de Krira en van Nogai gezien, die in de woeftynen tiiflchen de Krira en de Ukrai-
ne zwerven, gelyk ook de Kergiffi-en Tcheremiffifche*Tartaaren, die ten Noorden van
Aftrakan van den 50*^'^ tot den 6o®n graad woonen. Hy heeft waargenoomen , dat
de Tartaaren, van de Krira en van de Provintie van Kuban tot aan Aftrakan, van
eene raiddelniaauge geftalte, dat zy breed van fchouders en fraai van heupen zynf

V ^ geli)ierde leden , zwarte oogen , en eene taanklenrige huid hebben. De
KergiUi-en Tcheremilïïlche-Tartaaren zyn kleiner en gedrongener

, zy zyn minder
vaardig en grover, zy hebben ook zwarte oogen, een taankleurig vel, en een nog
breeder aangezigt dan de eerften; hy merkt aan, dat men onder deze Tartaaren ver-
fcheiden mans en vrouwen vindt, die naar de overigen geheel niet gelyken of die
hen flegts zeer onvolmaaktelykgelyken, en waarvan zoraraigen zo blank zyn als
de Poolen. Gelyk er verfcheiden flaaven onder deze Natie zyn, mans en vrouwen
uit Polen en Rusland weggevoerd; gelyk hunne Godsdienft hun de veelwyvery en
de menigte van bywyven vergunt

;
gelyk eindelyk hunne Sultans of Murzas, wel-

ke de edelen dezer Volkeren zyn, hunne vrouwen uit Circasile en Georgie nee-
men, zo zyn de kinders , welke uit deze verbindtenillen geboren worden , minder
lelyk en blanker dan de anderen. Daar is zelfs onder deze Tartaaren een geheel
Volk, waar van de mans en vrouwen van eene zonderlinge fchoonheid zyn, dit
zyn de Kabarsdinski. DeHr. Sanchez meldt, dat hy ’er driehonderd van ontmoet
heeft, die te paard waren, en in Rusfifchen dienft gingen, en hy verzekert, dat
hy nooit fchooner raansperfoonen en van eene edeler en mannelyker geftalte gezien
heeft; zy hebben een fchoon, frilch, en bloozend gelaat, groote leevendige en
zwarte oogen, eene hooge en welgefchikte geftalte. 'Hy zegt, dat de Luitenant
pneraal van Serapikin, die langen tyd inKabarda gewoond hadt, hem itadt verze-
kerd, dat de vrouwen zo fchoon waren als de mans; maar deze Natie, zo verfchil-
lende van de lartaaren, die dezelve omringen, is naar’tgeen de Hr. Sanchez zegr
uit de Ukraine herkomftig, en voor omtrent 150 jaaren naar Kabarda overgevoerd!

Dit Tartaarfche bloed heeft zig van den eenen kant met de Chineefen , en van
den anderen met de Oofterfche Riiflchen, vermengd, en de vermenging heeft de
trekken van dit geüagt niet geheel doen verdwynen, want daar zyn veeie Tartaar-
iche wezens onder de IMoskoviten , en fchoon deze Natie in het algemeen van het
zelfde bloed is als de andere Europifche Natiën, vindt men ’er egter veeie lieden
onder die de gedaante des lighaaras vierkant, de dijen dik^, en de beenen kort, hebben
gelyk de Tartaaren. Maar de Chineefen zyn op verre na zo verfchillende niet van
de Tartaaren als de Moskoviten, het is zelfs niet zeker, dat zy van een ander ge-
flagt zyn. Het eenige, waaruit men het denken zoude, is het geheel verfchil van
inborft, van zeden en gebruiken, tuflehen die twee Volkeren, üe Tartaaren zyn
in ’t algemeen uit den aart fier, oorlogszugtig, liefhebbers van de jagt; zy bemin-

de vermoeijenifiTen en de onafhankelykheid
;
zy zyn hard en ruw, zelfs toton-

oelchofdheid toe. De Chineefen hebben geheel ftrydige zeden, het is het weekft,
logft, bygelovigft en oiiderwerpelykft volk, afliankelyk tot fla-

van plegtigheden en pligtpleegingen tot walging en bui-
tepipoongneio

, maar zo men heaten opzigte van de figuur en trekken met de Tat-
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taaren vergelykt , zal men daar in kenmerken vinden van eene niet twyffelagtige

overeenkomft.

De Chineefen hebben volgens Jean Hugon , wél geëvenredigde leden , en
zyn dik en vet, zy hebben een breed en rond aangezigt, kleine oogen, groote
winkbrauwen, verheven oogleden, kleinen en ingednikten neus; zy hebben maar
zeven of agt zwarte baard-hairtjes aan ydere lip , en zeer weinig aan de kin ; zy die

de.zuidelyke Provintien bewoonen zyn bruiner en hebben taankleuriger vel dan de
anderen, zy gelyken in kleur naar de Volkeren van Mauritanië en naar de taanig*

fte Spanjaarden, terwyl zy, die de Provintien van het midden des Ryks bewoo-
nen, blank zyn gelyk de Duitfchers, Volgens Dampier, en eenige andere Reizi-
gers, zyn de Chineefen op verre na niet allen dik en vet, maar her is waar, dat zy
veel werk maaken van de groote geftalte en een welvaarend voorkoomen. De ge-
melde Reiziger, van de bewooners des eilands St. Jan op de kullen van China,
Ipreekende, zegt zelfs, dat de Chineelèn groot, regt, en weinig met vet bezet zyn,
dat zy een lang aangezigt en hoog voorhoofd , kleine oogen

,
een vry breeden en

in ’t midden verheven neus , eenen noch kleinen noch grooten mond , en vry dunne
lippen, hebben; dat de kleur van hun vel alchgrauw, en die van hun hoofdhair
zwart is; dat zy weinig baard krygen , dcnzelven uitplukken, en flegts eenige vlas-

hairtjes aan de kin en aan de bovenfte lip laaten groeijen. Volgens Le Gentil
hebben de Chineefen niets aanftootelyks in hun gelaat, zy zyn natuurlyk blank,
inzonderheid in de nöordelyke Provintien ; zy, welken de noqdzaaklykheid ver-

pligtzig voor de hitte der zonne bloot te ftellen, zyn taankleiirig, inzonderheid
in de zuidelyke Provintien; zy hebben in ’t algemeen kleine en eyronde oo-
gen, een korten neus, dikke geftalte, en middelmaatige hoogte; hy verzekert,
dat de vrouwen alles doen wat zy kunnen om haare oogen kleni en lang te doen
voorkoomen, het welk gevoegd by een ingednikten neus, lange, breede, opene
en neerhangende ooren, haar rot volmaalcte fchoonheden maakt : hy beweert, dat
zy een fchoon vel, zeer roode lippen, en welgemaaktcn mond, en zeer zwart
hair hebben , maar dat het gebruik van de bétel haare tanden zwart maakt ; en dat

het blanketzel, daarzy zig veel van bedienen, haarvel zodanig bederft, dat zy
voor den ouderdom van dertig jaaren oud fl-hynen.

Palafox verzekert, dat de Chineefen blanker zyn dan de ooftelyke Tartaaren,’
hunne buuren , dat zy ook minder baard hebben , maar dat ’er voor het overige wei-
nig verfchil is tuflchen de wezens dier twee Natiën; hyzegt, dat het zeer zeld-

zaam is in China of in de Philippynfche eilanden blainve oogen te zien ,
en dat men

dezelve in dit land nooit gezien heeft dan in het hoofd van Europeaanen, of van
peifoonen in deze geweften uk Europeïfche ouderen geboren.

Innigo pe Biervilpas beweert, dat de Cliineeïche vrouwen beter gemaakt
zyn dan de mans ;

deze hebben , naar zyne opgave , een breed wezen en vry
geele kleur, dikken neus en die ten naaften by de gedaante heeft van een mifpel,
by de meeften ingedrukt, de geftalte dik, ten naaften by gelyk die der Hollande-
ren; de vrouwen hebben integendeel eene lofTe vrye geflalte, fchoon zy bykans
allen lyvig zyn, haar vel en kleur zyn verwonderlyk, "haare oogen zyn de fchoon-
fte der wereld, maar het is waar, zegt hy, dat ’er weinige zyn, welker neus wél
gemaakt is, omdat men haar dezelve in h;iare jeugd indrukt.

De Hollandfcbe Reizigers ftemmen allen over een, dat de Chineefen in het algc-
F 3
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m£cn een_ breed gelaat, kleine oogen, ingevallen neus, en bvna
dai zy, die te Kanton en langs de geheele zuidelyke kuil gSoref zJn^To m*kleü’

S” bLk°zyfr°"'“
™

binn’en-Prorintiên

Zo\vy nu de getuigeniflèn van alle die Reizigers, welken wy aangehaald hebben,-
yergelyken met die, welke wy van de Tartaaren hebben bygebragt, kunnen wy det
twyffelen , of de Chineefen, fchoon ’er eene verfcheideSeid in de voTvln Sun

geftalte belpeurd wordt, hebben egter veel meer betrekking met
eenig ander Volk, en dat die verfcheidenheden nief dan

cÏaiSin
der geaagcen komen is het gevoelen vanCiïA^in. „ De kleine Tartaaren, zege die Reiziger, zyn gemeenlyk vier daim

korter dan wy, en hunne geftalte is in die zelfde evenredigheid dikker • hun vel

„ JS
Mod en taankto, linime aangezigten zyn plat, breedf“n viefkaS’- zy heb

„ ben een togevallen neus en kleine oogen; gelyk iin dit geheellyk de ?rlkk?n
„ van de Invvooneren van China zyn, zohebik, nade zaak,|eduurIndrmraereT
” 2c-n, wd waargenoomen te hebben, bevonden, d.u dezelfde omcrek vanSt

,

„.^en dezelfde gcftalte plaats hebben by alle de Volkeren, die ten Ooften en Noorden
van dellafpifchc zee, en ten ooliea van het fchier-eiland van Malakka, woonen het

„ welk mv vervolgens heeft dien deuken, dat die verlcheidene Volkeren aUen uit
„ eenen rtam gefprooten zyn, IL-hoon 'er verfcliü in hunne kleure™ea fdwnt
„ plaats te hebben; want wat de kleur betreft, dat verfchil komt van de hoedTn^S
„ heiddtr lugtltreeken vanhetvoedzel; en wat dezeden aangaat, dat verfchil hangt

ookgrootelyksaf van den aart des gronds, dienzybewoonen.en vanderaeerdt
„ re of mindere ruimte, welke zy genieten”. («)

enSe ïïSfs'voP^^^^^^ gewoond,
waargenoomen, heeft, zegt dat de na-

^ kant van het weften, van Tibet af. Noord- -

waards op naar Chamo gaande, yerfchillende fchynen te zyn van de Chineefen in
zeden, taal, wezenstrekken, enmuitwendig maakzel; dat het onweetendrpbm-
pe, Imje, menfehen zyn; gebreken, die zeldzaam onder de Chineeren gevonden
worden; dat wanneer iemand van deze Tartaaren te Pekin korar, en men den
Chiiiecfen naar de rede van dit verfchil vraagt, zy tea antwoord geeven dat dit
van het,water en de aarde koomt, dat is te zeggen, van den aart des lands die
deze verandering-m het hghaam, en zelfs in del geeft, der Inwooneren uitwerktHy voegt ’er by, dat dit nog meer plaats fchynt te hebben in Clftna, dan in eenb
ander land, dat hy gezien heeft, en dat hy zig herinnert, dathy den Keizer tot
op den 48en graad Noorderbreedte in Tartarijen gevolgd zynde , daar de Chineefen van
ISIanquin die ’er zig geveftigd hadden, aantrof, en dat hunne kinders daar waare
Mongoux geworden waren, hebbende het hoofd in de fchouderen ingedrukt, krom
me fcheeve beenen

, en in de geheele houding eene ruwheid en raorfigheid . die
aanftootelyk was. (b)

^

De Japoneefeii zyn zo gelyk aan de Chineefen, dat men deze Volkeren kan be-
Ichouwen als een en het zelfde geflagt van menfehen uitmaakeude; zy zyn alleen- b-

9h\ 7 iP
van Chardiw.

AIC., i^ajture du 1\ Paremkin, datêe h 28 Se^t. 1735. RecueilMdgs LeUrts édifianics. .
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lyk geeler of bruineij omdat zy een ziiidelyker klimaat bewoonen ; in het algetneen

zyn zy van eene fterke lighaamsgefteldheid ; zy hebben eene gevulde gehalte, een
breed en plat gelaat, den neus eveneens ,

kleine oogen, («) weinig baard, zwart
hair, zy zyn van cenen hooghartigen inborft, op den oorlog afgerigt, behendig,
fterk, beleefd, en verpligtende ; zy Ipreeken wél, zyn vrugtbaar in pligtpleegih-

gen, maar onllandvaftig en zeer verwaand; zy verdraagen, met eene verwon-
derlykeftandvaftigheid, den honger, den dorft, de koude, de hitte, het waaken,
devermoeiienis, en alle de ongemakken des levens, daar zy niet veel werk van
maaken; zy bedienen zig, even als de Chincelèn, van kleine hokjes om te ee-
ten, en maaken verfcheiden plegtigheden , of liever verfcheiden grimatzen en ver-
fcheideii vreemde beweegingen onder de maaltyd; zy zyn arbeidzaam en zeer be-
kwaam in de konhen en in alle handwerken; zy hebben

, in één woord, ten naas-
ten by dezelfde geaartheid, dezelfde zeden, en dezelfde gebruiJcen, als dc Chi-
neefen.

Een der grillighe gebruiken, en ’^t welk deze beide Volkeren gemeen hebben,
is van de voeten der vrouwen zo klein te maaken , dat zy zig byna niet over ende
kunnen houden. Zommige Reizigers zeggen, dat men in Cliina, wanneer een
meisje drie jaaren oud is, haar den voet breekt, zodat de toonen onder den bal toe-
vouwen, dat men daar een fterk water op legt, ’t welk ’er het vleefch afbyt, én
dat men alles met verfcheitlen zwagtels omwindt tot dat het zyn plooi genoomen
heeft; zy voegen daar by dat de vrouwen haar geheel leven gevoel hebben van
deze fmert, dat zy nauwelyks kunnen gaan, en dat haare tred ten uiterften onaan-
genaam is, dat zy dit ongemak egter met vermaak lyden, en dat zy, naardien dat
een middel is om te behaagen, den voet zo klein poogen te maaken als mogclyk iS',

Andere Reizigers zeggen niet, dat men haarden voet in haare kindsheid breekt,
maaralleen, dat men dien zo geweldig fluit , dathy daar door belet wordt te groei

-

jen, en zy komen hierin vry eenpaarig over een, dat eene vrouw van rang, of
zelrs maar eene bevallige vrouw, in China den voet zo klein moet hebben, dat zy
de muil van een kind van zes jaaren al te ruim voor haar vindt.

_

De Japoneefen en de Chineefen zyn dan een en het zelfde geflagt van menlchen
die al van zeer ouds her befchaafd zyn geweeft, cn die van de Tartaaren meer
door de zeden dan door de figuur verfchillen; de gunftige geaartheid van den
grond , de zagtheid van de lugtllreek

, de nabyheid der zee
, hebben kunnen mede-

werken om deze Volkeren befchaafd te maaken, tervvyl de Tartaaren van de zee
verwyderd, en dus den omgang van andere Natiën minder genietende, daarenbo^
ven van andere Volkeren door hooge bergen aan den kant van ’t Zuiden afgcfchei-

den , zwervende zyn gebleeven in hunne uitgeftrekte woéftynen , onder een lie-

mei, welks geftrengheid, inzonderheid naar den kant van ’t Noorden, niet dan
door harde en grove menfehen kan verdraagen worden. Het land van Ycco, ’t welk
ten Noorden van Japan ligt, fchoon onder eene lugtllreek zynde, welke gemaatigd
moeftzvii, is egter zeer koud ,

zeer dor, en zeer bergagtig, ook zyn de bewoo-
ners van dit geweeft geheel verfchillende van de Japoneefen, en deChineelèn

; zy
zyn ruw, beeftelyk, zonder zeden, zonder konden ; zy hebben een kort en dik
lighaam

, lang en overeind ftaand hair, zwarte oogen, een plat voorhoofd, cn gee-
Ie kleur, maar wat minder dan de Japoneefen

; zy zyn zeer ruig over hun lighaam ;

(«) Zie hsFoyag^de
J. Stkuys, Rouen 1719. pag. 112.
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cn zelfs op hun aangezigt, zy leven als Wilden, en voeden zig met walvifch fpek
en traan; zy zyn zeer lui en zeer morfig op hunne kleederen; de kinders loopen
byna naakt, tJe vrouwen hebben, orazigop te fchikken, geen ander middel ge-
vonden

, dan zig de winkbrauwen en lippen blauw te verwen
; de mans hebben

geen ander vermaak dan op Zee -wolven, beeren, élands, en rendieren, te jaa-
gen, en op de walvifchvangft te gaan. Daar zyn ’er egter, die eenige Japoneefche
gewoonten hebben, gelyk dat van met eene béevende ftem te zingen, maar in het
algemeen gelyken zy meer naar de JNoordelyke Tartaaren, of naar de Samojeeden,
dan naar de Japoneclèn.

Indien men nu de nabuurige Volkeren van China ten Zuiden en ten Wellen on-
derzoekt, zal men bevinden, dat de Kochinchiners , die een bergagtig en meer
zuidelyk land d;m China bewoonen , runkleurigeren lelyker zyn dan de Chineefen
cndat de Tunquiners welker land beter is, en die onder eene minder heete luftllreek
leven dan de Kochinchiners, beter gemaakt en minder lelyk zyn. Vokens Dam-
pier zyn de Tuncimners in ’t algemeen van middelbaare geftalte, zy zyn taankleu-
ng, gelyk de Indiaanen, maar des niettegenftaande hebben zy zulk een fchoon en
glad vel, dat men de minde verandering die op hun gelaat voorvalt, wanneer zy
bleek of rood worden, kan bemerken, het geen men op het eelaat van andere In-
diaanen niet onderkennen kan. Zy hebben gemeenlyk het wezen plat en eirond,
den neus en lippen in eene vry jüifte evenredigheid, het hair zware, lanff en zeer
dik, zy maaken zig de tanden zo zwart als raogelyk is. Volgens de berigten ag-
ter de reizen van Tavernier zyn de Tunquiners van eenefraaije geftalte en eenig-
zins olyfkleurig, hunne neus en gelaat is zo plat als dat der Chineefen, en zy zvn
in het algemeen beter gemaakt. ^

Deze Volkeren verfchillen
,
gelyk men ziet, niet veel van de Chineelèn ; zy ge-

lyken m de Weur naar die der zuidelyke Provinciën ; zo zy taankleuriger zyn,
komt dit omdat zy een hceter klimaat bewoonen

, en fchoon hun wezen minder
plat, cn hunne neus minder ingedrukt is dan die der Chineefen, kan men hen als
Volkeren van denzelfden oorfprong belchouwen.

Het is eveneens met de Siainers, met de Pegiianers, met de bewooneren van
Arakan, van Laos, enz. ; de trekken van alle die Volkeren gelyken vry wel naar
die der Chineelèn

,
en fchoon in kleur meer of min van dezelve verfcheiden , ver-

fchillen zy egter zo veel niet van de Chineefen als van de andere Indiaanen.Volgens
EA LouberE zyn deSiamers eer klein dan groot, zy zyn wél gemaakt vanUghaam,
de figuur van hun wezen heeft minder van het eirond dan van de ruit; het is breed
en verheven aan de wangen , en eensklaps vernauwt zig hun voorhoofd en loopt
even puntig uit als hun kin ; hunne oogen zyn klein , en openen zig fchuinfch - het
wit van hun oog is geelagtig, hunne wangen zyn hol, omdat zy van boven al te
verheven zyn, hunne mond is groot, de lippen zyn dik, en de tanden zwart; hun
vel is ruw en van eene bruine, met rood gemengde’, kleur, andereReizio-ers zeggen
van een afchkleurig grauw, daar de geduurige hitte van delugt zo veet toe doedt
als de geboorte ; zy hebben een korten neus, die aan het einde rond is hunne oo-
ren zyn grooter dan de onze, en hoe grooter zy zyn hoe meer zin zy daar in heb-
ben; die ftnaak voor lange ooren is gemeen aan alle de Volkeren van het Doften,
maar de eene trekken dezelve naar om laag om hen langer te doen worden, zonder
uen ooor tc itccken

, dan alleen voor zo veel noodig is om daar gelpeu in te han-
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gen; anderen, gelyk in het land van Laos, vergrooten dit gat zo verbazend,
dat men daar byna de vuift zou kunnen doordeeken

, zo dat hunne ooten tot op
hunne fchouders liederzakken. Wat de Siamers betreft, zy hebben dezelve flegts

wat grooter dan wy, en dat is natuurlyk en zonder kond; hun hair is grof,
zwart, en plat; de mans en vrouwen draagen het zelve zo kort, dat het rondom
het hoofd flegts tot aan de hoogte der ooren koomt, zy befineeren hunne lippen
met eenc riekende zalf, dje dezelve nog bleeker vertoont, dan zy natuurlyk zou-
den zyn; zy hebben weinig baard, en haaien het weinige, dat zy hebben, uit;
zy fnyden hunne nagels niet af, enz. Struys zegt, dat de Siamfche vrouwen oor-
pendanten draagen, die zo devig en zwaar zyn, dat de gaten, daar zy in gehan-
pn worden, zo wyd worden, dat men ’er den duim door kan deeken : hy voegt
’er by, dat de mans en vrouwen taankleurig zyn, dat hunne gedalte niet voordeelig,
maar dat dezelve evenredig en los is, en dat de Siamers in het algemeeii zagtaar-
tig en befchaafd zyn. Volgens den vader Tachart zyn de Siamers zeer lugtig
en gezwind, zy hebben bekwaarae li)ringers ouder hen, en lieden die hun evenwigt
met zo veele behendigheid weeten te Itouden, als wy in Europa hebben : hy zegt,
dat het gebruik van zig de tanden zwart te raaaken uit het denkbeeld voortfpruit

,

’t welk de Siamers koetleren , dat het aan geene menfchen betaamt witte tanden te
hebben

,
gelyk de dieren , en dat zy dezelve daarom zwart maaken met eene foort

van vernis, het welk men van tyd tot tyd moet vernieuwen, en dat zy, wanneer
zy er dat vernis opleggen

,
vcrpligt zyn, zig eenige dagen van eeten te onthouden,

om aan het zelve tyd te geeveii van zig wél vail te hegten.
De bewooners der koningryken van Pegu en van Arakan gelyken vry wel naar

de Siamers, en verichillen niet veel van deChineeièn in de gedaante des lighaams,
of in het gelaat , zy zyn alleenlyk zwarter

:
Qa) die van Arakan houden veel van

een breed en plat voorhoofd, en, om hetzelve zodanig te maaken, leggen zy een
looden plaat op het voorhoofd der kinderen 3 zo als zy geboren worden, zy heb-
ben breede en opene neusgaten

, kleine en leevendige oogen , en ooren die zo uit-
gerekt zyn , dat zy hen tot op de Ichoudcrs nedcrhangen, Zy eeten ,

zonder te-

genzin, rotten, flangen, en bedorven vifch; (è) de vrouwen zyn ’er taraelyk

blank, zy maaken Iiaare ooren zo lang als de mans. De bewooners van Achen , die nog
noordelyker liggen dan die van Arakan , hebben opk een plat gelaat , eil zyn olyf-
kleurig; zy zyn ruw en laat.cn hunne kinders naakt loopeil, de meisjes draagen-
alleen een zilver plaatje voor haare natuurlyke deelen. (c)

°

Alle deze Volkeren verfchillen, gelyk men ziet, niet veel van de Chineelen, en
hebben ook de kleine oogen, het plat wezen, de olyfkleur, van de Tartaaren;
maar naar het Zuiden afdaalende beginnen de trekken op eene duidelyke wyze te

veranderen, of liever verfcheiden te worden. De inwooners van het Ichicr -eiland

van Malakka en van het eiland Suraatra zyn zwart, klein, leevendig, en hebben
eene goede evenredigheid van ledemaaten in hunne kleine geftalte; zy hebben zelfs
eene fiere houding, fchoon zy van ’t hoofd tot de voeten naakt loopen, met uit-
zondering alleen van eenc kleine Ijarp, welke zy daneens op den eenen,daix eens

{a), Vide PHmam partem Fridicg oriënt, per Pigafettam, Francof. isp3. p.
(6) Zie les Ftyages de Jean Ovington, Parys 172.5. Tom. II. p. 274.:

(0 MAKDEJLsi.o,Toine II. pag. 328. des Foyages de la Cmp, HqIL A.1Ü&,

46.

i702.T.VI.p.25ï-
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op den anderen fchonder draagen : (0) zy zyn natuurlyk dapper, en zelfs te dut-
ten , wanneer zy opium genoomen hebben, daar zy dikwils gebruik van maaken

,

en die hun eene foort van dolle dronkenfehap veroorzaakt, (è) Volgens Dampier
zyn de inboorlingen van Sumatra en die van Malakka van het zelfde geflagt, zy
fpreeken ten naaften by dezelfde taal, zy hebben allen eene fiere en trotfche geaart-
heid, zy zyn niiddelmaatig van geftalte, lang van wezen, hebben zwarte oogen,
een neus van middelbaare grootte, dunne lippen, en zwarte tanden door het me-
nigvuldig gebruik van de bétel, (c)

Op het eiland Pugniatan of Pilfagan, 16 mylen aan deze zyde van Sumatra,
zyn dc inboorlingen van eene groote geftalte, van eene geele kleur, gelyk die der
Braziliaanen; zy hebben lang zeer Huik hair, en gaan volftrekt naakt, (d) Die der
eilanden Nicobar, ten Noorden van Sumatra

, zyn taankieurig en geelagtig zy loo-
pen insgelyks byna naakt. (O Dampier zegt, dat de inboorlingen dezer eilan-
den Nicobar groot en welgemaakt zyn, darzy een vry lang wezen, zwart en Huik
hair, en een neus van middelbaare grootte hebben; dat de vrouwen zonder wink-
brauwen zyn, omdat zy zig dezelve- waarfchynlyk uitplukken, enz. Deinwooners
van het eiland Sombreo, ten Noorden van Nicobar, zyn zeer zwart, en zy be-
fchilderen zlg het wezen met verlcheiden kleuren, gelyk groen, geel, enz. (ƒ)

Deze Volkeren vanMalakka, van Sumatra, en der kleine nabuurige eilanden ,
Ichoon verlèhillende -van malkanderen , verfchillen egter nog meer van de Chinee-
fen, de Tartaaren, eiiz., en Ichynen uit een anderen ftara gefprooten; ondertus-
fchen gelyken de inboorlingen van Java, die nader by Sumatra en Malakka zyn,
heilniet, en zyn vry gelyk aan de Chineefen, op de kleur na, die, gelyk als die
der Maleijers, ros is met zwart gemengd. Zy zyn vry gelyk, zegt Pigafetta
(g) aan de invvooneren van 13raziliën

, zy zyn van eene fterke gefteldheid
,
en van

eene vierkante geftalte, zy zyn niet te groot en niet te klein' maar wél geQiierd. Zy
hebben een plat wezen , hangende en opgeblaazen wangen, groote en gebogen
winkbrauwen, kleine oogen, zivarten baard, maar die geheel niet zwaar is, ge-
lyk zy ook weinig haft op ’t hoofd hebben, ’twelk daarenboven zeer kort en zeer
zwart is. De vader Tachard zegt, dat deze Volkeren van Java wél gemaakt en
fterk zyn, dat zy leevendig en moedig fchynen, en dat de uitterftè hitte van het
klimaat hen verpligt om byna naakt te loopen. (b) In de ftigtelyke Brieven vindt
men , dat deze inwooners van Java noch zwart noch blank, maar van eene purperngti-
ge roode kleur zyn, en dat zy zagtaartig, gemeenzaam, en liefkoozende zvn (i\
FranqoiS Legat verhaalt, dat de vrouwen van Java, die niet blootgeftéld zyp
voor de brandende zon gelyk de mans, minder taankieurig zyn dan dezelve, en
dat zy een fchoon gelaat, verheven boezem

,
glad en fchoon, hoewel bruin, vel,

fraal-

.(«) Zie Foyages de Giierarüini, Parys 1700, pag. 46. enz.

[b) Lettres édifiantes, Recueil iie. pag. 60.

(c) Fuyages de Damher T, ]JI. p. 156. Rouen, 1714.

00 Recueil des Voyiges de la Comji. de Holl. ^m/l. 1702. T. I. pag. 2 Sj-
(ei Lettres édifiantes. Ree. iic. pag. 271.

(ƒ i Hiftoire Générale des Foyages 'P. I. p. 387. Paris I 74^-

(g) hMx Orientalis
,
parte ptim. pag. 51.

(é) Premier Voyage du P. Tachard Paris 1686. P. .I 34 «

Cv , Kscxieil i(5g. pag^ 13.
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Iraaije handen
,
pgt voorkoomcn

, leevendige oogen, een aangenaameii lag, heb-

V ^
gemaakt zyn, en dat men ’er onder vindt die zeer bevallig daii-

n. [^a) Ue meelte NederJandfche Reizigers ftemmen hier in overeen , dat de na-
uurlyke inboorlingen van dit eiland, waarvan de Nederlanders thans de bezitters
n raeeltersz^i,ftcrk,wélgemaakt, zenuwryk en wél gefpierd zyn; dat zy een plat

breede en verheven wangen, groote winkbraiiwen
, kleine oogen, grooce

aakebeenen, lang hair, een taankleurig vel, en maar weinig baard hebben, dat

IL K
"

^ groeijen , en zig de randen laaten vylen. (^)

Tnrr;nro
opmaalteii, dut dc inboorlingen van Java veel naat

M gelyken, terwyl de Maleijers en de Volkeren van Su-
raatra en oer kleine nabuurige eilanden daar van verfchillen

, door de gedaante des
wezenstrekken; het geen zeer natuurlyk heeft kun-

gebeuren, want het geheele Icliier- eiland van Malakka en der eilanden van
curaatra en Java , zo wel als alle de andere eilanden van den Indiaanlchcn Archi-
pel, moeten bevolkt zyn geworden door de Natiën der nabuurige valle landen, eti
zells door deEuropeaanen, die daar fèdert meer dan tweehonderd vyftig jaar ge-
veftigd zyn , waardoor men eene zeer groote verfcheidenheid in de menfchen moet
vinden , ’c zy ten opzigte der wezenstrekken en der kleur van het vel ’t ZV ten OP»
zigte van de gedaante des lighaams en de evenredigheid der lederaaaten : daar is , bv
voorbeeld, op dit eiland van Java een Natie, die mén Chacrelas noemt, die geheel
verlchillende is, niet flegts van de andere invvooneren van dit eiland, maar zelfs
van alle de andere Indiaaneii. Die Chacrelas zyn blank cn blond , zy hebben zwakke
oogen

,
en kunnen den helderen dag niet verdraagen , waarom zy dan ook des daags

met ncergellaagen en byna geflooten oogen gaan, terwyl zy des naffts wel zien
kunnen, (c) Alle de inwooners der Molukkiiche eilanden zyn, volgens FrancoisFïra^, aan die van Sumatra en Java gelyk in zeden, in levenswyze, in wape-

in kleederen, in taal, in kleur, enz. Volgens Mandelslo zyn de
niansperloonen op de Molukkiiche eilanden eer zwart dan taankleurig, en de vrou-
wen zyn het minder

; zy hebben allen zwart en Huik hair, groote oogen, breede oog-
leden en winkbraiiwen, zy zynfterk van ligliaam, vaardigen behendig, zy leven
lang, fchoon zy al vroeg grys hair krygen; die Reiziger zegt ook, dat ieder ei-
land zyne byzondere taal heeft, en dat men mag denken, dat zy door verlchillende
Natiën bevolkt zyn. (c) Naar zyne gedagtenzyii deinwooners vanBorneo, en van
Baly, eer zwart dan taankleiiiig; (f) maar volgens andere Reizigers zyn zy flegts
bruin gelyk de andere Indiaanen. (g) Geiwelli CARERizegt, dat de inwooners
van Ternate dezelfde kleur hebben als de Maleijers, dat is te zeggen wat meer
bruin dan die der Philippynlche eilanden

; dat hun gelaat Ichoon is , dat de mans
beter gemaakt zyn dan de vrouwen, en dat de eene cn andere veel werk van hun
hair maaken. (/j) De Hollaiidfehe Reizigers berigten, dat de inboorlingen van het

foyajces de Fran^ots Legat. Amft. 1708. Tom. II. pag. 130.
\») Zie ie Recueil des Foyages de la Comp. de Hollande, Amft. 1702. Tom. I.

, . de Reizen van Manoelslo, Tom. II, p. 344.

fjs
I'EANgoïs Legat. Amft. 1708. Tom. II. p. 137.

(dj Foyages de Fran9oi.s Pykard, Paris 1Ö19. Tom. H. pag. 178.
Foyages de Mandelslo

, Tom. II. pag. 378.
(ƒ) Idem Tom, II. pag. 3<ï. en 36Ö.
(g) ReiueU des Foyages de la Comp. de Holl. T. II. p. 120.
(f) Foyages de Gemsiju Careri , Tom. V. p. 224.
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eiland Banda zeer lang leven, en dat zy daar een man van 130 jaaren , en, verfchei-

den anderen, die naby dezen ouderdom kwamen, gezien hebben; dat deze eilan-

ders in het algemeen liiijaarts zyn ,
dat de mans nier doen dan wandelen eri ledig

loopen, en dat de vrouwen het werk verrigtcn. (a) Volgens Dampier zyn de in-

boorlingen van het eiland Timor, ’t wellt een der naafte by Nieuw Holland is,mid-

delmaatig van geftalte, regt van ftatuur, rank van leden, lang van wezen met

zwart en puntig hair en een zeer zwarte huid; zy zyn vaardig en behendig, maar

luy in den hoogften trap
; J hy zegt evenwel ,

dat de inwooners der baei van

Laphao, op het zelfde eiland, meellai taanig en koper-kleurig zyn, en dat zy zwart

en geheel plat hair hebben. (O
Noordwaards te rug gaande vinden wy Manille en de andere Philippynlche eilan-

den , waar van liet Volk mogelyk het meefl vermengde Volk van de wereld is door de

verbindteniflen , welke de Spanjaarden, delndiaanen, deChineefen, de Malaba-

ren, de Zwarten, enz., met malkanderen hebben aangegaan. Die Zwarten, die

in de rotfen en in de boflehen van dit eiland leven, verfchillen geheel van de ande-

re bewooneren ; zommigen hebben kroes hair, gelyk de Negers van Angola, an-

deren hebben het lang. De kleur van hun wezen is als die van andere Negers,

Zommigen zyn wat minder zwart; men heeft verfcheiden onder hen gezien, die

ftaarien, van vier of vyf duimen lengte hadden, gelyk de eilanders, daar ProLO-
MEUS van Ipreekt. Cc/) Gemelli, die dit verhaalt, voegt’erby, dat geloofwaar*

di<^e Jefuiten hem verzekerd hebben, dat’er op het eiland Mindoro, by Manille

,

een geflagt van nienfchen is , Manghiers genaamd
,

die allen ftaarten van vier of

vyf duim hebben, en dat zelfs zommigen der raenfchcn met ftaarten den roomfeh-

katholyken Godsdienft hadden aangenoomen
;

(e) en dat die Manghiers een olyf-

kleurig gelaat en lang hair hebben. (ƒ) Dampier zegt , dat de inwooners van het

eiland Mindanao , ’t welk een der voornaamfte en zuidelykfte der Philippynfche

eilanden is, van eene middelmaatige geftalte zyn, kleine ledemaaten hebben, regt

van lighaara ,
en klein van hoofd zyn, dat zy een eirond aangezigt, plat voorhoofd,

zwarte en weinig gelpleeten oogen, korten heus, vry grooteu mond, kleine en roo-

de lippen, zwarte en zeer gezonde tanden, zwart en fluik hair, en taanig vel heb-

ben , maar ’t welk meer naar den ligt geelen trekt, dan dat van zommige andere

Indiaanen; dat de vrouwen eene heldercr kleur hebben dan de mans , dat zy ook

beter gemaakt, langer varv'wezen , en dat haare trekken rcgelmaatiger,zyn, behal-

ven dat haar neus zeer kort en tuflehen de oogen geheel plat is , verder dat zy zeer

kleine ledemaaten, en zwart en lang hair, hebben, en dat de mans in het algemeen

geeftio" en vaardig maar luy en diefagtig zyn. Men vindt in de ftigtelyke Brieven ,

dat de bewooners der Philippynfche eilanden naar de Msleijers gelyken , die deze

eilanden voormaals veroverd hebben; dat zy, even als dezen, een kleinen neus,

groote oogen ,
oljT-gcele kleur hebben , en dat hunne gebruiken en taal ten naaften

by dezelfde zyn. (g)

(a) Recueil des Vo'sages de la Comp. de Holl. Tom. !• P‘ 566.

(V) Voyages de DAMPIER, Rouen 1715,. Tom. V. pag. 631.

(c) Idem . Tom. I. pag. 52.
(d) F'oyages de Gemelli Careri. Parys 1719. Tom. V. pag. <58., .

(e) Idem, Tom. V. pag. 92.

(f) Idem ibid. pag. 298.

(g) Lettres édifiantes ,
Ree. 2. pag. 14.0.:.
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Ten Noorden van Manille vindt men het eiland Formofa ,’t welk niet verre van

tle kuil der Provintie Fokien in China afiigt. Die eilanders gelyken egter met

naar de Cliineefen. Volgens Struys zynde mans daar van eene ideine gellalte,

byzonderlj'k zy die in de gebergten woonen ; de meellen hebben een breed we-

zen , de vrouwen hebben zwaare en volle borften , en baard gelyk de mans , Vj

hebben lange ooren , en zy rekken dezelve nog door zekere groote Ichelpen , die

'haar voor oor verfierfelen dienen j zy hebben zeer zwart en lang hair, en

geel vel, daar zyn ook geelagtige blanken en geheel geelen onder hen ;
dit Volk

is zeer luy, hunne wapenen zyn de werpQiies en de boog, daar zy zeer wel mede

weeten om te gaan , zy zyn ook treflFelyke zwemmers , en zy loopen met eene onge*

looHyke fndheid. Det is op dit eiland , alwaar Struys zegt met zyne eigen oogen

een man gezien te hebben , die een haart hadt van meer dan eèn voet lang, geheel

bedekt met ros hair, zeer gelykende naar koeijen-hair ; die haart - man verzeker-

de, dat dit gebrek, zo het een gebrek ware, van de lugtftrcek voortkwam, en

dat allen , die het zuidelyk gedeelte van dit eiland bewoonden , ftaarten hadden

gelyk als hy. (0) Ik weet niet, of het geen Struys van de inboorlingen van dit

eiland zegt een volkoomen vertrouwen verdiene, en byzonderlyk of het laatuge-

nielde Ifuk waarheid zy; het koomc my voor ten minden vergroot te zyn, en te

verfchillen van ’t geen andere Rcisbeichryvers wegens die zelfde ftaart-menfehen

gezegd hebben ,
en zelfs met het geen Ptolomeus ,

wien ik vroeger heb aange-

haald, en Marc Paul in zyne Landbefchryving in 1556 te Parys gedrukt, daar

van zeggen. Die laatfte meldt, dat ’er in het koningryk van Lambry mênfchen

zyn, die ftaarten hebben van eene hand lang , en die in de gebergten leven} Struys

fcbynt op het gezag van Marc Paul te fteunen, gelyk Cjumelli Careri op dat

van Ptolomeus bouwt, en de haart, welken hy zegt gezien te hebben , is, ten

opzigte van de maat, zeer verfchillende van die, welke andere Reisbefchryvers aan de

zwarten van Manille, aan de inboorlingen van Lambry, enz., geeven. De uit-

geeverder Memories van Psalmanasar over het eiland Formofa , Ipreekt niet van

deze zonderlinge menfehen, en die te veel van anderen verfchillen; hy zegt zelfs,

dat, fchocn hotzeer heet zy op dit eiland, de vrouwen daar egter zeer fchoon en

blank zyn, inzonderheid die, welke niet verpligt z}n ztg voor de heete zon bloot

te Hellen; dat zy zeer zorgvuldig zyn om zig te waöchen met zekere, daar toe

vervaardigde, wateren, om een fraai vd te behouden ; dat zy dezelfde zorg draa-

gen voor haare tanden, welke zy zo wit houden als mogelyk is, daar, die der

Chineefen en Japoneefên zwart zyn door het gebruik van de bdtel'; dat de mans

niet groot vallen, maar dat zy in de dikte vergoeden, het geen hun in de lengte

ontbreekt: dat zy gemeenlyk herk
, onvermoeid, goede zoldaaten en zeer behen-

dig zyn, enz. De Hollandfche Reisbefchryvers hemmen met die, welken ik zo

even heb aangehaitld, ten opzigte der inboorlingen van Formofa niet overeen. Man-

.t)ELsr.o, zo wel als die, welker verhaalen voorkomen in de Verzameling der Reizen , die

ter vehiging van de Nederlandlche Ooft Indifche Conip. ondernomen zyn, zeggen,

dat deze eilanders zeer groot, en hoogervan geftalte zyn dan de Europeaanen} dat

de kleur van hun vel tuflehen blank en zwart in is, of bruin naar den zwarten trek-

kende; dat hun lighaam ruig is, maar dat zy herk, vet, en welgemaakt zyn. De

(fl) Les Fcyages de Jean Steuts, Rouen lyig. Tomé I. p. loo.

(i) Zie de Belcbryving van het eiland Formofa ,
door G. PsALMANASAi.

G a
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meefte Schryvers, die van het eiland Formofa gefprooken hebben hebben danne melding van deze ftaart • menlchen gemaakt, en zy verlchillLi zeer vppI

befchryving, welke zy van de gedaante en de trekkin dezereilanderen geeven. Onderwylen fchynen zy over een te koonien in dén ftuk ’twelk met minder buitengemeen is dan heteerfte, te weeten, dat het on dit eilandden vrouwen met vryftaat voor de vyf-en-dertig jaar te bevallen, 1’cho^on het haarvry fta lang voor dien ouderdom te trouwen. Rechteren fpreekt van dit S-brink op de^ wyze
, Nadat de vrouwen getrouwd zyn, brengen zv daarfm

„ eerzy dit mogtn doenj als zy zwanger zyn gaan de PriellereiTen haaren hnii
”

f,p
,* met voeten trceden, en verwekken eene misgeboorte met even„ veel of meer fmertals zylyden zouden van de natuiirlyke bevalling- het zouS„ met acgts eene fchande, maar zelfs cene groote zond? Z,, i

^

bepaalden ouderdom voort te brengen. ^Jk heb ’er geSen, d/rhaaTvrSreeds vymen of zeftien maal hadden doen omkoomen,ln die vo^de SventSde reis zwanger vvaren toen het haar eindelyk vryftondt te baaren». (3DeMarianes, of de Dieven-eilandcn
, die, gelyk men weet, de verll afzynde

eilanden aan de oollelyke kuif, en, om zo telpreeken, de uiteke landen van onshalfrond zyn, worden door zeer ruwe menfchen bewoond. De vader Gobienzegt, datzy, voor de aankomft der Europeaanen , nooit vuur nazien
dit zo noodig element hun geheel onbeLid was, dat zv uoolc zo
waren geweell dan toen zy het voor de eerftereize zagen,V gelegenhSatM?GELLAN aan een hunner eilanden te lande flapte; hunne geftaltfis Iroot enhaam wel geëventedigd; fchoon zy niet dan wortels, vt| ere , Sfeh Sin lm

perfoonen van honderd jLk miderhan fn
ï buitengemeenc zaak

weeft zyn. (^) GemLu ze?t ir , f §"*

van eene reusagtige geftalte, dat zy zeerWof en Ivvi^'^^en'^ta^^^n^
eilanden allen

7 h "hf"f
™ "=' «=”>='' op hunne fchoudSi legden °S)Zy hebben doorgaands kroaft hair, (J) een dikken neus, groote oorden eiWeur van het gelaat als de Indiaancn. De bewooners van Giian

, één dezk eihn!

ïSt T” -r b -s
zyn zeer fterk, en van eene zeer voordeelige gllïSe/ ml’i
zeven voeten in de lengte haaien kunnen, (e)

^ ^

TenZuideader Dieven.eilanden en tenOoften der Molukkifche eilanden vindtmen het land der l>ous en nieuw Guinee, welke de zuidelykfte deelen der Zuid
landen fchynen Volgens Argensoea zyn deze Ptipous zvvart, gelyk de Kaffer.

'

zy hebben kroeft hair, en eene dorre en zeer onaangenaame tronie en ondk dir
zwarte volk vindt men eenige heden, die zo blank eii blond zyn als de D^kfehers i

a
Foyages de la Comp. Hall. Tomé V. pag. 90.

fel
Mariams, park Pere Charles le Gobien. 1700y) * Gemelli Carëri

, Tom. V. pag. 298.
‘

(0 Dampier. Zvq ook de Reis vaii CgwcEY rondom de Wereld.

I
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hebben zeer zwakke en tedere oogen. (a) Men vindt in de Zee -reis van
Le Mair eene befchryving der inwooneren van dit land , daar ik de voornaatnfte
trekken zo even van gemeld heb. Volgens dezen Reisbelchryver is dit volk zeer
zwart, woeft, en onbelchoft: zy draagen ringen in de beide ooren, in de beide
neusgaten, en zomtyds ook aan demiddel-lel van den neus, en arinverfierfels van
paarlenmoer boven de elboogen, en boven de handen, en zy dekken hun hoofd
niet een muts^ van boombaft , met verlcheidene kleuren belchilderd j zy zyn fterk
en regelniaatig van geflalte , zy hebben zwarte tanden , vry veel baard ,

en zwart,
tolt, en kroelt hair, ’uvelk evenwel zo veel naar wol niet gclykt, als dat der
ISegers; zy zyn vaardig ter been, loopen fterk, en bedienen zig van knotlèn en
ianlen, van fabels en andere wapenen, van hard hout gemaakt, dewyl het gebruik
van het yzer hun geheel onbekend is; zy maaken ook gebruik van hunne tanden

,

als van aanvallende wapenen, en byten als lionden, zy eeten bétel en piment met
kalk gemengd

, welke zy ook gebruiken om himnen baard en hun hair mede te be-
poederen, De vrouwen zyn afgryslyk, zy hebben lange borften, die haar tot aan
de navel nederhangen, een zeer dikken buik, zeer dunne beenen, gelyk ook ar-

men, aapen tronies, haatelyke trekken, enz. Q&) Dampier zegt, dat de inwoo-
nps van het eiland Sabala, in nieuw Guinee, eene foort van zeer taankleurige In-
diaanen zyn, die zwart en lang hair hebben, cn die in zeden niet veel verfcliillen
van die van het eiland Mindanao en de andere inboorlingen dier Ooftelyke eilanden

;

roaar dat er behalven dezen, die de voornaamften van het eiland fchynen, ook
Negers zyn

, en dat deze Negers van nieuw Guinee kroelt en katoenig of wollig
hair hebben, (c) Dat de inwooners van een ander eiland, ’t welk hy Garret-De-

zwart, fterk, en wél gemaakt van lighaam zyn, datzy een zwaar en
rond hoofd

, gekruld en kort hair hebben , 't welk zy op verlchillende wyzen fny-
den, en ook met verfchilleude kleuren verven

, als rood, wit, geel; dat zy een
rond en breed wezen , met eenen grooten platten neus hebben ; dat hun aangezigt cg-
ter niet volftrekt onaangenaam zoude zyn , zo zy hetzelve niet mismaakten met ee-
ne loort van pen , een vinger dik en vier duim lang , daar zy hunne beide neusga-
ten mede dootbooren, zo dat de twee einden aan weerskanten van het wang-bcen
raaken

, en niet dan een klein brokje neus zig rondom dit fraai verlierfcl vertoont

;

hier by hebben zy ook groote gaten in hunne ooren, daar zy OOk pennen in ftee-
ken

,
gelyk als in den neus. (c^)

Debewoonersvan dekuft van nieuw Holland, dat op i 6 graaden 15 minuuten
Zuidelyke breedte, en ren Zuiden van het eiland Tinior, ligt, zyn miffehien ook
de elendigfte lieden van de wereld , en die geenen onder de menlchen , die naaft
aan de dieren kooraen; zy zyn groot, regt, en dun, zy hebben lange en vdje
ledemaaten

, een zwaar hoofd , rond voorhoofd
, dikke winkbrauwen ; hunne oog-

leden zyn altoos halfgeflooten ,
zy peemen die gewoonte reeds van hunne kinds-

heid aan , om hunne oogen te beveiligen voor de muggen , die hen veel kwellen

,

en plyk zy hunne oogen nooit openen, zo kunnen zy niet verre zien, ten zy dat
zy hethootd opligten, als of zy iets boven hen befchouwen wilden,- zy hebben een

de la Conquête des Isles Moluques. Tom. I. p. 148. Anift. 1706.
Cfi) Zie Recueüdes Voyages qui ontfervi d l’étabiijcment de la Comp. des Mes de Holl
(0 Foyagesde Dampier

, Tom, V. p. 82.

Idem, Terne V. p. loa.

p. 643.
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grooten neus, dikke lippen, en grooten mond ; zy haaien zig waarfchynlyk twee
voortanden uit het bovenll: kaakbeen, want deze ontbreeken hun allen, zo wel
mannen als vrouwen, jongen en ouden; zy hebben geen baard; zy zyn lang van
gelaat, en allerwalgelykft'om aan te zien, zonder dat zy een eenigen trek hebben,
die behaagen kan ; hun hair is niet lang, of fluik, gelyk dat bykans van alle de
Indiaanen, maar het is kort, zwarten kroeft, gelyk dat der Negers, hun vel is

zwart, gelyk dat der Negers van Guinee. Zy hebben geene kleederen , maar
flegts cenftuk boombaftin’t midden van hun lighaam in de gedaante van een gor-
del, met een handvol lange kruiden in het midden vaftgemaakt; zy hebben geene
buizen, zy flaapen zonder eenig dekzel in de open lugt, en de aarde is hun bed;
zy leven met benden van twintig of dertig, mans, vrouwen, en kinderen allen

door malkander. Hun eenigft voedzel is een kleine vifch, die zy vangen door
middel van fteene kommen of verlaatbakken, welke zy in kleine zee-armen maa-
ken; zy hebben noch brood

, nochkoorn, nochpeulvrugten, enz. («)
De Volkjes van eene andere kuil van nieuw Holland, op twee-en twintig of drie-

en-twintig graaden Zuiderbreedte, fch3men van het zelfde geflagt te zyn
, als die,

daar wy van ipreeken, zy zyn ten uiterften lelyk, zy zien zelfs overdwars, zyti

Zwart van vel, hebben kroeil hair, eene groote en ranke gehalte. (Jb')

Hetblyktuit alle deze befchryvingen, dat de eilanden en kuilen van den Indi*
fchen Oceaan bevolkt zyn met menfchen , die zeer veel van malkanderen verfchil-

len. De inwooners van Malakka, van Suniatra
, en der eilanden Nicobar fchynen

hunnen oorfprong te hebben uit de Indiaanen van het fchiereüand van Indiën, die

van Java van de Chineefen , met uitzondering alleen van die blanke en blonde men-
fchen, welken men Chacrelas of Kakcrlaks noemt, die van Europeaanen moeten
koomen; die der Molukküche eilanden ichynen ook voor ’tgrootft gedeelte te koo-
inen van Indiaanen van het fchiereiland

, maar de inboorlingen van het eiland Ti

-

mor, y welk naaft by nieuw Holland ligt, zyn omtrent gelyk aan de bewooners
van die ilreek. Die van het eiland Formola en der Marianes gelyken malkanderen
in de hoogte van gehalte, kragt, en trekken; zy fchynen een afzonderlyk geflagc

uit te maaken ,
verlchillcnd van alle de anderen, die daar aan grenzen. De Papous,

en de andere bewooners der landen bynieuw Guinee zyn vvezendlyke ztvarten en ge-
lyken naar die van Afrika, fchoon zy ’er verbaazend verre af liggen, als zynde dit

land van het vafte land van Afdka afgefcheiden door eene tuffchenruimte van meer
dan 2200 raylen Zee. De bewooners van nieuw Holland gelyken naar de Hotten-
totten; maar voor dat wy gevolgen uit alle deze overeenkomflen afleiden, en over
deze verfchillen redeneeren , moeren wy ons onderzoek en de byzonderheden der
Volkeren van Afia cn Afrika nog wat vervolgen.

De Mogols en andere Volkeren van het Ichier-eiland van Indiën gelyken vry wel
naar de Europeaanen in gehalte en trekken

, maar zy vecfcinllen ’er meer of min-
der van in kleur. De Mogols zyn olyfkleurig, fchoon Mogol in de Indiaanfche
taal wit of blank betekent; db vrouwen zyn 'er ten uiterhen net, en zy baaden zig
zeerdikwils, zy zyn van eene olyfagtige kleur gelyk de mans, en zy hebben zeer
lange beenen en dijen , en een vry kort ligham ,

bet welk het tggengehelde is van

(a) Foyages de Dampier, T. II. p. 171.
(i.) Idtm, T. IV. p. I

^
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deEuropifche vrouwen, (a) Tavernier zegt, dat, wanneer men Labor en het

koningryk van Kachemire is doorgetrokken ,
alle de vrouwen van Mogoliltan m-

tuurlyk geen hair aan eenig gedeelte des lighaams, en dat de mans flegts w g

baard, hebben, (b) Volgens Thevenot zyn de Mogolfche vrouwen vry vrug-

baar, Ichoon zeer kuilch , zy bevallen ook zeer gemaklyk, en men ziet haar zo

tyds des anderen daags na haare bevalling weder door de uad gaan ; ny voeg

by, dat men in het koningryk van Dekan de kinders zeer vroeg uittrouwt; zocira

de man tien, en de vrouw agt,jaaren bereikt heeft, laatende ouders naar te lamen

llaapen, en daar zyn ’er zelfs die kinders hebben op dien ouderdom; maar de vrou-

wen, die zo vroeg kinders baaien ,
houden daar geraecnlyk mede op in den ouder-

dom van dertig jaren, en zy worden ten uiterften gerimpeld, (c) Men heeft er on-

der deze vrouwen ,
die zig het vlcefch met bloemen doen fnyden gelyk als men

kop glazen zet ; zy fchilderen die bloemen, door middel der fappen van eenige wor-

tels, met verfcheiden kleuren , zodat haar vel een gebloemde ftof gelykt.

De Bengalers zyn geeler dan de Mogols, zy hebben ook geheel verfchillend^

zeden, de vrouwen zyn veel minder kuilch, men wil zelfs, dat zy de ge

alle de Indifche vrouwen zyn. Men doet te Bengale een grooten handel in raann^

lyke en vrouwclyke flaaven; men maakt daar ook vcelc gefiieedenen , t zy door hen

alleenlyk de ballen weg te neemen, ’t zy door middel van de geheelc afzetting.

Deze Volkeren zyn fclioon en welgemaakt, zy beminnen den koophandel en heb-

ben veele zagtheid in de zeden, (e) De bewöoners van de kult van Koromandel

zyn zwarter dan de Bengalers, zy zyn ook minder befchnafd, het volk gaat byna

nLkt. Die van de kuil van Malabar zyn nog zwarter, zy hebben allen zwart. Huik

en zeer lang hair ^ zy zyn van geftalte als de Europeërs, De vrouwen draagen gou*

den ringen in den neus; de mansperfoonen ,
de vrouwen,: en de ongetrouwde

meisjes, baaden zig gezaraenlyk en openlyk, in kommen m het midden der Heden

;

de vrouwen zyn zinnelyk en welgemaakt, Ichooii zwart of ten minden zeer bruin,

men huwt haar reeds uit in den ouderdom van agt jaaren. (ƒ) Do gebruiken Van

alle deze verfchillende Volkeren van Indiën zyn alle zeer zonderling en zeer gril-

lig De Beniaanen eeten niet van ’t geene leven, heeft gehad, zy vreezen zeits

om het geringde infekt te dooden, dl luizen, hen byten, met uitgezonderd.

% werpen iyd ei boonen in de rivier om de vilTchen te voeden, en graanen op

de aarde om de vogels en gekorvenen te onderhouden. Een jaager of viflchcr ont-

moetende bidden zy hem terdond om zyn voorneemen te daaken, en zo men die

bede van dehandwyd, bieden zy hem geld aan voor zyn fiiaphaanenzynenettm, en

wordt deze aanbieding insgelyks geweigerd beroeren zy het water om de yifch bang

te maaken ,
en fchreeuwen uit alle hunne kragt om het wild en de vogels te doen

'^^^De^Nafres van Kalikut zyn krygslieden, en allen edellieden, die geen ander

beroep hebben , dan dat der wapenen; het zyn fraaije en welgemaakte kaercls,^.

(o) Zie de Fbyages de la Boullaije Ie Gouz. Paris 1657- P- i53‘

(b) Reizen van Tavernier. D. Hf
(c) Reizm van Thevenot, III. Deel bl. 1001,

((ƒ) Reizen van Tavernier, IIL Deeu
(e) Foyages de Pyrard. pag. 354. .

(ƒ) Recueil des Foyages, Amft. 1702. Tom. VI. p* 46,1.

(f) Voynges de J. Stjuys, Terne II. pag. 225.
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Ichoon olyfkleung; zy hebben ecne verheven geftalte, en zy zyn ftout, moediff
en zeer behendig om de wapenen te beftieren; zy rekken de doren zodaniV datzy hun tot op de fchouders nederhangen, en zomtyds nog laager koonien. ^DezeJNiures kunnen' maar eene vrouw hebben , maar de vrouwen neemen zo veele man-nen als het haar behaagt. De vader Tachard zegt in zynen brief aan vader De^A ('haise

,
gedagtekend uit Ponticheri den i6 february lyoz. dat in de edele

Caftes of ftammen ééne vrouw zo veele wettige mans kan hebben als ’t haar be-
haagt, dat rnen ’er gevonden hadt, die tot tien te gelyk hadden, welken zv be-fch^wden ds zo veele ilaaven, die zy door haare fchoonheid hadden t’onderge-
bra^. Qa) Die vryheid van verfcheiden mans te hebben is een voorregt van denadel, t welk de vrouwen van rang zo veel doen gelden als zy kunnen maar deburger vrouwen mogen maar dén man hebben; deze verzagten ePter de hardiirheirl
van haaren ftaat door de geraeenfehap met vreemdelingen

, aan wdken zv zitr
der vreeze voor haare mannen ten belle geeven

, en zonder dat deze haar datr Sfs
iets over durven zeggen. De moeders geeven haare dogcers zo vroev over als zv
maar kunnen. Deze burger heden van Kalikuc of Moucois fch>Tien van een ander
gellagt te zyn dan de edelen of Naires, want zy zyn allen, mans en vrouwen Ie
lyker, geeler, minder wdl gemaakt en van kleiner geilalte. (h) Daar zyn onder de
Naires zoramige mans en zonuiiige vrouwen

,
die zulke dikke beenen hebben als

het lighaam van andere menfehen is; die mismaaktheid is geene ziekte 7 v^h^h
ben dezelve van haare geboorte; daar zyn ’er, die maar één been en’anL
die beide beenen, van zulk eene monferagtige dikte hebben; het vel dezer StnS*
is hard en ruw, gelyk eene vrat, fchoon zy daarom niet nalaaten zeer irezond to
zyn. Dit geflagc van menfchen met dikke beenen heeft zig meer verraemvvuIdin-J
o.d« de Nair«, d;m by eemg andet Volk va„ India, men vindT^eS tk•eenigen elders, en inzonderheid op Ceylon, (c) alwaar men zegt, dar & geflaat
van menfchen met dikke beenen van het geflagt van Sint Thomas is

^
De inboorlingen van Ceylon geiyken vry wel naar die van de kuil van Malabar

zy hebben even breede en laag neêrhangende ooren, zy zyn alleenlyk minder zJS:t’
(d) fchoon zy egter zeer taankleurig zyn; zy hebben een zagt voorkoomen en
zyn natuurlyk zeer vaardig, behendig en geellig, zy hebben allen zeer zwart hair
de mans draagen het heel kort, het gemeene volk loopt byna naakt; de vrouwen
hebben den boezem bloot, dit gebruik is zelfs vry algemeen in Indiëu. (e) Daar is
een ibort van Wilden op het eiland Ceylon, welken men Bedas noemt, zy bewoo-
nen het Noordelykll gedeelte van het eiland ; deze Bedas tchynen een geheel ver-
fchillend geflagt van nienfclip met dat dezer klimaaten

, zy verhouden zig in een
klein land ,

geheel met bollchen bedekt , die zo digt zyn , dat men daar nauvvelyks
indringen kan , zy houden zig daar zo wel verborgen , dat men moeite heeft om
’er eenigen te ontdekken; zy zyn blank gelyk de Europeaanen ; daar zyn ’er zelfs
eenigen onder die ros zyn; zy ipreeken de taal van Ceylon niet, en hunne Ipraak

(•) Lettres édifiantes , Recueil 2 . pag. i58.
heeft

(b) Voyaps de Fsiixcois Pyrard, pag, 411. enz.

(O ID. ibid. pag. 4IÖ- enz. Zie ook Recueil des Foyages de la Camp. des Iiides deHoll. TerneV. pag. 3Ö2. en de lleis van
J. PIüguens.

(o Zie Pu. P 1GAFETT.E Indice Orientalis part. trim. I59S. pag- 29.

CO &c. r.w.,VlI. p.19.
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,
geene overeènkomft met eenige der Indiën ; zy hebben noch dorpen

,
noch ge-

nugten, noch huizen, noch gemeenlchfip met eenige andere raenfchen. Hunne wa-
penen zyn de boog en pylen, waarmede zy veele wilde zwynen, herten, enz.,
uooden. Zy kooken het vleeich niet, maar zy konfyten het in honing, welken
zy an overvloed hebben. Men weet den oorlprong dezer Natie niet, die niet zeer
tairyk is, en welker familiën van maikanderen afgel’cheiden blyven. Het koorat
^ly voor, dat deze Bedas van Ceylon, zo wel als de Ghacrelas van Java, wel van
turopiiche uammen zouden kunnen zyn , en wel des te meer, omdat deze blanke
en blonde menfchen in zeer kleinen getale zyn. Het is zeer mogelyk, dat eertyds
eenige Europifche mans en vrouwen op deze eilanden gelaaten zyn, of datzy in
een ichijrbreuk daar aangeland zyn, en dat zy, uit vrees van door de inboorlingen

^ te worden, zig in hunne boflchen of ongenaakbaare gebergten Ichuil ge-
hunne nakoomelingen insgelyks doende daar een leven van

regte Vvilden leiden, ’t welk millchien zyne zoetigheden heeft, wanneer men daar
aan gewend is.

Men denkt dat de Maldiviers van de bewooners des eilands Ceylon herkomftig
zyn; ondertuUchengelyken zy hen niet, want de inwooners van Ceylon zyn zwart
en mismaakt, daar de Maldiviers wélgemaakt zyn, en eene goede evenredigheid
van ledemaaten hébben, en ’er tuflchcn hen en de Europeaaiien weinig verfchil
plaatsheeft, uitgezonderd alleenlyk, datzy olyfkleurig zynj voor het overige is
het een mengzel van allerhande Natiën. Zy, die aan den kant van het Noorden
woonen

, zyn befchaafder dan die, welke deze eilanden ten Zuiden bewoonen, die
laatften zyn zelfs niet zo wëlgemaakt en vee} zwarter. De vrouwen vallen ’er
fraai, fchoon olyfkleurig , daar zyn evenwel eenige onder haar zo blank als in Eu-
Topsi alle hebben zy zwart hair, hetwelk zy als eene fchoonhdd befchonwen;
de konll kgn daar wel eenig deel in hebben , want zy poogen het hair die kleur
te doen krygen door haare dogteren het hoofd kaal te houden tot in den ouderdom
van agt of negen jaaren. Zy fdieeren ook de jongens het hoofd glad, en dat alle
agt dagen

, het welk hen allen met der tyd zwart hair doet krygen ; want het is vvaar-
Ichynlyk, dat het zelve , buiten dit hulpmiddel , die kleur zo algemeen niet zoude
hebben

, naardien men kleine kinderen ziet , by welken het zelve half - blond is.

Eene andere fchoonheid voor de vrouwen is , dat zy zeer lang en zeer dik hair heb-
ben; zy vryven zig het hoofd en Jighaam met welriekende oly, voor het overige
is haar hair nooit gekruld, maar altoos Huik ; de mans zyn ’er ruig over hetlio-haa^
meer dan men in Europa is. De Maldiviers beminnende oelFening en zyn vernuf-
tig in de konften

; zy zyn bygcloovig en zeer overgegeeven aan de vrouwen ; deze
bedekken haaren boezem zorgvuldig, fchoon zy teii niterften ongeregeld zyn en
zig ligtelyk ten befte geeven; zy zyn zeer luy en laaten zig geftadig wiegen, zy
kauwen alle oogenblikken bëcel, ’t welk een zeer heet kruid is, en zy gebruiken
vcele fpecerijen in haare gcregten; wat de mans betreft, zy zyn veel minder Iberk,
dande geflellen en geaartheid hunner vrouwen vorderen, (è)De bewoooners van Kambaije hebben eene grauwe of afchgrauwe kleur, de ee-
ne meer de andere minder, en zy, die naby de Zee zyn, zyn zwarter dan de

(fl) Hiftoire de Ceji/an, parRioEYiio 17CI. p-i77. enz.
(b) Zie Les Foyages Pyiuiid, pag. 120. en 3^4.

III. Ded. IX



58 DE NATüURLYKE historie
andere, (ö) Die Guzaratte^yn geelagtig. (b) De Kanarins, die Indiaaneir
van Goa en der nabuurige eilanden zyn , zyn olyfkleurig. (c)
De HoIlandfcheReisbelchryvers verhaalen, dat de inwooners van Guzaratte 'reel-

agtig zyn, de eenemeer dan de andere, dat zy van dezelfde geftalte zyn als de
Europeaanen; dat de vrouwen, die zig maar zelden voor de zonneliraalen bloot-
ftellen, wat blanker zyn dan de mans, en dat ’er eenige byna zo blank zvn als de
Portugeefèhe vrouwen, (d)

_
MANDELSLoinhet byzonder zegt, dat de inwooners van Guzaratte alle taankleii-

ng zyn, ot eene donkerer of ligter olyfkleur hebben, naar het klimaat alwaar zvwoonen , dat die aaa den zuidkant donkerer zyn , dat de mans daar dapner en wel-gemaakt zyn , dat zy een breed gelaat, en zwarte oogen , hebben ; dat de vrouwen
klem van geftalte ^ar zmnelyk en wélgemaakt zyn

, dat zy lang hair draasen dat
zy ook ringen in de neukten, en groote pendanten in deooren

, hebben S bÏÏr
zyn ook z-er weinig gebogchelden of manken onder hen ; zommigen Ubin een
helderer vel dan de anderen, maarzy hebben allen zwart ea fluik hair Drnude
bewooners van Guzaratte zyn ligt te onderkennen, men onderfcheidt hen van de
anderen, doof de kleur , die veel zwarter is,, zy zyn ook dommer enplomper. ff)De fiad Goa, weet men, is de voornaamfte vefHging der Portugeezen in de
Indiën, en fchoon zy veel vervallen is van haaren ouden luider, is zv effter notreene rykeen han^ldryvende ftad; het is het land, alwaar voortyds de meefte Ik-ven vm de wereld verkogt wierden, men vondc ’er fchoone meisjes en
uit geheel Indien te koop ; deze llavinnen kunnen doorgaands op inftruSen
fpee en, en volmaakt we naaijen en borduuren; daar zyn blanke; olyfkleurier
taankleurige, en van alle kleuren, onder haar; die daar df» Tnrtioof z.

werk vanWen, zyn deKafferfchemei^^^^^^

zyn. Het IS mts opmerkelyks, zegt Pyrard, het welk ik onder fueleS
„ diaanfche Volkers heb waargenoomen, zo wel raans-als vrouws-perfoonen dat
„ hun zweet nie, ftmkt , daar integendeel de Afrikaanfche Negers , zo wel’ aan
„ deze aJs aan geene zyde van k^p de Goede-hoop, zodanig ftinlte^, S^nTeLly
„ heet zyn, dat het onmogelyk is hen te naderen of by hen m duuren, zulk ini
„ fterke lugt van groene prei geeven zy van zig uit”. Hy voegt ’er by, dat da
Ipdiaanenfche vrouwen vee] van de blanke Europifche raansperfoonen houden en

in
bovenalle de Jndiaanfche blanken, en boven aUe Indiaanen, verkie-

zen. v.sy

De I'erfiaanen z^ buuren van de Mogols, en gelyken dezelve vry wel, die
geenen inzonderheid, die de Zuidelyke deden van Perfie bewoonen, verfdiillen
byha niet van de Indiaanen. De inwooners van Ormus, voomaataiyk die der Pro-
vintie van Bafci en van Balafcie, zyn zeer bruin en zeertaanig, die der Provintiê
van Chefimur en der andere deden van Perfie, alwaar de hitte zo groot niet is als

(a) PiGAFETT® Indtce Oriënt^ pars prima,. 'pag, 34.
Ib) Foyages de la Boullaije Ie Gouz, pag. 225.
(c) Idem. ibid.

(<0 Recueil des Vtyages de la Comp. HolL Tom. VI. pag. 405.
y) Idem ibidem, pag. 195.

Y ^ 222.
I'oyage de Fïrabo , h 2, Fartie, Tomé U. pag.. 64. ^ Jui%.
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op Ormus, zyn minder bruin, en eindelyk die der noerdelyke Provintiën zyn ta-

ï^melyk blank, (a) De vrouwen der eilanden van de Petfiaanfclie Golf zyn, vol-
gens berigt der Hollandfche Reizigers, bruin of geel, en zeer weinig aangenaam;
2y hebben een breed voorhoofd en zeer lelyke oogen; zy hebben ook dezelfde mo-
des en gebruiken als de Indiaanlche vrouwen , gelyk die om zig dwars door
net kraakbeen van den neus ringen, en een gouden fpeld door het vel van den
neus , digt by de oogen, te fteeken ; (b) maar het is waar, dat dit gebruik om zig den
neus te doorbooren, om daar ringen en andere juweelen in te hangen, zig veel ver-
der heeft uitgeftrekt, want daar zyn veele vrouwen onder de Arabieren, die een
doorboord neusgat hebben, om daar een grooten ring door te fteeken, en het is ee-
ne galanterie by deze Volkeren , van den mond hunner vrouwen door deze ringen
heen te zoenen, die zomtyds groot genoeg zyn, om den geheelen mond in devot-
ie rondte te beüuiten. (O

& s j- » s

Xenophon , van de Perfiaanen Ipreekende, zegt, dat zy meeftal dik en vetwa-
ren; Marcellinus zegt, integendeel, dat zy mager en dor waren. OleariOS
die deze aanmerking maakt , voegt ’er by, dat zy thans zyn zo als ten tyde van den
laacllgenoeniden Scliryver, naamlyk, mager en fchraal , maar dat zy des niettemin
fterk en gezond zyn^ volgens zyne befchryving hebben zy een olyfkleurig vel,
zwart liair en eenen arends-neüs. Het Perfiaaniche bloed, zegt Chardin, is

natuurlyk grof; men ziet dit aan de Guebres, die het overichot zyn der oude Per-
fiaanen, zyzynlelyk, kwalyk gemaakt , log , hebbende een ruw en kleurig vel.

Men ziet dit ook in de Provintiën naby Indiën, alwaar de inwooners niet veel min-
der mismaakt zyn dan de Guebres, omdat zy zig niet dan onder raalkanderen ver-
binden ; maar in het overige des koningsryks is het Perfiaanfche bloed zeer fchooa
^worden, door de vermenging van het Georgifche en Cirkaffifche, de twee Vol-
keren, onder welken de fchoonfte peribonen der wereld gevonden worden; ook
is ’er fayna geen menfch van rang in Perfie , die niet van ecne Georgifche of Cirkas-
fifche moeder geboren is ; de Koning zelf is gemeenlyk een Georgiër of Cirkasfier

van afkomtt van moeders zyde , en gelyk het reeds eene menigte van jaaren geduurd

heeft, dat deze vermenging is voortgezet, zo is de vrouwelyke kunne daar fraai-

jer geworden, even als de andere, en de Perfiaaniche vrouwen zyti zeer fchoon en
zeer wéigemaakt geworden , ichoon evenwel minder als de Georgifche. Wat de
mans betreft, zy zyn gemeenlyk lang, regt, bloozende, fterk, van eene goede
houdijig en fchoon voorkoomen. De goede maaciging van hun klimaat, en de Ib-

berheid, waar in zy worden opgevoed, brengen niet weinig toe aan hunne lig-

haams fchoonheid, zy hebben die niet van hunne vaders; want zonder de ver-

menging daar ik van Ipreek^ zouden de lieden van rang in Perfie de lelykfte

menfchen der wereld zyn, naardien zy oorfpronkelyk zyn uit Tartarijen ,
welks

bewooners, gelyk wy gezegd hebben, lelyk, mismaakt, en plomp zyn; zy daar-

entegen zyn zeer befchaafd en hebben veel geeft; hunne verbeelding is leevendig,
vaardig en vrugtbaar^ hun geheugen gereed om kundigheden te vatten en de denk-
beelden op zyn tyd te vcorfchyn te brengen. Zy hebben veele gefchiktheid voor

() Zie La defcription des Prcvinces Orientales, par Marc Paui.. Paris pag. 25 pn ,0
en Voyage de Pyrard, Tom. II. p, 256-

'

( ) Voyage fait par ordre du Roy dans la Palejlim, par M. D. L. R. Paris I7i7
ic'yVoyagt 4

’

Olejuuus. Paiis lesö. Tom. 1 . pag. 501.
/ p S- o •
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de weetenfcliappen en de vrije konflen, gelyk ook voor de handwerken en dewapenen; zy beminnen den roem, of de verwaandheid, die’er het valfch becldte.
nis van is; hunne inborft is buigzaam en infchiklyk, hunne geeft geniakivk en
indringend; zy zyn galant, zelfs welluftig;zy beminnen de wedde, de verteering-
en zy leveren ’erzigtot verfpilling aan over; aan den anderen kant ook verftaan
zy noch de zuinigheid noch den koophandel, (c)
Zy zyn in het algemeen vry fober, en egter onmaatig in de hoeveelheid van

fruiten die zy eeten; het is zeer gemeen van hen een man meloenen te zien eeten

ÏÏfVn
twaalf ponden gewigts; daar zyn ’er zelfs die drie of vier

Iterven veden door ongeregeldheid in fruiten, (b')
Men ziet in Perfie eene groote menigte fchoonc vrouwen van allerhande kleuren

want de kooplieden, die haar van alle kanten aanbrengen , verkiezen de rrUr^^na^*
De Blanke koomen uit Poolen uit Moekovien, ui, cfrka*!
grenzen van groot Tartarijen; de taankleurige uit de landen van den grooten Mo-
gol, en uit die des konmgs van Golkonda, en 'des konings van Vifapour en wat
de zwarte belangt, zy komen van de kuft van Melinde en van die der Ro’ode zee
(c) De vrouwen onder het gemeene volk hebben een zonderling bygeloof; zy die*
onvrugtbaar zyn, verbeelden zig, .dat zy, om vnigtbaar tc worden, onder de Iv-*

de galg hangen, moeten doorgaan, zy meenen *

f genoegzaamen invloed op eene vrouwkan hebben, om haar bekwaam te raaaken> van kinderen te teelen; vvanneer dir
zonderling hulpmiddel baar niet gelukt, gaan zy de gooten opzoeken, daarhet tS.
ter der baden doorloopt ; zy wagten den tydaf, dat ’er eene menigte mansperfoo-nen in die baden zyn, dan loopen zy verfcheiden reizen door dat water en wan-neer dat recept haar even vyeinig gelukt als het eerfte, bepaalen zy zig ebdTkom een deel van de voorhuid die meii in de befiiydenis wegneemt, door te ÏÏk.
ken ; dit is een onfedbaar middel tegen de onvnigtbaarheid. C^)De yolkeren van Perfie, van Turkije, van Arabie, van Egypte, en van geheel
Barbarije, kunnen als een zelfde Volk befdiouwd worden, ’t welkten tvdfvan
Mahometh en zyne opvoJgeren zig wyd en zyd heeft uitgeftrekr, oneindige landen
heeft ingenoomen, en zig op eene verbaazende wyze vermengd met de natuurlv-
ke inboorlingen van allc.deze landen. De Perfiaanen

, de Turken, deMooren zvn
tot een zeker punt befchaafd geworden, maar de Arabieren zyn meeflal ineen^ftaat
van onaf^inkelykheid gebleeven die de veragting d.er wetten onderftelt; zy leven
gelyk de Tartaaren, zonder regel, zonder wetten, en byna zonder maatfehanpv™
dedievery, de roof, de plundering , zyn door hunne hoofden gewettigd • zv raaa’
ken zig eene eer van hunne ondeugden, zy hebben geen eerbied voor° de deiwd -

en van alle menfchclyke verdragen en overeenkomften, hebben zy geene ander^
aangenoomen, dan die, welke de dweepery en het bygeloofhebben voorfirebnar

Deze Volkeren zyn zeer gehard tegen den arbeid, zy gewennen hunne paarden
ook tot de grootfte vermoeijenilfen

, zy geeven hun maar eens in de vier-en twintiï
uuren te eeten en te. dniiken; ook zyn die paarden zeer mager, maar zy zyn z-ep

W Cïiardim’s Reizen. II. Deel.

p Reizen. II. Deel.
Reizen van Tavernier JI. Deel.

Cd) Foyag,s de Gemedu Careri. p«is x7ip. Tom. n. pag. 2«>..
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^ardig ter been, en, om zo te fpreeken, onvermoeid in ’t loopen. De Ara-
bieren leven meeftalelendig, zy hebben noch brood noch wyn,zy neemen de moei-
te niet om het land te bebouwen ; in plaats van brood voeden zy zig met eenige
wilde wortels, welken zy laaten weeken, en kneeden ze met de melk van hun vee.

(ö) Zy hebben troepen kameelen, fchaapen, en geiten, welken zy hier en daar
laaten weiden in plaatfen, daar zy gras vinden; zy Haan daar hunne tenten op, en
woonen ’er met hunne vrouwen en kinderen , tot dat het gras is af gegeeten ,

waar
na zy opbreeken, om elders een nieuw verblyf te zoeken, Met zulk eene har-
de levenswyze, en zulk eenvoudig voedzel, zyn de Arabieren egter zeer gezonden
llerk, zy zyn zelfs groot van gehalte, en vry wel gemaakt, maar hun gelaat en
lighaam is door de hitte der zon verbrand, want de meeften loopen naakt; ofdraa-
gen alleen een flegt hembd. (c) Die der kullen van gelukkig Arabien en van het ei-

land Socotora zyn kleiner, zy zyn alchgrauw of zeertaankleurig, en zy gelyken
in gedaante naarde Abysliniërs. De Arabieren hebben liet gebruik van zig eene
donker blauwe kleur te doen leggen op de armen, op de lippen, en op de meed
vertoonende deelen des lighaams ; zy leggen die kleur met kleine flippen, en doen-
dezelve in het vel doordringen met eene daar toe gemaakte naald , het teken is on-
uitwifchbaar. (e) Men vindt dit zonderling gebruik ook by dc Negers die omgang:
gehad hebben met de Mahometaahen.

_

By de Arabieren, die in de woehynen op de grenzen van Tremécen en van Tu-
nis woonen, maaken de jonge dogters, om fchooner te fchynen, zig cylfers varv

eene blauwe kleur over het gehecle lighaam ; zy- doen dit door middel van een lan-

fet en_ vitriool , en de Afrikaanlche meisjes doen het zelfde- op haar voorbeeld, maar
niet die, welke in de Heden woonen , want zy behouden dezelfde blankheid van-

wezen , waar mede zy ter wereld zyn gekoornen
;
zommigén fchilderen zig alleen-

lyk eene kleine bloem, of iets anders, op de wangen, op ’t voorhoofd , of de kin,
met den rook van galnoot en fafraan

,
welke een zeer zwart teken maakt ; zy maa-

ken ook de winkbrauwen zwart. (ƒ) La JJoullaijz: zegt, dat de vrouwen der
woellyn-Arabieren dc handen , dc lippen

,
en de kin , blauw ichildcren , dat de mees-

te.gouden en zilveren ringen van drie duim middellyn in den neus draagen , dat zy
vry lelyk zyn, omdat zy zig geduurig voor de zonne blootflcHen, maar dat zy
blank geboren worden; dat de jonge meisjes zeer aangenaam zyn, zonder ophou-
den zingen , en dat iiaare zang niet droevig is gelyk die der Tilrkfche of Perfia-.m-

fche vróuwen, maar dat dezelve nog vreemder is, om Jat zy haaren adem met al-

le haare kragt uitbrengen, cn ten uiterllen fchielyk artikuleeren. fg)

„ De a\rabilchePrinfeiren
,
cn andere Dames van rang, zegt een ander Reisbe-

„ fchryver, die men my aan den hoek eener tente wees,’ kwamen my zeer fchooii

}, en welgemaakt voor; men kan uit deze en uit het geen men my daar van ge-

55 zegd heeft, oordeeien, dat de andere dames het niet veel minder zyn; zy zyn

(a) Voyage de VrttAMON. Lyon 1Ö20. pag. 603. -

(fc) Thevenots Rei-/,en , I. Deel.
(f) Feyagesde Villamow-, pag. 604.

Ph. Pigafettoe Jtid. Oriënt, pais la. Francof. 1598- p. 25.
Zie ook La Suite des FoyagesD'Oi-BAKtus , Tom. 11 , pag. 108,

(e) Pietro.della Valle's Reizen, II. Deel.

Zie L’Afrique de Marmol, Tam. I. pag. 88.

Voyages DEU BoülXAijE Ie C«h2. pag. 318.

H 3



DE N A T U U R L Y K E H I S T O R IE

99

99

99

99

99

99

99

99

99

alle zeer blank
, om dat zy altoos voor de zon beveiligd zyn, De eemeene

vrouwen zyn ten uiterilen verbrand, hehalven de bruine en taanige kleur diezv
natuiirlyk hebben; ik heb haar-zeer lelyk gevonden in haare geheele gedaante^
en ü: heb niets in haar gezien, dan de gemeene bevalligheden, die eene groote
jeugd vergezellen. Die vrouwen lïeekenzigde lippen met naalden, en leggen
'laar buspoeder met oiTengal gemengd op, het welk het vel doordringt, en het
zelve voor haar geheele levea blauw en lootkleurig maakt. Zy maaken op da-
zelfde vvyze kleine punten aan de hoeken van haar mond, aan de kanten van dckm , en op de wangen ; zy maaken den rand haarer oogleden zwart met eenzwart poeder uit tutia of oognlet beftaande, en trekken eene lyn van dit zwartvan buiten aan den .hoek des oogs, om het zelve als opener ofwvder sefoleeten
tevCTtoonen, want mhet algemeen is de grootfte fchoonheid der vrouwen van
het Ooften groote zwarte oogen te hebben, die wel geopend en gelyk met het

,, voorhoofd verheven zyn. De Arabieren drilleken de fchoonheid eener Souw
„ uitmeue zeggen, dat zy de oogen van eene gazelle heeft, en het is inet

- dier, dat zy hunne meeilereflèn altoos vergelyken. Daar is inderdaad niets aa^--
figer dan deze gazelles, men befpeurt inzonderheid in dezelve eene zekere onno-
zele vrees, die, zeer naar de fchaarate en bedeesdheid van eene jonge juffer ge-
lykt. De Dames, en de iiieuvT getrouwde vrouwen, maaken haare winkbrau-

„ wen zwart , en doen dezelve op ’t midden van haar voorhoofd famenvoegen Zv
„ prikken ook haare armen en handen, niaakende verfcheiden foorten vanSnSÜ
„ van dieren, van bloemen, enz., op dezelve; zy befchilderen zigdenaSHnS
„ eene roodagtige kleur, en de mans fchilderen ook de maanen en deftaarten hn^
„ ner paarden met dezelfde kleur Zy hebben de ooren op verfcheiden olaatfen
„ doorboord, en draagen zo veele knoopjes en ringetjes in dezelve als zy gïtS
„ gemaaKt hebben. Ook draagen zy arra-banden aan de armen en beenen S ^

Vcor het ovenge zyn aJe de Arabieren rainyverig op hunne vrouwen, en, fchoon
zy dezelve koopen oifchaaken, behandelen zy haar met zagtheid en zelfs met eeni-
gen eerbied.

De Egyprenaars, die zo naby de Ar bieren woonen, die denzelfden Godsdienft
hebben, en die, even als zy, aan de heerfchappy <lcr Turken onderworpen zyn
hebben egter zeer verfdiillende gebruiken van die der Arabieren ; by voorbeeld in
dfe de deden en dorpen langs den Nyl vindt men meisjes voor de vermaaken der
Reizigers gcichikt , zonder dat deze verpligt zyn dezelve te betaalen. Het is het
gebruik van Iierbergmg-huizen te hebben, die fteeds wel voorzien zyn van deze

,
meisjes, en de ryke heden tekenen het zig een pligt, om zulke huizen by uiter-
ften wille uit hraiie goederen te lligten, en met meisjes te voorzien, welke zv
met dit liefdaadig oogmerk doen koopen. Wanneer zy van een jongen bevallen^
zyn zy ver-pJigt dien op te voeden tot den ouderdom van drie of vier jaar, waarna
zy hem aan den Pairoon van het huis of aan zyne erfgenaanien overgeeven die
her kind moeten ontvangen, en die het vervolgens als flaaf gebruiken, maar de meis-
jes blyven altoos by haar moeder, en dienen in het vervolg om haare plaats te ver-
vullen. (l)

^

rv par trdre du Roy dans la Paleflma, par M. D. L. 'R. pag. 260.
•

\J>s Voyases deJUm. Lvcas, Paris 1704. pag. 363.
* ^
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Egyptifche vrouwen zyn zeer bruin, zy hebben lêevendige oogen, (a) haa-

r&geftalte is meet dan middelmaatig, de wyze, waarop zy zig kleeden, is geheel
niet aangenaam', en haare verkeering zeer laftig. (f) Voor het overige krygen zy
wele kinders, en zommige Reizigers willen, dat de vrugtbaarheid door de o-ver*

«rooming van den Nyl veroorzaakt, zig tot de aarde alleen niet bepaalt, maar dat
zy zig ook tot menièhen en dieren uitftrekke. Zy zeggen, datmeij *1111 ondervinding,
die nooit rnift, ziet, dat de nieuwe wateren de vrouwen vrugtbaar maaken, ’t

zy dat zy ’er van drinken, ’t zy dat zy zig vergenoegen met ’er in te baaden; dat
het in de eerfte maanden is , die de overftrooraing volgen , dat is te zeggen in de
maanden jnly-en augiiftus, dat zy zwanger worden, en dac de kinders in de maan-
den april en may geboren worden, en, wat de dieren betreft, dat de koeijeu by-
kans altoos twee kalvers^ te gelyk draagen. Cc) Men kan het geene wy wegens den
gunftigen invloed van den Nyl zeggen niet al te wef overeenbrengen met de laftige

ziekten, welke deze rivier voortbrengt; want de Hr. Gsangeu zegt, dat de lugt

van Egypte ongezond is, dat de ziekten der oogen daar zeer menigvuldig, eii zo
moeijeïykte geneezen, zyn, dat bykans allen, die ’ei^van aangetall worden, het
gezigt verliezen , zodat/er meer blinden in Egypte zyn dan in eenig ander land , en
dat, in den tyd als de Nyl wad, de meefte inwooners worden aangetan: van hard-
nekkige buildoopeu door de wateren van die rivier, als welke in dientyd met vee»
Ie zouten bezwangerd zyu, veroorzaakt, (d')

Schoon de vrouwen in Egypte gemeenlyk klein vallen, zyn ’er de mans door-
gaands vry lang. (e) De eene en andere zyn in ’t algemeen gefprooken , dyf-
kleurig, en hoe verder men van Kairo afkooiiit, den Nyl hooger qigaande, hoe
taaniger deinwooners vallen, tot datzy, die zig op de grenzen vanNubie bevin-
den

, byna zo zwart zyn als de Niibiërs zelve. De natuurlykfle gebreken der Egyp-
tenaaren zyn de luyheid en blohartigheid; zy doen den gantfehen dag byna niets
anders dan koffy drinken , rooken llaapenyof luy op hunne plaats blyven zitten, of
by de draaf te loopen kallen

, zy zyn zeer onkundig , en egter vol van eene beJag-

chelyke verwaandheid. De Kophten zelve zyn niet vry van deze ondeugden; era-

ichoon zy niet lochehen kunnen,, dat zy niet alleen hunnen adeldom verloerenheb-

ben , maar ook de weetenichappen , de behandeling der wapenen
, hunne eigen his-

torie, ja hunne taal zelve; fchoon zy niet kunnen ontkennen, dat zy van eene
doorluchiige en dappere Natie een veragtlyk en llaaffch volk geworden' zyn;,. WyfE
hunne hoogmoed egter andere Natiën verachten, en is gebelgd, wanneer raett

hun voordek, hunne kinders in Europa te doen reizen, om daar i7i de weercnfclnp-

pen en in de konden opgevoed te worden, (f)
De talryke Volkeren, die de kaden der Middellandlchc zee van Egypte tot aan

den Oceaan, en degeheele diepte der landen van Barbarije tot aan den berg Atlas

en daar agter , bewoonen ,
zyn Volkeren van verfchillenden oorfprong- 1^ in-

boorlingen des lands, de Arabieren, de Wandalen, de Spanjaarden, cn. vroeger

(ff) Voyage de Gemelt.1 Careri ,
Tom. I. p.

(b) Feyage du Pere Vaotleb, Paris iS77- pag- 4S-
(c) Foyage rfü Sr„ Lucas, Rouen 1719. pag. 83.

(J) Foyff^ê de Air.-

G

ranger . Paris 1745. pag. 21...

(e) PiETRO DKLLA Valle , Rcizen
,

I. Deel.

. (ƒ) Foyages du fleur Lucas, Tom. UI. pg. 194. ö* U Rditim d'm Torntfui tm Esnm.
sar k hrt Wmnsz. pag. 42,

^
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de Romeinen en de Egyptenaars hebben dat geheele geweft bevolkt met menlchen
die vry verfchillende van malkanderen zyn. By voorbeeld zy, die de gebergten
van Aureffbewoonen, hebben eene- verfchillende houding, en verfchillend gdaat
van dat hunner biuiren; hunne kleur, wel verre van taanig te zyn, is integendeel
blank en rood, en hun hair is donker geel, daar dat van aJJe de anderen zwart is;

het welk, volgens den Hr. Shavv, kan doen denken, dat, deze blanke lieden van
de Wandalen afllaramen, die verdreeyen zynde eene wykplaats in deze gebergten
gezogt en gevonden hebben, (^a) De vrouwen van het koningryk Tripoli gelyken
niet naar de Egyptifche vrouwen, daar zy buurinnen van zyn; zy zyn groot, èn
zy doen de fchoonheid zelfs daar in bedaan, dat zy eene zeer lange geftalte heb-
ben; zy belleeken zig, gelyk de Arabifche vrouwen, het wezen, voornaamlyk aan
de wangen en aan de' kin; zy waardeeren de rofle hairen zeer, gelyk in Turkije
en zy doen zelft het hair van hunne kinderen vermiljoen rood verwen. (V)

^ ’

In het algemeen zyn 'er de Moorfche vrouwen op getteld om het hair lang tot op
de hielen te draagen : zy die niet veel hair, of die het zelve niet zo lang, hebben als

de andere, bedienen zig van vreemd hair, en allen vlegten zy het met linten, zy
verwen zig het vel der oogleden metftof van lootmyii; zy vinden, dat de fombe-
re kleur, welke dit aan de oogen geeft, eene zonderlinge fchoonheid byzet. Dit
gebruik is zeer oud en vry algemeen, naardien de Griekfche en Romeinfehe vrou-
wen zig' de oogen bruin maakten gelyk de vrouwen van het Ooften. (c)

De raeefle Moorfche vrouwen zónden voor fchoon doorgaan
, zelfs in dit land •

haare .kinders hebben het fchoonde vel van de wereld , en het lighaam zeer blank!
het is waar, dat de jongens , die voor de zon zyn blootgefteld

, wélhaafl bruin wor-
den , miaar de meisjes , die t’ huis blyven , behouden haare fchoonheid

, tot in den
ouderdom van dertig jaar, wanneer zy ophouden kinders te krygeuj in vergoe-
ding hebben zy die ook dikwils op de elf jaaren, en zyn zoratyds grootmoeders
in den oudcrdom_ van twee en- twintig, en gelyk zy zo lang leven als de Enropi-
fche vrouwen, zien zy gemeeiilyk verfclieiden geflagtenuit haar gefprooten. (d)
Men kan, de befchryving dier verfchillende Volkeren in Marmol kezende,

aanmerken, dat de berg-bevvooners van Barbarijen blank zyn, terwyl debewooners
der Zeekullen en der vlakten laankleurig en zeer bruin zyn. Hy zegt uitdrukke-

Ivk, dat de inwooners van Kapez, eene ftad des koningryks van Tunis, aan de
Middelandfche zee, arme en zeerzwarte lieden zyn, (e) datzy, die langs deDara
in de Provincie vanllaskora, in het koningryk van Marokko, woonen, taanklenrig

2yn , (ƒ) dat integendeel de bevvooners van Zarhou, en der gebergten van Fes,
aan den kant van den berg Atlas, zeer blank zyn, en hy voegt 'er by", dat die laat-

ften zo weinig gevoelig voor de koude zyn, tlat zy in ’t midden van de fneeuw en
het,ys van dit gebergte zig zeer ligt kleeden en het geheele jaar door blootshoofds

gaan; (g) vvat de 'inwooners van Nuroidie betreft, hy zegt, dat zy eer taan-

kleurig dan zwart zyn, dat de vrouwen daar zelfs vry blank en zeer lyvig vallen.,

fchoon
(a) Shaw Reizen, I. Deel.

(ft) Etat des Royaut^es de Bariarie. a la Haye 1 704.
(c) Shaw Reizen, 1 . Deel,
(d) Shaw, ibid.

de Marmol, Tom. II. pag. 536.

(ƒ} Idem, Tom 11. pag. 135,

(^5 Uem, 'lom. II. p. 198. cn 305.
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fclioon de mans mager zyn, (<?) maar dat de bewooncrs van Guaden in het bin-

nenft van JNiimidie, op de grenzen van Senegal, eer zwart dan taankleurig zyn,

(O terwyl de vrouwen in de Provintie van Data ichooii en frilch zyn, en dat

daar overal eene menigte Negerflaaven van beide Sexen is. (c)

Alle de Volkeren, die tuflchen den 20^" en den so"* of den 35™ graad Noor-

derbreedte in de Oude wereld, van het Ryk des Mogols en tot in Barbarijen, en

zelfs van de Ganges tot aan de Weftelyke kullen van het koniugryk Marokko,

woonen ,
zyn dan niet zeer verlchiïlende van malkanderen , -zo men de byzondere

verfcheidenheden uitzondert, door de vermenging van andere noordelyker Volke-

ren veroorzaakt, diezommige dezer ruime flreeken overmeefterd of bevolkt 'heb-

ben. Die uitgeftrektheid lands, onder dezelfde parallellen, is van omtrent twee-

duizend mylen j de mcnlcheh in het algemeen zyn daar bruin en taankleurig ,
maar

zy zyn terzelfder tyd vry fchoon en vry welgemaakt: zo wy nu dezulken onder-

zoeken, die onder een gemaatigder lugtflreek leven, zullen wy bevinden ,
dat de

bewooners van de Noordelyke Provinciën van den Mogol en van Perfiën, de

Armeniërs, de Turken, de Georgiers, de Mingreliërs, de Cirkalliërs, de Grie-

ken, en alle de Volkeren van Europa, de fraaille, blanklle, en Ichoonll, gernaakte

menflhen van de wereld zyn, en dat fchoon Kachemire zeer verre van Spanje, of

Cirkasfie van Frankryk, ^igt, daaregter eene zonderlinge gelykheid plaats heeft

tuflchen deze Volkeren , zo verre van den anderen gefcheiden, maar ten naaflen by

op een gelyken afftand van den Evenaar liggende. De Kachemirers , zegt Ber-

NIER, zyn beroemd wegens de fchoonheid, zy zyn zo wél gemaakt als de Euro-

peërs, en hebben geheel niets van het Tartaarlche wezen j zy hebben die platge-

flaagen neus, en die kleine varkens-oogen ,
niet, welken men by hunne buuren

vindt} de vrouwen inzonderheid zyn zeer fchoon, ook voorzien demeeftc vreem-

delingen, uieuwelyks aan ’t hof van den Mogol gekooraen, zig van Kachemiri-

fche vrouwen, om kinders te hebben, die blanker zyn dan de Indiaanen, en die

ook voor waare Mogols kunnen doorgaan, (d) Het Georgifch bloed is nog fchoo-

ner dan dat van Kachemire, men vindt niet één lelyk aangezigt in dit land, en de

Natuur heeft daar over de meeile vrouwen bevalligheden veripreid, welke men el-

ders' niet ziet. Zy zyn groot, welgemaakt, ren uiterften dun van middel, zy

hebben een bekoorlyk aangezigt. (e) De mans zyn ’er ook zeer fchoon, (ƒ) zy
liebben natuurlyk geeft, en zy zouden voor de weetenfehappen en konften vat-

baar zyn, maar door hunne kwaade opvoeding zyn zy zeer onkundig en zeer

dorven, en daar is miflehien geen land in de wereld, alwaar de ongebondenheid

en dronkenfehap in zulk een top gevoerd worden als in Georgië. Chardin zegt,

dat de lieden van de kerk, even als de anderen, zig dikwils dronken drinken, en

fchoone flavinnen houden, daarzy bywyven van maaken; dat geen menfeh daar

over geërgerd wordt, omdat het algemeen gebruik dit medebrengt, en dit gedrag

als gewettigd heeft} en hy voegt ’er by, dat de overfte der Kapucynen hem vep-

(rt) L’jlfrique rfe 'Marmol Tomé III. pag* 6-

(b) Idem, Tom, III. pag. 7.

(f) Idem
, Tom. III. pag. i r.

f<j) Bernier Reizen
,
II. Dee'.

(f) Chardin’s Reizen , 1. Deel.

(/) S^nio vagante iel corae Aurelia degli Anzi, T. I, pag. 170. Parraa löpi.

IlL Deel, 1

1
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zekerde den Katbolikos, fdus noemt men den Patriardi van Georgie) te hebben ’

hooren zeggen
, dat hy , die op de groote feeften

,
gelyk Paaflchen en Kersmis ,,

zig niet geheel dronken drinkt, voor geen goed C brillen wordt gehouden
, en iiit-

gebannen moet worden, (a) Met alle deze gebreken zyn de Georgiers egter be-

leefd, heiifch, deftig, en befcheiden ; zy worden zelden toornig, Ichoon zy on-
verzoenbaare vyandeu zyn, wanneer zy eens haat tegen iemand hebben opgevat.

De vrouwen in Cirkaffie, zegtSTRUYS, zyn ook zeer fchoon, en zeer blank, en
hebben het zagtfte vel en de iiaaiüe kleuren van de wereld. Haar voorhoofd is

groot en glad, en zy hebben, zonder behulp van dekonll, zo weinig winkbrau^
ïven, dat men zeggen zoude, dat hetflegtseen kromme zyden draad is. Haare
oogen zyn groot, zagt, en vol vuur, de neus is wél gemaakt, de lippen rood,
de mond lagchende en klein, en de kin gelyk dezelve moet wezen om een vol-
maakt eirond te raaaken ; haare hals en keel zyn volmaakt wélgemaaktj haar vel is

wit als de fiieeuw, haare geftalce groot en vry, en haar hair git zwart; zy draagen
eene kleine muts van zwarte ftof, daar een bourlet van dezelfde kleur aan vaft ge-
maakt is;, maar hetgeen zig belagchelyk vertoont, is, dat de weduwen, in plaats

van dit bourlet een koeijen-of olfen-blaas draagen, die wel ftj'f is opgeblaazen,

het welk haar verbaazend ontfiert. Des zomers draagen de vrouwen van ’t gerin-

ge foort niet dp een.enkeld hembd, het welk gemeeiilyk blauw, geel, of rood is,,

en dit hembd is halverwegen het lighaam open; zy hebben den boezem volmaakt
welgemaakt, zy zyn redelyk vry met de vreemdelingen, maar evenwel getrouw
aan haare mannen, die ’er geene minnenyd over opvatten, (é)

Tavernier zegt ook, dit de vrouwen van Komanio en van Cirkasfie, even
als die van Georgie, zeer fchoon en zeer wélgeraaakt zyn, dat zy altoos frilch en
jeugdig fchynen, tot den ouderdom van vyf- en- veertig of vyftig jaaren ; datzy
alle zeer arbeidzaam zyn, en zig dikwils met de moeijelykfte werken bezig hou-
den. Die Volkeren hebben de grootfte vryheid in het hinvelyk behouden, want
zo het gebeurt, dat de man met zyne vrouw niet te vreden zy, en dat hy ’er zig

de eerfte over beklaagt, laat de Heer van de plaats de vrouw haaien, doet haar ver-

koopen, en geeft den man , die geklaagd heeft, eene andere. Insgelyks wanneer
de vrouw de eerde klaagt , laat men haar vry ; en men ontneemt haar haaren man. (c)

De Mingieliers zyn," volgens berigt der Reisbefcliryvers , al zo fchoon, en al

zo wél gemaakt als de Georgiers of de Cirkasfiers, en die drie Volkeren fchynen
niet dan een en het zelfde geflagt van menfehen te zyn. „ Daar zyn in Mingrelie,.

». zegt Chardin, vrouwen
, die verwonderlyk wél gemaakt zyn, een heerlyk voor-

„ koomen, en eene zdnderliuge fchoonheid in haar gelaat en bevalligheid in haa-

», re houding hebben; buiten deze voordeelen hebben zyeen inneemenden opflag van.

» oogen, waardoor zy liefkoozen allen, die haar aanzien : de mindfehoone, en die

» reeds bejaard zyn, blanketten zig dik , en befchilderen zig het geheele wezen
, de

» winkbrauvven, wangen,het voorhoofd, den neus, de kimde andere vergenoegen
.> zig met haare winkbrauwen te fchilderen; zy fchikken zig zo veel op als zy
» kunnen. Haare kleedy is gelyk aan die der Perfiaanlche vrouwen ; zy draagen
» een fluïer, welke niet dan het hovend en het agterd van het hoofd bedekt; zy.

(g) royagef jg Chardin, partie i. pag. 205.
Strüts. Tom. II. pag. 75.

y) "
' " Taverhier, Rouen 1713. p* 4Ö5*.
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j, zyn geetlig, beleefd, en vriendelylc, maar terzelfder fyd zeer trouwloos, en

„ daar is geene lift of fnoodheid daar zy geen gebruik van raaaken , om zig min-

naars te verfchaffen , om dezelve te behomien, of te bederven. De mans hebben

„ insgelyks veele flegte hoedanigheden, zy worden allen tot dievery opgevoed , zy

,, beftudeeren die konft, zy maaken daar- een beroep van , zy Hellen ’er hunne eer

,, en hun vermaak in^ zy vertellen met een alleruicerll genoegen de dieverijen, die

„ zy gepleegd hebben ; zy worden daar over gepreezeu , zy haaien daar hunnen

grootllen roem uit. De moord, de dievery, de leugen,' zyn dat geen, ’t welk

„ zy voortreffelyke daaden noemen. De onkuisheid, debywyvery, de bloedfchan-

de, zyn deugdzaame gewoonten in Mingrelie ^ de eea ontvoert daar den anderen

„ zyne vrouv/en ; men maakt daar geene de rainlle zwaarigheid om zig aan zyne-

„ moei of nigi, of de moei zyner vrouw, te verbinden, men trouwt twee of drie

vrouwen tevens, en elk onderhoudt zo vele bywyven als hy goedvindt. De
a, mans zyn zeer weinig minyverig, en wanneer een man zyne vrouw met haaren

minnaar op de daad betrapt, hctft hy ’t regt om hem een varken tedoenbetaalen,

,, en gemeenlyk bepaalt hy zig niet llegts tot die wraak, maar hy eet het varken

ook met zyn vrouw en haaren minnaar. Zy beweeren , dat het een zeer goed

en loffelyk gebruik is verfcheiden vrouwen en bywyven te hebben , omdat men

„ dus veele kinders kan teelen, die men voor gereed geld verkoopen
,
of tegen lee-

vensmiddelen of andere noodwendigheden vetrnilen, kan”.

"Voor het overige zyn deze flaaven niet zeer duur, want de mans van vyf-en-

twintig tot veertig jaaren oud, koftenmaar vyftien Daalers, en die ouder zyn agt

of tien Daalers; de fraaije meisjes tuïïchen de dertien en agttien jaaren, twintig

Daalers, de andere minder; de vrouwen twaalf Daalers, en de kinderen drie of

vier. («)
De Turken, die een zeer groot getal dezer flaaven koopen, zyn een voUc, uit

verlbheiden andere Volkeren faamgefteld. De Armeniërs, de Georgiers, de Tut'

komannen hebben zig, in den tydderkruistogten, vermengd met de Arabieren, de

Egyptenaaren, en zelfs met de Europeërs. Het is derhalven niet wel mogetyk de

natuurlyke inboorlingen van klein Afia, van Syrië, en van het overige van Turla-

jen te onderfcheiden. Alles wat men kan zeggen, is, dat de Turken doorgaands

lletke en vry welgemaakte menfchen zyn , het is zelfs vry zeldzaam gebogchelden

en manken onderhen te vinden, (è) De vrouwen zyn ook gemeenlyk fchoon,

wélgemaakt, en zonder gebreken ; zy zyn zeer blank, omdat zy weinig uiegaan,

en omdat zy, uitgaande, altoos meteen fluïer bedekt zyn.

„ Daar is geene vrouw van een landman of van een boer in Afia, zegt Belox,

„ die niet een kleur heeft zo frifch als een roos, het vel teder en blank, zo glad

„ en zo wél geipannen , dat men fluweel ichynt te voelen als men het aanraakt

;

„ zy maaken gebruik van de aarde van Chio, welke zy laaten wecken, om ’er

„ eene foort van zalf van te maaken, daar zy in ’t bad gaande haar lighaam
,
ge-

„ lyk ook haar gelaat en hair ,
mede belinecren , zy fchilderen zig ook de winkbrau-

„ wen zwart, andere doen dezelve met rnfina uitvallen, en maaken zig valfche

,,
winkbrauvven met zwarte verf; zy maaken dezelve in de gedaante van een boog

(n) Foyages de Chardin, fol. Londres j6S6. pa,". 77. ^ fuiv. idm, pag. 105,

(6) Toyagw de Thevenot, Paris 166^. Tomé I. p;ig. 55,

1 2
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,, en verheven als eene waflènde maan ; dat is fehoon. van verre te zien maar U»
» feS

® naby befchouwt; die gebruik is evenwel van de hoogfte ond-„ heid . (a) Die zelfde Schryver voegt ’erby, dat de Turken, mam Swen, geen hair aan eenig gedeelte des lighaams houden, de oogen en den baard
alleen uitgezonderd; dat zy zig, om het weg te neemen, bedienin van rSa Swelk zy met eene gelyke hoeveelheid ongelefchte kalk vermengen, waarna^zv hetgeheel m water leggen

; dat men zig in het bad gaande met dat fmeerfel beftrvkt

nS/ men he^vé Hem,
Z'^eeten, valt het hair van zelfs uit, wan-vel llegts met de hand met heet water vryft, en de huid blvft Had en

in Egypte IS alcanna genaamd, v/ejks, bladeren, fijedtoofTd en rnr n-nf rra
dienen om geel te verwen; de vrouwen, in gchèefTKn
on. de h,nd» de voeten, en ho. hafr Jeel

Turkfehe vrouwen doen gebrand en bereid oogniet in de oogen om dezelve

oognpi,el af :. a,yk,r(^'^i’y PeS^lg ookfet
alle dag, en daar is mets dat zy met te werke Hellen om haatefehoonheM Shoif
SevrdïSiiZ SlSfe^er5f“

Men heeft beweerd, datde Jooden, die allen oorfplonkelylt iiit Svrie en W.(l;nazyn, nog heden eene bruine kleur hehhpn <rphztr^v,r ^ / j i.
laleih-r

lyk Miflbn zeer wél aanmerkt
, het is eene dwafling^, te zfggfn S'Sleile'^To^

taankleung zyn, en dat is niet waar dan van de Poftugeefclf Jooden ï^iy^dS
’

menfehen geduurig onder malkanderen trouwen
, zo gelyken de kinderen nmr

bruine kleur wordt dus, met weinige vermindering, voort-

She TnoTen Noordfche linden. Maar d^ Hooidyitlcie Jooden, t,elyk,by voorbeeld, die vaa Praag, hebben het vel niet nfniger.dan alle de andere Dnitfehers. (ƒ)
^ “-Jotn ntt vu niet taa-.

Tegenwoordig gelyken de inwooners van Jiidea naar de andere Turken alleen
lyk zyn zy bruiner dan diL-_van Konftanti,iopd van L ZwartfS’
gelyk de Arabieren ook bruiner zyn dan de Syriërs, omdat zy znidelyker wt’

Het is eveneens by de Grieken; die, van het Noordelyk gedeelte van Giifkem
land zyn zeer blank, die der .eilanden of zuidelyke Provintien zyn bruin

; in het

fo) Obfervathns de Piekre Belon, Paris isss. naj? roo
C*) IBEM pag. ip8.

yl pag. I3Ö.

Levant, par M. P. A. Paris 1667. p. 3«?.
Q J DE LaBoullaije, pag. iio.

^ JSa.

(f) Vo'^ases de MrssOK. Tomé 11 . pag. 225,
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a^etneen gei^’^ooken zyn de Griekfclie vrouwen fchooner en leevendiger dan de

Tuikfche, enzy hebben het voordeel van'eene veel grootere vryheid. Gemelu
Careri zegt, dat de vrouwen van het eiland Chio blank, fchoon, leevendigy

en zeer gemeenzaam metmansperfoonenzyn, dat de meisjes zeer vrijelyk met vreem-

delingen omgaan, datzy allen den hals geheel bloot hebben, (a) Hy zegt ook,

dat de GrieÜche vrouwen het fchoonfte hair der wereld hebben ,
inzonderheid in

de nabuurfchap van Konftantinopelj maar hy merkt aan, dat die vrouwen, wel-

ker hair tot op de enkels nederhangt, zulke- regelmaatige trekken niet hébben als

de andere Griekfche vrouwen, (è)
De Grieken befchouwen het als eene groote fchoonheid in dè vrouwen

,
groote

en zwaare oogen en zeer verheven winkbrauwen te hebben , cn zy willen ,
dat

de mans die nog dikker en grooter hebben dan de vrouwen, (c) Men kan hier

aanmerken, dat, in alle de oude botftbeelden, penningen, enz , der oude Grie-

ken, de oogen van een verbaazende gtootte zyn in vergelyking van die der oogen

in de Romeinfche buftes en medailles.

De bewooners der eilanden van den Archipel zyn bykans allen zwemmers en zeer’'

goede duikcars. Thevenot zegt, dat zy zig oefFenen om de fponfèn, en zelfs

de kleederen,gerieflykheden, en koopmanlchappen derSchepen, die verloeren wor-’

den, van den bodem der zee op te.^haalen, en dat men op het eiland Samos de
jongens niet uithuwelykt voordat zy ten minden agt vadeniefi onder water duiken

kunnen; Dapper zegt twintig vademen, en hy voegt ’er by, dat zy, in zommi-
ge eilanden, gelykin dat van Nicaria, een vry vreemd gebruik hebben, naamlyk

van malkanderen van verre toe te foreeken, inzonderheid op het land, en dat deze

eilanders zulk eene derke dem hebben ,
dat zy op den afdand van een vierde van-

een myl, en zoratyds van eene geheele myl, met elkanderen fpreeken bunnen , zo-

dat, dewyl het geljarek zo groote- afftanden door moet loopen, het antwoord niet •

komt dan verfcheiden fefconden na de vraag.
De Grieken, de Napolitaanen

, de Siciliaanen,* de inwooners van Korfika, die

van Sardinië, en de Spanjaarden, ten naaftenby onder dezelfde pa ralellen liggen-

de, zyn vry gelyk ten opzigte van de kleur; alle deze Volkeren zyn taanigerdaiT-

de Franfchen, de Engellchen, de Duitfehers, de Poolen, de Moldaviërs, de'

Cirkalïïers, en alle de andere bewooners van’t Noordelyk gedeelte vail Europa tol

Lapland toe, alwaar men, gelyk wy in ’t begin gezegd hebben, eene andere foorc^

van menfehen aantreft. Wanneer men in Spanje reift begint raai van Bayomie af

verfcliil van kleur te bemerken.; de vrouwen zyn wat bruiner, en hebben ook fcMt-'

tereiider oogen. (d) ,

De Spanjaarden zyn mager en vry klein, zy hebben eene fyne gcflalte, fchoon'

hoofd, regelmaatige trekken ,
fraaije oogen , vry wél gefchikre tanden ,

maar hans

vel is geel ëi, taankleiirig ; de jonge kinders worden zeer blank geboren, en zym
zeer fchoon

, maar grooter wordende ondergaan zy eene verbaaztnde verandering^

van kleur, de lugt 'maakt hen geel, de zon verbrandt hen-, en het valt gemsklyk.

(a) Foyages de Gemelli Careri Par. i7iy. Tom. I. p. iio.
(W Idem ibidem pag. 373.
(f) Obfervations de Belon. pag. 200.

(d) Zie La Rektion du voyage d’Efpagne, Parys rCyi. pag. &, .

1 -3 -



• r« DE NATUUR LYKE HISTORIE
een Spanjaard van 'alle andere Europilche Natiën te onderkennen, (a) Men heeft
opgeraerkt, dat, in zoniniige Provintiën van >Spanje, gelyk in den ointrek der ri-
vier van Bidaflba, de inwooners onmaatig groote ooren hebben, (è)
De mansperfoonen, die zwart of bruin hair hebben, beginnen zeldzaam te wor-

den in Engeland, in Vlaanderen, in Holland, en in de noordelyke Provintiën
van Duitfchland ; men vindt ’er byna geene in Denemarken, inZvveeden, en Po-
len. Volgens den Hr. Linn^üs „ zyn de Gothen hoog van gehalte, hebben

fluik, blond, zilverkleurd hair, en den regenboog des oogs blauwagtig. (c) De
„ Fmlanders hebben het lighaain fpieragtig eii gezet, ged blond en lang hair, de
„ ins donker geel.”

^ *

De vrouwen zyn zeer vnigtbaar in Zweeden, Rudbeck zegt, dat zy daar
gewoonlyk agt, tien, of twaalf kinderen teelen, en dat het niet zeldzaam is dat
zy ’er agtcien, twintig, vier-en-twintig, agt-en-twintig, ja tot dertig vóórtbren-
gen. Hy zegt daarenboven , dat de mans daar dikwils over de honderd jaaren oud
worden, dat zommigen tot honderd veertig jaaren leven, en dat ’er zelfs twee zyn
geweeft, waarvan de een honderd-zes-en-vyfiig en de ander honderd-eeiven-zeftig
jaar geleefd heeft, (e) Maar het is waar, dat deze Schryver een geeftdryver is ten
opzigte van zyn vaderland, en dat Zweeden, naarzyne opgave, in allen opzigte
liet eerfte land van de wereld is. Die vrugibaarlieid in de vrouwen onderllelf ffee-
ne meerdere geneigdheid tot de liefde , de mansperfoonen zelve zyn veel kuilcher
iii koude dan in de zuidelyke landen. Men is minder verliefd fn Zweeden dan
in Portugal , en egter krygen de vrouwen daar veel meer kinderen. Elk weet dat
de Noordfche Volkeren geheel Europa derwyze overftroomd hebben dat de His-
toriefchryvers het Noorden officina gemium, ofVolk-Fabriek, genaamd hebben
De Schryver der Hiftonfche Reizen van Europa zegt ook, even als Rudbeck

„ dat de mansperfoonen in Zweeden gemeenlyk langer leven dan in ëeniganderland
,, van Europa, en dat hy er verfcheiden heeft gezien

, welken men hem verzeker-
„ de meer dan honderd en vyftig jaaren oud te zyn”. Cf) Hy fchryft dit lang
leven der Zweeden toe aan de gezondheid der lugc, die daar heerfcht; en hy zegt
omtrent het zehHe van Denemarken. Volgens hem zyn de Deenen groot en fterk,
van eene leevendige en bloezende kleur, en zy leven zeer lang wegens de zuivere
lugt, die zy inademeu^ de vrouwen zyn ook zeer blank, vry welgemaakt, en zeer
vrugtbaar. (g)

,

Voor Czar Pieter den P", waren de Moskoviten, zegt men, nog Barbaaren • het
volk, in de llaverny geboren, was ruw, onbefchoft, wreed, zonder moed, enLn-
der zeden; zy baadeden zig dikwils, mans en vrouwsperfoonen onder malkander,
in de ftooven ,

aangeftookt tor een trap van hitte, die voor alle andere menfehenj
bchalven hen, onverdraagelyk zou geweeft zyn, zy gingen vervolgens, uit de
heeteftooven koomende, .even als de Laplanders, zig in koud water Horten. Zy

\a) i^eiauwn au y , ..

ih) Idem ibïd. pa^j. 32Ö.

^

proceriove ,
capiilis albis recïls , oeukrum iridüus cinereo-cxrulefcentibus.

^mnoies corpore torofo ,
capillis flavis pnlixis, oculorum mdihus fufeis. LiNKJtus Faw

o 1746. p. I.
(f) Olai RuDSECKti. Atlantka. Upfal }6Si.
( n i-oyage Hijuri^ue ,le i'Kurope, JÖ93 - Tom. Vill, p. 229.Idem ;w#. pag. ajp. ago. ' ^

I
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aten zeer flegt; hunne geliefde geregten waren komkommers of meloenen van As-
trakan,. welke zy ook des zomers inlagen met water meel en zout, om ’er den vol-
genden winter gebruik van te maaken. (a) Zy -onthielden zig van zommige foor-
ten van vleefch, gelyk duiven, en kalfsvleefch, uit belagchelyke nauwgezetheden;
in dien tyd egter willen de vrouwen zig reeds te blanketten, zig de winkbrauwen
uit te trekken , dezelve te Icliilderen

, of konft-winkbrauwen te maaken ; zy droe-
gen ook edele gefteentens , zy verfierden liaare kapzels met paarlen , kleedden zig
rnet ryke en kollbaare hoffeii; bewyfl: dit alles -niet, dat de Barbaarsheid reeds ten
einde liep, en dat hun Opperhoofd zo véele moeite niet heeft gehad om hen te
befchaaven, als zommige Schryvers gewild hebben? Djt volk is thans een be-
Ichaafd Volk; het dryft handel, maakt werk van de konlten en weetenfchappen

,

beinkit de fchoiiwlpelen
, en de nieuwigheden van vernuft. Het is niet genoeg

,

dat er een groot man verlchyneom deze veranderingen uit te werken, die groote
man moet daar en boven in een tydpeilc, daar toe bekwaam, verlchynen.

Zommige Schryvers hebben gezegd, dat de liigt van Moskovie zo goed is,
dat ’er nooit peil heeft gewoed. Ondertullchen melden de jaarboeken des lands ^
dat Moskovie in den jaare 1421. en gednurende de zca volgende jaaren, derwyze
door befinettelyke ziekten getroffen wierdt, dat de oorlpronkelyke gefteldheid dcc
inwopneren, en van derzclver nakoomelingen

, daar door verbaltérd is naardien-
weiuige menlchen na dien tyd den ouderdom van honderd jaaren bereiken, daar
te voren veelen waren, die dezen ouderdom te boven fleegen. (b)

^

De Ingemerlanders, en de Kareliers, die de noordelyke Provintiën van Mosko-
vien bewoonen, en die de natuurlyke inboorlingen zyn van het land in den oaitrek'
van Petersburg, zyn gezonde menfchenen van eene ilerke lighaamsgefteldheid , zy
hebben meeft al wit of blond hair, (c) zy gelykcn vry wat naar de Finnen, en zy
ipreeken dezelfde taal, die geene betrekking Iieelc met alle andere taaien van het
iNoorden.

wanneer men de Hiftorifche befchryving, welke ik van alle deze
Volkeren gegeeven heb, gadellaat, dat de kleur van het klimaat afhangt, zonder
dat men egter zeggen kan , dat zy daar geheel van afhange. Daar zyn inderdaad
verlcheiden oorzaaken, die invloed moeten hebben op de kleur, en zelfs op de ge-
daante des ligliaams-en op de wezenstrekken der vcrlchillende Volkeren; eene der
voornaamflen is het voedzel, en wy zullen, in het vervolg, de veranderin'r*»n on-
derzoeken, welke deze oorzaak kan te weeg brengen. Eene andere, die niet na- -

laat ook haaren invloed te hebben, zyn de zeden, of de manier vanleeven; cen be-
fchaafd volk, ’t welk in eene zekere ruimte leeft, ’t welk aan een geregeld zagten flil

leven gewoon is , ’t welk door de zorgen eener goede Regeering vooreen zekeren trap
van armoede enelende beveiligd wordt, en nooit gebrek lydt aan de meeftdringen-
de levensbehoeften , zal te dezer oorzaak uit fterker , fchobner, en beter gemaakte,
menfehen beftaan, dan eene woefte en onafhankdyke Natie , al v/aar yder lid, geen
onderftand van de gehecle maatlchappy ontvangende, verpligt is voor zyn ei'»en
beftaan te zorgen, beurtelings honger te lyden en de buitenfpoorigheden van een
al te overvloedig, dikwils flegt, voedzel te ondergaan, zig door arbeid en ver^

(*) Relation curkufe de Mofcavie. Paris 1698. p. i8r.

(b) Foyaged’un ^r^affadeur de l’Empereur Lèopold, au Czar Michaehmits
Cf) A^ouveaus mémmes fur l'état4s la grande 1725. Tsm II*

Leyden i688.p.22«--
pag,. C4-
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roeeidheid uit te putten
, de ^eflrengheid van het klimaat te ondervinden zonder zis

daar voor te i^unnen beveiligen
, in één woord , meer als een dier dan als een menfch

te bandelen. Men kan, deze twee verfchillende Volkeren onderflellende onder een
zc.fde lugtftreek te leven, veilig gelooven , dat de raansperfoonen onder de wilde
Natie taaniger, lelyker, kleiner, gerimpelder zullen zyn dan die der befchaafde
Natie,ƒo zy eenig voordeel boven dezen hadden, zoude het zyn door de fterkte,
of eerder door de hardheid, van hun lighaara. 'Het zoude ook kunnen zyn, dat

gebogchelden manken, dooven, fcheelen,

nphp’rrbïn»
leven, en teelen zelfs voort, onder ee-

ne oeicnaarue rMatie, alwaar men malkanderen verdraagt en helpt, alwaar de fter-
ke mets kan tegen den zwakken, alwaar de hoedanigheden des lighaams veel min-
der geiden dan die van den geelt; maar onder een volk van Wilden, alwaar yder
hootd voor Itoüfd, met be/taat, met leeft, zig niet kan verdedigen dan doorzyne
lighaams.vermogens, .zyne behendigheid en kragt, moeten zy, dil ongelukkigzwak
of gebrgkkig geboren zyn, of die door zwaare ongemakken overvallen worden
welhaalt ophouden een gedeelte der Natie uit te maaken.

’

Ik zou dan drie oorzaaken erkennen
, die alle drie lametüoopen om de verlchei-

denheden, welke wy in de verfchillende Volkeren der aarde bemerken, voort te
invloed van het klimaat, de tweede, die veel verbandmet de eerde heeft, is hetvoedzel; en de derde, die miflchien nog meer met deeerde en tweede vedjonden is, zyn de -zeden; maar voor dat wy de reden waar

op wy gelooven dit gevoelen te moeten gronden, openleggen, is het noodig de
befchryving der Volkeren van Afrika en Amerika te geevèn, gelvk als wv die der
andere Volkeren der Aarde gegeeven hebben.

^ ^

Wy hebben reeds gefpronken van de Natiën van het geheele Noordelyk gedeelte
van Afrika, van de xAhddelandlche.zee tot aan den keerkring; alle die, wflke aan
geene zyde van den keerkring' zyn, van de Roodc zee af tw aan den Oceaan op
eeue breedte van omtrent honderd

, of honderd vyftig, mylen, zyn no^ eenTfooS
vanMooren, maar zo taanig dat zy bykans allen zvvart Ichynen mans inzon-
derheid zyn ten uiterllen bruin, de vrouwsperfoonen zyn wat blanker, wél «re-

maakt, en vry fchoon. Daar is, onder deze Mooren, eene groote menigte mula-
ires, die nog zwarter zyn dan zy, omdat zy Negerinnen tot moeders hebben

,

welke de Mooren koopen, en by welke zy veele kinderen verwekken. (J) Agter
deze uitgearektheid gronds onder dm en i8<=n graad Noorderbreedte, en
onder dezellde paralel, vindt men de Negers van Senegal, en die van Nubie- de
tenen aan den Oceaan, en de anderen aande'Roode zee; en vervolgens zyn alle an-
dere Volkei en van Afrika, die van den 18^» graad Noorderbreedte tot' den i8«*
graad Zuiderbreedte vvoonen, zwart, met uitzondering vgn de Ethiopiers of
Abyffinicrs: het blykc derhalven, dat het gedeelte van den Aardbol, ’t welk door
de Natuur aan dit geflagtdermenlchen is toegeweezen, eene uiigeftrektheid gronds
is., die, pvenzydig met den Equator loqpende

,
omtrent negenhonderd mylen in de

breedte tegen veel grootere lengte heeft, inzonderheid aan ’t Noorden van den
Equator; en boven of agter de lii.of 20 graaden .Zuiderbreedte zyn de raenfchen

niet

(«3 L’.ifrique dl Marmol, Tom. ]II. pag. 29. & 33.
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iiiet meer Negers, gelyk wy, van de Kaffers en Hottentotten ^reekende» "Zulleis

' zeggen.

Men is langen tyd in dwaaling geweefl: ten opzigte van de kleur en wezenstrek*
ken der Ethiopiërs, omdat men hen met de Niibiers , hunne buuren, verward heeft,

die egter van een verfchillend ras zyn. Marmol zegt, dat de Ethiopiërs volftrekt

Zwart zyn, dat zy een breed aangezigt en platten neus hebben, (a) De Holland-

fche Reisbefchryvers zeggen het zelfde; (^) de waarheid egter is, dat zy van de
Nubiërs in kleur en trekken verfchillen : de natuurlyke kleur zelfs der Ethiopiërs

is bruin of olyfkleurig, gelyk die der zuidelyke Arabieren, daar zy waarfchynlyk
van afgeftamd zyn. Zy hebben eene hooge geftalte, welgetekende wezenstrekken,
fchoone en welgelplceten oogcn, den neus wëigemaakt, de lippen klein, en de
tanden wie ; daar de inwooners van Nubie een ingevallen neus , dikke zwaare lip-

pen , en een zeer zwart wezen hebben. (c~) Die Nubiërs , zo wel als de Barbary-

ers , hunne buuren aan den kant van het Weften, zyn een foort van Negers vry ge-

lyk aan die van Sénégal.

De Ethiopiërs zyn een half belchaafd Volk, hunne kleedy is van katoene linnen,

en de rykften draagen zyde. Hunne huizen zyn laag en flegt gebouwd , hunne lan-

derijen zeer kwalyk beteeld, omdat de edelen de burgery en het gemeen ZO veel

verachten, mishandelen, enberooven, als zy kunnen
, zy woonen egter van mal-

kanderen afgefcheiden in verfchillende dorpen of gehugten; de adel in de eene,

de burgery in de andere, en het gemeene volk nog in andere plaatfen. Zy hebben

gebrek aan zout, en zy koopen het tegen goud op; zy houden veel van rauw
vleefch, en op hunne plegtige maaltyden is het tweede geregt, ’t welk zy als het

lekkerfte befchouwen , inderdaad van rauw vleefch
; zy drinken geen wyn , fchoon

zy wynftokken hebben, hunne gewoone drank is van tamarinden gemaakt, en
heeft een zuuragtigen fmaak; zy bedienen zig van paarden om te reizen, en van
muilezels om hunne koopwaren te draagen. Zy zyn zeer onbedreeven in de wee-
tenfehappen en konften, want hunne taal heeft niet eenen regel, en hunne manier

van fchryven is zeer weinig gevorderd; zy hebben verfcheiden dagen noodig om een

brief te fchryven, fchoon hunne letters fraaijerzyu dan die der Arabieren. Zy
hebben eene zonderlinge wyze van groeten, zy vatten malkanderens regterhand

en brengen die wederzyds aan den mond, zyneemen vervolgens de Qarp van hem,
wien zy groeten, en flingeren zig dezelve rondom het lighaam, zodat zy, die

gegroet worden ,
half naakt ftaan, Vi/ant, de meeften draagen niet dan die ijarp

met een katoenen onderbroek, (e)

Men vindt in het verhaal dec Reize rondom de wereld van den admiraal Drake,

eene byzonderheid, die, hoe ongewoon, my egter niet ongelooflyk voorkomt.

Daar is , zegt die Reiziger, op de grenzen der woeftynen van Ethiopië, een vollt,

’t welk men Akridophagi
,
of fprinkhaanen-eeters

,
genoemd heeft. Zy zyn zwart,

mager, zeer vaardig ter been, en kleiner dan de anderen; in de lente voeren zeke-

re heete winden , die van het Weften koomen ,
hun een oneindig getal fprinkhaanen

(o) L’j4frique de Marmol , Tom. III. pag- 68. 69.

(J) Becueil des Voyages de la Comp. des Indes de Hollande. Tom. IV. pag. 33.

(c) Lettres édijiantes, Recueil 4c. pag. 349.

, (d) Recueil des Voyages de la Compagnie des Indes de Handt. Tom, IV. pag. 40.
(e) Lettres édijiantes, Rccudl 4e. pag. 349.
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toe; gely^^y vee noch vifch hebben, zynzy verpligt ora vandiefprinJchaanen

te leven, welken zy in groote menigte verzamelen, met zout beftrooijen, en be»

waaren, om het geheele jaar door te nuttigen. Dat ilegte voedzel brengt twee zon-

derlinge uitvverkzels voort : het eerfte is , dat zy namvelyks den ouderdom van

veertig jaaren bereiken; en het tweede, dat, wanneer zy tot die jaaren naderen,

gevleugelde infekten in hun vleefch groeijen, die hun eerft eene fterke jeukte ver-

Gorzaaken, en zo fterk voortreden, dat in weinig tyds al hun vleefch daar van

griramelt; zy beginnen met hen den buik door te eeten , vervolgens de borfl , en

knaagen hen tot op het gebeente, zodat alle die menfehen,. die niet dan gekorve-

nen eeten, op hunne beurt van gekorvenen gegeeten worden. Zo deze byzoiider*

heid waar is, zoude zy ftoöe tot menigvuldige aanmerkingen verichalTen kunnen.

Daar zyn groote zandwoeftynen in Ethiopië, en indiegroote punt lands, die zig

tot kaap Gardafu uitldrekt. Dit land, ’t welk men als her Oo/leJyk gedeelte vam

Ethiopië kan befdiouwen, is byna geheel onbewoond. Ten Zuiden is Ethiopië

beorenft aan deBedouynen of zwervende Arabieren, en eenige andere Volkeren,

die de mahometaanfehe wet volgen,, het welk insgelyks bewyft, dat de Ethiopiërs

herkomftig zyn uit Arabie, daar zyniet dan door de ftraat Babelmandel van afge-

fcheiden zyn. Het is derhalven zeer waarfchyniyk, dat de Arabieren voormaals

Ethiopië overvallen, en datzy ’er de natuurlyke inwoonersuit verdreeven hebben,

die daar op verpligt zyn geweeft naar ’t Noorden in Nubie te wyken. Die Arabie-

ren hebben zig zelfs langs de kult van Melinde uitgdlrekt, want de bewooners van

die kult zyn niet dan taanig, en zy zyn Mahoraetaanen van Godsdienll. (a) In

Zanguebar zyn zy insgelyks niet geheel zwart, demeeften Ipreekcn ArabieVeh, en

zyn gekleed in katoenen lynwaad. Voor het overige is dit land, fchoon in de ver-

zengde lugtltrcek liggende, niet uittermaaten heet, de inboorlingen hebben even-

wel zwart en gekroeft hair, gelyk de Negers, (f) Men vindt zelfs langs die ge-

heele kuil, zo wel als te Mozambique en op Madagaskar, eenige blanke menfehen

,

die, 20 als men wil, van Chineefcheafkomlt, cn die daar gewend zyn in dcotyd

als de Chineefen in alle de deelen van het Doften reisden, gelyk de Europeaanem

daar tegenwoordig reizen. Wat ’er ook van dit gevoelen, het welk my wat los voor-

koorot, wezen moge, zeker is her, dat de inboorlingen van deze Ooftelyke kult

van Afrika oorlpronkelyk zwart zyn , en dat de taankleurige of blanke lieden , wel-

ken men daar vindt van elders koomen. Maar om zig een juift denkbeeld te maa-

ken van het verfchil, dat tuflehen alle deze zwarteVolkeren plaatsheeft, is het noo-

dig dezelve wat byzonderer te onderzoeken.

Wanneer men de getuigeniffen der Reisbefchryvers by malkanderen voegt, blykt

het vooreerft, dat ’er zo "veel verfchil is in het gefligt der zwarten als iii dat der

blanken. De zwarten hebben, even als de blanken, hunne Tartaarenen hunne

CirkalTiers ;
die van Guinee zyn ten uiterften lelyk en hebben eene onverdraagdyke:

lugt; die van Soffala en van Mofambique zyn fchoon, en hebben geene kwaade:

Het is derhalven noodig de zwarten in verfcheiden geflagten te verdeden, en

men fchynt dezelve tot twee voornaame te kunnen brengeti
; die der Negers en die

der Kaffers. In de eerfte klafle bevat ik de zwarten van Nubie, van Senegal , van

Kaapverd,vau Garobie,vanSierra-]iona, vandeTandkuft, van de Goudkuil, van.

(fl') Zie Indix OninuUs, primam, fêrPaiUPP.. PiGAFETTAK. Francofmti 1598. pag-

(J>)
L'.Afrique de Marmol, pag, 107,.
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dc kufl van Jiida, van Benin, van Gabon, van Lowango, f
gola , en van Benguela tot aan Kaap Negto toe. In de tweede ftel ik de Volk«en,

die aan seene zyde van Kaap Negro zyn, tot aan de punt van Afrika, a vvaar zy

den naam van J^ottentotten krygen en ook alle de Volk^en van^^O^^^ kiut

van Afrika, gelyk die van het landfchap Natal, van Soffala, van Monomotap ,van

Mofambiek, van Melinde; de zwarten van Madagaskar en der nabuurige ^*^^den

zullen in^elyks Kaffers en geene Negers zyn. Die twee foorten van zmrte men-

fchen n:el\dten malkanderen meer in kleur dan in wezenstrekken, hun hair, Hun

vel, de reuk van hun lighaam, hunne zeden, en hunne mborft, zyn ook zeer ver-

^^^Drvï-fclnllende Volkeren, waaruit elk dezer zwarte geflagten bedaat, vervol-

gens in het byzonder onderzoekende, zullen wy daar zo veele vetfcheidenhedeii

lien, als in d^e blanke geflagten, en wy zullen daar onder alle de Schaduw J
overgangen van bruin tot zwart vinden, gelyk wy inde blanke gellaote

drorT=’Rlëi|=« dif vm gegeeven

Sen, onderzoeken. Vooreerft is het zeker, dat de inboorlingen der Kanari-

fche eilanden geene Negers zyn , naardien de Reisbefchryvers verzekeren ,
dat de ou-

L inwooners dier eilanden welgemaakt, van eene fchoone geftalte,

lioimmso-efteldheid, waren; dat de vrouwen fraai waren ,
en zeer fchoon en fyn

htSder^^^ die het Zuidelyk gedeelte van elk dezer eilanden bewoon-

den olvfkleuriger waren ,
dan die , welke in hetNoordclyk gedeelte woonden, (ö)

Durüt' berigt ons in het verhaal van zyne Reis naar Lima, dat de oude inwoon
^

van het eiland Teneriffe eene fterke natie, en van hooge

taankleurig, waren, datdemeeften eenen platten neus hadilen. (è) DieVo keren heb

£n,ï& '/iet, niets gemeens met de Negers, ten /y^iieenden

Zy, liehetvate land van Afrto, op dezelfde 'oogte de«r eJanto b=«..
zyn vry taauige Mooren, maar die, zo wel als deze eilanders, tot n ^ g

zyn insgelyks Mopren, die denMahomctaanfcheti

rndsdienï zyn toegedaan. Zy verhouden zig met lang op dezelfde plaats, zy

?werver^ de Arabiereïi ,
van plaats tot plaats, naar dat zy weiden vinden

flr hmi veT welks melk hun tot voedzel verftrekt. Zy hebben P^^^rden,

C mndS.'gSen, Cchaapen zy dreven

tiei flaaven voor een paard en twee of dne voor een

van deze Mooren, dat wy de Arabifche gom krygai,
hun

melk, daar zy zig mede voeden, zy eeten maar
ziekte

vee niet veel dan wanneer zy het gereed zien om , of van o d

te fterven. (/)

(a) Zie de Hiftorie der cerftc ontdekking der Kanarifche Eilanden, door BoNTIER en

J

eam

le VüRRrERE. Paris 1630, pag. eSi-i
,

(h) Algemecne Hiftorie der Reizen van Prevot, II. pea.

(f) Vo^age du Sr. le Mai£ie>mi M. Dancourt, Paris k595- paS- 4<S. 47-

(dj Idem. pag. 66. ^ ^
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Senegal, die hen van de Nev-
gers ailchewt, ^yzyn, gelykvvy llraks zeiden , niet dan taankleurig, zy woo-
jien aan £ Noorden van de rivier, de Negers woonen aan ’t Zuiden, 'en zyn vol- -

ftrekt zwart. De Mooren zyn zwervende^ de Negers houden een vaft verblyf
en woonen in hunne gehugten. De eerftc zj^n vry en onaÜiankelyk, de tweede
hebben koningen, die hen goeddunkelyk regeeren, en waarvan zy de flaaven zyn;
de Mooren zyn vry klein, mager, van een flegt voorkoomen, en hebben geeft en
fynheid; de Negers integendeel zyn groot, dik, welgemaakt, maar onnozel, en
zonder vernuft. Eindelyk het land door de Mooren bewoond, is niet dan zand,
zo dor, dat men ’er flegts op weinige plaatfen groente vindt, daarliet land der Ne-
gers ver is, vrugtbaar in weiden, in gierll, en in altoos groene boomen, die egter
byna geene yrugten draagen , bekwaam om te eeten.

°

Men vindt, op zommige plaatfen, ten Noorden en ten Zuiden van de rivi-r
eene foort van menfchen, welken men Poules noemt, die den overgang mlTchen
de Mooren en de Negers fchynen te raaaken

, en die wel niet anders dan mulaters
ofmyftifchen zouden kunnen zyn, uit de vermenging der beide Natiën gefproo-
ten; die Poules zyn niet geheel zwart, gelyk de Negers, maar zy zyn bruiner dan.
de Mooren, honden het midden tulTchen die beiden. Zy zyn ook befchaafder

-

dan de Negers zyn, volgen de wet van Mahometh, en ontvangen de vreemde- -

lingen vry wel. ^a)

De Kaapverdifche eilanden zyn insgelyks allen bevolkt met myftifchen voort-' -

gefprooten uit de eerfte Portugeezen, die zig daar veftigden, en uit de Negers
welken zy daar vonden. Men noemt hen koper-kleurige Negers om datzvinhun^
ne trekken inderdaad vry wel naar de Negers gelyken; zy zyn egter minder zwart!
of liever zy zyn geelagtig; voor het overige zyn zy wélgemaakc en geeftig, maar
zeer Iii^yi zy leven, om zo tefpreeken, niet dan van de jagt en de viflchery; zy
rigten hunne honden.af om te jaagen

, en om de wilde geiten teyangen; zy geeven
hunne vrouwen en dogters aaii de vreemdelingen ten beften, zo deze lien ftegts
een weinig daar voor betaalen, zy geeven ook voor fpelden, of andere dingen van
gelyke waarde, zeerfchoone papegaaijen, die zig gemaklyk tam laaten nuaken,
fchoone Ichelpen, porcelein-fchelpen genaamd , en zelfs amber de grys, enz. Cb}
De eerfte Negers derhalven, welken men vindt, zyn die den Zuidelyken oever

van de Senegal bewoonen; deze Volkeren, zo wel als die, welke alle de landen
tuflchen die rivier en. die van Gamble begreepen, bdlaan, worden Jalofes ge-
naamd; zy zyn aUen zeer zwart, wél gecvenredigd van lederaaaten, en van eene
vry voordeeligegeftalte;^de trekken van hun wezen zyn minder hard dan die der
andere Negersjdaarzyn’eronder, byzonderlyk vrouwsperfoonen, die vrygereo-elde
trekken hebben; ook hebben zy dezelfde denkbeelden als wy over de Cihoon&id
want zy willen fraaijcoogen, een kleinen mond, lippen naar’ evenredigheid en
een we'lgemaakten neus; het.is niet dan over den grond derfchildery dat zy ver-
fchillend denken : de kleur moet zeer zwart en glanzig zyn; ook hebben zy een
zeer fyn en zeer zagt vel, en daar zyn onder hen, de kleur alleen uitgezonderd

,

zulke fchoone .vrouwen als jn eepig .andec.land van de wereld; zy zyn.genieenli/k

Maiee

/

oal Mr. Dancoürt, Paris 1695. pag. 75. Zie ook L’Mri-
n\ rr

2 üm. I. pag. 34.
\p) yo'ja^es ds Roberts, pag, 307. Fo'^age de J. Struïsch Iwnigo DE.J5tERvii.i.*s , pagr 15. J-
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zeer Welgemaakt, zeer vrolyk, zeer leevendig, en zeer geneigd tot de liefde;

zy hebben zin in aUe manspcrfoonen , en byzonderlyk in de Blanken, welken zy

met ernft zoeken, zo wel om zig te voldoen, als om ’ereeniggefchenkvantekry-

gen. Haare mans Bellen zig niet tegen die neiging voor de vreemdelingen, en zy

zyn niet minyverig, dan wanneer haare vrouwen met de manlieden van haar eigen

Natie gemeenlchap hebben ; zy vegten hier over zelfs dikwils met de zabel of het

mes, terwyl zy den vreemdelingen dikwils hunne vrouwen , hunne dogters, ofhun-

ne zufters, aanbieden, en hét voor eene eer rekenen, dat men hen niet van de hand

wyft. Voor het overige hebben deze vrouwen altoos de pyp in den mond , en haat

vel heeft ook een onaangenaame lugt wanneer zy verhit zyn, fchooii de lugt van

deze Senegalfche Negers minder Berk is dan die van andere Negers; zy houden

veel van te Ipringen en te danfen op het geluid van een kalebas, van een trommel,

of een ketel , alle de beweegingen haai-er danlèn zyn zo veele geile poBuuren , en

onbetaamelyke gebaarden; zy baaden zig dikwils, enzy veilen zig de randen, om
dezelve gelyker te maaken ; de raeefle meisjes laken zig , voor dat zy trouwen

,

het vel fhyden enbordiiuren met verlcheidene figunren van dieren, bloemen, enz.

De Negerinnen draagen bykans altoos haare kleine kinderen op den rug, ter-

wyl zy werken ; zommige Reisbelchryvers tvillen ,
dat het te dezer oorzaake zy

,

dat de Negers gemeenlyk een dikken buiken platten neus hebben. De moeder, zig

met horten en fchokken neerbuigende en weder opftaande, doet het kind .met den

neus tegen haaren rug Booten , het welk , om dien Boot te vermydcn , zo veel ma-

gelyk agterwaards wykt, en den buik vooruit fleckt. {d) Zy hebben allen zwart

en gekroefl hair, gelyk gekamde wol; het is ook- door het hair en door de kleur,

datzy voornaaraelyk van andere menfehen verfcliillen, want hunne wezenstrekken

zynmiffchien zo verfchillcnde niet van, die der Europeaanen, als het Tartaarfche

gelaat van het Franfche is. De vader nu TEtiTRE zegt uitdrukkelyk, dat, zo’by-

kans alle Negers platte neuzen hebben ,
de oorzaak daarvan is, omdat de vader.s

en moeders hunne kinderen dem neus indrukken ; dat zy hun ook de lippen druk-

ken, om dezelve dikker te maaken , en dat zy, aan welken men noch de eene noch

de andere dezer bewerkingen verrigt, de wezenstrekken zo fchoon, den neus zo

verheven, en de lippen zo dun, hebben als de Europeaanen; dit moet egter met

dan van de Senegalfche Negers verflaan worden, die alle de IclloonBe en fraaiftge-

maakte Negers van de wereld zyn, en het blykt, dat, onder bykans alle andere

Negerfche Volkeren, de groote lippen , en breede platte neus, treklpnzyn door

de Natuur gegeeven , die tot model gediend hebben voor de koiiB , die onder hen

in gebruik is, om den neus plat en de lippen dik te maaken van hun, die deze vol-

maaktheid in geene genoegzaame mate bezaten.
^

.

De Negerinnen zyn zeer vrugtbaar en bevallen heel gemaklyk, en zonder eemge

hulp; de gevolgen haarer bevallingen zyn ook niet moeijclyk, en zy hebben

flé^seen dag of twee ruB hoodig om zig te herftellen ; zy zyn zeer goede voed-

flers, en zy hebben eene zeer groote tederheid voor haare kinderen; zy ^n ook
veel geeBiger en behendiger, dan de mans ; zy zoeken zelfs deugden te vexkrygea

,

(ö) Vo-^age du Sieur le Mairb fous M. Dancöwrt, Paris lógy; pag. 144. tot' IJ5. Zie ook
rHiJioire des cbo(es mémorables advenues aux Indes,^c. par Ie Pere du Jaric, Bourdeaux 1614.
Tom, lil. pag. 364. ea riiifioirs des JnUllcs pat, Ie Pére nu ïektre. Taiis 1667. pag. 492 537.

K
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gelyk als die der befcheidenheid en iiiaatigheid. De vader du Jarig zegt, dat de
jalolcne Negerinnen, om zig te gewennen van weinig te eeten en te Ipreeken des
morgens water in den mond neemen

,
en liet zelve in den mond houden gedunrende

al den tyd, dien zy methaare hiiiflelyke zaaken bezig zyn, en het niet uitlpnwen
voor dat bet uur van de eerde maaltyd gekoomen is. (a)

_

De Negers van het eiland Goeree, eh van de Kaapverdfche kuft, zyn, even als
die van de oevers van de Senegal, wélgemaakt en zeer zwart, zy maaken zo veel
werk van hunne kleur, (dewelke inderdaad van een donker glanzig elpenbeen en
zwart is) dat zy de andere Negers, die zo zwart niet zyn, verachten, gelyk de
Jslanken

, de taankleurigen verachten. Schoon zy fterk en kragtig zyn , vallen zy
egter zeer luy, zy hebben geen koren, geen wyn, geene vnigtcn, zy leven niet
dan van vilchen gierft, zy eeten maar zelden vleefch, en fchoon zy zeer weinige
gerepn ter hunner verkiezing hebben, willen zy geene groenten 4ten: zv ver-
gelyken de Europeers by de paarden, omdat zy groenten nuttigen. Voor het ove-
rige zyn zy driftige liefliebbers van denbrandewyn, daarzy zig dikwils dronken aan
drinken, zy verkoopen hunne kinderen, hunne ouders, ja zy verkoopen zoratyds
zigzelven, om brandewyn te hebben, (b) Zy loopen byna naakt, hunne klecdy
bellaat enkel in een katoenen lynwaad, ’t welk hen van den gordel tot het midden
van de dije bedekt, dat is alles, wat de hitte des lands, zeggen zy, hun vergunt
aan t lyf te draagen. (c) Oe flegte der, die zy maaken, en de armoede waarin
zy leven ,

beletten hen evenwel niet om vergenoegd en zeer vrolyk te zyn ^ zy
geloovcn dat zy het fchoon (Ie land, en het belle klimaat van de wereld, bewoonen
dat zy zelve de fchoon(le menfehen van het Heelal zyn, omdat zy dezwartftezvn’
en dat, zo hunne vrouwen geen fmaak toonden voor de Blanken

, zy daar zeer wei-
nig werk van maaken zonden, ter oorzaake van derzelver kleur.

Schoon de Negers van Siërra -liona niet geheel zo zwart zyn als die van Sene-
gal, zyn zy egter van geene roodagtige entaanige kleur, gelyk STRUYszegtifi/)
zy zyn, gelyk als die van Guinee, wat minder donker zvvartdan de eerften- het
geen dien Reiziger heeft kunnen misleiden , is, dat deze Negers van Sierra-liona
en van Guinee zig diJewils het geheele lighaam rood en met andere kleuren ver-
wen zy fchilderen den omtrek hunner oogen ook met wit, geel, rood, en maa-
ken zig tekenen en flreepen van verfchillemle kleuren op het gelaat ; zy laaten zig,
de eene en de andere, het vel doorkerven, om daar figuuren van beeflen of plan-
ten in te dnikken. De vrouwen zyn nog ongeregelder dan die van Senegal, daar
zyn ’er eene menigte, die zig openlyk ten belle geeven, en dat onteert haar op
geenerbande wyze; die Negers, mans en vrouwen, gaan altoos bloots hoofds, zy
ichccren zig, of fnyden zig het hair, dat zeer kort is, op verfcheidenerhandewy-

zenaf; zy draagen oorlieraaden
,
die drie of vier oneen weegen; die oor-pendanten

zyn tanden, fclielpen, hoornen, (lukken, hout, enz ; daar zyn ’er ook, die zig
de bovenlip , of de neusgaten , doorbooren

, om daar gelyke fieraaden in te^hangen

;

hunne kleedy beftaat in een foort van fchortekleed , uit boom baft <remaakt en
«it eenige aapenvellen , welken zy boven den fchorteldoek draagen

; zy hegten aan

G? partie 5e. de 1' Hijloire du Pere du Jartc pag. 3S5,

.
Gennes, par M. Froger, Paris 1698. pag. 15.

• (c) Lettres édifiantes. Ree. JIo. pag. 4S. 40.
^

(<i) > oyage de J. St&uys Tomé 1. pag. 22?

enz.
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die vellen eenige fchelletjes
,
gelykaan die, welke onze muilezels, en de hamels in

de kudden, draagen ^ zy flaapen op biezen matten, en zy eeten vifch of vleefch,-

als zy het bekomen kunnen , maar hun voornaamfte voedzel beftaat in ignames of

bananes. (0) Zy hebben geheel geen fmaak dan dien voor de vrouwen, en vol-

ftrekt geene begeerte , dan om niet met al te doen ; hunne huizen zyn elendige ge»

hugten, zy woonen zeer dilcwils in woefte plaatfen en in dorre landen, terwyr

het alleen aan hen zoude ftaan , om fchoone valleijen ,
aangenaame heuvels met

boomen belommerd, en groene vrugtbaare velden met rivieren doorfneeden, eii

door liefelyke beekjes befproeid, te bewoonen; maar dit alles doet hun geen ver-

maak , en zy hebben genoegzaam voor alles dezelfde oaverfchilligheid ; de wegen,

die van de eene plaats naar de andere loopen, zyn gemeenlyk tweeraaaUanger dan

noodig is \ zy poogen dezelve niet korter te maaken , en Ichoon men er hun de

middelen toe aanwyft, krygen zy nooit in ’t hoofd om den kortften weg te kiezen,

zy volgen werktuiglyk het gebaande pad, en bekreunen zig weinig over het be-

fteeden of verliezen van hunnen tyd, welken zy toch nooit gebruiken of meeten.

Schoonde Negers van Guinee van eene valle en zeer g'oede gezondheid zyn

beklimmen zy egter zelden een zekeren ouderdom ; een Neger van vyrcig jaar is

een zeer oud man in zyn land, zy fchynen op hunne veertig jaaren reeds hoog be-

jaard j het vervroegd gebruik der vrouwen is raogelyk de oorzaak van hun kort le-

ven ; de kinders leven zo ongeregeld , en worden door de ouderen zo weinig we-

derhouden, datzy zig van hunne vroeglle jeugd af overleveren aan alles wat de

Natuur hun ingeeft. (^) Niets is zo zeldzaam, als onder dit volk een meisje te vin-

den
, ’t welk zig kan herinneren , wanneer zy ecril liebbe opgehouden maagd te

zyn,

De inwooners van het eiland Saint Thomas en van het eiland Anabon, zyn Ne-

gers gelyk aan die van hetnabuurig vafte land; zy zyn daar alleenlyk in veel klei-

ner getale , omdat de Europeaanen hen verdreeven , en» geene andere behouden

hebben, dan welken zy tot flaaven wilden gebruiken; zy loopen naakt, mans en-

vrouwen, met uitzondering van een katoenen - voorlchootje. (c) Manbelslo'

zegt, dat de Europeaanen , die zig in dit eiland van Sc. Thomas , t welkilegts an-

derhalf myl van de middaglinie afligt ,
neérgezet hebben ,

hunne kleur behoi den ea

blank blyven tot in de derde generatie , en hy Ichynt aan te duiden , dat zy na diea

tyd zwart worden, maar het komt my niet voor, dat die verandering in zo- kort

,

een bellek gelbhieden kan.
_

De Negers van de knft van Juda en van Arada , zyn minder zwart dan die van»

Senegal en van Guinee, en zelfs dan die van Kongo; zy houden veel van hon-

denvleefch, en verkiezen het boven alle ander vleefch, gemeenlyk is net eertte p-
regt op hunne gaft-maaltyden een Huk gebraaden honden vleefch; de fmaak voor het

hondenvleefch is niet bvzonder aan de Negers alleen; p Wilden van Noord-Ani^e-

rika, en eenige Tartaarfche Natiën ,
hebben diezelfde liefliebbery. Men pgt ^^elts,..

dat men de honden in Tartarijen fnydt om hen vetter en malfcher te maaken. {^d)

(4) Vide Tndite Orieiualis partem Jecundam, i» gija Joannis Hugonis Linschootani

Francof. I59g. pag. ii. 12.

(6) Voyage de Bosman. Utrecht 1705. pag- 213.

(f) Foyages de Pyrard, pag. 16.

(J) Nmveaux Voyages des Isles. Paris 1722, Ton> IV. pag. ifj;.
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Volgens PiGAFETTA, en den Schryver van Drake’s reizen
, die Pigafetta in

<lit artikel woord voor woord nagelchreeven fcliynt te hebben, zyn de Negers van
Kongo zwarr, maar de eene zyn het meer dan de andere, en minder dan de Se-

iregaiiers
,
zy hebben meefl al zwart en kroefi; hair

, maar zommigen hebben het

ook ros. De mans zyn van middelbaare grootte, zommige hebben bruine oogen,

on de anderen hebben die van eene zee-groeue kleur; zy hebben zulke dikke lip-

pen niet als de andere Negers, en hunne wezenstrekken zyn vry gelyk aan die der

Europeaanen. (iz)

.Zy hebben zeer zonderlinge gebruiken in zekere Provintiën van Kongo; by
voorbeeld, wanneer iemand te Lowango fterft, plaatlèn zy het lyk op eene foort

van Amphkhcater, zes voeten hoog, dn de geftalte van een menlfch, die, met zy-
ne handen op zyne kiiien rullende, zit, zy kleeden hem op ’t bed mogelyk aan,

en vervolgens maaken zy vuur voor en agterhet lyk; iiaarmaatc het uitdroogt,

en de ftoflbn de vogten intrekken, bedekken zy het met andere ftoflien, tot dat

het geheel gedroogd zy ; waarna zy het met veel pragt ter aarde beftellen. In de
Provintie van Malumba, of het kleine kontagryk Kakongo, is het de vrouw, die den

man veradelt; wanneer de koning fterft, en niet meer dan ééne dogter nalaat, is

zy voiftrekte nieefteres van het Ryk; mits egter, dat zy de jaaren van huwbaar-

heid bereike. Zy begint met zig op weg te begeeven, om haar koningryk rond te

reizen; in alle de gehugten en dorpen, daar zy dóórtrekt, zyn alle mans op haare
aankomft, verpligc, zigop een ry te plaatfen om haar te ontvangen, en hy, die

haar beft aanftaat, wordt gekoozen om dien nagt by haar te flaapen; op haare we-
derkomft van haare reis doet zy den geenen, daar zy beft van voldaan geweeftis,

komen, en zy trouwt hem, waarna zy ophoudt eenige magt over haar volk te

hebben , dewyl al het gezag van dien tyd af aan haar man vervallen is. Ik heb de-

ze byzonderheden gehaald uit eene belchryving, welke my is medegedeeld door

den Hr. de la Brosse, die de voornaamfte zaaken heeft befchreeven, welke hy
waargenoomen heeft op eene reis, die hy in 1738, op de kuft van Angola deedt.

Hy voegt 'er een voorval by, dat niet minder zonderling is. „ Die Negers, zegt hy,

zyn ten uiterften wraakzugtig, ik zal ’er een overtuigend bewys van geeven. Zy
„ zenden alle oogenblik aan onze Comptoiren om brandevvyn te verzoeken voor

„ den koning en voor de voornaamften van de plaats. Op zekeren dag, dat men

„ weigerde hun dien te geeven, hadt men welhaaft reden om daar berouw over te

„ hebben, wanï' alle de'Franfche en Engelfche Officiers eene vifchparty gemaakt

hebbende in éen klein meir , ’t welk aan den oever der zee is , en eene tent aan den
’ oever van het meir hebbende doen opflaan , om daar hunnen vifch teeeten, wier-
” den tervvyl zy» op het einde hunner maaltyd bezig waren met zig te verlufti-

gen! door zeven-of agt-en-twintig Negers in Palanquins bezogt; zy waren de
” voornaamften van Lowango, en boden de hand, volgens ’s lands gebruik

, aan
” deEuropifche Officieren aan om hen te groeten; maar zy hadden hunne handen
” gevreeven met een. kruid dat een zeerfyn en vlug vergift is, ’t welk oogenblik-

lyk werkt, wanneer men ongelukkig iers aanraakt, of een fhuifje neemt, zonder

„ vooraf zyne handen gewaflehen te hebben. De verraaders flaagden zo wel in

„ hun

(a) India Grient. |iaw frimd
,
pag. 5. Zie ook de Reize van den Admiraal DaAKE-pag. no.
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j» hun fnood oogmerk, dat ’er aanftonds vyf Kapiteins en drie Chirurgyns ftier-

5j ven, onder welke ongelukkige flagtofFers ook rayn Kapitein was, enz”.

Wanneer de Kongofche Negers pyn in het hoofd of in eenig ander gedeelte des

lighaams voelen, inaakenzy eene ligte wonde op de plaats daar zy pyn hebben,
en zy leggen op die wonde eenefoort van kleinen hoorn meteen gaatje doorboord.

Waarmede zy, als met een pyp» het bloed uitzuigen tot dat de fmert ophoudt, (a)

De Negers van Senegal, van Gambia, van Kaap-verd , van Angola en van Kon-

go zyn van eeu fchooner zwart dan die van de kuil van Juda, van löigni, van

Arada, en der nabuurige plaatfen; zy zyn allen wel zwart, wanneer zy gezond
zyn, maar hunne kleur verandert zodra zy ziek worden, zy krygen dan eene kleur

van afgekookt roet, of zelfs eene koperkleur, (b) Men vcrkieft in onze eilanden de

Negers van Angola boven die van Kaap-vcrd, voor zo verre de lighaams -fterkce be-

treft, maar zy rieken zo kvvalyk, zodra zy heet worden, dat de lugt van de piaat-

fen, daar zy doorgetrokken zyn, daar meer dan een kwartieruurs v.rn befmet is.

Die van Kaap-verd hebben op verre na zulk eene flegte lugt niet als die van An-

gola, en zy hebben het vel fchooner en zwarter, het lighaam beter gemaakt, de

wezenstrekken minder hard, den inborft zagter, en de geftalte voordeeliger. (cj

Die van Guinee zyn ook zeer goed voor den arbeid des lands en voor ander ruw
werk; die van Senegal zyn zd llerk niet, maar zy z}'n beter gefcliikt voor den
huisdienfl: en bekwaamer om handwerken teleeren. {d) Vader Ciiarlevoix zegt,

dat de Senegallers de beftgemaakte zyn van alle Negers, dat zy zig gemaklytó
onder tugt iaaten brengen, en de meefte gefchiktheid hebben voorden huisdienfl:

;

dat de Bambaras de grootfte, maar meteen ook deguitagtigde, zyn ; dat de Ara-

das die geenen zyn , die de beteeling der landen beft verftaan, dat de Kongos de

kleinften en zeer bekwaame viflehers zyn ,
maar ligtelyk verloopen ; dat de Nagos

de menfchelykfte, de Mondongos de wreedften, de Mimes de dapperften, de gril-

ligften, en meeft onderhevig zyn om zig aan wanhoop over te geeven, en dat de

Negers in de koloniën geboren, of de Kreöolen, zo als men hen noemt, van wel-

ke Natie zy hunnen oórlprong hebben, van hunne ouders niet dan den geeft van

llaverny en de kleur overerven, maar dat zy geeftiger, redelyker, behendiger,

doch tevens luijer en losbandiger zyn dan die welke uit Afrika komen. IJy voege

’er by , dat alle de Negers van Guinee een zeer bepaalden geetl nebben
, dat er zeÜs

verfchelden onder zyn, die geheel zonder vernuft fchynen , dat men ’er vindt, die

nooit leeren boven de drie te kunnen tellen, dat zy uit zig zelven nergens aan den-

ken, dat zy geen geheugen hebben, dat het voorledene hun zo onbekend iü als

het toekomende; dat zy, die geeft hebben, vry goede aartiglieden zeggen, en het

belagchelyke vry wel vatten ; dat zy voor het overige zeer agterhoudende zyn

,

en liever zouden fterven, dan hun geheim openbaaren, dat zy gemeenlyk zeer

zagc van inborft, leerzaam, eenvoudig, ligtgeloovig, en zeer bygeloovig zyn ; dat

zy vry getrouw, vry dapper zyn, en zo men hen onder krygstu^t brengen en aan-

voeren wilde, zou men ’er goede zoUaaten van raaaken. (e)

(o) India Oriënt, pars prima per Phii- Pigafettam. pag. S^-

(b) Nouveaux yoyages aux hles de lAméri^ue , ?xtis 1722. Torne IV. pag. I3Ï,

(c) Ilijioire des Antilles du P. du Tertre, Paris 1667. pag. 49.

(d) Les Nbuveaux Vbyages aux Isles, 2'ome IV. pag. u6.

(«; P. Chaslevoix, BiJUire de Saini-Dominant 11Z9,

HL Deel, L
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Schoon de Negers weinig vernuft hcbbefr, belet dit egter niet, dat zv zeer aan-

doemyk zyn en veel gevoel hebben. Zy zyn vrolyk of droefgeeftig naarftig o£
Iny, vrienden of vyanden , volgens de wyze,. waarop men hen behandelt • indien
men hen wél voedt en niet. mishandelt, zyn zy vergenoegd, vrolyk, gereed om
alles te doen, en de vemoeging hunner ziel is op hun gelaat te leezen; maar wan-
neer men hen kwalyk behandelt, neemen zy het verdriet zeer ter harte, enzyfter-
ven zoratyds van droefgeeftigheid. Zy zyn derhalven zeer gevoelig voor weldaa-
den en beledigingen, en zy draagen.denzulken, die hen mishandeld hebben, een
doodeiyken haat toe

j wanneer zy integendeeleen hart opvatten voor eenen raeefter,
is er niets dat zy niet in ftaat zyn te doen, om hemhunnen yver en geneo-enheid te
toonen. Zy zyn uitteraart medelydende , en zelfs teder, voor hunne^kinderen
voor hunne vrienden

, voor hunne landgenooten. («) Zy deelen gaarne het wei^
nige dat zy hebben, met hun, welken zy in nood zied, zonder hen zelfs an*
ders dan door hunne behoefte te kennen. Zy hebben dus, gelyk men ziet, een
zeer goed hart, het begmzel van alle deugden. Ik kan hunne hillorie niet befchrv-
ven, zonder tederhartig te worden over hunnen ftaat ; zyn zy niet ongelukkig ge-
noeg van in flaverny te leven, van altoos verpUgt te zyn om te werken, zonder ooit
iets te kunnen verkrj^en ! moet men hen daar te boven nog plaagen , flaan , en als
dieren behandelen ? menfchelylcheid verzet zig.tegen die haatelyke behandelin-
gen, welke de vrekheid Ml gebruik heeft gebragt, en welke zymogelyk dagelvks
vernieuwen zoude, byaldien onze wetten de wreedheid der meefters nietbetfuSd
en paaien gefteld hadden aan de elende der flaaven. Men dwingt hen tot den ar-
beid, men onthoudt hen het voedzel, zelfs hetgeringfte. Zy kunnen den hon-
ger, zegt men, gemaklyk verdraagen; zy hebben; om drie dagen te leven
ftegts zo veele fpys noodig, als een Europeer in ééne raaaltyd gebuikt,- en hoéweinig zy eeten enllaapen, zy zyn altoos even hard, eveJ goed voor den ai-
beid. (b) Hoe kunnen menfehen, die nog eenig gevoel van menfchelvkheid
hebben, deze grondregels aanneemen, en daar een vooroordeel van maaken,'en
door deze redenen de buitenfpoongheden, welke de gouddorft hen doetbegLn,.
poogen te wettigen! Maar Iaat ons die ongevoelige menlchen daar laaten,.en tot ons
onderwerp weder-keeren.

dekuften en het binnen -gedeelte van Afrika,,

Sn nmrSnt
Voltes, bewoonen,. het welkeene uitgeftrektheid

van omtrent vierhonderd mylen maakt. JMen weet alleenlyk dat die menfehen veel
minder zwart zyn dan de andere Negers, en zy gelyken vry wat naar de Hotteiv
totten, daar zy aan den zuidkant buuren van zyn. Die Hottentotten integendeel
zyn wel bekend, en bykans alle Reisbelchryvers hebben ’er van gefprooken ; het
zyn geene Negers maar Kaffers, die maar taankleurig zouden zyn, zo zy zig het
vel met zwart maakten, met ver en verwen. De Hr. Kolbe, die zulk eene nauw-
keurige befdiryving van deze Volkeren heeft gegeeven, befchouwt hen egter alsNog® ta, verzekert dat zy allen kort, zwartf |eftifterk en wolUgfSirSen

de Neprs, (c) en dat hy nooit een enkelen Hottentot met lang hair gezien^
eelt, du alleen is, dunkt ray, met genoeg om hen als waare Negms te befchou-

C4 6 c ryving yaii de Kaap de Goede Hoop. door Kolos. X. Ded. pag. ^44.
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wen; voor eerft verfchilleii zy ’er in de kleur volftrcktelyk van; de Hr. Kolbb
zegt, dat zy olyfkleurig en nooit zwart zyn, welke moeite zy ook doen om het

te worden. Vervolgens komt het ray vry moeijelyk voor om iets van hun hair

te bepaalen, dewyl zy het nooit kammen oi waflchen, terwyl zy het dagelyks be-

fmeeren met eene groote menigte vet en roet onder malkanderen gemengd, waar-

door zo veel drek en vuiligheid in het zelve vergadert, dat hun hoofd eindelyk naar

een zwarte fchapenvagt met flyk befmeerd gclykt, (0) Daarenboven is hunne in»

borft verichillende van die der Negers; deze beminnen de zinlykheid ,
blyven op

eene plaats, en gewennen zig ligtelyk tot het jok der flaverny, de Hottentotten

daarentegen zyn afgryslyk morfig, zyn zwervende , onafhankelyk, en zeernaary-

verig op hunne vryheid; die verlchillen zyn ,
gelykraen ziet, meer dan genoeg,

om hen te befchouwen als een verfchillend Volk van de Negers, welken wy be-

fchreeven hebben.

Gama, die de eerlle de Kaap de Goede-hoop omvoer, cn den EuropHche Na-

tiën den wegnaar de Indiën baande, kwam op den 4 november 1497. in debaey

van Sint Helena; hy vondt dat de inwooners zeer zwart waren, eene kleine ge-

llalte en zeer kwaad voorkomen hadden, Qh') maar hy zegt nier, dat zy nacuur-

lyk zwart waren, gelyk de Negers; en zy zyn hem ongetwylTeld niet zwart voor-

gekomen, dan door het vet en roet, daar zy zig mede befmeeren, om zig zoda-

nig te maaken. Die Schryver voegt ’er by dat de buiging van hunne ftem naar

zugtengelykt, dar zy met beeftenvellen gekleed waren, dat hunne wapenen dok-

ken waren in het vuur gehard , en aan de punt met den hoorn van eenig dier be-

flagen. (c) Die Volkeren hadden derhalven geene der konden, die by de Negers

in gebruik zyn.

De Hollandfche Reisbeïchryvers zeggen, dat de Wilden, die ten Noorden van
de Kaap woonen, kleiner menfehen zyn dan de Europeërs, dat zy eene ros-bruine-

kleur hebben , de eenen meer, de anderen minder ros, dat- zy zeer lelyk zyn, en

zig zwart poogen te maaken door de kleur, die zy op hun lighaara en op jiun we-

zen leggen; dat hun hair gelyk is aan dat van eenen gehangenen, dieeenign tyd

aan de galg gewaaid heeft, (d) Zy zeggen op eene andere plaats > dat de Hotten-

ftotten gelyk zyn aan deinyftifchen , dat zy een mismaakt gelaat hebben, dat zy van

eene middelbaare gefhlte zyn, mager en zeer vaardig in ’t loopen ; dat hunne taal

zonderlingen vreemd is, dat zy klokken gelyk de kalkoenen. (<;) Vader Ta-

-cHARDzegt, dat, fchoon zy gemeenlyk zulk katoenagtig hair hebben als dat der

Negers is^ daar egter ook verfcheidenen onder hen gevonden worden ,
die het zel-

ve langer hebben , en die het over hunne fchouders laaten vlotten ; hy voegt er zelfs

by, dat men onder hen zulke volkomen blanken vindt als de Europcaanen, maar

dat zy zig zwart maaken met vet, en met poeder van een zekeren lieen ,
daar zy

zig het wezen en het geheele lighaara mede befmeeren; dat hunne vrouwen natuur-

lyk zeer blank zyn, maar dat zy, om aan haare mannen te behaagen, zig eveneens

als deze zwart maaken. (ƒ) Ovingxon zegt, dat de Hottentotten taankleuriger

(fl) Befchryving van de Kaap door Kolbe. Idem L Deel pag, 441-

Algemeens Verzameling van Reizen I. Deel.

(f) Idm, ibid.
, rr i »

fd) Recueil des Voyages de la Compagnie ds Hellande,^ig. 2i5.

-(0 Voyage de Spitsberg pag. 443. „ .

C/') L,e premier l’byage du Fere Tachard, Paris 1680. pag. lOj.

L 2
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zyn dan de andere Indiaanen, dat ’er geen Volk is, ’t welk zo veel naar de Negers
gelykt in kleur en trekken; dat zy evenwel zo zwart niet zyn, dat hun hair zo ge-
kroeft , of hunne neus zo plat, niet is,

“

Uit alle deze getuigeniflen is het gemaklyk op te raaaken, dat de Hottentotten
geene waare Negers zyn, maar menfchen, die in het ras der zwarten naar het blan-
ke beginnen over te gaan

,
gelyk de Mooren in het blanke geflagt den overgang tot

het zwarte beginnen. Die Hottentotten zyn voor het overige een zeer zonderlino-
flag van Wilden; de vrouwen vooral, die veel kleiner zyn dan de mans, hebben
eene foort van uitwas, of hard en breed vel, dat haar over het fchaanibeen groeit
en dat, in de gedaante van een voorfchootje , tot aan de dijen nederdaalt. (^jThe-
VENOT zegt het zelfde van de Egyptifche vrouwen

, maar lay voegt ’er by^ dat zv
dat vel niet laaten groeijen , en dat zy het met gloeijende yzers affchroeijen Wat
’er van zyn moge; alle de oorfpronkdyke vrouwen van de Kaap zyn aan deze
monfteragdge mismaaktheid onderhevig, dewelke zy ontdekken voor hun die
nieuwsgierig of onverfaagd genoeg zyn om dezelve te zien of te voelen. De mans
van hunnen kant zyn halve gefnedenen, maar het is waar, dat zy zodanig niet ge-
boren worden, en dat men hun gemeenlyk op den ouderdom van agt jaar, en dik-
wils laater, een der zaadballen ontneemt; de Hr. Kolbe zegt die bewerking te
hebben zien doen aan een jongman van agttien jaaren ; de omftandigheden van die
plegtigheid zyn zo zonderling , dat ik my niet kan wcderhouden dezelve Mer vol-
gens het berigt van den gcmclden ooggetuige by te brengen.

Na den jongman wél bevreeven en befmeerd te hebben met het vet van een fchaan
’t welk men tot dat oogmerk doodt, legt men hem op zyn rug ter aarde men hindr
hem handen en voeten, en dne of vier zyner vrienden houden hem vaft- danmanW
de Prielter, want het is eene Godsdienftige plegtigheid, meteen fcherp mes ee-
ne infnyding, en neemt den linker bal weg, en legt een klompje vet van dezelfde
grootte, het welk met eenigegeneeskragtige kruiden bereid is, in de plaats* hv
naeit vervolgens de wonde toe met het been van eenen kleinen vogel, ’t welk hem
voor naald dient, en met een draad van fchapen zenuwen. Na tSic die bewerkino-
volbrngt is, maakt men den lydcr los, maar de Priefter verlaat hem nog niet; hv
befmeert hem eerfl: met het heetgemaakte vet van het gedoode fchaap, of liever hy
begiet ’er hem het geheele lighaam mede, in zulk een overvloed, dat wanneer het
ftolt, het eene foort van korft maakt, hy vryft hem terzelfder tyd zo ruwelvk
dat de jongman, die reeds niet dan al te veel geleeden heeft, met groote druooels
zweet en dampt gelyk een kapoen die men braadt, vervolgens maakt de Operateur
met zyne nagels vooren m deze korft van fineer, van het een einde des lighaams tot
het ander, en pift daar op zo rykelyk als hy kan , daar op begint hy hem op nieuws
te vryven , waar na hy de vooren met pis gevuld met vet overdekt. Daarop ver-
laat een yder den patiënt; deze alleen overgebleeven , meer dood dan leevendier
is verpligt zig, zo goed hy kan, naar eene kleine hut te fleepen, welke men voor-
dagcelyk voor hem gemaakt heeft digt by de plaats daar de bewerking is <^efchied

*

hy komt daar om , of hy herftelr, zonder dat men hem eenigen onderftand^toefchik-
ke, en zonder dat hy eenig ander voedzel of eemge verkwikking kryge dan het
vet, daar zjm geheele lighaam mede bedekt is, en dathy kan allikken, zo hy luft

(a) Fiiyage de Jean Ovincton. Paris 1725. pag 104,
Kolös. BelthryïiDg van de Raap.
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heeft. Na verloop van twee dagen is hy geraeenlyk herfteld , dan kan hy uitgaan

cn zig vertoonen, en om te doen zien dat hy inderdaad volkomen geneezen is,

ftelt hy het op een loopen, en loopt met de fn'elheid van een hert. (0)
Alle de Hottentotten hebben een zeer platten en zeer breeden neus, dezelve zou-

de evenwel zodanig nier zyn, zo de moeders het zig niet tot een pligt rekenden,

den neus haarer kinderen, kort na derzelver geboorte, intedrukken; zy befchouwen

een vooruitfteekenden neus als eene mismaaktheid. Zy hebben ook zeer dikke lip-

pen, inzonderheid de bovenfte ,
zeer blanke landen , dikke vvinkbrauwen , een groot

hoofd, een mager lighaam ,
dunne ledematen ; zy leven niet veel langer dan veer-

tig jaaren. De morligheid, daar zy vermaak in hebben, en daar zy'in Hinken en

vergaan, gevoegd by het aangeftooken en bedorven vleefch, daar zy hun voor-

naamlle voedzel van maakcn, zyn buiten tvvyffel de oorzaaken, die raeeft toe-

brengen tot de korte duurzaamheid huns levens.

Ik zoude my breeder kunnen uitbreiden in de belchryving van dit aflchuwelrk

Volk , maar gelyk bykans alle Reizigers daar in ’t breede van gefprooken hebben

,

zal ik my vergenoegen met den leezer dervvaards te wyzen. (è) Eene byzonder-

heid, door Tavernieu. verhaald, moet ik evenwel niet ftilzwygende voorbygaan ;

te weeten , dat de Hollanders een jong Hottentotfeh meisje kort na haare geboorte

genoomen en onder hen opgevoed hebben
,

’t welk zo blank wierdt als eene Euro-

peaane, en hy vermoedt , dat al dat volk vry blank zoude zyn, zo zy het gebruik

niet hadden van zig geduurig met zwarte fraeerfels te bekladden.

Langs de kuil van Afrika, boven de Kaap de Goede-hoop, opklimmende, vindt men
het land Natal; de inwooners zyn reeds verlchillende van de Hottentotten; zy

zyn veel minder morfig en minder lelyk ; zy zyn ook natuiirlyk zwarter , zy heb-

ben een eirond aangezigt
, wel geëvenredigden neus, blanke tanden , bevallige hou-

ding, het hair natuurlyk gefrifeerd , maar zy hebben ook een weiuigje fraaaks in

de vette fmeerfels , want zy draagen mutfen van runder fmeer gemaakt
,

en die

mutfen zyn agt of tien duim hoog , zy befteeden veel tyds om dezelve te vervaar-

digen , want de talk moet ten dien einde wel gezuiverd zyn ,
zy leggen dezelve niet

dan by kleine gedeeltens op en om hun hoofd ,
en vermengen alles zo wel met het haic

dat het nooit weder los gaar. (d) De Hr. Kolde beweert dat zy een platten neus hebben,

zelfs van hunne geboorte en zonder dat dezelve ingedrukt worde , en dat zy biet

in ook van de Hottentotten verfchillen, dat zy niet ftameren, dat zy met hunne

tong niet tegen hun verhemelte flaan, gelyk die laatften, dat zy huizen hebben

,

dat zy de aarde beteelen, en daar een foort van Mays of Turkfche tarwe in zaai-

jen, daar zy bier van maaken ,
een drank den Hottentotten onbekend, (tf)

Na het land van Natal vindt men dat van Sofala en van Monomotapa. Volgens

PiGAFETTA is het volk van Sofala zwarter, maar langer en dikker dan de andere

Kaffers; het is in den oratrek van dit koningryk van Sofala, dat die Schryyer de

Amazoonen plaatft; (ƒ) maar niets is onzekerer, dan het geen men van die oor-

(o'i Kolbe Befchryving van de Kaap, enz.

(ft) Reami des Foyagss de la Compagnie Hollandoife, Jean Ovinston. De la LouBéRs. P.
Tachard premier Voyage, psg. 9S- Inkigo de Biervillas le. part. pag. 34. Tavernier.

(c) Voyages de Taverni'r & Franjois Leguat. Tomé II. pag. 154. Tomé II. enz.

(d) Dampier Tomé II. pag. 393.

(e) Kolbe Belchryving van de Kaap, enz',

(ƒ) Indi^ Orientalis
,
pars prima >

pag. 54.
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logende vrouwen verteld heeft. Die van Monoraotapa zyn, volgens berigt der Hoi-
landfche Keisbelchryveren , vry groot, welgemaakt van geftalte, zwart en van
eene goede gezondheid; de jonge meisjes loopen naakt, en draagen flegcs een ftuk
katoenen doek, maar zodra zy getrouwd zyn trekken zy kleederen aan. («) Dit
Volk, fchoon vry zwart, is verfchillende van de Negers, zy hebben zulke harde
oflelyke wezenstrekken niet, hun hglmm heeft geen kwaaden reuk, en zy kun-
nen de flaverny ,

of den arbeid
, niet verdraagen

; de vader Charlevoix zegt , dat
men van deze zwarten van Monomotapa en van Madagaskar in Amerika gezien
heeft, dat zy nooit hebben kunnen dienen, en dat zy (^ar zelfs inkorten tyd oni-
komen. '

Die Volkeren van Madagaskar en van Mofimbique zyn zwart, de eenen meer
en de anderen minder; die van Madagaskar hebben het hair van den kruin des hoofds
minder gekroeft dan die van Mofambique; noch de eene noch de andere zyn waare
Negers, en fchoon die van de kuft den Portugeezen zeer onderworpen mogen we-
zen, zynegter die vanher binnen -gedeelte des lands zeer wild en naaryvericr op
hunne vryheid ; zy loopen allen, mans en vrouwen, volftrekt naakt, zy voeden zig
metolyfants-vieeich, en dryven handel in het yvoor. (c) Daar zyn menlchen van
verfchillende foorten op Madagaskar, inzonderheid zwarten en blanken

,
die , fchoon

zeer taanig, egter van een ander geflagt fchynen te zyn. De eerflen hebben zwart
en gekroeft hair, de anderen ‘hebben het minder zwart, minder gefrifèerd en lan-
ger. Het gemeen gevoelen der Reisbefchryveren is, dat de blanken van’chinee-
iche afkomfl: zyn , maar daar is, gelyk FuANgoïs Caüche zeer wel aanmerkt veel
meer waarfchynlykheid, dat zy een Europeaanfchen oorfprong hebben* want hv
verzekert, dat van allen, welken hy gezien heeft, niet één den neus en het aanire^
zigt plat hebbe gelyk de Chineefen. Hyzegt ook, dat die blanken meer blank
zyn dan de Kaftiliaanen , dat zy lang hair lie bben

,
en, ten opzigte der zwarten niet

platneuzig zyn gelyk die van het vafte land, en vry dunne lippen hebben Daar
is eene groote menigte olyfkleurige of taankleurige menfchen op dit eiland ; zv ko-
men waarlchynlyk van de vermenging van zvvaitenen blanken; de Reisbefchryver,
welken ik ftraks heb aangehaald, zegt, dat die van de baey van St. Auguftyn taa-
nig zyn , dat zy geen baard hebben, dat hun hair lang en fluik is, dat zy van ee-
ne hooge geftalte en evenredig van ledemaaten zyn, en eindelyk dat zy allen be-
fncedcn zyn, fchoon het zeer waar&hynlyk is, dat zy nooit van den Godsdienfl: van
JVIahoinct hebben hooren(preel«n

, dewylzy noch Tem pels, nocliMoskeën, noch
<ïodsdicnft, hebben, {d) De Franfchen zyn de eerften geweeft, die aan dit eiland
te lande gertapt en daar eene veftiging gemaakt hebben, die evenwel niet onder-
fteund is geworden, (e) Toen zy daar aan kwamen vonden zy ’er de blanke men-
fchen, daar vvy ftraks van fpraken, en zy merkten op, dat de zwarten, welken
men als de inboorlingen des lands moet befchouwen

,
eerbied voor die blanken had-

(«) Recml des Foyages ^c. Tomé II. pag. Reis van Düss li. Deel pac. oo. Iea»
Monquet, pag. 26(3.

(i) Hijloire de Saint-Domingue, pag. 499,
(c) Recuoil des Foyages Tomé III. pag. 623.
Foyage de Moc(2uet, pag. 265. en Linschote, pag. 20.
(d) ^yage de I-ean^ois Cauche , Paris 1671. pag. 45.
(fj Foyage de Flacoua, Paris 1661.



VAN D E N M E N S C H. 87

(a) Dit eiland van Madagaskar is zeer fterk bevolkt, en heeft overvloed
Van weiden en vee, de mans en vrouwen beiden zyn ’er in de uicerfte ongeregeld-
heden gedompeld, en zy, die zig openbaar overgeeven, worden deswegen "niet

gefchandvlekt; zy houden allen veel van danfen, van zingen, en van zig te ver-

maaken, en Ithoon zy zeer luy zyn, hebben zy egter veel kennis van de vverktui-

g'elyke kcMiften. Zy hebben landlieden
, fmits, timmerlieden, pottenbakkers, en

zelfs goudlmitsf zy hebben evenwel geen gemalc in hunne huizen, geene huisge-

raaden, zy Üaapen op matten, zy eeteri het vleelch byna rauw, en verfliuden zelfs
het vel van hunne runderen, na het hair daar een weinig afgebrand te hebben. Zy
eeten ook het wafch met den honig j de gemeene man gaat byna naakt, de rykfte
hebben onderbroeken

, of katoenen-of zyden-rokken. (b)
De Volkeren „die het binnenfte gedeelte van Afrika bewoonen, zyn ons niet

genoeg bekend, om dezelve te kunnen belchryven; die, welken de Arabieren Zin-
gues noemen, zyn byna wilde zwarten. Marmol zegt, dat zy verbaazend voort-

teelen , en dat zy alle de nabuurige landen overlliroomeii zouden , zo de hecte win-
den van tyd tot tyd niet eene groote Iterfce onder hen veroorzaakten.

Het blykt uit alles, wat wy hebben bygebragt, dat de eigenlyk gezegde NeP'ers
verfchillen van de Kaiï’ers, dewelke zwarten zyn van eene andere foort; maar,
het geen deze befchryvingen nog klaarer aanwyzen, is, dat de kleur voornaaralyk
afliangt van het klimaat, en dat de wezenstrekken veel afhangen van de gebruiken,,
welke onder die verfchillende Volkeren plaats hebben van zig den neus in te druk-
ken, de oogleden op te haaien, de ooren te verlangen, de lippen te verdikken, het
gelaat platter te maaken, enz. Niets toont beter, hoe veel invloed het klimaat heeft
op de kleur, dan dat men onder dezelfde paralel, op meer dan duizend mylen af-
^nds, Volkereii vindt zo gelyk als die van Senegal en van Nubie, en te zien, dat de
Hottentotten , die niet dan van zwarte Natiën hunnen oorfprong kunnen hebben

,

egter de blankftezyn van alle die Volkeren van Afrika, omdat zy inderdaad in het
koudlte klimaat van dit gedeelte der Wereld woonen. En zo men zig verwondert,
dat men op de oevers van de Senegal aan dén eenen kant eene taankleurige, en aan
den anderen eene geheel zwarte, IMatie vindt, kan men zig dat geen herinneren

, het
welk wy wegens de uitwerkzelen van het voedzei reeds van verre te kennen gegee-
ven hebben ; dit moet zyn invloed hebben op de kleur ZO wel als op andere eiwen-
fchappen des lighaams, en zo men ’er een voorbeeld van begeert, kanmen’er^en
geeven van de dieren ontleend, 't welk ieder een in ftaat is te onderzoeken en te be-

waarheden. De haazen der vlakten en waterige plaatlèn hebben blanker vleelch

dan die der bergen en drooge gronden, en in dezelfde ftreken zyn die, welke in de
weiden leven

,
geheel verlchillende van die, wélke zig op de heuvelen verhouden ; de

kleur van het vleelch komt van die des bloeds en der andere vogten des lighaams

,

op welker hoedanigheid het lighaam noodwendig invloed moet hebben.
De oorljirong der Zwarten is van alle tyden een gewigtig vraagdiikgeweeft; de

Ouden, die nauwelyks anderen dan die van Nubie kenden, belchouwden hen als
de laatfte Ichadiiwing der taankleurige Volkeren maakende, en zy verwarden hen
met deEthiopiërs en de andere Natiën van dit gedeelte van Afrika, die, fchoon

(a) Relatim d’m Foyagefait aux Indes, par M. Delow, Aintt. KJ99.
Cfi) Foyageé Flacour, pag.s. Foyage di Struis, Tm I. pag.sa. pag-SS-
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ten uiterflen bruin, meer hebben van het blanke dan van het zwarte geflagt. Zy
dagten derhalven , dat der menfehen verfchillende kleur niet anders kwam dan van

het verfchil des klimaats , en dat het geen de zwartheid dier menlchen voortbragt

,

was de al te groote hitte der Zon ,
waar aan zy geduurig zyn blootgefteld ; dit ge*

voelen, het geen zeer waarfchynlyk is, heeft groote tegenlpraak ondergaan toen

men ontdekte, dat boven Nubie, in een nog Ziiidelyker klimaat, en onder de li-

nie zelve, gelyk te Melinde en op Mombaza, de meefte menfehen niet 'zwart zyn

gelyk de Nubiërs, maar alleen zeer taankleurig, en toen men hadt waargenoomen,

dat de zwarten, uit hun brandend klimaat in gemaatigde geweflen overgebragt,

niets van hunne kleur vcrlooren , en dezelve eveneens aan hunne afilammelingen

medegedeeld hebben ; maar zo men aan den eenen kant op de verhuizing der ver-

fchillende Volkeren acht geeft, en aan den anderen kant den tyd in aanmerking

neemt, die raillchien noodig is om een geflagt zwart of blank te maaken, zal men

zien ,
dat alles zig met het gevoelen der Ouden wél laat overeenbrengen ; want de

natuurlyke inwooners van dit gedeelte van Afrika zyn de Nubiërs
,
die zwart, en

oorfpronkelyk zwart zyn, en die altoos zwart blyven, zo lang zy het zelfde kli-

maat bewoonen ,
en zig met de blanken niet vermengen. De Ethiopiers daaren-

tegen, de Abyffiuiers, en zelfs die van Melinde, die hunnen oorfprong van de

blanken hebben, naardien zy denzelfdeu Godsdienft, en dezelfde gebruiken, aan-

kleeven als de Arabieren, en hen in kleur gelyken, zyn inderdaad nog taaniger dan

de zuidelyke Arabieren; maar dit zelfs bewyll, dat, in een zelfde geflagt van men-

fehen het meer of min zwart van de meer of minder groote hitte des klimaats af-

haiwt; daar zyn miflehien verlcheiden eeuwen, en eene opvolging van verichei-

den^geüagten ,
noodig, -eer een blank geflagt by ichadiiwingen de bruine kleur aan-

neerae, cn geheel en al zwart worde. Maar het is waarfchynlyk, dat, een blank

Volk, van het Noorden naar den Evenaar overgebragt, met. ter tyd bruin en

zelfs geheel zwart zou kunnen worden, inzonderheid zo dat zelfde Volk van zeden

veranderde, en geen ander voedzel gebruikte dan de voortbrengzels van het heete

land, waar in het overgebragt ware. •

De tegenwerping, welke men tegen dit gevoelen zou kunnen inbrengen, cn die men

van het verfchil der wezenstrekken zou willen ontleenen, komt my niet zeer fterk voor;

want men kan antwoorden , dat’er minder verfchil is tuflehen de wezenstrekken van een

Netoer, v/ien men in zyne jeugd niet mismaakt zoude hebben, en de trekken van

eeu^Europeaan ,
dan tuflehen die van een Tartaar of van een Chinees met die van

ecu Cirkaffier of van een Griek; en wat het hair betreft, de natuur daar van hangt

zo fterk af van die der huid, dat men het zelve niet dan op den voet van eene zeer

toevallige verfcheidenheid moet bclchouwen, naardien men in het zelfde land, eu

in dezelfde flad, menfehen vindt, die, fchoon blank, egter niet nalaaten zeer

vcrfchillend hair van malkandercn te hebben
, in zo verre, dat men zelfs in Frankryk

menlchen vindt, die zulk kort en kroezig hair hebben ais de Negers, en dat men

ziet dat het klimaat, dat de koude en de warmte, zo veel invloed hebben op de kleur

van het hair der menlchen en het vel der dieren, dat men geeae lieden met zwart

hair in de Noqrdfche koningryken vindt, en dat de eekhoorntjes, de haazen, de

wezeltjes, en verfcheiden andere dieren, daar blank of byna blank zyn , terwyl zy

in minder koude landen bruin of grauw zyn ; dit verlcliil , ’t welk voortgebragt

wordt door den invloed der koude of der hitte, is zelfs zo duidelyk, dar in de

mees-
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meefte Noordfche landen, gelyk in Zweeden, zekere dieren, dehaazen by voor-

beeld, geheel grauw zynin den zomer, en geheel wit in den winter.

Maar daar is eene andere, veel fterkere, reden tegen dit gevoelen, en dewelke

in den eerften opflag onoploflèlyk {chynt, te weeten, dat men een geheel vad

land, eene Nieuwe wereld, ontdekt heeft j waar vandemeeft bewowide ftreekenia

de verzengde lugtftreek liggen, cn alwaar evenwel niet één zwart menfeh gevon-

den wordt, terwyl alle de inwooners van dit gedeelte der aarde meer of min rood ,

of meer of min taanig of koperkleurig zyu , want men zoude in de Antillifche ei-

landen, in Mexiko, in hetkoningryk van Santa-Fe, inGuiane, in heiland der

Amazoonen, en in Peru, Negers, of tenminften zwarte Volkeren , hebben moe-

ten vinden, naardien deze landen van Amerika op dezelfde breedte liggen als Sene-

gal, Guinee, en het land van Angola in Afrika. Men zoude in Braziliën, in Pa-

raguay, in Chili, raenfchen hebben moeten vinden gelyk aan de Kaffers, aan de

Hottentotten , zo het klimaat ofde afftand van de Pool dé oorzaak was van de kleur der

menlchen. Maar voor dat ik, het geen ik over dit onderwerp te zeggen lieb,voordraagc,

acht ikhet noodig alle de verlchillende Volkeren van Amerika te befchouwen, ge-

iyk wy die der andere Wereld-deelen befchouwd hebben , waar na wy meer in uaac

zullen zyn om juifte vergelykingen te maaken, en ’er algemeene befliiiten uit te

trekken.

Met het Noorden beginnende vindt men
,
gelyk wy gezegd hebben ,

in de Noor*

delykfte deelen van Amerika eene foort van Lappen
,
gelyk aan die van Europa

,

of aan de Samojeeden van Afia^ en fchoon zy, in vergelyking van dezen, weinig

talryk zyn, belet dit egter niet, dat zy over eene groote uitgeftrektheid gronds

verlpreid zyn; zy, die de landen van de ftraat Davis bewoonen, zyn klein, olyf-

kleurig, zy hebben korte en dikke beenen , zy zynbekwaame viffehers, zy eeten

hunne vifch en hun vJeelch rauw ,
hunne drank is zuiver water , of bloed van zeehon-

den, zy zyn zeer fterk en leven heel lang. (b) Zie daar, gelyk men ziet, dc fi-

guur, de kleur
, en de zeden der Laplandcren, en het geen zig hier zonderling in

vertoont, is, dat, even gelyk men in Europa de Finnen, die fchoon, blank, vry

groot en vry welgemaakt zyn, by de Laplanders vindt, men insgelyks by die Lap-

landers in Amerika eene andere foort van menfclien vindt, die gxoot, wél gemaakt,

en vry blank zyn met zeer regelmaatige wezenstrekken, (c) Ue Wilden van de

Hudfonsbaey en van het land van Labrador fchynen niet van het zelfde geflagc te

^n als de eerften, fchoon zy lelyk, klein, mismaakt, zyn, zy hebben het aan-

gezigt geheel met hair bedekt gelyk de Wilden van het land Yecco ten Noorden

van Japan; zy woonen des zomers onder tenten, gemaakt van de vellen van den

orignal, ofvandecaribou. (<5?; Des winters leven zy onderden grond gelyk deLap-

pen , en de Samojeeden ,
en flaapen , even als dezen , allen by malkander zonder on*

derfcheid; zy leven ook zeer lang, fchoon zy niet dan rauw vleefch of rauwe vifcli

eeten. (e) De Terre-neuffehe Wilden gelyken vry wel naar die van de ftraat-

Davis, zy zyn klein van geftalte, zy hebben weinig of geen baard, hun wezen

(rt) Lept! apud nos cejiatg cineteus, hienefemper albus. Linnsi Fauna fuecica, pag. 8,

(b) Hijloire Naturelle des Isles. Rotterd. löjS. pag- iSp*

(0 Idem, pag. i89-

(dj Dit zyn de naamen, welken men in Amerika aan den Eland eil aan het Rendier geeft.

(e) Lade in de Algei«e§0e Verzaafneling der Reizen, II. Deel.

lU. Deel. M
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ïs breed en plat , hunne oogen groot ^ en Jty zyn in ’t algemeen vry plat-neuzig-;

De Reiziger, die er deze befchryving van geeft, zegt, datzy redêlyk wél gely-
Icen naar de Wilden van het Noordelyke vafte land, euvan den omtrek Amn Gmen.
land. («)

Beneden deze Wilden, die in de Noordelykfte deden van Amerika verfpreid zyn^
vindt men andere Wilden, die talryker en geheel verfchillende zyn van de eerden.
Deze Wilden zyn die van Kanada, en vandiegeheele diepte der landen tot aan de
Afliniboils; zy zyn allen zeergroot, fterk, envry wélgemaakt; herhairen de oogea
van allen zyn zwart, de tanden zeer wit, het vel taanig, zy hebben weinig ofgeen
hair aan eenig gedeelte des lighaams , zy zyn hard en onvermoeid in het gaan zeer
vaardig in 't loopen , zy kunnen zo gemaklyk den, honger als de grootfte overlaa-
ding van voedzel verdraagen ; zyzynftout, moedig, fier, deftig, enbezadi<rdr
eindelyk zygelyken zo fterk naarde Ooftelyke Tartaaren in de kleur van het vel!
in het hair, en in de oogen,gelyk ook in inborft en zeden, dat men benzonde geloo-
ven uit deze Natie gelprooten te zyn, zo men hen niet befchouwde als van mal-
kanderen afgefcheiden dooreene grooteZee; zy woonen ook op dezelfde breedte,

het welk insgelyks bewyft, hoe veel invloed het klimaat heeft op de kleur, en zelfs

op de figuur, der menfcheH;in één woord, men vindt in de Nieuwe wereld, zo
wel als in de Oude , vooreerft menfehen in het Noorden , gelyk aan de Laplanders en
ook blanke menfehen en met blond hair, gelyk aan de Noordfche Volkeren van Eu-
ropa ,

vervolgens ruige menfehen ,
gelyk aan de Wilden van Yecco, en eindelyk de

Wilden van Kanada, en van het geheele binnen-land tot aan de Golf van Mexiko
die in zo veele opzigten naar de Tartaaren gelyken

, dat men niet twylïelen zoude’
of het waren inderdaad Tartaaren, zo men niet belemmerd ware met de raogelvk’
heid der verhuizing. Zo men evenwel acht geeft op het klein getal menfehen, wh
ken men in die oneindige uitgeftrektheid lands van Noord-Amerika vindt, en zomeiï
daar by bedenkt, dat nier één dezer menfehen befchaafd was, zal men zig niet
wederhouden kunnen van te gelooven, dat alle die wilde Natiën nieuwe bevol-
kingen zyn, voortgelprooten uit eenige leden van eene talryke Natie ontfhapt, en
hervvaards gekoomen. Het is waar, dat men beweert, dat ’er in Noord-Amerika

,
het zelve neemende van het Noorden tot aan de Lukayfche eilanden en de Milfilfi-

pi , tegenwoordig niet het twintigfte gedeelte overig is van het getal der natuur-
lyke Volkeren, die daar waren, toen men het ontdekte; en dat die wilde Natiën,
of geheel verdelgd , of tor zulk een klein getal van menfehen gebragt , zyn , dkc
wy thans geheel en al niet moeten oordeelen , zo als wy in dien tyd geoordeeld zou-
den hebben. Maar wanneer men aUens toeftondt, dk Noord -Amerika toen twin-
tigmaal meer inwooners hadt, dim ’er thans overgebleevcn zyn , belet dit egter nier

dat men het zelfs toen reeds befchouwen konde als een land datwoeft, of zo nieu!

welyks bevolkt, was, dat de menfehen den tyd nog niet gehad hadden om daar
voort te teelen. De Hr. Fabky , wien ik in het eerfle deel van myn Werk heb aan-
gehaald, en die eene zeer lange reis gedaan heeft in de diepten der landen tea
Noordweflen van de Mifliffipi, daar niemand voor hem geweeft was, en daar by-
gevolg de wilde Natiën niet verdelgd waren, heeft my verzekerd, dat dat gedeel-
te van Amerika zo woeft is, dat hy dikwils honderd en ttveehonderd mylen heef®

£c) Rfmil 4(tF»yages m mm. Rouen 1716. Tm. IIL pag. 7,
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ifgelegd zonder een mei^helyk aangezigt , of eenig ander voetlpoor te vinden ,
het

welk hem konde aaiiduiden, dat ’er een menfchelyk verblyf was in den oratrek der
flreeken, die by doorzworf} en wanneer hy eenige dier verblyfplaatfen aantrof, was
het altoos op zeergroote afftanden van malkanderen,'en in ydere was dikwils niet
meer één huisgezin, zomtyds twee of drie, maar zelden meer dan twintig per-
foonen by malkander, en die twintig perfoonen waren honderd mylen van twintig
andere perfoonen af Het is waar, dat men langs de rivieren of meiren, welken
men is opgevaareii of ai^ezakc, wilde Natiën heeft gevonden, uit een veel grooter
getal menfehen beftaande, en dat’er tegenwoordig nog eenige zyn, talryk genoeg,
om zomtyds de inwooners onzer volkplantingen te ontniften. Maar de talryklle
dier Natiën maaken drie of vier duizend perfoonen uit, en die drie of vierduizend
perfoonen zyn over eene ruimte gronds verfpreid, dikwils grooter dan het geheele
Koningryk van Fiankryk, zodat ik verzekerd ben , dat men, zonder vrees van zig
te vergiffen, zou mogen z^gen, dat ’er in eene enkele ftad, gelykParys, meer'
menfchen leven, dan ’er Wilden gevonden worden in dat gedeelte van Noord-
Amerika toffehen den Noorder-en Zuider-Oceaan, van de Golf van Mexiko tot
aan het Noorden bevat, lihoon die uitgellrektheid lands grooter is dan geheel Eli»
fopa.

De vöortteefing der menfchen hangt nog meer af van de Maatfehappy dan van
deNatuur,en de menichen zyn zo talryk niet in vergelyking der wilde dieren, dan
omdat zy in maatfehappy vereenigdzyn, datzyraalkanderen geholpen, befchermd,
en onderling bygefprongen hebben. In dat gedeelte van Amerika zyn de Bifons

,

die eene foort van wilde ftieren en koeijen zyn , van onze runderen verfchillende

,

miffehien talryker dan de menfchen
j maar even als het getal der menfchen nietmer-

kelyk kan venneerderen dan door het opregten eener maatfchappy, zo is het aan
den anderen kant het getal der menfchen, tot een zeker punt reeds vermeerderd,
het welk de maatfehappy noodwendig voortbrengt. Het is derhalvenvermoedelyk,
dat gelyk men in dit geheele gedeelte van Amerika niet ééne befchaafde Natie ge-
vonden heeft, het getal der menfchen daar nogal te klein, en hunne velliging nog
al te nieuw was , ora de noodzaaklykheid, of zelfs de voordeelen , te voelen van zig
in eene maatfchappy te vereenigen 5 want fchoon die wilde Natiën een foort van
zeden of byzondere gebruiken hebben raogten , die elke derzelver alleen eigen zyn
en fchoon zommige meer of minder woell

, meer of minder wreed
,
meer of min-

der dapper mogen zyn, zeker is het evenwel, dat zy alle even dom, even onkun-
dig, even ontbloot zyn van konften en uitvindingen.

Ik denk derhalven, dat ikmy niet breedvoerig moet uitlaaten over het geen de
gevvoontens dier wilde Volkeren betreft. Alle de Schryvers, die daar van gefproo-
ken hebben zyn ten dezen opzigte te laaken , dat zy niet genoeg in aanmerking
hebben genoomen, dat hetgeen zy ons voor ffandvaflige gebruiken, en voor de
zeden van eene maatfchappy van menfchen, opgeeven

, niet dan de bedryven van ee-
nige Mzonderlyke perfoonen in die kleine maatfehappijen waren , waar toe deze lie-

den zig door byzondere omflandigheden of door grilligheid bepaalden. Zommige
Volkeren, vertellen zy ons, eeten hnnne vyandeu, andere verbranden, andere
verminken dezelve; zommige zyn geduurig in oorlog, andere poo.a-en in vrede
te leven; by de eenen doodt men zynen vader als hy een zekeren ouderdom be-
reikt heeft, by de anderen eeten de vaders en moeders hunne kinderen Alle die
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hiftories, waarin de Reisbefchryvers met zo veel vermaak uitweiden, koomen uit
op verhaalen van byzondere bedryven, en betekenen alleenlyk, dat zulk een Wil-
de zynen vyand opgegeeten, zulk een ander denzelven verbrand ofverminkt zulk
een derde eindelyk zyn kind gedood of gegeeten heeft. En dit alles kan onder ee-
ne enkele Natie van Wilden, zo wel als onder verfcheidene Natiën

, gevonden wor-
den; want ydere Natie, waar onder noch regel , noch wet , noch raeefter , noch vaft-
geftelde maatfchappy, plaats heeft, is minder eene Natie, daneene woefte verza-
meling van barbaarfche en onafhankelyke raenfchen, die niet dan aan hunne byzon-
dere driften gehoorzaamen , en die, geenegemeene belangen kunnende hebben, on-
gefchikt zyn , om het zelfde oogmerk te agtervolgeu , en zig aan ftandvaftige ge-
bruiken te onderwerpen, als die allen eene agtervolging van beredeneerde voomee-
mens, door de meerderheid des Volks goedgekeurd

, onderftellen.

De zelfde Natie, zal men zeggen, beftaat uit raenfchen
, die malkanderen ken-

nen, die dezelfde taal fprceken, diezig, wanneer het noodig is. onder één Hoofd
vereenigen, die zig eveneens wapenen, op dezelfde wyze huilen of loeiien en
zig met dezelfde kleur befmeeren. Deze aanmerking, zou doorgaan, zo die gebrui-
ken ftandvai^ waren, zo zy zig niet dikwils vereenigden zonder te weeten waar-
om, zo zy zig niet zonder reden van malkanderen fcheidden, zo hun Hoofd door
eigen grilligheid, of door die van henzelven, zyn gezag niet verloor, zo hun-
ne taal niet zo eenvoudig was, dat zy byna allen dezelfde taal Ipreeken

Gelyk zy maar een zeer klein getal denkbeelden hebben, zo hebben zyook maar
zeer weinige uitdrukkingen, die allan niet dan over de algemeenfte zaaken, en de
meeft voorkooraende voorwerpen , kunnen loopen. En fchoon zelfs de raeefte dier
uitdrukkingen verlchiUende waren, zouden zy egter, naardien zy zig tot een zeer
klein getal bepaalen, met mifTen kunnen zig in korten tyd te verfpreiden en
moet voor eenen Wilden geraaklyker zyn alle de taaien van andere Wilden te ver-
ftaan en te fpreeken , dan het voor een lid eener befchaafde Natie is, die van eene
andere, even befchaafde. Natie te keren.

Zo nutteloos als het derhalven is zig te wyd uit te breiden over de gebruiken en-
de zeden dier gewaande Natiën, zo noodzaaklyk zonde het milTchien zyn de natuur
van derzelver afzonderlyke leden te onderzoeken. De wilde raenfch is inderdaad
ouder alle dieren het zoiiderling^e, het minil bekende, en het moeijelykft om te
befchryvcn ; maar wy onderfcheiden zo weinig het geen de Natuur alleen ons ge-
geeven heeft van het geen de opvoeding, de navolging, de konll, en de voorbeel-
den ons hebben medegedeeld, ofwy verwarren het een zo wel met het ander dat
her geen wonder zoude zyn, dat wy ons zeiven geheel niet kenden in het afbeeld-
zelvan eenen Wilden, zo hetzelve gefchilderd en ons vertoond wierdt met echte
kleuren, en de eenige natuurlyke trekken, die het karakter daar van maaken moe-
ten.

Een Wilde, die vollïrektelyk wild is, gelyk als het kind by de beeren opge-
voed, waar van Conor fpreekt, (0) gelyk als die jongman in de Hanoverlche
boflehen, of dat meisje in de boflehen van Frankryk gevonden, zoude een opmer-
kelykve^chynzelaan eenen Wysgeer verfchaifen. Hy zoude, zyn Wilden waar^
neemen de , de kni'gt van de neiging der Natuur nauwkeurig onderfcheiden

, en oplm-

(«) Eumg^Med. pag. 133.. enz.
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ïe juifle begrooting bepaalen kunnen; hy zoude de menichelyke ziel gebeel naakt;

om zo te fpreeken, zien, hy zoude alle derzelver natuurlyke beweegingen onder-

icheiden, en hy zou daarin mogelyk meer zagtheid bedaardheid en ftilte dan in

zyn eigen bemerken; hy zou miflchienduidelykzien, dat de deugd meer tot den
wilden dan tot den belchaafden menfch behoort ,

en dat de ondeugd haare geboor-

te niet dan in de Maatfchappy genoomen heeft.

Maar laat ons tot ons hoofd -oogmerk weder keeren: zo men in geheel Noord.
Amerika niet danWilden heeft aangetroffen, men heeft in Mexiko en in Peru be-

fchaafde menlchen en Volkeren gevonden , aan Wetten onderworpen
, en door Vor-

ften beftierd. Deze lieden hadden Landbouw, Handwerken, Konden eneene foort

van Godsdienft, zy woonden in lieden, waarin de orde en de beftiering der ge-

meene belangen door het gezag van eencn Oppervorfl: gehandhaafd wierden. Deze
Volkeren, die daarenboven zeer ralryk waren, konden geenzins belchouwd wor-

den als nieuwe Vollteren , of als lieden voortgelprooten uit eenige individu’s, die

van de Volkeren van Europa of van Afia, daar zy zo verre af liggen, bytoevalder-

waards gekoomen waren. Daarenboven zo de Wilden van Noord - Amerika naar

de Tartaaren gelyken, omdat zy onder dezelfde breedte liggen, is het aan den an-

deren kant egter ook waar, dat deze Volkeren van Mexiko en Peru, die, even

als de Negers, in de verzengde lugtllreek liggen, dezelven in het geheel niet ge-

lyken. Welk is dan de oorlprong dezer Volkeren, en welke is ook de waare oor-

zaak van het verfcbil der kleur onder de menfeheu, dewyl die van den invloed de»

klimaats hier geheel valfch bevonden wordt?
Voor dat ik, zo veel mogelyk, aan deze vraag pooge te voldoen, moet ikmyn'

onderzoek nog wat vervolgen, en de befchryving dier menfchen geeven
,

die inder-

daad zo verfchillende zyn van het geen zy moeften zyn, indien de meerdere of

mindere afiland van de Pool de voomaame oorzaak ware van de verlclieidenheid , die
onder het menfchelyk geflagt gevonden wordt. Wy hebben die verlclieidenheid tus-

Ichen de Wilden van het Noorden en de Wilden van Kanada reeds opgegeeven.

(a) Die van Florida, van deMilliflipi, en der andere Zuidelyke deelen van Noord-

Amerika, zyn taankleuriger dan die van Kanada, zonder dat men evenwel kan zeg-

gen , dat zy bruiner zyn ; de oly en de verwen , daar zy hun lighaam mede be-

fineeren , vertoonen hen olyfkleuriger dan zy inderdaad zyn. Coreal zegt ,

dat de vrouwen van Florida groot, fterk, en olyfkleurig, zyn gelyk als de mans,
datzyde armen, de beenen, en het lighaam, met verfcheiden verwen befchilderen,

welker kleur onuitwifchbaar is, omdat zy door middel van prikken in het vleefch

zyn ingedrongen , en dat de olyfkleur der eenen en der anderen niet zo zeer komt

van de hitte der zonne, als van zekere oliën, waarmede zy zig, om zo te Ijiree-

ken, het 'vel verniffen; hy voegt 'er by, dat deze vrouwen zeer leevendig en

vaardig zyn, dat zy groote rivieren
, zwemmende, en zelfs met een kind in den

arm, overtrekken, en met eene gelyke vaardigheid tegen de hoogde boomen op-

Ca) Zie hier over de Reizen van den Baron dkla Hoktan. La Relation de la Gafpefie
,
par

Ie Tere Ie Clercq, RecoUet. Paris lópr- P^g- 44. en 392. La defcription de la nouvelle Francs,
par Ie Tére Charlevoix, Paris 1744. Tomel. pag itf. enz. Tmelll. pag. 24. 302. 310. 323.
Lettres édifiantes Ree. 23e. pag. 203. en 242. Le Voyage au pays des Hurons, par 'Gabriel
Sabaed Theobat, Recolkt, Parisi632. pag. 128. en 178. Le Foyage de la nouvelle Trance par
Diervilee, Rouen 1708. pag. 122- 191. hs Decouvertes de M. Ds tA Sailê, puUUefpar M-
u CiiEVAUEji Towti. Paris P^S- 24- 58. enz,.

Ma
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klauteren j («) zy hebben dit alles gemeen met de wilde vrouwen van Ratiada
der andere ftreeken van Amerika. dI Schryver van de natuuS “n zedd^^^^^
torie der Antillifche eilanden zegt, dat de Apalachiten, nabuurige VolkLen van
Florida, menfclien van eenevrygroote geftalte, olyfkleurig, en wel geëvenredi^’d
van ledemaaten zynj dat zy allen zwart en lang hair hebben

; en hy voegt ’er bv
dat de Karaïben,of Wilden der AntiUifche eilanden

, van deze Wilden van Florida
afftammen, en dat zy zelfs den tyd hunner verhuizing by overlevering onthou-
den. C^)

^

I> inboorlingen der LukayiTche eilanden zyn minder taankleurig, dan die van
ir. iJommgo en van het eiland Kuba , maar daar zyn tegenwoordig zo weinio' vande eene en andere overig, dat men met geene nauwkeurigheid onderzoeken erf" be
waarheden kan het geen de eerfte Reisbelchryvers, die van deze Volkeren geforoo*-
kenhebben, daarvan hebben gemeld. Hun berigt wegens dezelve luidt dat zv
zeertalryk waren, door eene foort vanKakiques beftierd wierden, dat zy oïeen
foort vanPriefters, van Geneesmeellers, of Waarzeggers hadden, maar dit alles is
onecht, en heeft daarenboven zeer weinig met onze Hiftorie te maaken. DeKaraï-
ben in het algemeen zyn, volgens vader du Tertrb, raenfchen van eene fchoo-
ne geftalte en goed voorkoomen; zy zyn fterk, gezond, lugtigen vaardig: daar
zyn ’er verfcheiden onder, die een plat voorhoofd en een ingedrukten neus heb-
ben, maar die gedaante van het wezen en van den neus is hun niet natuurlvk het
?yn de ouders die de hoofden der kmderen, kort na derzelver geboorte du*s in
drukken ; die gril, welke de Wilden hebben om de natuurlykc gedaante des hoofds
te veranderen, is vry gemeen onder alle woefte Natiën. Bykans alle de Kiraïhen
hebben zwarte en vry kleine oogen, maar het maakzel van hun voorhoofd In nln
hun vvezen doet dezelve vry groot vertoonen; zy hebben fchoone witte, en vvëï
gefclnkte, tanden

, lang en fluik hair, en het zelve is by allen zwart, men heeft nooh
een enkelen met blond hair gezien; hun vel is taanig ofolyfkleurig, en het wit him-
lier oogen heeft daar zelfs iets van; die taanige kleur is hun natuurlvk en komt
met eeniglyk, gelykzommige Schryvers gezegd hebben, van de roucou, daar zv
zig geduurig mede befineeren , naardien men heeft opgemerkt

, dat de kinderen dier
Uhlden , welken men onder de Europeaanen heeft opgevoed

, en die zig nooit met
die kleuren beihieerden, eveneens taanig en olyfldeuiig waren gelvk hunne ouders
Alle deze Wilden hebben een peinzend voorkoomen, fchoon zy nergens op denken;
zy hebben ook een droevig uirzigt en fchynen melankoliek te zyn ; zy zyn natuur’
lyk zagt en medelydende, fchoon zeer wreed jegens hunne vyanden. Hunne vrou-
wen neemen zy onverfchillig iiit bloedverwanten of vreemdelingen; hunne vol-
le -nigten behooreii liim met regt toe, en men heeft verfcheiden onder hen ce-
zien, die terzelfder tyd twee zullers, of de moeder en dedogter, en zelfs hunne
eigen dogter, rot vrouwen hadden ; zy,die verfcheiden vrouwen hebben, zien dezel-
ve beurtelings gedmirende een maand, of een zeker gelyk geial van dao-en en dit
is genoeg om die vrouwen van allen minyver te ontheffen; zy ver^eeven hunne
vrouwen ook gerccdolyk het overfpel, maarzy vergeeven dat nooit ‘’aan hun die
toar verleid heeft, Zy ceten burgaus, krabben, lèhildpaddcn, fangenen viflehen,

S t -
Pads 1722. Tomé III. p.ig. ««s.Zie I Ihjiozrc JSlMle moruie des bUs Miiiles. ifotierdam 1C58 pag. 351. en
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welken zy toemaaken met piment en met meel van maniok, (a) üelyk zv ten ui-
ler.Lcn luy, en aan de grootfte onafhankelykheid gewend zyn, zo haaten zy de fla-
verny dooddyk, en men heeft zig nimmer van hun kunnen bedienen, gelyk men

van ue Negers bedient ; daar is niets, dat zy niet gewillig zyn te ondemee-
te ftellen, en wanneer zyzien

, dat dit hun onmoge-
^ hcvcr dood hongeren

, of fterven eer van droefgeettigheid, dan
dat zy leven z den om te werken. Men heeft zomtyds van de Arrouagers, die

gebruik gemaakt, maar dit was niet dan voorde

ï beminnen, en waaraan zy in hun land gewend

vS f
men deze wilde liaaven, zo men hen wil behouden, tenminften

Sn ^ behandelen, als wy onze huisbedienden in Europa behan-

k fpn ’nnoS vootzotg zy oiitvlugtcn of van droefgeeftigheid fterven . Hat

^
eveneens met de Brafiliaanfcheflaaven, /choon deze van alle Wil-

den de munt domme, de minft droefgeeftige, en de minft luije Ibhynen. Men kan
den egter, door eene goede behandeling, overhaaien om alles te doen, behalven de
aarde te bewerken

^ omdat zy zig verheelden, dat het land te bearbeiden een by-
zonder en onderlcheidend kenmerk van de flaverny is.

De wilde vrouwen zyn alle kleiner dan de mans; die derKarailjen z\m vet en
vry wélgeraaakt, zy hebben zwarte oogen en zwart hair, een rond gelaat, kleinen

7vn Sf vrolyker en openhartiger voorkoomen dan de mans,
zy zyn egter zedig en vry ingetoogen; zy befmeeren zig met roucou, maar zy
maaken zig geene zwarte ftreepen op het gelaat en op het lighaam gelyk de mans.Zy draagen flegts een klem voorfchootje van agtoftien duimen breedte, en vyf of

voorfchootje is doorgaans van katoen, met kleine kraaltjes

S hebben dit doek en die kraaien van deEuropeaanen, die han-

van die^haar^Sm
draagen daar ook verfcheiden halsbanden

ben hra^pwL en ophaaren boezem nederdaalen, zy heb-
ben braCeletten van dezelfde foort om haare handen, en boven de elleboog^, en
Gorlieraaden van blauwen fteen of aangeregen kraaien. Een laatfte verfierfèl, ’^c welk
liaar byzonder is, en ’t welk de mans nooit draagen, is eenibort van kleine laars-
jes van katoen , met kraaltjes belegd, van den enkel af, tot boven de kuit ; zodra de
meisjes de jaaren van huwbaarheid bereikt hebben, geeft men haar een fchorteldoek-
je, en men maakt haar terzelfder tyd laarsjes aan debeenen, welken zy na*S
nooit weder uittrekken kunnen; dezelve fluiten zo wel, dal zy zeniet op of neder
kiiunen Iclmiyen , en gelyk zy het onderftdes beens beletten dikker te worden, zo
zetten de kuiten veel meer uit, en worden veel vafter dan zy natuurlyk zouden
zyn. W

. . .De Volkeren, die thans in Mexiko en nieuw Spanje woonen, zyn zo vermen^'d,
dat men er nauwelyks twee wezens ondervindt, die dezelfde kleur hebben. Daar

Mexiko blanken van Europa, Indiaanen van het Noorden en van

^!ir
vaii Afrika , mulatters, en meftifen, zodat mmdaar menfehen van alle fchaduwingen van kleuren, die tulTdien het wit en zwm

(«) Zie de Hijloire gmerale d» Antilles par Ie Pere dü Tertje Tom, II

,.,
482 - Zie ook Les Nomeaux Foyages am Jsks, faiis J 72a,

(>) Mm y Toms II. pag. gr eoa.

4S3. tot pag.
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vallen kunnen, aantreft, (a) De inboorlingen des lands zyn zeer bruin en olvf-
kleurig, wél gemaakt en gezond ; zy hebben weinig wolhair, zelfs weinig hak aan
de winkbrauwen, zy hebben egter allen zeer lang en zwart hoofdhair. (b)

Volgens Wafer zyn de bewooners der landengte van Amerika geraeenlyk van
eene goede houding en bevallig maakzel. Zy hebben fraaije beenen, wélgemaakte
armen, eene breede borft,zy zyn vaardigen fnel in ’t loopen. De vrouwen zyn
klein en gedrongen, en hebben de leevendigheid der mannen niet, fchoon de jon-
ge vrouwsperfoonen een zeer gezond voorkoomen, eene bevallige houding, en lee-
yendige oogen, hebben : de eene en andere hebben eene ronde tronie, grooten en
korten neus

, groote en meeftal grauwe oogen , die fchkteren en vol vuur zyn in-
zonderheid in de jeugd; zy hebben een verheven voorhoofd, witte en vvél
plaatfte tanden, diinne lippen, een mond van middelmaatige grootte en in het
algemeen alle de trekken vry regelmaatig. Zy hebben ook allen, mans en vrouwen
zwart, lang, plat en ruw hair, en de mans 'zouden baard hebben, zo zy zig den-
zelvcn niet lieten uitplukken; zy hebben een taankleurig, koperkleurig, of oranje
vel, en de winkbrauwen zwart als git. •

^

Die Volkeren, welken wy daar befchreeven hebben, zyn nietdeeenige natuur-
lyke inboorlingen der Landengte

; men vindt geheel verfchillcnde lieden onderhen,
en fchoon zyin kleinen getale zyn, verdienen zy egter opgemerkt te worden. Die
menfehen zyn blank, nraar dit blank is van een anderen aart dan dat der Eurooeaa-
jieni het is eer een melk-wit, het welk veel gelykt naar de kleur van een witpaard.
Hun vel is ook allerwegen meer of min bedekt met eene foort van kort en witagtia
vlashair, maar het welk niet zo dik is op de wangen en op het voorhoofd of men
kan het vel geraaklyk onderfcheiden

; hunne winkbrauwen zyn melkwit zo welali
hun hoofdhair, dat zeer fchoon, zeven of agt duimen lang, en half gekruld is
Deze Indiaanen, mans en vrouwen, zyn zo groot niet als de anderen, en het
geen zy nog zeer zonderling hebben, is, dat hunne oogleden van eene langwerpi-
ge figuur zyn, of liever de gedaante hebben van eene halvemaan, welker punten
naar beneden ftaaii ; zy hebben zulke zwakke oogen , dat zy over dag byna niet
zien, zy kunnen het licht der zonne niet verdraagen, en zien niet wel dan by dat
der maan. Zy zyn van eene zeer tedere gefteldheid in vergelyking der andere In-
diaanen; zy zyn bang voor zvvaareoeffeningen, zy flaapen over dag en gaan niet
dan desnagts uit; en wanneer de maan fchynt loopen zy in de donkerde plaatfen
der boflehen zo vaardig als andere menfehen over dag kunnen doen, met dat ver-
fchil egter ,

daizy noch zo flerk, noch zo gezond zyn. Voor het overige miaken
deze lieden niet een byzonder en onderfcheiden geflagt uit, maar het gebeurt zora-
tyds, dat een vader en eene moeder, die beiden geel-koper-kleurig zyn

, een kind
krygen, zo als wy daar befchryven. Wafer, die deze byzonderheden verhaalt
zegt, dat hy zelf één dezer kinderen gezien hadt, dat nog geen jaar oud was (c^
Zo dit waar is , zoude deze kleur, en die zonderlinge lighaams-gefteldheid dezer

Indiaanen flegts het uitvverkzel eener ziekte zyn ,
die' zy van hunne ouders *gekree-

Sen hadden. Maar ondeificllendej dat die laatiic byzonderheid niet volkomen ze*

ket

fli 71 - ^ecusu
(bj Aiö Lfs Poyages de Cokeal,

uc vftii Dampier,

*
Tme 1. pag. ntf.



VAN 'DEN M E N S C H. Br

'jker ware, dat is te zéggen, dat zy, in plaats van uit geele Indiaanen voort te ko-

men, een afzonderlyk geilagt uitmaakten, dan zouden zy naar de Chacrelas vati

•Java, en naarde Bedas van Ceylon, daar wy van gefprooken hebben, gelyken;

en zo dit niet waar zy, maar deze blanken, of liever deze witte mcnichen, inder-

daad van een koperkleurigen vader en moeder voortkomen, zal men mogen den-

ken, dat de Chacrelas en de Bedas ook van taankleurige ouderen koomen, en dat

alle die witte menfehen, welken men op zo groote afftanden van malkanderen vindt,

individu's zyn, die door eenige toevallige oorzaak van hun, geilagt zyn verbas-

terd.

Ik erken, dat dit laatfl: gevoelen my het waarfchynlykH; voortkomt, en dat, zo

de Reizigers ons zulke nauwkeurige befchryviiigen van de Bedas en de Chacrelas

gegeeven hadden als Wafer van de Dariërs gedaan heeft, wy miflehien gezien

zouden hebben, datzy, even weinig als deze, van Europilchen oorlprong kon-

den zyn. Het geen my in deze manier van denken zeer veel verllerkt, is, dat

onder de Negers insgelyks uit zwarte ouderen Blanken geboren worden. Men
vindt in de Hülorie der Akademie de befchryving van twee dezer blanke of witte

Negers 5 ik heb een derzelver gezien, en men verzekert, dat er in Afrika een

vry groot getal onder de andere Negers is. («) Het geen ik ’er van gezien heb,,

behalven het geen de Reisbefchryvers daar van verhaalen. Iaat mygeen twyf-

fel wegens hunnen oorfprong over; die blanke Negers zyn menfehen, die van hun

geilagt verballerd zyn ,
liet is niet een byzonder en daudvallig foort van menfehen,

Bet zyn zonderlinge individu’s , die üegts eene toevallige verfcheidenheid uitmaa-

ken, inéén woord, zy zyn onder de Negers, het geen Wafer. zegt, dat onze

witte Indiaanen onder de gcele Indiaanen zyn , en het geen waarfchynLyk de Cha-

crelas en de Bedas onder de bruine Indiaanen zyn. Het geen daar zonderling in voor-

komt is, dat deze verlcheidenheid der Natuur geen plaats heeft dan in den over-

gang van het zwart tot het wit, en niet van het wit tot het zwart. Want zy valt

vóór by de Negers
, by de bruinde Indiaanen , en ook by de geelde Indiaanen, dat

is te zeggen by alle dammen van menfehen, die verd van het wie af zyn, en het

valt nooit onder de blanken voor, dat ’er zwarte individu s onder hen ^boren wor-

den. Eene andere byzonderheid is, dat alle deze Volkeren van (.e Ood-Indien,

van Afrika., en van Amerika, onder welken men die witte menlchen aantreft, on-

der dezelfde breedte liggen. De Landtong van Dariën, hét land der Negers , en

Ceylon, zyn voldrekt onder dezelfde paralel. Het wit of blank fchynt derhalvende

oorlpronkeiyke kleur der Natuur te zyn , die alleenlyk door het klimaat, het voed-

zel, en de zeden, verandert, en zelfs tot geel, tot bruin, ja tot zwart, overgaat j

maar die in zomniige omllandigheden weder tevoorlchyn komt met zulk eene groo-

te verandering, dat het wit, ’t welk zig alsdan vertoont
,

niet gelykt naar her oor-

fpronkelyk blank, ’t welk inderdaad van natuur veranderd is door de oorzaaken,

daar wy melding van gemaakt hebben.

Genoegzaam in alle zaaken komen de twee uiterften bykans altoos te lamen, Dc

(a) Zie de Venus fbyji^ue. Paris I745-

111. Deel. N

i
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Natuur, zo volmaaict als zy kan zyn, heeft de menfchen blank gemaakt, en dfr

Natuur, zo verre verbafterd als zy kan worden ,
ma^t hen weder wit. Maar het na-

tuiirlykwit, of het blank, dat tot het gchcele geflagt behoort, is zeer verfchil-

lend van het toevallig wit, of het geen men flegts by eemgc weinigen onder het

geflagt aantreft. Men ziet daar voorbeelden van in de planten zo wel als in de men-

fchen en dieren; de witte roos, de witte angelier, enz.,_zyn zeer verfchillen-

de zelfs ten opzigre van het wit, van de roode roozen, of roode angelieren, die

in den herfll: wit worden ,
wanneer zy de koude der nagten , en de ryp of kleine

vorft, van dit jaargetyde ondergaan hebben.
_

Het geen my nog meer doet denken , dat die witte menfchen wczendlyk niet an-

ders zyn, dan individu’s van hunnen oorlprong en natuurlyke gefteldheid verbas-

terd is, dat zy allen veel minder fterk en gezond zyn dan de anderen, en ten uiter-

ftcnWaklte oogen hebben; men zal deze laatfte byzonderheid minder buiten ge-

meen vinden, als men zig herinnert, dat onder ons de lieden, die van een wit

blanke kleur zyn, gemeenlyk zwakke oogen hebben; ik heb ook opgemerkt, dat

zv dikwils hardhoorig waren; en men wil, dat de honden, die volftrekt wit zyn

en 'recne vlekken hebben ,
doof zyn. Ik weet niet of dit in het algemeen doorgaa

,

ik kan allecnlyk verzekeren, dat ik verfcheidenen gezien heb, in welken het plaats

' De Indiaanen van Peru zyn ook koper-kleurig, gelyk die der Landtong, inzon-

derheid die, welke de oevers der zee en de laage landen bewooncn, want die,

welke zig in hooge landen onthouden, gelyk als tuffchen de twee ketens der Kordil-

liëres zyn bykans allen zo blank als de Europeaanenj de eenen zyn een myl in de

hoogte boven dc anderen, en dat verfchil van verhevenheid op den Aardkloot doet

zo veel ten opzigte van de gedcldheid des klimaats als een verfchil van tien graa-

den in de breedte. Inderdaad alle de namiirlyke inboorlingen van Terra -ferraa, die

laiio’S de rivier der Amazoonenen het vafteland van Guiane woonen, zyn taankleu-

rigen meer of min roodagtig, het verfchil van dat meer of min, zegt de Hr. DB

LA CONDAMINE, komt waarfchynlyk daar inzonderheid uit voort , omdat de ge-

maatigd heid der lugt inde landen, alwaar zy hun verblyf houden, ten uiterften:

v^erfchillend is, van de grootfle hitte der verzengde Ingtftreek af tot aan de koude

door de nabuurichap der fiieeuw veroorzaakt, fii) Zommigen dezer Wilden, gelyK

de Oniaguas, maaken het gelaat hunner kinderen plat, door hun hoofd tuffchen

twee plankjes te drukken; (^) zomraige andere doorbooren zig de neusgaten,

de lippen of de wangen, om daar vifchgraten, vogelvederen , en andere fieraaden,

donrm (leeken. Demeeflen doorbooren zig deooren, maaken dezelve verbazend

lantr en vullen bet gat van dc lel met een groot bouquet bloemen of kruiden, die

hun voor oofpendanten dienen, (c) Ik zal geen gewag maaken van die Amazoo-

ren daar men zo veel van gefprooken hoéft, men kan deswegen dezulken raad*

pleegen, die daar over gefchreeven hebben; maar men zal, na die Autcuren gelee**

(o) Le Foyage de VAmérique meridionale en dejcetidant 1* nviere des Amazones, ^ar de

LA CoKPAMTNE, Paris 1745 - pag- 49 *

{b) Idem, pag. 72.
(f) Idem, pag. 48. £5* fuivantes, .4 . ,



95VAN DEN M E N S C H.

zen te hebben
, niets vinden om het vverkelyk beftaan dier vrouwen met zekerheid

opj:e gronden, (a)

2oinmige Reizigers maaken gewag van eene Natie in Guiana ,
waarvan de mans

zwarter zyn dan alie de andere Indiaanen. De Arras, zegt Raleig, zyji byna zo

zwart als de Negers, zy zyn zeer fterk, en zy bedienen zig van vergiftigde pylen.

Deze Schryver Ipreekt ook van eenc andere Natie van Indiaanen, die zulk een

korten hals en zo hooge Ichouders hebben, 'dat hunne oogen op hunne fchouderen,

en hunne mond in hunne boril, fchynen te liaan. Deze, zo monfteragtige,

mismaaktheid is zekerlyk niet natuiirlyk, en het is zeer waarfchynlyk , dat deze

Wilden
, die zo veel vermaak fcheppen in de Natuur te raismaaken

,
door het hoofd

hunner kinderen plat, rond, of langer, te maaken, ook in hunne harfenen gekree-

‘ gen zullen hebben ora den hals tuffchen de Ichouders te doen zakken. Daar wordt,

om aanleiding tot alle deze vreemde grilligheden te geeven, niets anders vereilchr,

dan het denkbeeld, dat zy zig op deze wyze ontzaggelyker en meer gedngt by

hunne vyanden zullen maaken. De Scythen, voormaals zo woed als tegenwoor-

dig de Amerikaanen zyn , hadden waarfchynlyk dezelfde denkbeelden ,
welken zy

eveneens ter uitvosr bragten ; en dit is ’t geen ongetwyffeld aanleiding heeft ge*

geeven tot het geen de Ouden gelchreeven hebben wegens menfehen zonder hoofd

,

met een hondenhoofd ,
enz. (c)

De Wilden van 13razil hebben ten naallcn by de grootte der Europeaanen , maar

(a) ZieCoNnAMiNEpag.ior.&ii3. Z.orete'önpat'WALTERllALEiG, Tomell.LesFoyagesdeCo-

KEii, pag. 25. Larelation du Pcre d’Acüna, overgezec door Gombervii.le Paris 1682. Fo/. I.

P3g. 137- Lettres édifiantes Recueil lo®. pag. 241. en Ree. 12. pag. 213. Les Voyagesde MocqüEX,
pag. loi. tot 105. enz.

(V) Zie Lts Voyages de Coreal, Tomé II. pag. 58. en 59.
(c) De Hr. Hartsikk, in zyne Befebryving van Guiana, maakt gewag van een Geflagt^ van

menCchen, diemaar twee vingers hebbe.n. Zie hier wat hydaar van zegt: Wat aangaat de Tou-
yingas of twee vinger Negers, merkt men aan, dat heteen Volk is, dat flechts twee dikke vingeren

aan handen en voeten had
, op de wyze als een Kreefcenfehaar , 20 als in de nevens gaande Tekening

blykt. Het gewricht van de hand is iets dikker dan dat van een middelmaatig nienfch, de duiiu

cn pink meer dan tweemaal zo dik als gewoonlyk, bellaande uit een L‘d> zynde net bo ventte

toegeboogen einde als een ftuk vleefch, waarop een bewys van nagel is; de palm van de hand

is niet met gewrichten maar ais aan malkander gegroeid , fchoon men de Icneiding eenigzins

voelen kan. Sommigen hebben egter aan de handen drie of vier mismaakte vingers, gclyk in

de fchildery van de eertte Touvinga die aan Paramaribo kwam , en aan de Hoilandfche Maac-

fchappy der Weetenfehappen te Haarlem, door de Hren. Direéteuren der Sociëteit van Siirina’

me, gezonden, blykt. Doch volgens getuigenis van de Hren. Zee Capitein W. May en f-oni*

Nepveu, als mede van een Neger die dezelven te Paramaribo gezien hebben, zyn ’er naderhand

geweeft, 20 als in myne plaat te zien is. Na het fluiten der vrede met de Negers van Sarame-

ca, gingen zy publicq door Paramaribo: zy zyn kloek van geftalte, gaande een weinig bukken-

de; hun aangezicht is langwerpig; in plaatfe van een baard hebben zy hier en diiar een vlok

wol aan da kin: zy zyn grof van fpraak, fpreckende meert neger Portugeefch; doch de tong

buitengewoon dik hebbende zyn ze raoeilyk te verftaan. Veelen oordeelen, dat het geen

gantfeh Geflacht of Volk is , maaralleen eene Familie, die of toevallig, of door een gebrek der Na-

tuur, dus mismaakt zyn. Dit Geflacht begint zeer te verminderen, ja zelfs, luoglyk door ver-

menging met andere
, fterk te verbafteren.

Mr. }. J. Hartsimk, Befchryvilig van Guiana of de Wilde Kujl. 2 Deekn 4^0 Amjieri, 1770.
pag. 811. en 812.
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zy gezonder, en vaardiger, zy zyn aan zo veele ziekten niet onderlie**^

vig en leven langer j hun hair, dat zware is, worde zelden wit in hunnen ouder-"

döih; zy zyn taanig en van eene bruine kleur, die een weinig naar den rooden

trekt; zy hebben een groot hoofd, breede fchouders en lang hair; zy trekken zig-i

den baard, het vlashair des lighaanis , en zelfs de winkbrauwen en de hairtjes der-

oogleden, uit, het welk hen op eene zonderlinge en wilde wyze doet voorkomen;

zy doorbooren zig de onderlle lip om daar een klein glad beentje, als yvoor , of eeti"

vry grooten fteen , door te (leeken ; de moeders drukken den neus haarer kinderen,-

kort na derzelver geboorte
,

plat; zy loopen allen volftrekt naakt, en befchilderen

hun lighaara met verfcheiden kleuren, Zy die in de landen , welke digt by de Zee
liggen, woonen, zyn een weinig befchaafd door den vrywilligen of gedwongen om*
o-ang met de Portugeezen , maar die meer landwaards in woonen zyn nog volftrekt

wild. Men kan hen niet met geweld, en door hen onder eene harde dienftbaarheid

te brengen, befchaaven; het is met zagtheid en onderregcing alleen dat dit gefchie-

denkan; de Zendelingen hebben, onder deze woefte Natiën , meermenlchen ge-

vórmd ,
dan de overwinnende wapenen der Vorften , die hen t’ondergebragt heb-

ben. Paraguai is geheel op die vriendeiyke wyze veroverd; de zagtheid, het goed

voorbeeld, de liefdaadigheid ,
en het oeffenen der deugd, ftandvaftig doorde Zen^

delingen gevolgd , hebben die Wilden getroffen, hebben hun wantrouwen en hun-

ne woeftheid overwonnen, en hen gelokt om menigwerven uit eigen beweegingte

komen vraagen naar den Godsdienft, die de menfehen zo volmaakt deedt worden.

Zy hebben 'zig aan deszelfs wetten _onderwor|)en , en in maatfehappy vereenigd.

Niets doet meer eer aan den Godsdienft, dan die Volkeren belcha^d te hebben;

zonder daar andere wapenen toe te gebniiken dan die der deugd.

De inwooners van dat land van Paraguai zyn gemeenlyk van eene vry fchoone en:

vry grootegeftaite; zy zyn wat lang van wezen en olyfkleiirig. (l?) Daarheerfcht

zoiinyds eene buitengewoone ziekte onder hen, naamlyk eene foort van lazery, die*

hun het geheel lighaam bedekt, en daar een korft op maakt gelyk als van vifch-

fchobben. Dit ongemak baart hun geene finert,. of zelfs eenige verdere verandering

in hunne gezondheid, (c)
, , . , -

, , . -

Deindiaanen van Chili zyn, volgens berigt van den Hr. Frezier, taankleurig,

trekkende een weinig naar de kleur van rood koper, gelyk de InJiaanen van Peru:

deze kleur verfchilt van die dcrmulaters; gelyk deze van een Blanken en eene

jSJe'^erin, of van eene Blanke vrouw en een Neger, voortkomen, zo is hunne

kleur bruin ,
dat is te zeggen , gemengd van wit en zwart , daar de Indiaanen van

Zuid-Amerika geel of liever roodagtig zyn. De inwooners van Chili zyn van ee-

ne goede geftalte , zy hebben zwaareledemaaten, eene breede .borft, een onbeval-

Zie L'! Foyage fait ‘au Brefil, par Jean de Lery P.irls iS 7 S'. pag. loS. Le Foyage de Co-

EEAL Tomé 1 . pag. i6a- Les mémoires pour fervir d I Hifloirs des Indes, 1702. pa&-

B87. l'Hiftoirs des lades de MAFféE. Paris i6$5. pag- ?!• La feeonde partie des L'oyaget

de PvKABD, Tomé ll. p ig. 337- Lettres édifiantes, Recueil 15e. pag. 351. enz.

<&} Voyages de Coreal Tom 1 .
pag. 24.0. en 255. Lettres édifiantes, Recueil iie pag. 39b '

Ree, XII. pag. 6.
(cj Lettres édifiantes, Recueil 25e, pag. 122,

.
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^iïï gelaat, en geen baard; zy zyn klein van oogen, hebben lange ooren, w<rt

hair, dat plat en grof is gelyk als paardenhair , zy verlangen hunne ooren ,
en p

-

kenzig den baard uit met knypeujes van fchelpen gemaakt; de meeftea lo P

naakt, fchoon het klimaat koud zy , zy draagen ijegcs eenige dieren vellen op hun*

”^Het°is?aThet uiterft van Chili, by de Magellaanfche landen, dat een pQagt

van menfchen van eeue reusagtige geftalte, zo als men wil, gevonden worut. ue

Hr Frezier zegt van verlcheiden Spanjaarden , die zomraigen dezer raenlcnen ge-

zien hadden, gehoord té hebben, dat zy negen of tien voeten lang warp. Naarzy-

ne opgave bevvoonen deze reuzen ,
Patagons genaamd , de Ooftelyke kult van ne

woeft gedeelte, daar de oude befchryvingen van gewaagd hebpn, en welke mén

naderhand als loutere fabels heeft bcfchouwd, omdat men in de ftraat van Mage

laan Indiaanen heeft gezien ,
welker gellalte die der andere menlchen met ovemo ,

het welk, zegt hv, den Hr. FioOER. in zyne Keisbelchryving van «en Idr. Oex-

NEs heeft kunnen^misleiden, want eenige fcheepen hebben terzel^ '

en andere gezien. In x7oo. zagen de lieden van het fchip de •

lo, zeven van die reuzen ?n de®baey van Gregoriup en diU van W-
Vierre. van MarlèÜle, zagen ’er zes, daar zy naar toe gmgen om him biood, wyn,

en brandevvyn aan te bieden, het welk zy weigerden, fchoon zy deze mat» oozen

eenige oylen gegeeven , en hen geholpen hadden om de boot van het ichip te land

tekrvaen fo) Voor het overige, gelyk de Hr.FREZiEP. niet zegt zelf iemand de-

zer lieden gezien te hebben, en gelyk de

gen, opgepropt zyn van grootfpraaken wegens andere zaakp, zo kan nien no^

fwyffZ^ ofVMerdaa*leen gellagt van menChen zy dat geheel mt reuzen

beftaa, inzonderheid zo men hun tien voeten hoogte geeft; want dw gehece o.
_

trek van zulk een menlch zoude agtmaal grooter zyn dan die van een gewwn raenlch.

Gelyk de gewoons hoogte der menlchen van yyf voeten is, zoychynt dezelve i

zelden meer dan een voet boven te gaan, of etai voet beneden te

menfA van zes voeten langte is inderdaad een zeer lang ^ g,, up..

viervoeten is een zeer kort
5^J enkde^^pSonlyke byzbnderhe-

lieden deze termen zyn, o
^ verfcheidenheien, die duur-

zaame geflagten voortbrengen kunnen, bLfchouwaWorpn.

Voor het overige, zo deze reuzen der Magellaanfche landen bedaan , zyn zy _in

zeer kleinen ge ale, want de bewooners der landen van de ftraat

Snto zynWen van eene ntiddcibaare gedalte; zy zyn h*b n

ppne breede bórft, een vry vierkant lighaam, grove lederaaaten, zwan en plat imt,

(^) metéén woord zy gelyken in hunne geftalte naar alle andere menfchen, en iii

de kleur en hei hair naar de andere Amctikaanen.

j ƒ)«»• F ROGER. pag 97 , _ _

me L De Reizen van kapitein Woed by Dampier, enz.

N'3j
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<rpSf 'eS
^ ipreeken

, maar een enkeld
geflagt , een enkeld las van nienfchen, die allen meer of min taankleuris zvn en,met uitzondering van Noord-Amerika, alwaar gelykfoortige menfehen metdeLao-
landeren gevonden worden, en alwaar ook eenige lieden zyn met blond hairgelvk
aan deEuropeaanen van t Noorden, bevat al de reft van dat groot gedeeltl der
Aarde met dan menfehen, daar byna pene verfcheidenheid onder befpeurd wordt;

verbaazende verfcheidenheid in dever’

SikoS hebben. Het koomt my voor, dat de reden dier over-

dl wwp^livpï
van Amerika hier van komt, omdat zy allen op dezelf-

P°g heden. Wilden,or oyna Wilden ; de Mexikaanen en Pcruviaancn waren zo nieuwelinas befchaafd
dat zy geene tegenwerping in dezen maaken kunnen. -Welke dan ook de oorfprongdper wilde Volkeren moge zyn, dezelve fchynt aan allen gemeen - alle de Am£
rikaanen Iprmteii uit een zeilden ftam en zy hebben tot hedfn roe de karakter^hun gellagt, van hun ras als ik zo fprpken mag, zonder groote veranderiSr be-houden , omdat zy allen Wilden zyn gebleeven

, omdat zy allen omtrent op delelf-
de wyze geleefd hebben

, omdat hunne liigtftreek ten opzigte van hitte en koude oo
verre na zo ongelyk niet is als die der Oude wereld, en eindelyk omdat zy nognieii-
vyelings gcveiligd waren in hunne landen , en derhalven de oorzaaken die verfchei-pnheden vóórtbrengen , nog met lang genoeg hebben kunnen werken om mer-kelyke uitwerkzelen te doen bclpcuren. ’ ^

Elke der bygebragte redenen verdient afzonderlyk befchouwd te worden. De

de weinige vordering well de b&charfJSnS httSta kemaShadden, want Ichoon de eerfle verhaalen wegens de ontdekking en veroveringvan Amerika ons van Mexiko, vanPeru, van Sr. Domingo, als vfnzeel Sktfanden fpreeken, en fchooii zyons zeggen, dat de Span|arden overal zeerïlryke
legers te beyegten lebben gehad, is het egter ligt teziei, dat dit alles zeriÏÏ
groot IS.

^
oor eerft uit de weinige gedenkllukken

, welke van de gewaande groot-
Iieid depr Volkeren over zyn. Ten anderen uit de natuur zelve van hun land, het

isTe zeïïen
Europeaanai, die ongetwyffeJd veel meer kloekheid, dat

wel nol woed onbebomvH^ p
hebben, dan de inboorlingen hadden, even-wel nog w oelt , onbebouwd , en met boffehen bedekt is ; ’t welk daarenboven niet

anders |S dan eene verzaamcUng van ongenaakbaarc en onbewoonbaareSS, dSbygevolgniel dan kleine tuflclieniuiratens, gefebikt om bebonwd en bewoond te
worderi, overlaaten. Ten derden uit de overlevering dier Volkeren zelve, wegenspn tyd, dat zy zig in maatfehappy vercenigd hadden; de Peruviaanen telden
llegts twaah komnpn , waarvan de eerde hadt begonnen hen te befchaaven • (a)
diis was bet geen driehonderd jaar geleeden

, dat zy hadden opgehouden, even als
de andereiT, ten eeneraaal wiid te zyn. Ten vierden uit het klein getal menfehen
'le gebezigd zyn om de verovering dier uitgedrekte landen te voltooijen ; welk een

(a) Zie V Hijloirt des Incss
y par Guciiisso. Paris 1744.
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voordeel zy uit het buskruit raogten trekken , zy zouden deze Volkeren egter nooit
tonder gebragt hebben, zo zy talryk geweeft waren: een bewys van het geen ik

aandring is, dat men nooit het land der Negers heeft kunnen vermcefteren noch hen
onderwerpen, fchoonde uitwerkzels van het buspoeder voor hun zo nieuw en zo
verfchrikkelyk waren als voor de Anicrikaanen ; het gemak, waar mede men zig
van Amerika meeüer heeft gemaakt, fchynt my toe duidelyk re bewyzen, dat het
Zelve weinig bevolkt, cubygevoig nieuwelings bewoond was.

In de Nieuwe wereld is de lugtgdèeldheid der verfcheidene klimaaten minder ver-
Ichillende dan in de Oude wereld ^ hier toe loopen weder verfcheiden oorzaaken fa*

men; het is, onder de verzengde lugtftreek, minder heet in Amerika dan onder
de verzengde lugtfti-eek in Afrika. De landen onder deze lugdtreek in Amerika be-
vat, zyn Mexiko, nieuw Spanje, Peru , het land der Araazoonen, Brazil, en Guia-
ne. De hitte is nooit zeer groot in Mexiko, in nieuw Spanje, eninl’eru, omdat
deze landen zeer hoog liggen boven het gewoone waterpas van de oppervlakte des

Aardbols. De Thermometer klimt in de groote hitten zo hoog niet in Peru als in

Frankryk. De fneeuw, die de kruin der bergen bedekt, verkoelt de lugt, en de-
ze oorzaak , die flegts een uitwerkzel van de eerfte is , heeft veel invloed ofr, de raaa-

tiging van dit klimaat Dus zyn de inwooners, in plaats van zwart of zeer bruin,
alleenlyk taankleuiig. In het land der Amuzoonen is eeiie verbaazende hoeveelheid
water, daar zyn behalven zeer vecle rivieren ook veele en groote bolTchen; de lugt

is daar bygevolg ten uiterhen vogtig, en dus veel koeler dan dezelve in eeu droog
land zoude zyn. Daarenboven moet men aanmerken, dat de Ooflen wind, dfe

ftandvaftig tuflehen de keerkringen blaaft, in Brazil, in het land der Amazoonen,
en in Guiane , zig niet Iaat voelen dan na eene uitgeftrekte Zee overgewaeid te heb-
ben

, waar op hy een zekeren graad van koelte krygt, welke hy vervolgens op alle

^ Ooflelyke landen van Amerika , die in de verzengde lugtftreek liggen , verlpreidr.
Het is om deze reden , zo wel als wegens de menigte wateren en bofichen ,

en de
geduurzaamheid van zwaare regens , dat deze gedecltens van Amerika veel gemaa«
tigderzyn, dan zy buiten deze byzondere omftandigheden zouden zyn. Maar die

wind de laage landen van Amerika doorloopen hebbende, en in Peru blaazende,

heeft een aanraerkejyken trap van hitte gekreegen : dus zoude het hecter zyn in

Peru dan in Brazil of in Guiane, zo de meerdere hoogte van dit gewed;
, eil de

fiieeiiw die daar is, de lugt piet kouder maakten , cn aan den Ooflen wind alle de
hitte ontnamen , welke hy kan gekreegen hebben door het land over te waeijcn ; hy
heeft ’er egter nog genoeg van over, ora invloed te hebben op deklenrdcrinwoone-

ren, want zy, die, door hunne ligging, daar meeft voor zyn blootgeftcld, zyn de

geelften, enzy, die de valeijen tuflehen de bergen bewoonen, en die befchutting

hebben voordozen wind, zyn veel blanker dan de anderen. Daarenboven moet
die wind , die tegen de hooge gebergten der Kordilieres aanflaat , op vry groote

afibnden in de linden, die in de nabuurfchap dier bergen liggen, tc rug geftuit

worden, en da:ir de koude aanvoeren , welke hy gekreegen heeft op de fneeuw,.

die derztdver toppen bed kt; die fieeuvv zelve moet, in den tyd haarer fihelting,

koude winden voortbrengen. l>wyl dan alle deze oorzaaken famenloojaen om het
klimaat der ('erzengde (ngtilreek in Amerika veel minder heet te maaken

, is hetgeen
.wonder, dat men daar gevnc zwarte of zelfs geene bruine menfehen vindt, gelyk



'104-
DE NATUURLYKE HISTORIE

men onder de verzengde Iiigtftreek in Afrika en in Afia aantreft, alwaar de gemêi-

de omftandigheden zeer verlchillende zyn ,
zo als wy aanftonds zeggen zullen. Het

zy dan, dat men ondcrftelle, dat de bevvooners van oude tyden her in hun land

geweeft of daar flegcs nieuwelings gekomen zyn , men moet daar geene zwar-

te menfchen vinden, naardien hunne verzengde lugtftreek een gemaatigd kli-

^^^Delaatfte reden, welke ik gegeeven heb, waarom zo weinige yerfcheidenlieid

onder de menfchen in Amerika gevonden worde, is de eenpaarigheid in hunne lee-

‘venswyze. Allen waren zy Wilden, of waren zy ten minften maar nieuwelyks

befchaafd; allen leefden zy, of hadden kortte^voren geleefd, op dezelfde wyze.

Onderftellcnde, dat zy allen een gemeenen oonprong hadden, waren de geOagten

verfpreid zonder met anderen te kriiilTen. >Yder gezin maakte eene Natie, altoos gc-

]yk aan haar zelve, en byna gelyk aan andere. Omdat delugtftreek en het voedzel

ook byna gelyk waren hadden zy geene gelegenheid noch om re ontaarden
,
noch om

zig te voWaken, zy moeiten dus natuurlyker wyze altoos en overal dezelfde

^
\vat hunnen eerden oorlprong aanbelangt, ik twylTel niet, zelfs buiten Theo-

^logifche redenen, of die is dezelfde als de onze; de gelykenis der Wilden van
'

Noord-Amerika mee de ooftelyke Taitaaren moet doen vermoeden, dat zy eer-

tyds van deze Volkeren zyn afgeflamd. Do nieuwe ontdekkingen, welke deRuS»

fen agter Karafchatka gedaan hebben wegens verfcheiden landen en eilanden, die zig

tot aan het gedeelte ten welfen van Amerika uiiftrekken, zouden geen twylfelover-

laatén wegens de raogelykheid der gemeen fcliap, byaldien deze ontdekkingen wel

beveiligd waren, en 'deze landen ten naaften by aan malkanderen raakten. Maar
zelfs onderfield zynde, dat ’er vry groote tuflehenruimtens van Zee tuflehen beiden

zyn, is het dan evenwel niet zeer mogelyk, dat menfchen die tuflchenniimtens

zyn doorgetrokken, en dat zy zelve die nieuwe ‘landen hebben gaan inneemen, of

door onweders derwaards geworpen zyn ? daar is raiflehien grooter tullchenruimte

van Zee tuffehen deMarianes of Larrons eilanden en Japan, dan tulfchen eenige der

landen ageer Kamfchatka en die van Amerika, en egter zyn de Marianes bevolkt

met menfchen , die niet dan van het Ooftelyke vafte land hebben kunnen komen. Ik

zou derhalvcn zeer geneigd zyn om te denken , dat dc eerfte menlchen , die in

Amerika zyn gekomen, aangeland zyn aan de landen, die ten Noordweften van

Kalifornie liggen ; dat de overmaatige koude van dit klimaat hen verpligtre om de

Zuidelykfte 'gedeelten hunner nieuwe woonplaats op te zoeken, dat zy zig eerftin

Mexikó en in Peru nederzetteden , van waar zy zig vervolgens naar alle deden van

Noord-en Zuid-Amerika verfpreid hebben; want'Mexiko en Peru kunnen als' de

oudfte en langft bevolkte landen van dit Werelddeel befchouwd worden, naardien

zy hoogft liggen, en de eenigftezyn, alwaar men menfchen heeft gevonden ,
die

in maatfehappy vereenigd warén. Men kan ook met eene zeer groote waaxfcHyn-

lykheid vermoeden, dat de bewooners van het Noordelyk gedeelte van Amerika

boven de Straatdavis ,
en van de Zuidelyke deelen van Terra de Labrador, uit Groen-

land zyn gekoomen, ’t welk van Amerika niet afgefcheiden is dan door de breedte

van die ftraat, die niet zeer aanracrkelyk is. Want die Wilden van de Straat Da-
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vis -en van Groenland gelyken
, zo als wy gezegd hebben

, malkanderen volmaakt;
en wat de _wyze betreft hoe Groenland bevolkt zy, men mag met even veelvvaaf-
jcnynlykheid gelooven , dat de Laplanders derwaards zyn overgcftooken van Kaap
Word, die daar flegts honderd en vyftig mylen afligt; en daarenboven, gelyk het
^landYsland byna raakt aan Groenland, gelyk dit eiland niet verre af is van de
tVoordelyke Orkadilche eilanden, gelyk het zelve al van zeer oude tyden af be-
volkt, en van Europilche Volkeren zelfs bezogt,is, gelyk eindelyk de Deenen zig
-in Groenland gevelligd en volkplantingen geformeerd hebben, zoude het geenwon-
der zyn, dat men daar blanke lieden en met blond hair vondt, die hunnen oorlprong
van deze Deenen hadden. En daar is cenige waarfchynlykheid, dat de blanke men-
Ichen, welken men ook in de Straat Davis vindt, voortgefprooten zyn van deze
blanken van Europa, die zig in de landen van Groenland' gevefligd hebben, waar-
uit zy ligtelyk naar Amerika konden komen , met die kleine tulibhenruiaite vaa
zee, welke dc Straat Davis maakt, over te lleckcn.
Zo veele overeenkomfl: als ’er is in de kleur en de gedaante 'der inboorlingen vau

Amerilta, zo veele verlcheidcnheid vindt men tuflehen de Volkeren van Afrika. Dit
gedeelte der Wereld is van over lang, en zeer overvloedig , bevolkt, de lugtflreek is

’er brandende, en egter van eenc zeer ongelyke maatiging volgens de verfchillen-

de landen; en de zeden der verfchillendc Volkeren zyn ook alle verfchillende

,

gelyk men heeft kunnen opmerken uit de Befchryvingen, welke wy daarvan gegcc-
ven hebben. Alle deze oorzaaken hebben derhalven famengeloopen om in Afrika
eene grootere^ verfcheidenheid , onder de menlchen voort re brengen dan overal el- i
ders; want, indien wy eerfl; de verfchillende maatiging der lugtftreek in de Afri-
kaanfehe^ landen nagaan, zullen wy vinden, dat, gelyk de hitte niet overmaatig
^oot is in Barbarije en in de geheele uitgeftrektheid der nabiuirige landen van de
Middellandfche-zee

, de menfehen daar blank
, en flegts een weinig tbunkleurig ,

zyn.
Die geheele ftreek van Barbarije wordt aan de eene zyde verfrifchc door de lugt van
de Middellandlcherzee, en aan de andere door de fiieeuw van den berg Atlas; zy
hgt daarenboven in de gemaatigde lugtflreek aan deze zyde v^an den keerkring, dus
Zyn alle Volkeren, van Egypte af tot aan de Kanarilchc eilanden toe, alleenlyk

wat meer of minder taanldeurig. Aan de andere zyde van den keerkring , en aan dcQ
anderen kant van den berg Atlas , wordt de hitte veel grootcr en de menfcheil zyu zeer
bruin, maar zyzyn nog niet zwart. Vervolgens vindt men, onder den 17=“ of
graad Noorderbreedte, Senegal enNubie, welks bewooners geheel zwart zyn,
ook is de hitte daar overmaatig; men weet dat dezelve in Senegal zo groot is,

dat de Thermometer tot 38 graaden volgens de fdiaal van den Hr. de Rf.au-
mur., of tot 118 graaden volgens die van Fahrunheit fteigt, terwyl hy in

Frankryk zeer zelden tot 30 graaden fteigt, en in Peru, fchoon in da ver-

zengde lugtftreek gelegen ,
bykans altoos op dezelfde hoogte blyft, en zel-

den boven de 25 graaden van de Reaumür of 88 giaaden van Fahr-ENheit
klimt. Wy hebben geene waarneemingen in Nubie met den Thermometer ge-
dpn; maar alle Reizigers Jcomen overeen , dat de hitte daar overmaatig is ; de zan-
dige woeftynen , die tuflehen opper- Egypte en Nubie liggen, verhitten de lugtder-
wyze, dat de Noorden-twind der Nubiers een brandende wind moet zym Van dea
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anderen kant komt de Ooflen-wind , die gemeenlykft in Nubie tuflchen de keer-
kringen heerlcht, daar niet dan na de landen van Arabie doorgdoopen te hebben
alwaar dezelve eene hitte krygt, die de kleine tuirchenruimte van de Roode-zee nieö
veel kan raaatigen j men moet zig derhalven niet verwonderen van daar geheel
zwarte menfchen te vinden: zy moeten evenwel nog zwarterzyn in Senegal, want
de Oollenwind kan daar niet komen dan na alle de landen van Afrika in hunne
grootfte breedte doorgeloopen te hebben, waardoor hy onverdraaglyk heet moet
worden. Indien men derhalven het geheele gedeelte van Aftika, ’c welk begree-
pen is tuflchen de keerkringen

, alwaar de Oollen wind ftandvafliger dan in eenig
ander gedeelte waait, in het algemeen neemt, zal men ligtelyk begrypen dat alle
de Weftelyke kuften van dit gedeelte der Wereld eene grootere hitte moeten Ivden
en inderdaad ook lyden , dan de Ooftelyke kullen , omdat de Ooftenvvind op de Oos-
telyke kuften aanwaait met alle de koelte, welke hy in het overtrekken vaneen <Troo.
te Zee gekreegen t

,
daar hy integendeel eene brandende hitte aanneemc terwyl

hy de landen van Atnka doorloopt, voor dat hy aan de Weftelyke kuften van dit
gedeelte der Wereld komt; dus zyn de kuften van Senegal, van Siërra -liona

van Guinee, in één woord, alle de WeftclyJte landen van Afrika, die onder de
verzengde lugtftreek liggen, de heetfte klimaaten van de Wereld

, en het is, op verre
na, zo heet met op de Ooftelyke kuften van Afrika, gelykin Mofambique, Mom-
baza, enz. Ik twylïel niet , of het is om deze reden dat men de waare Neffcrs dat
is te zeggen de zwartften van alle de Zwarten , in de Weftelyke landen van Afrika
en daarentegen de Kaffers, dat is te zeggen de minft zwarte Negers, in de Ooftely-
ke landen vindt. Het duidelyk verfebil tulTcheudie twee foorten van Zwarten koorat
van het verlchil in de hitte van hun klimaat, die wel zeer groot is in het gedeelte
van het Ooften, maar boven maate groot in het gedeelte van het Weften m Afri-
ka. Boven den keerkring

, aan den kant van het Zuiden
,
wordt de hitte aanraerke-

lyk minder, cerft, door de verfchillende breedte, en ook, omdat de punt van Afri-
ka ftnaller wordt^ en omdat deze punt land, van alle kanten door de Zee omringd
wordende, eene veel geraaatigder lugt moet genieten dan dezelve in het midden van
een groot land zoude zyn. Dus beginnen de menfehen van deze ftreek blank te
worden, en zyn zelfs natuurlyk meer blank dan zwart, gelyk wy vroeger wezeo-d
hebben. Niets fchynt my duidclyker tetoonen, dat het klimaat de voornaarae oor-
zaak der verfcheidenheid in het menfehelyk gellagt is, dan diÈ kleur der Hottentot-
ten, weliger zvtirtlicid niet verzwakt k3,n zyn dein door de mustisiiiff véin liet kli'

maat; en zo men by dit bewys alle de andere voegt, welken men kan haaien uit
de oyereenkoraften, dk ik gemeld heb, komt het my voor, dat men daar niet
langer aan twyfièlen kan.

Zo \vy alle de andere Volkeren die onder de verzengde lugtftreek, agter Afrika
leven, onderzoeken, zullen wy ons nog meer in dit gevoelen verfterken. De be-
wooners van de Maldivifche-eilanden

, van Ceylon, van de punt van het fchier-ei-
land van Indiën, vanSumatra, vanMalakka, vanBorneo, deGelebes, de Philip*
pynfche eilanden , enz. , zyn allen ten uiterllen bruin

, zonder volftrektelyk zwart
te zyn, omdat alle deze landen eilanden of fchier-eilanden zyn. De Zee maatigt,.
jndeze klimaaten, de hitte van de lugt, die daarenbovea nooit zo groot kan zyn>
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als in het binnenfl ofop de Weftelyke kuiten van Afriica, omdat deOoflen-ofWes-
ten-wind, die beurtelings in dit gedeelte van den Aardbol waait, op deze landen

Van den Indiaanfchen Archipel niet aankomt, dan nadat hy over Zeen van eene
zeer groote uitgeftrektheid heeft gewaaid. Alle déze eilanden zyn derhalven niet

bevolkt dtin met bruine menfchen, omdat de hitte daar niet overraaatig is. Maar in

lïieinv Guinee, of in hetlandderPapous, vindt men weder zwarte menfchen , en
die volgens de befchryvingen der Reizigers waare Negers fchynen te zyn ,

omdat de-

ze landen aan den kant van het Ooften een vaft land maaken, en omdat de wind.
Welke die landen doorwaait, veel brandender is dan die, welke in den Indiaan-

fchen Oceaan heerfcht. In nieuw Holland
,
alwaar de hitte des klimaats zo groot

niet is, omdat dit land zig van den Equator begint te verwyderen, vindt men we-
der minder zwarte Volkeren, en die vry gelylc zyn aan de Hottcntotten. Die Ne-
gers, en die Hottcntotten, welken men onder dezelfde breedte, op zo grooten af-

Itand van dé andere Negers en de andere Hottcntotten, vindt, bewyzen dat hunne

kleur niet dan van de hitte der Zon afhangt. Want men kan niet vermoeden , dat

’er ooit gemeenfchap geweeft is van Afrika met dit Zuidelyk land , en evenwel vindt

men daar dezelfde foorten van raenlchen weder, omdat men daar omllandigheden

vindt , die dezelfde trappen van hitte veroorzaaken kunnen. Een voorbeeld van

de dieren ontleend, zal alles, wat ik gezegd heb, nog nader beveiligen. Men
heeft waargenoomen , dat alle de varkens in Dauphiné zwart zyn, en dat integen-

deel aan de andere zyde van de Rhone, in Vivarais, alwaar het kouder is dan in

Dauphiné, alle de varkens wit, zyn; het is niet waarfchynlyk dat de imvooners

dier beide Provintiën hebben opgeftemd
,
de eene om niet dan zwarte

,
de andere

om niet dan witte varkens op te voeden; en het komt my voor, dat dit verfchil

niet kan komen, dan van de verfchillende lugtsgefteldheid
,
met het verfclüllend

Voedzel dezer dieren miflchien vereenigd en te lachen werkende.
De Zwarten, welken men, fchoon in zeer kleinen getale, in de Philippynfche

en in eenige andere, eilanden van den Indiaanfchen Oceaan, gevonden heeft, ko-

men waarfchynlyk van de Papous of Negers van nieuw Guinee, het welk den Eu-

ropeaanen niet dan lèdert vyftig jaaren of daaromtrent bekend is. DAMPisn ont-

dekte in 1700, het Ooftelyk gedeelte van dit land, waaraan hyden naam van nieuw

Bretagne gaf; maar men weet de uitgeftrektheid van dit land nog niet, men weet

alleenlyk, dat het niet zeer bevolkt is in de Ooltelykc deelen, welken men heeft

opgenoomen.

iVlen vindt dan geene Negers dan in die klimaaten der Aarde , alwaar alle omftan-

digheden famenloopen om eene ftandvaftige en (leeds ovennaatige hitte voort te

brengen. Die hitte is zo noodzaakelyk
, niet flegts om Negers te maaken, maar zelfs

om (iie te behouden, dat men waargenoomen heeft, dat op onze eilanden, alwaar

de hitte, fchoon zeer flerk ,
egter niet te vergelyken is roet die van Senegal, de

jonggeboren kinders der Negers zo vatbaar zyn voor de werking der lugt, dat men
verpligt is dezelve geilnurende de negen eerde dagen na hunne geboorte in wél ge-

flooten en warme kamers te houden. Indien men deze voorzorgen niet gebruikt,

maar dezelve, Itraks na hunne geboorte, aan de Ingt blootllelt, krygen zy eene

O 2



DEN A. T U U R L YvK E B I 3 T O R/I E'io8

fluip-of kramp'trekking aan het kaakebeen ,
ciie hen belet voedzel te gebruiken

hen doet llerven. De Hr. Littre, die in 1702 een Neger ontleedde, nam waar,
dat het uiterft van de glans, dat niet met de voorhuid bedekt was, zwart was,

f
elyk het geheele vel , en dat. het overige , hetwelk bedekt was, blank was. (^0)

)eze waarneeming bewyll:, dat de werking der lugt noodzaakelyk is om da zwart-

heid van het vel der Negers voort te brenggti hmine kinders worden wit, of lie-

ver rood, geboren, gelyk die van andere menlchen, maar twee of drie dagen na
hunne geboorte verandert de kleur, zy (chynen taanldeurig geel, en worden al-

lengs bruiner, en op den zevenden of agtden dag zyn zy geheel zwart. Men weet,
dat alle kinders, twee of,drie dagen na de geboorte., .eene lbort van geelzugt heb-
ben; degeelzugt inde Blanken is niet dan een voorbygaand uitwerkzel, en laat

geene indrukzcls op het vel na ; in dc Negers daarentegen geeft zy eene onuitwifch-

baare kleur aan het vel , die (leeds zwarter en zwarter wordt. De Hr. Kolbe zegt
opgemerkt te hebben, dat dc kinders der Hottentotten

, die blank geboren worden,
gelyk die van Europa, olyfkleurig wierden door het uitwerkzel dier geelzugt, die

zig drie of vier dagen na de geboorte des kinds over dc geheele huid verlpreidt, en

in het vervolg niet meer verdwynt: deze geelzugt egter, en de tegenwoordige

werking der lugt, fchynen my niet dan bykomende oorzaaken, en niet de eerlta

oorzaak der zwartheid te zyn. Want men merkt op, dat de Neger-kinders , op het
oogenblik zelf vau hunne geboorte , zwart hebben aan den wortel der nagelen en
aan de teeldeelen. De werking der lugt en de geelzugt. zullen, 'zo gy wilt, dienen
om die kleur te verfpreiden , maar het is zeker, dat het begtnzel der zwartheid door
de Ouders reeds aan de kinderen is medegedeeld, dat een Neger, in welk land hy
ter Wereld kome, zwart zal zyn even zo wel als of hy in zyn eigen land geboren
ware, en dat, zo ’er eepig verfchil is zelfs in deze eerde voortreeling, het zelve
zo gering is, dat men het. niet bemerkt heeft. Dit is evenwel nog niet ge-
noeg, om ons vryheid te gceven van te. verzekeren, dat die kleur na een zeker ge-

tal generatien niet merkelyk veranderen zoude; daar zyn integendeel alle redenen,

der wereld om te vermoeden, dat, gelyk dezelve oorfpronkelyk niet komt dam
van de hitte des kliraaats, en van de lang aanhoudende werking der lugt, zy ook.

allengskens weggaan en uitgewifcht worden zoude door de maatiging van een koud
klimaat, en datbygevolg, zo men Negers naar eene Provintie van het Noorden
overbragt, hunne afllantmelingen in de agtfte , tiende, of twaalfde, generatie veel

minder zwart zouden zyn dan hunne voorouders, eu miffehien zo blank als de oor-

fpronkelykc Volkeren van het koude klimaat, daar wy ondeidlellen dat zy woo*

De Onticedkundigen hebben onderzogt in welk gedeelte van het vel de zwarte

kleur der Negers huisveftede? de een beweert, dat zy noch in het vel, noch in

de epidermis of opperhuid ,
maar in liet netswyze vlies., dat tulTchen de epider-

mis en het vel ligt, gezogt moet worden; (è) dat dit vlies afgewaflehen
, en zeer

lang in lauw water gehouden zynde, niet van kleur verandert, en altoos zwart

(o) Zie UHiJloirs de l’Jaxlénik des Sciences, année 1702. pag. 32,W Ibidem.
.
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ïol?'

blyft» daar het vel en de opperhuid integendeel zo wit fchynen als die van andere^

menfchen. Doftor Towns, en eenige anderen ,
hebben beweerd, dat het bloed'

^r Neger-s veel zwarterware dan dat van andere menfchen. Ik heb geene gelegen*
heid gehad om deze byzonderheid te onderzoeken, welke ik egter wél geneigd ben

geiooven, want ik heb opgemerkt, dat de menfchen onder ons, die taanig,

geelagtig,en bruin, zyn, zwarter bloed hebben dan de andere; en deze Auteurs
willen, dat de kleur der Negers van die van hun bloed kooinc. (r/) De Hr, Barre
Re, die de zaak van nader by, dan iemand anders, fchyiit onderzogt te hebben ,

(b) zegt, zo wel als de Hr. Winslow, (c) dat de epidermis der Negers zwart is, en
dat zo dezelve blank is voorgekoomen aan hun, die haar onderzogt hebben, zulks
daar aan moet toegefchreeven worden , omdat zy ten uiterften dun en doorfchynen-
de is, maar dat zy inderdaad dezelfde zwartheid heeft als hoorn, tot dezelfde dmv
heid gebragt , hebben zoude : zy verzekeren zelfs , dat het vel der Negers van ee-

’

ne rood-bruine kleur is, naar het zwart trekkende. Die kleur v.an de opperhuid en '

van het vel der Negers wordt volgens den Hr. Bar-rere voortgebragt door de gal

,

die in de Negers niet geel maar altoos zwart is gelyk inkt; hier omtrent meent hy
eene genoegzaarae zekerheid gekreegen te hebben door ver/cheideii lykcn van Ne- ^

gers, welken hy gelegenheid gehad heeft te Cayenne te ontleeden: de gal geeft

inderdaad het vel van blanke menfchen eene geele kleur wanneer zy zig verfpreidt,

en hetis waarlchynlyk, dat, zo zy zwart waren, zy het zelve zwart vertoonen

zoude ;
maar zodra de uitftorting der gal ophoudt herneemt het vel zyne natiuir-

lyke blankheid ; men zou dau moeten onderflellen , dat de gal altoos uitgeftort is

in de Negers, of wel, dat dezelve, gelyk dc Hr. Barrbre zegt, zo overvloedig

ware, dat zy zig natuurlyk in de epidermis in èene genoegzaame hoeveelheid af-

fcheidde om dezelve deze zwarte kleur tegeeven. Voor het overige is het waar-
fchynlyk dat de gal en her bloed bruiner zyn in de Negers dan in de Blanken, ge-
lyk het vel ook zwarter is; maar het een dezer flukkén kan niet dienen om de oor-

zaak van het ander te verklaaren ; want zo men wil , dat hét de gal of het bloed is

,

die door hunne zwartheid deze kleur geeven ; dan zal men, in plaats van te vraa-

gen , waarom de Negers eene zwarte huid hebben ? voortaan vraagen , waarom ’

zy zwarte gal of zwart bloed hebben? dus vervvydert men flegts dc vraag in phats'

van die op -te lolTen. Ik, voor my, erken, dat dezelfde oorzaak, die onS bruin

maakt ,
wanneer wy ons voor de vrije lugt en de liitte der Zonne blootftdlen , die oor-

zaak is, die maakt, darde Spanjaarden bruiner zyn dan deFranfchen, en de IVIoo-

ren bruiner dan de Spanjaarden, insgelykste weeg brengt, dat de Negers bruiner*

zyn dan de Mooren. Voor het overige is ons oc^merk niet hier te onderzoeken ,

hoe deze oorzaak werke, maar alleenlyk met zekerheid te toonen, dat zy werkt,
^

en dat haare uitwerkzels grooter en duidelyker zyn
,
naarmiate zy fterker en langer'

werkt.

ffl) Zie het G^chrift van Doftor Towns gerigt aan de Koninglyke Maa'tfchappy te Loudén.'
(i') Zie La Dijfertation de IVIr. Barreke Jur la couleur des Ntgres. Paris 1741.
tr) Winslow Exfojition Anatomi^ue

,

pjg- 489.
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,
Dc hitte des kliiiiaats is de voornaarnfle oorzaak van de zwarte kleur ï als dezfi

hitte overmacitig is ge]y]j in Senegal en in Guinee, zyn de menfchen geheel zwarts
als zy vvat minder fterk is, gelyk op de Ooflelyke kullen van Afrika, zyn de men-
fchen minder zwart; alszy nóg wat gemaatigder begint te worden, gelyk in Bar-
barijen, inMogoliftan, in Arabic, enz., zyn de menfchen flegts bruin, en ein-
delyk; als dezelve geheel gemaatigd is, gelyk in Europa en Afia, zyn de men-
fchen blank. Men bemerkt daar alleenlyk eenige verfcheidenheden, die niet dan
van de manier van leven komen ; by vooibeeld, alledeTartaarenzyntaankleurig, ter-
wyl de volkeren van Europa, die onder dezelfde breedte liggen, blank zyn. Men
moet dit verfchil dunkt my, daar aan toelchryven, omdat de Tartaaren altoos
blootgefteld zyn voor. de lugt , dewyl zy noch Heden noch vafle woonplaatlèn hebben
op de aarde llaapen , en op eene harde cn wilde wyze leven

; dit alleen is genoeg
om hen minder blank te doen zyn dan de volkeren van Europa welken niets
ontbreekt van alles wat het leven aangenaam kan maaken; waarom zyn de Chi-
ncefen blanker dan de Tartaaren, daar zy voor het overige in alle hunne wezens-
trekken naar gelyken? Omdat zy in fteden woonen, omdat zy befchaafd zyn,
omdat zy alle middelen hebben om zig voor de ruwheden van de lugt en land te be-
veiligen, daar de Tartaaren gediiurig aan blootgefteld zyn.

Maar wanneer de koude ten uiterften groot wordt, brengt zy eenige gelykfbortige
«itwerkzels voort met die der uiterfte hitte. De Samojeeden , de Laplanders de
Groenlandcrs , zyn zeer taanig; men verzekert zelfs, gelyk wy gezegd hebben
dat ’er onder de Groenlandcrs menfchen zo zwart als die van Afrika gevonden wor-
den ; de beide uiterftens komen

,
gelyk men ziet, hier weder by malkander Ee-

ne zeer fcherpe koude en eene zeer brandende hitte brengen hetzelfde uitw*erkzel
voort op het vel, omdat de eene en andere dezer oorzaaken werken door eene hoeda-
nigheid , die haar beiden gemeen is

; deze hoedanigheid is de droogte , die in eene zeer
koude lugt zo groot kan zyn als in eene heete iugt; de koude moet, even als de
hitte, het wl opdroogen

, hetzelve aantallen en veranderen, en het die taanige
kleur geeven, welke men onder de Laplanders vindt. De koude fluit, vernauwt,
of verkleint, alle de voortbrengzels der Natuur, en brengt dezelve tot een minderen
omtrek; dus zyn de Laplanders, die geduurig voor de geftrengheden der groot-
fle koude bloot ftaan , de kleinlle van alle menfchen. Niets bewyft beter den in-
vloed van het klimaat dan dit Lappilch ras, het welk langs de Pools-cirkel woont.,
in eenen zeer langen gordel , welks breedte bepaald is door de uitgeftrektheid van het
overmaatig koud klimaat, en ophoudt zodra men in een meer gemaatigd geweft
komt.

Het gemaatigft klimaat is van den 40^'’ tot den 50'^" graad. Het is ook onder de-
zen gordel , dat de fchoonfte en we'Igemaaktfte menfchen gevonden worden

; het
is onder dit klimaat, dat men de natinirlyke kleur van den menfeh moet zoeken;
het is daar, dat men het modél,, of de eenheid, daar men alle de andere chadu-
wingen van kleur en fchoonheid naar kan beoordeelen, moet kiezen; de beide uiter-
ften zyn altoos van het waare en het fchoone verwyderd. De befchaafde landen nu
^der dezen gordel liggende zyn Georgie, Cirkaffie, de Ukraine, Europifch

Hongarije, Zuidelyk Duicfchland, Italië, Zwitzerland en hetNoorde-
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lylj gedeelte van Spanje; alle deze Volkeren zyn ook de fchoonde en de wélge-

maaktfte van de geheele Aarde.

Men kan dan het klimaat als de eerde en byna eenige oorzaak van de kleur der

menfchen befchoawen ; maar het voed2Kl , k welk veel minder tot de kleur doet

dan het klimaat, doet veel tot de gedaante. Grof, ongezond, of kvvalyk bereid,

voedzel kan het menfehelyk gedagt doen verbaileren; alle Volkeren, die elendig

leven , zyn lelyk en mismaakt ; by ons zeiven zyn de landlieden lelyker dan de tte-

delingen, en ik heb dikwils opgemerkt, dat in de dorpen , alwaar de armoede min-
der knellende is dan in andere nabuurigc dorpen , de menfehen ook wélgemaakcer,
en de wezens minder lelyk zyn. De lugt cu het land hebben veel invloed op de
gedaante der menfehen , der dieren , der planten ; dat men , in het zelfde land

de menfehen onderzoeke, die hooge ftreeken, die bergen of heuvels, bewoonen,
en dat men hen vcrgelyke met die, welke hun verblyf in het midden der nabuurigc

valeijen houden, zo zal men bevinden, dat de eerden vrolyk, vaardig, wélge-

maakt, geeilig zyn, en dat de vrouwen daar onvorgelykelyk beyalliger zyn; daar

integendeel in het vlakke land, alwaar de aarde grof, de lugt dik, en het vvamr

minder zuiver is, de boeren plomp, log, kwalyk gemaakt, dom, en de boerin-

nen bykans alle lelyk zyn. Dat men paarden uit Spanje of uit Barbarije naar

Frankryk overbrenge, het zal niet raogelyk zyn hun ras voort te planten; zy be-

ginnen reeds met de eerftc voortteeling te verbaileren, en met de derde of vierde ge-

neratie zullen die paarden van Spaanich ras, zonder eenige vermenging met andere

raflen, franfche paarden worden; zodat men, ora de fraaije paarden voort te

planten, verpligt is de raflen te kruiflen , door nieuwe hengften uit Spanje of

Barbarije te laaten komen. Het klimaat en het voedzel hebben derhalven veel in-

vloed op de gedaante der dieren , en wel op zulk eene blykbaare wyze , dat het niet'

wel mogelyk js aan deszelfs uitwerkzelen te twjdfelen ; en fchoon de uitwerkzelen
minder vaardig, minder blykbaar, en minder flcrk, zyn op de menfehen, moeten

wy egter uit de overeenkomll befluiten, dat deze uitwerkzels ook onder het men-

fehelyk geflagt plaats hebben, en dat zy zig openbatiren door de verlcheidenhedenj-

welke men daar onder vindt. rt.ii r
Alles loopt derhalven fanien om te doen blyken; dat liet menlcnclj'k gcilRgt niet

beftaat uit foorten , die in den grond verfchillende zyn, dat ’er integendeel oor-

fpronkelyk maar eene enkele foort van menfehen is , dewelke zig vermenigvuldigd

en over de geheele oppervlakte der Aarde verfpreid hebbende, verfcheiden veran-

deringen ondergaan heeft door den invloed van het Idimaat, dopr het verfchiiienti

voedzel, door de verfchillende leevenswyze, door de epidemique of algemeene

Volkziekten , en ook door de oneindig verfcheidene vermenging van meer of min-

der gelykende individu’s; dat deze veranderingen in het ecrll niet zo duidelyk'

waren, en geene andere verlcheidenheden dan in dé individu's voortbragten , dat

zy vervolgens veranderingen van foort of geflagt gemaakt hebben , omdat zy alge-

meener,duidelyker,en ftaiidvaftiger,zyn geworden door de geduurige werking dier
zelfde oorzaaken; dat zy zig hebben voortgeplant, en zig nog voortplanten, van
geflagt tot geflagt, gelyk da mismaaktheden of ziekten der ouderen tot hunne kin-

ders overgaan;, en dat eindelyk, gelyk zy niet voortgebragt zyn geweeil dan door
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den famenloop van uitwendige en toevallige oorzaaken, en niet beveiligd en Hand-

vaftig gemaakt zyn dan door den tyd, en de aanhoudende werking van die -zelfde

oorzaaken, het zeer waarfchynlyk is, dat zy allengs ook wederom verdwynen
zouden,, en dat zy zelfs met der tyd verlchillende zouden kunnen worden van het

geen zy thans zyn , zo deze zelfde oorzaaken geen plaats meer hadden , of zo zy
door andere omftandigheden, en andere f^raenvoegingen, yerfchillende wierden van

het geen zy nu zyn.



DE ALGEMEENE EN BYZONDERE

NATUURLYKE HISTORIE.

BESCHRYVING VAN HET KABINET DES KONINGS-

dat ik deze Befchryving in het breede beginne, heb ik het uoodig ge-

%\7 ^ acht, van de algeraeenc orde cii de plaatfelyke fchikkmg der ftukken,

V ^ die het Kabinet des Konmgs uitmaaken, iets te laaten voor afgaan, zetts

hebikmy verpligt geoordeeld, zomnugewaarneemingen omtrent

SmeUnfen in hetigemeen te rapten opgeeven, en de
nel^^

die het bekwaamftzyn, om dezaaken, welke zy bevatten, ten toon te»
goed te houden. Niets is bekvvaamer, om de vorderingen in de Natuurlyke His

torietedoen toencemen, dan het geduurig geZigt der voorwerpen, welke zy be

vat, die ons met meerder kragt en waarheid aandoen, dan de nauwKenrigite

befchryvingen en de volmaaktfte afbeeldingen. De Verzamelingen m du loort,

niet flêgts te Parys, maar ook in de Provintiën van het ryk, zyn e^e bewyzeil

van den fmaak, welke in deze Eeuw in Frankryk voorde Natuurlyke blillone ver-

fpreid is; en men kan ’er een gunftig voorteeken uk afleiden, voor den gelukkig-

Ren voortgang dezer weetenfchap in het Vervolg

Dnar is eene zekere konft in hei fdükkcn van een Kabinet der Natuurlyke Hisr

ÏII. Deel. P
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torie, sn men heeft eene geduurige zorg» en een fbort van vernuft van noodetij,

om het tefchikken en in goeden ftaat te houden : daar ik reeds agt jaaren aan het

Kabinet des Konings bezig geweeft ben » in dit foort van oeffening , zoude ik

.

gaarne wenlchen, dat myne aldaar verrigte arbeid van eenig nut mogte konnen zyn,

aan znlken, die Verzamelingen der Natuurlyke Hiflorie maaken. Ik zal hun die

middelen, die niy het beft gelukt zyn, mede deden, zo om de verfcheiden ftuk«

ken, yder volgens hunnen aart te bewaaren, als om dezelve de eene by de ande*

le te fchikken, en bevallig voor het oog te plaatfen ; ik hoop ten rainften, datm^

ne aanmerkingen van dienft zullen konnen zyn , aan die geenen , die beginnen zich

met dezelve Onderwerpen bezig te houden ; zy zullen dan niet verpligt zyn, om
pogingen te doen, die ik zelve niet zoude gedaan hebben, indien my iemand den

Tveg gewezen had om myn oogmerk te bereiken.

Des Konings Verzameling, hoe ryk ook, hoe faamengefteld uit andere ryke Ver-

zamelingen, kan nog meer"uitgebreid worden; het getal der voortbrengzelen van

de Natuur is oneindig, en het is veeltyds noodig, zulk een Verzameling tot ze-

kere volmaaktheid te brengen : eene der befte middelen om het volkomen te raaa-

ken, is dat men de flukkeii van byzondere Verzamelingen met vlyt by een zoeke,

wanneer het tydftip hunner verftrooijing daar is; op dezewyze werken alle de gee-

neu, die zich met zulke nalpooringen bezig houden, faamen, om een geheel te

maaken, van het welke de openhaare bewaarplaats, als het middelpunt kan aan-

gemerkt worden. Men moet derhalven aan zulken , die dergelykeVerzamelingen maa-

ken alle onderregtingen geeven, en alle hulp bieden ,
die men hun kan toebren-

gen’ want zy alle leenen door hunnen fmaak, door hunne kundigheden, en door

hunne nafpooringen , hulp ter bevordering van deNatuurlyke Hiftorie en aandevol-

maaking van het Kabinet des Konings. Dit heeft my aangezet, om hetgeen in het

zelve gedaan wordt breedvoerig te verhandelen; om echter geen te- lange uirwei-

dino' te maaken, verwys ik de verklaaring der modellen die men gebruikt, om

vderftuk van verfchillende foorten goed te houden, naa yder byzonder artikel der

bcfchrvvingen t ik bepaal my dan alhier alleen aan waameemingen , die hun opzigt '

hebben , tot eene Verzameling van de Natuurlyke Hiftone m het algemeen.

De gunftigfte fchikking, ter beoeffening van deze Weetenfelwp, zoude de rang-

Ichikking zyn , als die de zaaken, welke zy bevat, in Benden ,
Geflagtencn Soorten

verdeelt ;. dus zouden Dieren, Planten, en Delfftofl’eil, nauwkeurig van elkander

onderfcbeideii zyn , en yder Ryk der Natuur zoude zyn byzondere plaats hebben.

Dezelve orde moeft ftand houden in de Geflagten en Soonen, en men zoude de On-

derwf tnen van het zclve Soortnaaft elkander plaatfeu, zonder dezelve ook van el-

te mogen vervvyderen, men zoude de Soorten in haare Geflagten zien
, eii

HrGeflaeten hi haare BendeU; Dus is de Ichikking, welke door de grondbeguizelen,

die uito-evonden zyn, om de Natuurlyke Hiftorie geniakkelyker te maaken , ver-

eifcht vWd, dusdanig is de orde, welke dezelve alleen, alswezendlyk, kan doen

voorkomen ; en inderdaad alles word hier leerzaam, yder opflag van het oog geeft

ni-t alleen eene wezendlyke kennis, van liet voorwerp, maar ook van het verband

,

da't het met anderen kan hebben, die ’er by ftaan. De gelykheid toont het Geflagt

,

eu hetverfchil wyft de Soort aan ; deze meer of minder gelykende kenteekens met

de meer of minder verfchillende, met elkander vergeleeken, fchilderen het beeld

der Natuur aan het verftand, en drukken bei in het geheugen. De Natuur dus vol-
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- giende in haare verfcheidenheden
, gaat men ongevoelig van het eene Ryk tot het an-

der over; en deze ongevoelige afklimmingen , bereiden ons allengskens, tot die

groote verandering, die men in haar geheel dan alleen gewaar word, wanneer men
de twee uiterften vergelykt. De voorwerpen derNatuurlyke Hiilorie, dns voorge-
fteld in deze Ichikking, houden ons genoegzaam bezig, om hunne betrekkingen

tot elkander te zoeken, zonder ons te vermoeijen, en a^elfs zonder dat verdriet te

veroorzaakcn ,
dat gcmeenlyk uit wanorde en verwarring gebooren word.

Deze fchikking fchynt zo voordeelig, dat men natuurlyker wyze moed verwag-
ten, dezelve in aHe Kabinetten te zullen vinden, ondertuffchen heeft men dezelve
in geen een nauwkeurig koimen volgen, en ik beken, dat het Kabinet des Ko-
nings in deezen zeer onregelmatig is : myn voomeeraen was, ’er geen onregelmatig-
heid, hoe genaamd, in toe te laaten, maar ik bevond zulks oumogelyk; daar zyit

Soorten en Onderwerpen, die fchoon tot een Geflagt behoorende , zo veel verlchil-

len in grootte, dat men dezelve niet naad elkander kan plaatfen, dus is het ook
met de Geflagten , en dikwerf met de Benden geleegen ; men is ook zomtyds ver-

pHgt , de agcereenvolging der reijen te breekcn , om dat de Ichikking niet met de
ruimte der plaats overeenkomt. Dit ongemak gebeurt dikwyls-, wanneer de ge-
heele ruimte niet evenredig is , aan het getal der zaaken , welke de Verzamelingen
uitmaaken. Hierom was men in het Kabinet des Konings verpligt, in dezel-

ve zaaien , zaaken van twee, ja zelf van de drieRyken te plaatfen ; maar deze on-
regelmatigheid kan niets hinderen aan de beoeffening der NatuurlykeHiftorie, want
het is onmogelyk, zaaken vanverfcheiden Ryken en verfcheiden Benden, met elkan-

der te venvarren, het is alleen in de betooging der GeOagten en Soorten, dat de
rainfte dubbelzinnigheid kan doendwaalen. De raugfehikkende orde, in dit foort

van oeifeningzo aangenaam voor het vernuft, is byna nooit de bekoorlykfte voor
het gezigtj hoeveel voordecls dezelve ook anders hebben moge, heeftzy veel onge-
makken j men meent dikwerf dat mende zaaken kent, en men kent flegts hun getal

en plaats. Het is daarom goed, dat men ag zomtyds beproeve in Verzamelingen

,

die niet naar de rang fchikkende orde geichikt zyn

,

maar naar die van (amenftemming

of tegenflrydigheid. Het Kabinet van den Koning was genoeg vervuld, voor de

eene en andere fchikking ; dusheb ik in yder Soort van Geflagten , die het lyden kon-

nen, een vervolg van Soorten beginnen uit te zoeken, en verfcheiden onderdeelin-
gen van yder Soort, om de verfcheidenheden te toonen, zo wel als de ftandvaili-

ge Soorten, en ik heb dezelve gefchikt in Geflagten en Benden; het overige van

yder Verzameling was verftrooid in zulke plaatfen, die het gunftigft fcheenen, om
’er een geheel van te maaken, dat aangenaam is voor het oog, en gemengeld, door

verlcheiden gedaantens en verwen. Hier is het, dat de gewigtigüe voorwerpen der

Nacuurlyke Hiftorie zich op het voordeeligft voordoen : men kan dezelve beoordeelen

zonder door eene rangfehikkende orde bedwongen te zyn, om dat men doormiddel
van deze Ichikking, zig alleen met de wezendlyke hoedanigheden van het voor-

werp ophoudt, zonder acht te geeven, op de willekeurige kenteekens van Geflagten

en Soorten.

Indien men altoos agtereenvolgingen van (lukken
,
die volgens zeker 'Samenflel

gefchikt waren, onder het oog had, dan zoude het te vreezen zyn, dat mni z\<^

liet inneemen, dooreenerangfehikking, en men de beoeffening der Natuur vcrvvaa^*^

loofen zoude , om zig aan oyercenkomften over te geeven , aan welkez y dikwyls wei*
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nig deel heeft. Alles wat men ^ van haare- voortbrengzelen , kan verzamelen in eetr-

Kabinet van Natuurlyke Hiftorie, moeft ih eene orde ^plaatft zyn, die het naaffi

aan die kwam, welke zy volgt, wanneer vry is. Schoon in bedwang, konde
men haar dan nog kennen , na , in eene kleine ruimte', de voortbrengzelen vergaderd'

te hebben, die verre op den Aardbodem verlpreid' zyn; maar wanneer die onder-
werpen veelin getal zyn , is men verpligt

, dezelve in Benden , Geflagten en Soorten
te verdeelen, om detzelver beoeffening gemakkelyker te maaken. De willekeurige
grondftellingen feilen meeftalle, derhalven moet men dezelve alleen, in de onder*
werpen, volgens rang gefchikt, aanmerken, als kenteekensof wegwyzers, dieonS
tot de waarneeraing der Natuur geleiden , in verzamelingen , alwaar zy zig zonder
eenigen anderen toeftel vertoont, dan die haar voor het oog kan aangenaam maa-
ken. De grootfte Kabinetten zouden niét genoegzaam zyn, indien men de natuur-
lyke fchikking en voortgang wilde volgen; men is derhalven verpligt, om verwar-
ring voorre koomen, een weinig konft te gebruiken, om lamenfterammg ofover-
eenkomft te maaken.

Zo lang men een Kabinefder Natuurlyke Hiftoriè vermeerdert, kanmen’erdè
orde niet in behouden, dan door telkens alles, wat 'er in is, te verplaatièn; by
voorbeeld, wil men in eene agtereenvolging eene Soort brengen, die ontbreekt , in dien
deze Soort tot het eerfteGeflagt behoort, moeialle het volgende, verplaatfl: wor-
den , om die nieuwe Soort haare plaats te geevens En dswyl het Kabinet van den
Koning zedert eenige jaaren merkelyk vermeerderd is

, begrypt men Hgtelyk, dat
de fchikking verfcheiden maaien veranderd is, en ik wenfch ^arne, ditdikwylste
moeten doen;, het is het klaarfte bewys van den voortgang van deze ftigting : ichoon
dit foort van bezigheid , opmerking vereilcht, en veel tyds wegneemt, moéten es-
ter de geenen, die Verzamelingen der Natuurlyke Hiftorie maaken, het niet ve^
waarloozen. Men zal het zélve noch verdrietig noch onnut vinden, indien men by
de behandeling vernuft voegt. Een Verzameling volgens zekeren rangfchikkende;
leert men altoos wat nieuws, want hoe meer men ziet, hoe meer men weet, in

dit foort van beoeffening,' de fcliikkingen, welke alleen voor het oog gemaakt wor-
den, onderftellen ook vrugtelooze pogingen, en, men kan in zaaken van fhaaak

geen voldoenende uitkomft vinden
,
dan naar verfcheiden by een fchikkingen ; maat

men is zeer wel voor zyne moeite beloond, door het vermaak, dat men gevoelt,
van wel geftaagd te hebben. Dat het onaangenaamfte is, zyn de voorzorgen die men
neemen moet, om zommige ftukken, die aan een Ichielyk bederfonderworpen zyn*
goed te houden; men kan niet te nauwkeurig zyn op allés, wat tot hun behoud
dienen kan, om dat de minfte verwaarlooling nadeelig kan zyn; by geluk vereis-

Ichen alle de ftukken vaneen Kabinet; niet-evenveelzorg; en alle de gctyden van-'

het jaar zyn niet’ even gevaarlyki

In het algemeen vereilTchen de Delfiftoffèn alleen netgehouden te vvordèn en- zo d^t

zy niet regens elkander ftooten konnen , daar zyn ’er flegts zommige, aan welke de
vogtigheid nadeel doetv gelyk de Zouten, dieligtelykfmelten; endeKeezen {pr ^
nies) die in poeder vallen; maar de Dieren en Planten zyn meer ofmjn aan het bederf

‘

onderworpen het geen men niet kan voorkomen , dan döor dezelve zo veel mogelyk;
tedroogen, of in'bereiddevogteit te -zetten; in het laatfte geval, moet men zoig.
dmpgen, dat het vogt noch uitwaalTémt', noch bederft. J>e gedroogde ftukken eis-
iaien noggrootet. zorg de diertjes,, welken .’eEin gebeerea:Wordea.,,ea.hua. voed.^
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zei vinden, vernielen dezelve van binnen, eer men hen bemerkt heeft; daar zyn

wormtjes, torretjes, motjes, kapelletjes, myten, enz., die huishouden in ftuk-

ken, diehunhetbekwaamftezyn; zyknaagen het vleefch, de kraakbeenderen
,
de

vellen, het hair en de vederen; zy vallen op de planten ,
fchoon metdegrootftezoig

gedroogd; het is bekend, dat zelfs hout, door de wormen tot poeder geknaagd

Word; de kapellen doen zo veel kwaad niet, als de torren, en alleen die, welke

motjes geeven , zyn fchadelyk. Alle deze Gekorvene zetten in kotten tyd fterk voort,

en hunne voortteeling is zo vrugtbaar, dat het getal oneindig groot zoude worden,
indien men geen verlcheiden middelen gebruikte om hen uit te roeijen. De meelte

van deze diertjes, komen geraeenlyk in de maand april uit, of beginnen zig das

te beweegen, wanneer ’er eene wanne lente is,, of in de maand mey , wanneer het

laifoeu traager is ; dan moet men alles nazien , en onderzoeken , of men de voet-

ftappen van deze diertjes niet vindt, die men gemeenlyk aan em klein ftof kan

kennen , dat zy op de plaats ,
alwaar zy zyn ,

laaten vallen. Dan is het kwaad reeds

bedreeven , zy hebben ergens aan geknaagd ,
dus is ’er geen tyd te verliezen

,
men

moet de hand aan ’t werk liaan , ora hen te verdelgen : men moet die kleine dier-

tjes waarncemen , tot op het laatfl van den zomer , xn dien tyd blyven er niet dan

eitjes, ofzy zyn alsgevangen en verftyfd door de koude; zo datmen’erbyna niets

van te vreezen heeft, tot aan de maand april van het volgende jaar. Zie daar dan

byna vyf maanden, in welke men, zonder. ophouden ,-zorgen moet; maar het veri*

dere van het jaar kan men die zorgen fpaaren.

Het is in het algemeen genoeg het Kabinet, van binnen, voor koude te bewaaren>>

cn voorgroote warmte; en vooral voor vogcigheid. Indien de gedroogde dieren,

vooral de zeedieren
,

die altyd met zeezout doordrongen zyn ,
aan de lugt bloot-

gefield worden, wanneer het fterk vrieft, na dat zy door de vogtigheid van mifi,

regen, ofdooy doordrongen waaren , zouden zy zekedyfc veranderd, en ten deele

ontbonden worden, door zulke groote weers veranderingen; dus kan men niet

beter doen, dan op het laatft van den herfft en den gebeden winter door het Ka-

binet geflooten te houden. Men moet niet vreezen, dat de lugt nadeelig worde,

door gebrek van vernieuwing, zy kan niet erger zyn , dan vogtig, en daar en boe-

ven, zyn de zaaien der Verzamelingen gemeenlyk ruim genoeg, om de lugt vry ts

laaten Ipeden verder kan men op een droogen dag.^dezelvo des middags open zet-

ten. Des zomers heeft men minder nood van vogtigheid , maar de warmte brengt

kwaade uitwerkingen voort, naamelyk gifting en bederf. Hoe warmer de lugt,

hoe leevendiger de Gekorven diertjes zyn, en hoe meerder en gemakkelyker zy

voortteelen, zo veel te aanmerkelyker zyn de verwoeftingen, die zy maaken. Meni

moetderhalven, door alle mogelyke middelen , de zonneftraalen fluiten, en_ nooit

de buitenlugt in het Kabinet laaten, ten zy ze koelder zy, dan die van binnen;

Het waare te wenfehen , dat de Kabinetten der Natuurlyke Hiftorie met, dan aam

het Noorden, openingen hadden ;
deze ligging was het beft voor dezelve, ora haat

voor de vogtigh.’:d des winters en dez;omer hitte te bewaaren.

Eindèlyk ten opzigte van de verdeeling en evenredigheid van binnen , dèwyl de

2oldering niet zeer hoog kan zyn ,
kan men geene zeer groote zaaien maaken

; want
indien men een Kabinet voordeelig wil opcieren, moet, men de muuren hunne
geheele hoogte langs voorzien, en de zoldering zo. wel als den muur bekleeden

;

^itis-heteenig-imddel^. om een. onafgebrooken geheel te maaken,, daat zymzel&^
S' ^
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zaaken, die beter geplaatftzyn, wanneer zy opgehangen zyn, dan ergens elders ;
naaar hangen zy te hoog, dan vermoeit men te vergeefs het gezigt, met’er naar te
zien, zonder dezelve wel te konnen onderfcheiden ; in zulk een geval prikkelt een
halfgezien voorwerp hetraeeft de nieuwsgierigheid: en men kan zelden een Ka-
binet derNatuurlyke Hiftorie zonder eenige aandagt befchouwen, en die is reeds
vermoeijende; Iclioon de meeften der geenen, die ’er inkomen

, geen voorneemen
hebben, om er eene ernltige bezigheid van te raaaken, de menigvuldigheid egter
en byzonderheid der voorwerpen veftigt hunne aandagt.
Ten opzigte van de wyze om de voorwerpen der Natuurlyke Hiftorie te nlaat-

fen , en met voordeel te vertoonen, geloofik, datmenaltyd keuze te doen heeft - daar
zyn ’er veelen, die de eenen zo goed konnen zyn als de anderen voor het zelve
voonyerp, de goede fmaak moet hier ten regel ftrekken

, en ik zal hier niet over
uitweiden; ikzal alleen by elk artikel der befchryving van het Kabinet, de wvze aan-
duiden, op welke de zaaken van verlcheiden Ibort geplaatft zyn, wanneer ik tef-
ifens ,

gelyk ik gezegd heb, de middelen zal opgeeven, om dezelven te bewaa-
ren.

De Befcliryving van het Kabinetzal in verfcheiden artikelen verdeeld worden over-
eenkomftig met de verdeelingen der Natuurlyke Hiftorie, en de verfchillende ftuk-
ken, zullen onmiddelyk na de verbaalen , welke ’er over handelen, volgen : de Natunt-
lyke Hiftorie van den Menfch , in het voorige en in dit Deel gegeeven zynde beffin ik
met dat deel van het Kabinet, datzyne betrekking tot den menfch heeft, yderftukis
door een numero aangeweezen; en de befchryving is met dezelve letter gedrukt
als het werk zelf, op darmen dus te.ligter de artikelen, die tot het Kabinet
ren , zoude konnen vinden , fchoon verftrooid onder de verfcheiden rlepi«., iCr

tnurlyke Hiftorie. Ik zal van de plaatfelyke fcliikking der befclueeven ftuklïn
fpreeken, noch ook van hunne verdeeling, ten opzigte der verfcheiden Jcameren in
welke zy ftaan; ik beken, dat deze aanwyzing gemak zoude geeven, in het vin-
den van deftukken, die men gaarne zien zoude, na haare befchryving geleezen te
hebben ; maar iiierin zoude men konnen bedroegen zyn, want de ftukken blyveti
niet^toosop dezelve plaats, men is verpligt dezelve te verplaaifen, zo dikwyJs
men ’er nieuwe moet byvoegen, om de Verzameling volkomen te maaken: het is
dus niet raogelyk, eene agtereenvolging in de numero’s te hebben, die in het Kabi-
net zyn; maar die zelve numero’s zullen, in dit werk elkander in orde volgen, zo
dat he^ zeer gemakkelyK zal zyn, in het boek te vinden, het geen men in het Ka-
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DAT ZYN BETREKKING HEEFT OP

de NATUURLYKE HISTORIE'
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De Beenderen,

bepn met de Beenderen, om dat alle de andere deelen, van het men»
R I s ichelyk hgnaam er betrekking op hebben

, het zy door hunne plaatfing,

^ door hunne aanvoeging, het zy door hunne gedaante; de ken-
nis der beenagtige deelen, leidt tot de andere Ontleedkundige kennis*

len op, en moet dus voor afgaan. Het is bekend, dat de beenderen no^ overbly*
ven, na de ontbinding der bezielde lighaameh, zy ftaan het bederflang'’tegen , en

“ den grond, tot ftof; men zoude
derhalven met vermoeden

, dat ’er bereidingen noodig waaren, om die te bewaa*
ren, die men toe de Verzamelingen van de Natuurlyke Hiftorie en Ontleedkunde
fcbikc; men moet egter voorzorg gebruiken, wil men, dat zy goed zullen b!vvf>n
Daar loopen vo^en m de beenderen om , en hun Ipongieus famenweefzel ïofmuMnetdi^e vogten doordrongen, buaae holUghedeii zyn vol raergsf
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alle deze ftoffèn worden na den dood ontbonden, en zypelen allengs doorbet
te gedeelte der beenderen, en maaken hetgeelagtig en fineerig, daar deze ftoffe^

natuurlyker wyze droog, blinkend en wit moet zyn; maar om dezelve in dezea

Haat re brengen, moet men de ftoffen, welke ’er binnen in zyn, uitdryven.

De Oude kenden deze bereiding niet. Simon Pauu (a) gaf in het jaar1673, eeneai

Briefuit, in de l^erhandtlingen van Koppenhagen gedrukt, waarin hy ecne behandeling

leerde om de beenderen te bereiden, die hy Jangen tyd geheim gehouden had;

hy maakte aan de Ontleedkandigen bekend, dat zy de beenderen konden bleeken,

en zo fchoon als yvoor maaken , door de volgende middelen.
Om een geraamte te maaken, begint men, met het vel van hetlyk afte neemen,’

4nen neemt de ingewanden uit, en men fcheidt alle de beenderen af. Men moet
zorg draagen de kaakbeenderen der waare ribben, met het borftbeen (^flernum^by

elkander te houden, en de kraakbeenderen der valfche ribben byzonder te bewaa-

len; want men heeft deze kraakbeenderen noodig, om het geraamte in elkander te

zetten. Simon Pauu eilcht, dat men de herfl’enpan alleen in den raenfch doorzaa*

ge, om ’er de herlTenen uit te neemen, om dat der menfchen herflenenveelgrooter

zyn , dan die van alle andere dieren , in welke het gat aan het agterhoofd groot ge-

noeg is, om de herflenpan te omleedigen; maar thans opent men de herflenpan

van een raenibu lUci, dus is Uciuuuood^, alle de vuuizuigcu aan ic haaien, die

onze Schryver aanwyft, zo omirent de keuze der zaag, als de effenheid en gelyk-

heid der doorfneeden. De beenderen nog met hunne fpieren omgeeven, en alléén

van vet en bekleedzelen ontbloot, wafchtraen, en laatzeeenige uuren in het water,

dan kookt men dezelve in ander water. De beenderen van kinderen, of jonge die-

ren, zyn niet goed, zegt dezelve Schryver, om geraamtens van te maaken, om
dat de aangroeijingen (b) (epiphyfes) gaapen , en zells zig geheel van het lighaam van

het been affeheiden door het kooken; ook neemen die beenderen, eeneasgraauwe

verw aan , en zyn zo teder en vol poren, dat zy niet gepolyft of wit gemaakt kon-

nen worden; alle volwaflcn onderwerpen zyn zelfs niet even bekwaam; men moet

zulke afkeuren, diena eene lange ziekte, of in eenen kwynenden ftaat geftorveri

zyn. Het is noodig, datmen de beenderen van handen en voeten in een byzondete

ketel doe, oni dat zy meer vet hebben, dan de andere; men moet yder dézer in een

zakje doen, om die kleine beentjes niet te verliezen. Men_ draage zorg om van tyd

tot tyd het water onder het kooken te Ichuimeii , en het uitgewaaffemde met ander

kook^nd water aan te vullen, want indien men ’er koud water by deed, zouden de

beenderen vlakken,, even of z,y niet geheel in het water waaren onder gedompeli^

a-eweeft. I'ien moet hen laateu kooken, totdat ’ex het vleefch afgaat, zo dat men

dez.elve'met de hand, of met het vryvenvan eenen doek van alhec vleefch kan out*

bloót.en , dan haalt men dezelve uit het water en maakt zc fchoon. Sii\ion PaüU

eifchc, dat men hier nieuwe voorzorg gebruike, en voor al^ dat men fchielyk te

werk ga, op, dat de koude of vogtigheid geen indrnk op de beenderen maake eer

zv drooiT zyn. Wanneer men dezelve uit het kooieend water haalt, fcliraapt men

luw af Si zo fchielyk. als het mogelyk is, men vryft ze met eenen warmen doek

,

ia) RiUiofTiica Anazomica ^c. Genev:S iCjiO- in fsl. Tomé U. pag. 1185.
(i) Dus zyn die gladde ronde klioppon , welke men aan de ('daouder., arm-, dey-en fencen-ö-

rifrtn ziet, door aangroeijing aan dezelve gehegt. Vertaakr.
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en eindelyk windt men ze in zulke doeken , op dat zy volkoomen droogtn ,
eer

'Zy koud worden : deze voorzorg is des winters nog meer noodzakelyk dan des zo-

mers. De bereiding der kraakbeenderen en van het bordbeen , verfchüc vmi de bo-

vengemelde, men begint met iiet borllbeen te wüfl’clien
,
enfclioon temaaken, dan

laat men het in water weeleen, en het uit het water haaiende, veegt men het zagt-

•jes af, met drooge doeken, men legt het toegedekt op eene tafel, om het eenige

daagen te laaten droogen ; vindt men daar na dat het niet genoeg gedroogd is ,
hangt

men het met een touwtje op, om het aan de zagte warmte van een fchoorfteen of

kagchel bloot te ftellen
;
en of fchoon de kraakbeenderen die aan het borllbeen vad

-zyn, zich op verfcheiden wyzen draaijen, is het egter niet noodzakelyk die te her-

llellen.

Men moet de groote beenderenmeer dan eenskookcn, maar men houdt hen, de

tweedemaal niet zo lang over het vuur als in het eerfl; men moet zorg draagen, dat

het hoofd niet te lang kooke, om dat alle de beenderen niet even llerk zyn. Ue

ribben , de wervelbeenderen ,
de beenderen van handen en voeten vereiilcheii veel

opmerkzaamheid, voor al het heiligbeen (o^ Jacrtim,') dat zo poreus is, dat het

zomtyds op het water dryfr. Wat aangaat de dieren , men moet de hoornen , de na-

gels ofhoeven der viervoetige niet kookcn,noch deirbek ofde pooten der vogelen; men

moet dezelve allengskens by de warmte van eenen oven, of in de zon droogen,

en ze in die rigting zetten ,
welke men hun geeven wil.

Nalietkooken der beenderen, en het droogen der kraakbeenderen moet men de

eene en andere in de lugt leggen, op eene plaats, die na het Oollen ofZuiden ziet,

men laat dezelve daar dag en nagt, welk weder het ook zyn moge; zo dat zy

beunlings de draaien der zonne, den daauvv, de mift enden regen ontvangen ;
de

maanden january, february, maart, april en mey, zyn ten dezen opzigte de bes-

te ,
maar men moet nog andere voorzorgen en zekeren roedel gebruiken om wel te

daagen. Men legt, twee vingeren hoog, zand op eene tafel, en op deze laag van

zand, legt men groote diikken ley, op welke de beenderen moeten uitgelprei^d

worden; men moet voor af de leijen eenige dagen in het water zetten, zomtyds

zeven dagen lang; dezelve uit het water neemenJe, plaatfi: men eze ve on er e

beenderen, zonder ze af te voegen, en men dekt die beenderen met zand, die

zo veel mergs hébben, dat men kan vermoeden, dat er na de kooking nog in ge-

bleeven is, gelyk die van de voor-, en agterhand, {carpns & mttacarpm) en de

voor- en agtervoet ,
( tarfm & metatarfm^ Dit zand is geichikt om het vet re

ontvangen, dat ’er indringt naarmaate de zonneftraalen het doen fmelten. Op die

darren, 'in welken ’cr geen regen valt, moet men de beenderen cn de leijen metwater

befproeijen en de beender'èn met Ilyve bordelen vryveii ; het middaguur is hier

het beft toegefchikt, omdat dan de dauw, welke desnagts op de beenderen geval-

Ier) was, door de morgenzon cpj^etrokkeii en haare uicvverking ^^daan neeic.

SiMON Pauli wil reden geeven van liec gebruik der ley, inzyne bewerking. Hy
merkt aan, dat zy eenen zwavelreuk uiiwaalïêmt ,

wanneer zy door de zon ver-

v^arm’d zynde, belproeid word, en hy verzekert, dat men dezen reuk van verre

gewaar vvordt, en dat hy zo fterk is, als .een gezwaveld lemmet, dat brand. Hy
meent, dat de ley of fchift, niet alleen een zout bevat, dat byzonder is, aan dit

foort van (leen , maar ook vcelzwavcl ; en daarom , veepx ’cr die Scliryver by, wan-

neer een leijen dak verwarmd is
,
door den brand van een nabuurig huis

, en ’er wa-

IIL Ded. Q

<
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ter cp valt, dat’er op gebragtword, om den brand te bluffchen, fpringt de ley^

en fplytin ftubken, in het aangezigt van die geenen, die het water ’er op werpen.

Het is zonder twyfïel om de zt)Uten en zwavel, dat men ley gekoozen heeft, om
de beenderen op te leggen, die men in de lugtiegtte bleeken.

Men heeft een ander middel gevonden , oni de beenderen te bleeken ; in plaats

van ze te laaten kooken, laat men dezelve in een bereid,water weeken ; men begint

met ’er het grootfte gedeelte van het vleefeli af te neemen zonder het beenvlies te

feilenden ; ondertiiflchen houdt men de beenderen eenigen tyd in het water, om
bet bloed ,

dat ’er in is , af te trekken ;
eindelyk zet men ze in een water ,

dat met

weedafchals ookmetleevcnde kalk en aluin bezwangerd is , men heeft maar twintig

pinten water noodig om ’er de beenderen in te doen , dan is lier genoeg, dat men ’er

vier pond leevende kalk, vier oneen weedalch en zo veel aluin by doe. De hoeveelheid

van dese dingen is niet onverfchilüg, want ware zy grooter, dan zouden zig de

beenderen ontbinden, ware zy zwakker, dan zoude het vet, en merg niet ge-

heel verdreeven worden : men moet ook eenige voorzorgen in dcrzolver geWik heb-

ben daarom fmelt men de weedafch en zouten, eer men ’er dezelve opwerpt; ofmen

bind’t de zouten in een zakje. Men verandert dit eerde water na een maand of zes

wecken ,
wanneer het te vol vet is, dan bereide men ’er een nieuw toe , op dezelve

wyze , en men laat ’er de beenderen-zes maanden een jaar en meer in liggen ; wan-

neer zy eindelyk een zekeren trap van witheid gekreegeti hebben, en om zo te Ipree-

ken, doorzigtig geworden zyn, is het een bewys, dat zy genoeg geweekt zyn,

dan maakt men ze fclioon en laat ze droogen.

Deze manier egter is niet goed, wanneer men de banden ligamenten en de

kraakbeenderen wil bewaaren om geraamtens te maaken, welke de Ontleedkun-

dige noemen, dat is geraamtens, welker beenderen door hunne eigen

banden fiamgevoegd zyn; een lange weeking vernietigt dezelven, en fcheidt de

aangroeijingen {epiphyfes): ook moeten ’er andere middelen gebruikt worden,

voor de geraamtens van jonge onderwerpen, en het beenvlies moet op de veree-

nimngen der aangroeijingen blyven; in het een en ander geval is het genoeg, dat

men de beenderen in Ichoon water weeke, en dezelve ’cr van tyd tot tyd uimee-

me, om in verfch water te walfchen : men legt dezelve voor af m de zon, eer

men ze weder weekt, eu zomtyds vergenoegt men zig, met de^.elve in de mey-

daauw te leggen.
_

Zie daar dc bewerking van SiMoNPAut.i,nogin gebruik ten opzigte vandebeen-

deren'voor de zon en daauw bloot te (lellen ,
wanneer men de banden en aangroei-

iinrren behouden wil; maar men volgt het zo nauwkeurig niet, als het door on-

zen Schryver voorgefteldis; verder heeft men de weeking in zoutwater verkoo-

len boven de kcoking in enkel water, om de beenderen van volwaflcne te bleeken:

deze nieuwe behandeling is gemakkelyker, maar ook veel onaanaenaaraer, want

de zouten ,
met welke het vv'^aicr bezwangerd is, beletten niet, dat het vlee'cli niet

bedérft ZO dat’creen onverdragelyke llank uitwaaflémt, vooral wanneer men het

roert' de kooking ondemiflchen, maakt dc beenderen zo wit niet, als de weeking

in bereid water; maar door die werking heeft men dezelve eer tot kalk gebragt, .

dan wit gemaakt.
Wanneer na alle deze bereidingen, het merg, het vet en andere vogten zo

veel mogelyk uitgehaald zyn, zoude men konnen denken, dat deze witte beende-
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ren, in het vervolg, noch geel, noch fiireerig zouden konnen werden; ondertus'

lèhen blyven de beft bereidde beenderen niet volkomen wit, wy zien, dat he

yvoor zelf geel wordt. ’Er is dus nog eenige andere bereiding noodig, om de wit-

heid der beenderen te bewaaren
;
men houdt ’er den invloed der lugc af, door een

vernis, dat men ’er op legt.

Het is gemakkelyk de geraamtens zo in elkander te zetten , dat men aan de le-

dematen hunne voornaamfte bevveegingen kan laatcn. Simon Pauli wil dat men

de kraakbeenderen der ribben en van het borflbeen zagt maake, wanneer men het

geraamte in elkander zet, om den omtrek der borft naauwkeurig te volgen. Ik ge-

loof, dat het niet mogelyk is, de geheele ruimte der borft te behouden, wanneer

men de waare kraakbeenderen gebruikt, om dat men dezelve niet kan droogen,

zonder dat zy korter worden; en ook waarom zoude men zo veel moeite neenien,

om niet verzekerd te zyn, van eenen goeden uitflag? Het is veel beter, dat men

in derzelver plaats metaalen plaatjes neemt, die men met walch overtrekt, om e .

waare gedaanten en verw der kraakbeenderen na tc bootzen. Men kan naamvKCun-

ge maaten hebben, die ons van de waare ruimte der borft verzekeren, en dezelve

op het geraamte overbrenger).

Men moefl: ook maaten hebben , om aan de rnggegraat van een geraamte, die

buiging te geeven, welke dezelve in een leevend menfeh heeft, want het is zeer

bezvvaarlyk, de waare plaatfingte vinden, wanneer de wervelbeenderen gefchei-

dengeweeft zyn, en van haare kraakbeenderen ontbloot. De ruimte, welke door

deze kraakbeenderen vervuld was , blyft ledig tuöchen yder wervelbeen in het ge-

raamte; wil men dezelve in hunne natuurlyke houding bewaaren, dan vult men

gemeenlyk de ledige ruimte met buffels leder ofkamuis; en om deruggegraat byde

lendenen te krommen ,
m'aakt men dit leder dikker van voren, dan van agteren, na

den trap van buiging , welke men aan de wervelbeenderen geeven wil , en rnen

houdt dezelve m dien ftand, door eene yzeren roede, welke men door de opening

voor het ruggen merg gefchikt, ’er in brengt. Men begrypt ligcelyk, dat een ge-

raamte, dat van zyne kraakbeenderen ontbloot is, veel van zyne hoogte verliezen

moet; de Ontleedkundigen rekenen deze vermindering op
.nt-

of drie duimen ten hoogden, op een onderwerp van genieene g ’ ‘

fchil van lengte is by lange zo veel met, wanneer dc plaats der kraakbeenderen

vervuld is, gelyk wy gezegd hebben.
, r t. -j

Men kan het geraamte van een man, van dat van eene vrouw onderfcheiden , in

het algemeen, door de grovere en dikkere beenderen, die in de vrouwen

en dunner zyn, dan in de mannen, en in hetbyzonder door het volgend verichil;

de fteutelbeenderen zyn minder g'blaomd, de borft is meer verheeven, en het bek-

ken is wyder in de vrouwen dan in de mannen. Ik heb eenig onderzoek gedaan

,

rot hoe ver dit verfchil ging. Ikwenfchte daarom het geraamte vaneen man en ee-

ne vrouw, van dezelfde hoogte enbyna van den zelfden ouderdom tc hebben, ik

heb die tot nog toe niet konnen magtig worden ; maar de maat ncemende
, van

die, welke ik gezien heb, heb ik ten klaarften ondervonden, dat geenc van deze

maaten ftand houd : en inderdaad ’er moet geen meer gelykheid in de gedaante der

beenderen zyn, dan in die van het geheele lighaam; maar gelyk men de evenre-

digheid van het menfehelyk lighaam in de grondbeginzelen van teeken-en beeld-

houwkunde heeft geveftigt, zo zou men in de Ontleedkunde de verichillen kon-
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nen bepaalen, welke er tuflchen het geraamte yan een man en eene vrouw zvn, iti

alle trappen yan ouderdom. Men zoude milTchien hier eenig licht uit trekken voor da
dierlyke huishouding, die zekerlyk verfcheidenheden heeft in beide kunnen.

No. I. Geraamte van eene vrugt 2^ duimen hmg.
Men ziet flegts een zeer dun vlies, terplaatze der herffenpan van dit klein ge-

raamte, de twee kraakbeenderen beginnen been te worden, het onderfte ktmk-
been fleekt meer vooruit, dan het bovenlle, men ziet eenig blyk van het agter-r
hoofdsbeen , de plaatlcn der wervelbecuderen zyn niet zigtbaar dan door de on-
doorlchynendheid van het kraakbeen, dat inde ruggegraat is; de ribben, defcliou-
derbladen, de arm beenderen en den voorarm begint men te zien maar de vor-
ming der fleutelbecnderen (claviculcey is verder dan die van andere’beenderen • en
inderdaad men heeft in den groei der beenderen opgemerkt, dat de üeutelbeende-
ren het eerfl haare volkomenheid verkrygen. De onderde ledematen zyn in dit
geraamte, by het bekken , van het overige van her lighaam afgclcheiden’ ’er is

boven het dijebcen een kraakbeen, in hetwelk men een begin van beenwording ziet
dat waarfchynelyk tot de heupbeenderen moet behooren; het dijebeen is maar een
en eene halve lyn lang, men ziet ook de fcheenbeenderen, maar de handen en voe-
ten zyn geheel kraakbeenig: men ziet egter reeds aan de handen de plaats waar de
vingeren moeten uitkooraen.

No. II. Geraamte van eene vrugt, byna ^ duimen hoog.
De herflenpau van dit geraamte is half doorzigtig, de beenwording is niet ziet-

baar, dan door dunne beenige draaden, die overeen vlies verfpreid zyir dit vlies
flrekt voor been, ter plaat fe der gaaping van de herflenpau, (fontanellen die zeer
groot is, en men ziet ook het zelve, m de tuflchenwydte der twee flJikken vin
het voorhoofdsbeen, tuflchen de bovenfle randen der wand beenderen (offa parie.
talia) en eindelyk m de tuflchenwydten tuflchen die beenderen, het aaterhoofds-
bcen, en het flaapbeen aan wederzyden. De twee beenderen, van hetraderkaak-
beenzynter plaatfc der raamengroeiing gefcheiden

,
en maaken eenen zeer fcher-

penboek, dit kaakbeen fleekt meer vooruit, dan het bovenfle, en de beenwor-
ding fchynt hier meer gevorderd dan in het overige van het hoofd; het uitfleek-

zcl van het jukbeen (^apophyfis-zygmaticus). is geheel been, maar in het borflbeen
is nog maar een kraakbeen, als ook aan het fchaanibecn (^os pubis) en in het alge-
meen ,

aan alle die der geledingen van het lighaam
; de beenderen der agmrhancl,

van den agteryoet en de teenen zyn nog niet zigtbaar, maar men ziet de beginzelen
van die der vingeren : het dijebeen is vier lynen. lang.

°

No. lU. Geraantte van eene vrugt, byna 4 duimen bog.
Dc beenige draaden , welke de beenderen der berflenpan uitnuaken, zyn gro>

ter en laaten miiKler tuirchenruimtens tulTcbeii elkander dan in het vorige'geraam-
te; de fontanel is zo groot niet, en beter bepaald, do wandbeenderen raiken ain
elkander met hunne bovenranden, en raaken ook aan bet agterhoofdsbeen' maar
de bovenfle agterfle hoeken der wandbeenderen en de bovenfle hoek va 1 het’ao-ter-
hoofdsbeen, zyn door eene kleine ruimte gefcheiden, en de rand van het ichirbag-
|ig gedeelte van hot flaapbeen (os temporale) is nog zeer ver van het voorhoofds-
been hetwandbeen, en agterhoofdsbeen. Men kan aan het onderfle gedeelte vaii
h-’t (haobeeii, den been igvn rand van het trommel vhes onderfcheiden, de beende-
ren. der teenen beginnen, zigtbaa.r te. worden; hst dijebeen is zeven lynen lang.
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N-. IV. Geraamte van eene vrugt ,51 hoog'. -

De beenderen der herflènpan van dit geraamte, zyn niet doorzigtig , dan aati de

randen, men ziet, aan het onderfte deel vanher flaapbeen, het trommelvlies, met

zynen beenigen rand , de gehoorbeentjes (chyneii door het vlies : men ziet de be-

ginzelen van de beenderen der agterhand en van den agtervoet, en men kan de

beenderen der vingeren van handen en voeten zien : het dijebeen is tien lynen lang,

Np. V. Jgterboofdsbeen eener vrugt.

Dit been behoorde aan eene vrugt, welke byna dezelfde grootte had als die,

welker geraamte in het vorige artikel helchreeven is : men ziet 'er de gedaante en

loop der been-vezelen in, welke een zeer fyn vvcefzcl maaken.

No. VI. Geraamte van eene vrugt., hpici 7 duimen hoog.

De beenderen van het aangezigt zyn welgemaakt in dit geraamte, men kan vaa

de groejing van de beenderen van het hoofd nietoordeelen,om datzy, in her dron-

gen , van elkanderen gewecken zyn : de kalfen der tanden zyn reeds geteekend j

de beenwording van het heupbeen is , aan deszelfs onderile gedeelte , gevorderd j

men heeft een kraakbeen, in hetwelk de kniefchyf tnoellkomen ,
van de geleding

der knie afsetiomen: men ziet de nagelen aan handen cn voeten, en het dijebeen is

veertien, lynen lang.

Nó. Vil. Beenderen van het hoofd van eene vrugt,

’Er zyn niet dan de voornaamile beenderen van het hoofd , zy behooren tot eene

vrugt bjma van dezelfde grootte,, als die van het voorig geraamte; deze beenderen

zyn de twee deelen van het voorhoofdsbeen , de twee wandbeenderen
,
en h.e-t ag-

terhoofdsbeen; men ziet ’er de loop en kruilling der beenvczelen , zy gelyken de

maazen-van een digt gebraaid net.

No. VHL 'Geraamte van echt vrugt, duimen hoog.

In dit geraamte zyn de drie gehoorbeentjes , de hamer, het aambeeld en deflyg-

beugel byna geheel gevormd en been geworden ; zy hebben reeds omtrent t\vcs

derde van hunne gtoeijing : men ziet eenige bcendipi^en ,
in het ki-aakbeen ter plaat-

fe van het borft'been ,
inhetbovenRc en onderfte gedeelte- van -het ichaambeen, in

de voorhand (carpus) cn voorvoet (Jarfiny, het dijebeen is anderhair duim lang.

No. IX, Twee p.eraamtcns van vrugten, omtrent lo duimen hoog.

De beenderen der heriTenpan Ichynen vaderen digter
, en zyn, in het eene van

deze gcraamtens , door veel grooter ruimtcnsafgefchekien, dan in het ander; en

ichoon de twee hoofden byna van dezelfde grootte zyn , is de uitgeftrektheid derfon-

tahel niet gelyk in beide gcraamtens; het dijebeen heeft anderhalf duim lengte in

beiden, en de andere beenderen van het ligluam zyn byna even groot.

No, X. Geraamte van eene vrugt, i voet hoog.

Ikt hlclbeen is zeer wel been geworden in dit.gciaaiute, en 'de dijc' is een duim

en tien Ivncn lang.

No. XI. Geraamte van eene vrugt,, 14. duimen hoog.

Met agt^rhoofd.sbeen is nog ifi twee deelen verdeeld, de hoeken der regter ca

linker ‘Zyde ftaan ook nog zeer ver van de lliiapbeendcren : bet bovendeel van de

fehaambeendereo zyn vvcl been geworden, maar zyn, ter plaatfe der fiamengtoei-

jing v\in elkander g.eweeken , en dooreen kraakbeen dat niet groot is, gefcheiden ;raen

ziet aan het rtaartbeen (or coccygrO zommige beenagtige deden
;
het dijebeen is twee

Q 3

I
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hoSn."” middenrif be*

Men kp niet vafl bepaalen, of dit pjeraarate van eene vnio-t nf -,nr, n idraagen kind is, oni dat ’er groot onderfcheid in de lengte van hetlio'haamdereprft*gebooren kinderen is: men ziet ’er die veert-ipn ri.,:™! i

“^“ig'i^amciereerlt-

langer, zoramige zvn een-en-twinüig duimen- maa
jang zyn, andere zyn

niterfte maat, derhalven moet merdezclve
dmmen maaken de

fchynelyk , dat dit geraamte van eene vrugt is.

vinden; dus is het waar-

0 . XII. van hu voorhoofdsbeen, en van het agterhoofds-

No YTTT ^ dezelfde grootte als de voorisre
T\/r

Geraamte van een pas gebooren kind dat iRMen zonde konnen denken, dat dit eeraamte vm duimen boog ts.

pas geboorenen vindt, dieeen-en twintilduLS
groot getaJ vinden, van de grootte van dit g^raanite^

ssnsïisssï-

No. XIV. fzoee jhapbeenderen van een kind, bynavan dezelfde groot^
Tv/T • ^

^ voortg geraamte. °
Men ziet in deze beenderen duidelyk, dat zoort van I--irt«i:

hunne tanden eindigen, en die uit be^enagtitre vezelen beïan
“ 'ioerboort . e„ daze o„=„i„g i, .ekcljk"ejbc*’s4Xy. Geraamte, dat drie voeten en tivee duin ,

^'Vas.

Men ziet in dit geraamte, de aangroeijingen van welken
een gedeelte, kraakbeenig zyn, en alle zyn z| ml onderfdie?den'^^^V°!-’van het been. ' ^ - oimericneiden van het hghaain

'?\Yrr'
^'^^damte van een man. («)

i\0. XViI. Geraamte van eene vrouw.
iJeze geraaratens hebben geene kraakbeenderen maar zvn mp^ „ j 4

gemaakt en de kraakbeenderen der ribben en der borf?zvn^n Srh n?T‘^ T.'die van de wervelbeenderen en van het bekken zvn dorr n u
toond : zie hier de miaron ,Likl n, i ^ ftukken bufFels Ieêr ver-

dezelve met elkander veradyken- fcho^n
andere genomen heb, ik zal

zalmen zig egtereen denkbeeld konnen maatn vfnT’Schilfe?''""ffchendegeraamtens
, van beiderlei kunne, plaats hebben

^
Mans geraamte. ’

Booste
brouwen geraamte.

4 voet p duimen 6 Jynen
^ '

De buitenfte kromte der fleutelbeenderem'"'"
®

o. o. 10, Q

^ ^ Breedte der Borft.
' ^*

o- 10. 6.

o* 8. 8.

ysn 'di? det'VSrf Van sen geraamte, neffensde afbeelding, aan bet einde
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Lengte der Borft.
Toeteiji duimen, lynen. voeten, duimen, lynen.

O' 7- 6. o, 5. 3.

Aflland tuffchen de onderlle punt der Borfl: en de ruggegraat.

o. o, o#

Deze afftand is dezelfde in het eene en andere geraamte; maar in dat van den inan,-

is het uiterlle der boill ter hoogte van het elfde wervelbeen, en in het geraamte

Van de vrouw is het uiterlle van dat been maaralleen aan het zevende.
Aflland der faamengroeijing van het fchaambeen tot aan het bovenfte deel van

het heiligbeen.
voet. duim. lyn, voet duim. lyn.

O. 4. o. o. 4. o.

De grootfte middellyn van het bekken van buiten naar buiten gemeeten.'

o. lo. o. o. 10. 6.

De kleinfte middellyn van het bekken van binnen gemeeten.

o. 4. p. o. 5 - 3 *

Afftand tufichen de voorde boven randen van het darmbeen van binnen gemeeten.

o. 7. a. Ov li. 2.

Aflland tuflchen de randen van het heupbeen.

o. 3 ' 4 * 3 " 4 ”

De zyden van den hoek , welke de twee fchaambeenderen met elkander maaken

,

zyn meert regt in de mannen, en hol in de vrouwen. In het vrouwen geraamte,

van welk ik fpreek, maakt de flinker zyde van dezen hoek een boog van eenen cir-

kel, wiens pees drie lynen is, die van de regter zyde, is maar twee lynen. Deze
niaateii zyn op de gehede lengte van het deel van het Ichaambeen en van het heup-
been

, die iedere zyde van gemelden hoek uitmaaken.
2ie daar het voornaamfte onderlcheid , dat ik gevonden heb, tuflchen deze twee

geraamtens : ik wil niet verzekeren
, dat de maaten, die ik aangehaaid heb, ftand-

yaflig dezelfde zyn; in alle andere geraamtens, integendeel heb ik , zo dik wils als

ik deze waarneemingen herhaald heb, altoos onderlcheid gevonden ;
maar fchoon

dit ondeilciieid grootcr of kleiner is, in ieder onderwerp, is het egter een kentee-

ken m de geraamtens v^an mannen en van vrouwen.

No. XVIIJ. Eenboffd met de werveibeertderen van dc ’2 bah
^ een ivervel-

been van den rug
^
de [Ictuelbeaideren

,
de twee terfte ribben-y.-

en een gedeelte van het borjlbieti.

De meerte dezer beenderen zyn aan elkander gevoegd, door hunne eigen bind-

zelen: de ruggegraat en het borftbeên zyn onder de eerlle ribben afgeza:igd, zo

dat dit deel van liet geraamte, da twee ribben , het eerfle wervelbeen van den hal?,'

een gedeelte van het cerfte fluk vain het botllbeen ten grondflciin heeft; de twee

fleutdbeenclei en , in hunne natuurlyke ligging zynoe , maaken dezen grondfleun groo-

ter, -en beletten het geheele link, aan de eene of aan de andere zyde overfe vallen.

No. XIX. Hsefd van het geraamte v'an rene vrouvj.
^

De beenderen van dit lioofd zyn wit, en vry wel bewaard men' kan ’er het

Ri'ootfle gedeelte van iiir elkander neemen : men 'begint met het .agterhoofdsbeen

,

dat zig V.U1 het overige aficheidt, door middel van eene doorzaagihg
, die gedaan

is, daar dit been zig'met het vviggtbeen {os (amen voegt; daar na neemt'

men de flaapbeenderen, met het onderkaakbeen weg, eii eindtiyk de waodbeende-'
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ren. Men fielt dezelve met het zelve gemak weder in elkander, fchoon de punten
der naaden zo talryk en zo lang zyn, als in andere hoofden : 'alle de heweegbaare
deelen van dit hoofd worden door veele kleine haakjes* in elkander vafigehouden.

No. XX, Hoofd van een geraamte met de beentjes ivormiens.

Het eene dezer beentjes ziet men ter linker zyde , alwaar het flaapbeen
, het wand-

beeii , en het agterhoofdsbeen elkander ontmoeten
; aan de regterzyde zyn ’er vier,

het eerfie vlak tegen over dat van de linkerzyde, en de drie andere volgen elkander
naar agter; het laatfie is het grootfie, zynde tien lynen lang, en agt lynen breed,
de punten der naaden mede gerekend zynde.

No. XXI. Hoofd van een geraamte, waarvan het voorhoofdsbeen, door
eene naad gejcbeiden is.

In dit hoofd zy-n ook twee wormieTifche beentjes
, en aan wederzyden van

het niterfte der pylnaad, 'ifutura fagittalhy, het geen voor aan fiaat is langwerpig
en onregelmatig, en bynaeen duim lang; het ander zweemt naareenen dnehoek,
iedere zyde is omtrent een duim lang.

No. XXII. Het iviggebeen (os fphenois.

)

No. XXIII. Iht zeefbeen. (os eihmois.)

No. XXIV. De kaakbeenderen. (maxÜlaria.)

No. XXV. Het jokbeen. (pszygomstxm'ca.)
,

No. XXVI. De eigentlyke neusbeenderen,

No. XXVII. De nagelbeentjes. fofla unguis.)

No. XXVIII. De beenderen van het verhemelte.

No. XXIX. Het ploeghcen. (vomer.)

No. XXX. De onderfle neusbeenderen,

No. XXXI. Het tongbeen, (os liyois.)

No. XXXII. De zaadbeentjes. (oflli felamoïdea,

)

DOORGEZAAGDE BEENDEREN.
De Ontleeders hebben uitgevonden , de beenderen in verfchillende rigtingen en

flreeken door tc zaagen, om dus derzelver innerlyke deelen bloot te flellen; door
dit middel ,

ziet men duidelyk, dat hunne ftolFe ten dcele vaft en digt is, ten dee-
Ie cefluleus of vol holletjes, als eene Ipons, en ten dcele als een net laamgewee*
ven: men kan ook dc uitgefirektheid van hunne holligheden zien, en om zo te

zeggen ,
tot in de verborgenfie fchuilhoeken indringen. Om de deelen , die het

zintuig van het gehoor uitmaaken
, te ontdekken, moet men het flaapbeen openen.

(a) Dcwyl ’er in dit been openingen zyn
, die op verfchillende wyzen loopen

, is

men genoodzaakt ’er verfcheiden doorfneeden in te raaaken, om dezelve vokens
alle

(a) Ik hsb hier het woord ftsapheen gehouden, om bet franfche es temporal te volgen,
fchoon alle de deelen van het gehoor eigendyk gezegd worden in het Jleenleen te liggen,

uhO- u
‘^'’deifte en binnende gedeelte van het llaapbeen maakt, tuflehen het niam.'gewyzc

’i

^P^'’eeJjusmaJioidn!s') in de plaats alwaar de flaaplpkr (mufcultis temporalis) ingeplant
. in de binnenzyde van het hoold. Zie Eustach. Tab. amt. tab. 43. iig. 2. 3. en tab.

44. hg. 2. 3. en Aljumi Bijl. cff. pag. tab. fig. Fenaaler.

/
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alle hunne rigtiogen te volgen , en hunne wanden bloot te Hellen : men moet een

goed Omleeder zyn, en zeer handig, om de dootfneede in het binncnfte van een

been te maaken, juifl ter plaatfe, die men vertonnen wil; het is ook zeer moei-

jelyk het been af te breeken rondfom eene van deszelfs holligheden
,
zo dat de wan*

den van die holligheid, maarcene geringe dikte hebben, en dat deze dikte overal

even breed zy, om dus in verheven werk de gedaante aan te vvyzen, welke de hol-

hgheid van binnen heeft: hoe bezwaarlyk het ook zj-n moge, deze twee gedaaii-

tens aan elkander gclyk te maaken, is ’er egter geen ander middel, om een regt

denkbeeld van den omtrek eencr holligheid te geevcn , die in haar binnenfte niet

kan gezien worden; want opend men dezelve, dan verdeeld men de wanden, en
men kan dan de gedaante welke die wanden hadden, wanneer zy laajnengevoegd

Waren , niet vertoonen.

Wel verrigtte doorzaagingen der beenderen , en voor al die van het flaapbecn, zyn
dus in de Ontleedkunde noodzaakelyk ; en derhalvcn verdienen deze ftukken om
in de Verzamelingen bewaard te worden ; in het Kabinet van den Koning zyn ’er

veele: en aam een denkbeeld te geeven, van hunne waardije; zoude het genoeg

zyn te zeggen, dat demeefte door den beroemden Hr.Ou Vrrnev, Geneesheer,

Lid van de Koninglykc Akademie der Weecenlchappen ,
en Hoogleeraarin de Ont-

leed*en Heelkunde in den Tuin van den Koning, gemaakt zyn.

No. XXXIII. Doorfnetden. van een honfd.
“ Door middel van deze doorfneeden heeft men verlcheide openingen gemaakt,

om het hoofd van binnen te konnen zien, en de dikte der beenderen te toonen, de

grootfte opening is aan het voorhoofd, daar is eene andere aan het regter wand been,

cn een derde aan het agrerhoofdsbeen.

No. XXXIV. Het Tegter gedeelte van een hoofd.

Dit (luk is van het linker gedeelte afgelcheiden , door eene Inodlynige door-

fneedc, gaande door het middelpunt van het groote gat van het agterboofdsbeen

,

door de pylnaad, en derzelver voortgang, die het voorhoofdsbeen in dit hoofd in

twee-en Icheidde
,
gelyk men door eenige punten der naaden zien kan ,

welke ’er nog

overig gebleeven zyn : dezelve dootfneede is voortgezee laags het aangezigc door

het midden van den neus en van het verhemelte.

No. XXXV. Doorjheede van bei voorboofasheen.

Men heeft in dir been, het nit.'leekzsl van den neus doorgazaagd, om de hol-

ligheden van het voorhoofd te openen.

Doorsneede van de Steenbeenderen,

Die het gchoortuig bloot leggen.

De meefte der (tukken zyn door den Ilr. Hctnauld, Geneesheer van de Facul-

teit van Parys, Lid van de Koninglyke Akademie der \Vecten(cliappen , Hoogleer*

aar der Cenec,s-cn Heelkunde, bereid. Deze bckvvaarae Oncleederhad alles by een

vergaderd, dat de vertooning en betoogüig van het gehoortiiig koude gemakke-

lyk maaken, cn hy will het z'dve met zoveel geleerdheid uit tc leggen, als hy be-

kwaamheid had, bm het voor het oog zigtbaar te maaken.

lil. Deel.
- ' R -

f
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Linker Jlaaphee?i van een kind van vvf of zes iaarenMen heeft een paardshair doordat been geftooken, om den weg van het harde

gedeelte der gehoorzenuw aan te toonen, du hairtje gaat door hec fleufie van het
inwendig gchoorgat, door de buis vmfalloppi en komt door het gaatje tuflehen het
priemsgewyze en tepelsgewyze uitftcekzcl {foramen fiyk maMdeum) weder uit;
men heeft m dit ftuk een gedeelte van den wand der buitenfte gehoorbuis weggeno’
men, om den trommel te ontdekken.

No. XXXVil. Gedeelte van het jlaapbeen der litikerzyde van eene vrugt

_

van vier maanden.
Het trommelvlies in de beentjes zyn in dit ftuk ontbloot.

No. NJXXVlII. (Jedeelte van bet (laapheen der regterzyde
Dit be^ is doorgezaagd om het trommelvlies, en degehoorbeen^jestetooiien.

No. XXXIX. van een kmd
^ van tien of twaalfjaaren.

Een gedee te van de wanden der buitena-e gehoorbuis is hier w4genonien om
het trommelvlies te toonen; dit bovendc gedeelte van het fteenbeen is zo uitge-
hold , dat de trommel , de buis van Eustaciii , het flakkenhuis en de halfronde bui-
zen bloot zyn.

No. XL. Slaapbeen van de regterzyde van eene vrugt van zeven maanden.
Dit been is zo doorgezaagd , dat het trommelvlies, en de gehoorbeentjes , de drie

halfronde buizen, en het Qakkenhuis zig verheven vertoonen; men heeft dezelve
hier en daar doorboord , om de holligheden te toonen.

uczei

No. XLI. Slaapbeen van de linkerzyde van een pas gehooren kind
Het trommelvlies is in dit been met zynen been rand omgeeven onder het

zelve is eene opemng, die de beentjes van het oor, en de holligheid van hï nï-kenhuis aanwyzen. ^

Mo lïn^erzyde van een vrugt van zeven maanden.Men zienn dit been lm trommelvlies
, en de Ichroefwyze plaat van het flakkenhuis.

ISO. ALJil. Het Jcbubagtiggedeelte van hetjlaapbeen der regterzyde van
eene vrugt van zes maanden

, niet de beenige kring vau
het trommelvlies.

°

No. XLIV. Dé beenige rand van het trommelvlies van bet figter oor van
^

eene vrugt van zes maanden.
%elve fliik int een pas gehooren kind.

No. XLVI. De beenige rand van het trommelvlies van het linker oor
van een eerjlgebooren kind,

No. ,XLVil. Het fchubagtig deel van bet Jlaapbeen der regter zyde van
eene vrugt van agt maanden , met den beenigen rand van
het trommelvlies

^ den hamer ^ en bet aambeeld,
No XLVIII. Een gedeelte van het regter faapbeen.

Men z'ct in dit ftuk de fieufvan den ronden rand van den buitenften <vehoorwe<r ,
den hamer en het aambeeld, op hunne plaats, en de holletjes van het t^elsgewvze-

{apoplyju majlotdea.^ ^ ° *

No. XLIX. Een gedeelte van bet /laapheen
, uit een lyk van veertien of

.
vyftien jaaren.

van 'f
^^“^orgezsagd, om den hamer en het aan.b.eld als ook de hollighedenvan iic 1 1 -pelsgewyze mtfteckzel te vertoonen.

.
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No. L. Een gedeeUe van het linker fljaphaen.

Het binnenfte van den trommel
, de openingen en holligheden van de celletjes

van het tepelsgewyze uklleekzel, zyn ontbloot.

No. LI. Een gedeelte van het linker jlaapheen van een kind van tien of

twaalf jaaren.

Dit been is alleen bereid , om den flrygbeugel in zyne natuurlyke ligging te zien.

No. Lll. Regter flaapbeen van een kind van zeven of 'agt jaaren.

Men heeft dit been uirgehold , zodat de gehoorbeentjes vaniwederzyden bloot zyn.

No. LI II. De hamer van het regter oor,

No. LIV. De hamer van het linker oor.

No. LV. Het aambeeld^ en rond-heentje van het regter oor.

No. LVI. Het aambeeld en rond-beentje van het linker oor.

' No. LVII. De fiygbeugel van het regter oor.

No. LVIII. De fiygbeugel van bet linker oor.

No. LIX. Een gedeelte van bet flaapbeen van eene vriigt.

Men ziet, aan de eene zyde van dit ftuk, den hamer en het aambeeld, en aan

de andere den grond van den fiygbeugel met eenige overblyfzelen van her flaltkeuhuis.

No. LX. Xten gedeelte van bet linker flaapbeen van eene vriigt van vyf

of zes maanden.

Men onderfcheidt in dit been, alle de draaijen van den kern, van het flakken-

huis, de fchroefwyze plaat, en men ziet het aambeeld en den Üj'gbeugel in hun-

ne natuurlyke ligging.

No. LXI. Regter flaapbeen van een pas gehooren kind.

Men heeft in dit ftuk, de beentjes bloot gelegd, de halfronde buizen zyn open,
en men ziet in het binnenfte van het flakkcnhuis, denftyltotaan den top ,

de fchroef-

vvyze plaat, en het gemeene middelfchot.
No. LXII. Doorfheede van het linker flaapbeen van een onderwerp van

veertien of vyftien jaaren.
Deze doorliieede gaat door het onderfte van het flakkenhuis, het voorfle deel

van den doolhof, en den trommel.

-No. LXIII. De doolhof van bet regteroor verheven te zien en geopend

ter plaatfe van het portaal.

Dit ftuk is uit eene vrugt van zes of zeven maanden genomen.
1

No. LXIV. De doolhof uit het linker oor van een pas gebooren kind.

Alle de holligheden, zo van het flakkenhuis, als der half -cirkel -ronde buizen

zyn in de lengte ,
in dit ftuk van het flaapbeen

,
geopend.

.

'

No. LXV. De halfcirkel-ronde buizen, van het regteroor, half uitge-

fneeden , en in hunne geheele lengte geopend.

Dit ftuk is uit eene vrugt van zeven of agt maanden genomen.
No. LXVI. De halfcirkel-ronde buizen van het linker oor

,
half uit-

gewerkt, en in hunne geheele lengte geopend, met dat ge-

deelte van het portaal, alwaar de openingen zyn.

Dit ftuk van het flaapbeen behoorde aan een jong onderwerp.

No. LXVII. De half cirkel ronde buizen van het regter oor, half uit-
gewerkt, met dat gedeelte van het portaal, alvoaar de ope-
ningen zyn.

Dit ftuk is van een jong onderwerp. R 2
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No. LXyiII. Doorfneede van hst linker [laapbeen.

Men heeft, in dkbeen, de half-cirkel-ronde buizen
, benevens het flakkenliuis

geopend : het is uit een kind van twee of drie jaaren genomen.
No. LXIX. Het-Jlakkenhuis , van het linkeroor en de half-^cirkthronde

huizen der agterzyds, halfuitgtwerkt.
Het portaal des doolhofs is in dit ftuk geoopend, het geen uk een pas gebooren

kind genomen is.

fiuk van de linker zyde,
No. Laai, Een zeer klein gedeelte van het linker flaapheen van tent

vrugt.

Men ziet in het overgebleeven gedèelte van dit ftuk
, het binnenfte van het flak-

kenhuis, de fchroefvvyze plaat van deszelfs ftyl
, en de holligheden der drie half.

cirkehronde buizen.

No. LXXn. Een -gedeelte van het onderfte van het hoofd van eene vrugt
van zeven of agt maanden.

Dit ftuk is zo doorgezangdjdat men aan de regteren linker zyde het binnenfte
gehoorgat ziet, de hall-cirkcl-ronde buizen half uirgewerkt, het flakkenliuis in alle
deszelfs draaijen geopend; de fchroefvvyze plaat loopt ter regter zyde om den ftyl,
het portaal van den doolhof is geopend, nica ziet ter linkerzyde de openingen
van het ronde en van het eironde- venfter.

°

Dit onderfte gedeelte van het hoofd is door den Hr. Duverney bereid en af-
geheeld m de plaat der Verhandelingen van de Akademie, van het iaar iVor-
bl. 53 . C^O agter delledenvoeringvan den Hr. dü Mairan, over de voortzeuinz
van den klank m verjcbeiden toonen, dte den zelven maatigen.

^

No. LXXllI. Een gedeelte van het regter jlaapbeen

ttSnfSS!™ i.1 een»

No. LXXIV. Een gedeelte van ba Imter flaapleen van een pat seboo-
ren kind.

^ °

De fchroefivyze phat wordt hier op twee verfcheiden plaatftn gezien.
No. LXXV- Een zeer klein gedeelte van het linkerjhïapbeen.

Dit been is zo doorgezaagd, dat het ikkkenhuis inzynen eerften halven fchroef-
’wyzen draai geopend is, en aan den top ziet men duidelyk de fchroefwyze 'plaat.

T u
Jlaapbeen van een eerflgebooren kind.

In dit been heeft men het lakkenhu, s zo geopend, men twee en een halve
draaijen zien kan . welke de halve buizen en de plaat om den ftyl maaken.

No. LXXVil. Linker (laapbeen van eene vrugt van'vyf maanden
Men ziet in dit ftuk den ftyl van her ilakkeuhuis, en de fchroefwvze nhat

welke ’er omloopt. o t >

No. LXXVIII. Een zeer klein gedeelte van het linker flaaphee-7
In dit 1'JeiRC van het flaapbeen is de gi'ond van het binnenfte gehoor*

git, de ftyl ViUi liet iLiAkoaluus, met zyue fchroefvvyze plaat ontbloot.

• {a) In den Amfterdamfchen druk in 8vo.
y.s.rK.I,>arjng bl. r- J

JJir VüRNEx is.

vindt men deze afbeelding op pL'q. fis. II en de

reitaiUy
keuris^e ftukken vau den Hr.



BESCHRYVING van het kabinet des KONINGS. 133

No. LXXIX. Gedeelte van een regter (laapheen.

Men ziet in dit been den grond van het binnen fte gehoorgat, en de holligheden

van de halfronde buizen en van het flakkenhuis.

No. LXXX. Linker jlaapbeen.

Men heeft twee doorfiieeden in dit been gemaakt, de eeiie om den grond van
het binnenfte gehoorgat te ontdekken , en de andere om de celletjes van liet tepbls-

.^ewyze uitfteekzel te vertoonen.

No. LXXXI. Doorfneede van het zviggeheen.

Deze doorfneede is gemaakt, alwaar het wiggebeen aan het agterhoofdsbeen
raakt.

No. LXXXII. Doorfneede van het hoverifie kaakbeen.

Deze doorfneede is loodlynigen dus evenwydigaan het aangezigt, zy loopt ag*

ter de hanenkam {cripa galli) en langs de ujteriien van de uitfteekzclen van het

kaakbeen, zo dat men zonder beletzel de ftreek en de omtrekken van de holljghc-*

den van den neus kan zien : het fnotvlics is benevens het kaakbeen behouden en ge-

droogd j want dit is het voorde deel der doorzaaging.

No. LXXXIlI. Andere doorjheede van het opperkaakheen.

Deze is het agterlle deel van de voorige dootlhcede. Dit ftuk is uit een ander

onderwerp genomen.

No. LXXXIV. ylndcTc duorfnéedtn van het opperkaakheen.

Deze doorfneeden zyn op dezelve wyze gedaan als de vorige, op een gedceltè

van het midden van het kaakbeen. De voorde gaat door dezelve plaats, als de vo-

rige; deagterde is drie vierde van een dnim meer naar binnen gedaan, dellr. Mor-
gagni is ^e uitvinder van die doorlliydingen van het kaakbeen

,
waarom men ook

dezelve de fiieeden van Morgagni noemt.
No. LXXXV. Andere doorfneeden van het opperkaakheen.

Een gedeelte van db kaakbeen 'en eenige andere beenderen, die het zelve omrin-
gen, welker voornaame doorfneeden ter regter en linker zyde in de holligheden Van

het kaakbeen, wiggebeen, en zeefbeen gaan.
No. LXXX VI. Andere doorfneeden van het opperkaakheen.

^

Het linker gedeelte van dit kaakbeen , met de deelen^ van eenige daar toe benoo**

rende beenderen, in dewelke men de holligheid van het kaakbeen , Wiggebeen, en

voorhoüfdsbeeo geopend heeft.

No. LXXXVII. Doorfneede van het onderkaakheri.

Deze doorfneede is in het kaakbeen van een onderwerp gemaakt, dat zo oud

was, dat ’er geen een tand meer in overig was; men ziet zelf geene blyken meer

van de kaSen, bthalvcn eenige kleine holliglieden van het voorfic deel, ter pkratfe

tier kin. Het onderlle van het kaakbeen is 'doorgezaagd, orn het biuneulle fameir-

flcj van het been te Doonen.
N'"*- HXXXVIIL Andere dnorfrr'^de van b t onderkaa^hcen..

De bniceaRe oppervlakte van dit kaakbeen is van het. overige aigefchsiden

,

door eene loodlynige doorfiiecde, the door het m'dden van het been, in de lengte
van I-.et geheelc kaakbeen loopt, deszdfs kromte volgende: dit kaakbeen is uit een
o ld ond.-rwerp genomen

, want men ziet ’er zelf geen overblyfzelen van de kaffm
der tanden , behalven eenige kleine blyken v.in de voorde. Dit been is in rw-^'r. .r.

verdeeld aan de linkerzyde dr r kin.
""
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LXXXIX. Doorffieede van een zvervelbeen.

die^do^r to Sf deden verdeeld, dooreene loodlynige fneede

,

die cJoor liet raiddcn van het lighaara van het wervelbeen en het doornastio- uit-fteekze! (apophy/n fpemfa') gaal
aoornagtig uit-

No. XC. kdndere doorfncedtn van zvefvelheenderen
Drie deden van wervelbeenderen, door horizontaale doorfneeden van elkander

geRheiden , dezer lïukken vertoont de bovenfte oppervlakte van een vver-

eeJfSdeSLl op een ander lïuk, en het derde iseen middejite d^I, uit een ander wervelbeen gezaagd.
JNo. XCI. Donrjmede, -uielke op een gedeelte der ruggsgraat gedaan isDrie deden der wervelbeenderen, van een kind van agt of ne^in iaS d^orhunne kraakbeenderen vereeiiigd; dit link maakt een derde van ifder dSdnewe?vvlbeendcrcn , van de regterzyde genomen

, door eene loodlynige doorfneedï wd-kecvenwydigis, van eene lyn, die langs het doornig uitfteckzd loont e^^^fdien dit uuftcekzel en het onderfle fchuinfche heen gaat, en het lighaS ’van iSerwervelbeen volgens dezelfde rigting fnydt.
van ituer

IVo. XCII. Andere doorffieede^ welke op een gedeelte van de rmge^raat
gemaakt is.

JjgJja'^en der .-wervelbeenderen, door hunne eigen kraakbeenderen ver-bonden, alle de uitfteekzden zyn doorgezaagd, zo dat ’er fleo-ts eene fleuf ter
plaatfe van de buis van het ruggemerg overblyfc

^

No, XCIII. Donrjneede van het heiligbeen.
Een gedeelte van het heiligbepi van deiinkerzVde, door eene loodlynio-e door-zaaging van het oyenp afgelcheiden, welke doorzaaging van den punt Ln het heentot aan zyn grondlluk gaat zo dat zy door het midden

ge buis gaat, door haare geheele lengte.
° orienoelu

^ doorfneede van het heiligbeen.

ï
heiligbeen, in eene zeer dunne fchyfvan dat beenen dat met tot beneden toe loopt: zy eindigt boven de eerde rei der groote gaa-cn . m«i ziet op het agterfte gedeelte van datfluk de vier tuflehenruimtens

, wel-
ke de badaard wervelbeenderen , uit welke het heihgbeen bellaat, uitmaaken.

No, XCV. Doorfneede van eene der rilden

elkander gefcheiden.
het been gaat,door de geheele lengte van

No. XCVI. Doorfneede van het darmbeen.
Het darmbeen van de linkerzyde volgens zyne dikte in twee deelen gedeeld

door eene loodlynige doorfiieede , die door de voorde en agterde doornen -raat’
en^door de knobbelagtige holligheid, en eindigt aan den knobbel van het heup’

No. XCVII. dtndere doorfneede van het darmbeen.
Een gedeelte^ v'an debuirenfte oppeivlakte van het dannbeen.'

No. XCVllI. Doorfneeden van het hekken.

* een gedeeite van het heiligbeen, van

* knobbfbgtig’e hol-
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No. XCIX. Doorfneede van het Jchouderhlad.

Een gedeelte van het linker fchouderblad , van het overige van het been afge-

fcheiden, dooreene doorfiiyding, die aan de punt van het ravenbeks uitdeekzel

{procejfus coracoïdeus) begint, en door de wervelbeens holligheid (cavitas gk^
^oïdea) tot een weinig onder de onderfte rib gaat.

No. C. Doorfneede van het regtefjleutelbeen.

Dit fleutelbeen is door eene, in de lengte loopende doorzaaging, die langs

de twee randen van het fchouderbeen gaat, eiuot aan haar ander uiterlle voordoopt

,

doorgefneeden.

No. Cl. Andere doorjneede van hst regter flsutelhetn.

Dit ander fleutelbeen is uit een kind van veertien of vyftien jaar genomen
,
en

door eene doorzaaging, die gelyk aan de voorige is, doorgefneeden.
No. CII. Doorfneede van den linker arm.

_

Deze is in twee deelen gedeeld, door eene in de lengte loopende doorlTieède,

die door het midden van het hoofd en den grooten knobbel gaat, welke aan deszelfs

bovenlle einde zyn ; deze doorfiieede volgt dezelve ftrekking, doordegeheele lengte

van het been, en deelt het derhalven aan het ander uiterlle in zyncgrootflc breedte.

No. cm. Doorfneede van den regter arm.
Dit is een been van een kind van vier of vyf jaaren ; men heeft de agterlle

helft weggenomen door eene doorzaaging , die gelyk is aan de vorige.

No. CIV. Doorfneede van het elleboogsbeen.

Dit been is van den linkerarm genomen, en in twee ftukken gedeeld, door ee-

ne doorfiieede
, die door het midden van deszelfs platte oppervlakte gaat, en door

den hoek, wclice tegen over deze oppervlakte ligt, langs de geheele lengte van het
been.

No. CV. Doorfneede van de kleine armpyp (^radius.')
Men heeft dezelve in twee ftukken gedeeld, door eene in de lengte loopende

doorfneede, die volgens het midden van de ronde oppervlakte loopt, en van den
Iclierpen hoek vlak over deze oppervlakte : deze doorlhcadc loopt in dezelfde rig-

hng
, de geheele lengte van het been door.

No. CVI. Andere dooriheede van de kleine armpyp.
D;;ze is in twee deden gedeeld, door eene fiieede , die van de vorige verfdiilt,

fchoon in de lengte loopende. Zy gaat door het midden, der twee holle oppervlak-
tens, en dus is haare vlakte loodlynig op de doorfneede van No. CV.

No. CVHl. Doorfneede van hst linker dijebeen.

Dit been is in twee deelen verdeeld, door eene doorlhyding, die doorliet mid-
den van het hoofd van' dat been gaat, en van den grooten draaijer, (trochamer')
en volgens dezelfde flrekking langs de lengte van het geheele been loopt, de kleine
draaijer is weg genomen.

No. Cvni. Doorfneede van het regter dijebeen.
Het bovenfic uiterfte deel van dit been, dat het hoofd, den hals, en de twee

draaijers {irochanteres') bevat, is in twee deelen gedeeld, door eene doorfiieede
dü j-.elyk is aan de voorgemelde. ^

^

No. CIX. Doorfneede van het regeer fcbsenbse ?.

Men heeft een gedeelte van de bovenfte binnen oppciv..ikte! van het fche-nlv^pu
doorgeza.igd.

'
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gedeelte van het regter fcheenheen.

Men heeft dit been, dooreeue in de lengte ioopende doorfneede, die lano’s het
midden der agrerfte oppervlakte, in den voorden hoek of kam van het fcheenbeen
loopt, in twee deelen gedeeld.

Ko, CXI. Doorfneede van het kuitbeen.

Dit is het regttr kuitbeen, men heeft het in twee deelen gedeeld, door eene
in de lengte Ioopende doorzaaging, die doorliet midden derbuitenlle oppervlakte
loopt, langs de hovende en middelde deelen; aan het onderde luojit de doorfny-
dingvoott, tot aan den voorden hoek, om dat zy in eene regte lyn is, zy ver-
deelt het been , in twee gelyke dcelcn, waar van het eene het voorlid en het ander
het agterfte is.

No. CXII. Doorfneede van het hielhetn.

Ditfbccn bebooit tot den regter voet, men heeft het, door eene in de lengte
loQper.de, en loodlynige doorlnecdo in twee deelen gedeeld.

No. CXIIF. Doorjneede van den agtervoet. ( rnetatarfiis.)

De helft van het eerde beentje van den agtervoet, van de regter zyde genoo-
men,en, door eene loodlynige en ia de lengte Ioopende doorzaaging, gedeeld.

MISMAAKTE BEENDEREN.
Alle de Hukken, van welke inde voorgaande Befchryving gefprooken is, worden

in het Kabinet van den Koning bewaard, om de grootte de gedaante, en het in-
wendig fimendel der beenderen van verèhülenden ouderdom in hunnen natuurly-
ken Haat aan te toonen ; maar die, van welke wy in de volgende Befchryvingen han-
delen zullen, zyn in eenen zeer verfcliillenden Haaf

,
van den natuurlyken. Zy zyn

aJle in hunne grootte, gedaante, of inncrlyk famendcl eenigzins mismaakt, en
afwj'kende van die, welke de beenderen, geracenlyk in demenlchen hebben; en
om alle deze gebreeicen , in een woord famen te neemen, noem ik dezelve wis-

maaktt beenderen.

Deze mismaaktheden zyn of natuiirlyk of toevallig : door natuurlyke mismaakt-
heden verila ik diCj meiwelke men gebooren is, dat zyn die, wélke in de vnigt

reeds voor de gebooric aanwezig zyn
,
gelyk in de monllcrs

, en in andere onder-

werpen ,
die mismaakt zyn , zonder daarom monfters te zyn. Men kan gebreeken

van gedaante (^confornmtiori) noemen, alle die misniaakiheden, zo natuurlyke, als.

toevaJligc, die men noch aan het monlleragtige , noch aan bekende ziekten van been-

deren kan toefchryven : deze ziekten konnen in allen ouderdom plaats liebben ,
de

voornaamfe zyn, de Engellche ziekte, {rachitis^') onbeweegbaarheid der gele-

dingen, met een gezwel {ancylofis)., het uitwas der beenderen {exojkfii) , en het be-

derf der beenderen (cariesi) Zy konnen de uitwerking zyn van eenige ziekrens,

welke het geheele üghaam aantafitn, gelyk ’tvenyndcr fpaaniche ziekte, dor knoeit

gezwellen, der kanker, of van eenige toevallen
,
gelyk breuken of kneuzingen.

/llie daarde vooruaamile ooiz^tkcn van de mismaaktheden der beenderen, z*’

numunyke, als toevallige. Het is my genoeg, dezelve te hebben aangeweezen,
want
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want ik zoude van myn onderwerp afwyken, indien ik deze ftoffe wilde doorgron-

den, welke eene der gewigtigfte is in de Genees- en Heelkunde; ik zal er at*

ieen de verklaaring van eenige konftwoorden ,
die niet algemeen bekend ^yn ,

dan

*an de Genees-en Heelmeefters, byvoegen, wyl het noodig is, die te veritaan,

«er men de volgende Befdiryvingen leeft.

De Engelfche ziekte (rachus) is eene ziekte, die haare uitwerking meelt op de

beenderen doet, zy verwekt ’er dikwerf zulke groote mismaaktheden in ,
dat het

Jighaam zo fterk misvormd is, als het, zonder monfteragtig te worden , zyn kan.

De zwelling, de zakking en de kromte der beenderen, ftellen de geene, die de

Engelfche ziekte hebben, dat is, die ongelukkige flagtoffers dezer ziekte, in den

Haat, in welken wy hen zien, en welke ons altoos vcrbaaft, want men gewende

zig niet ligtelyk, zonder verwondering, menlchen vaneen maakzelte aanlchou-

Wen dat zo byzonder is, dat het belagchelyk Icbynt. De beeneu (a)

geboogen, dat men ter nauvvernood begrypen kan, dat zy niet breeken onder net

gewigt van het lighaam , men kan ter nauwernood begrypen dat zy eenen uap

doen konnen; de dijen hebben ook een kromte, en de ruggegraat « gekronn

cebooffen naar verfcheiden zyden ; deze buigingen verichikken de heupen en Iclioil»

ders, mismaaken de borft, en verkorten den hals; zo veele kromheden in de leng*

te van het lighaam, moeten noodwendig de hoogte doen afneemen; ondertulTchcn

ftaat 'er een groot hoofd op, dat een verlengd aangezigt draagt, met gedwongen

trekken : de armen zyn niet minder mismaakt, dan het overige van het lighaam;

men zoude zelfs iemand , die de Engelfche ziekte heeft , konnen onderkennen ,
door

zyn hand en arm te zien; deze deelen zyn, even als de voeten en het aangezigt, zo

veelte meer aan de uitwerkingen van deze ziekte onderhevig, dewyl zy uit een

groot getal beentjes beftaan ,
die alle uit haare plaats konnen geraaken.

Ik zal niet in eene Verhandeling der toevallen of der oorzaaken van deze ziekte

treeden , dan voor zo verre zy haar opzigt hebben , op de kromte der beenderen,

van welke wy Ipreeken. De eerde toevallen der Engellche ziekte worden m de

kinderen, van den ouderdom van negen maanden af tottwee jaaren

vel!s nap , de buik dik , het lighaam is mager de uiterfte dee en der beenderen aan

de armen en beenen worden zeer groot, en wanneer zulke kinderen beginnen te

loopen, ziet men, datzy geen lollen gang hebben, zy ftruikelen, ook gaan zy

niet dan gedwongen, zy willen liever zitten, allengskens vervallen zy in vadzig.

heid; ondertunthen hebben zyeene roodeverw, zy eeten veel en Imaaiv, ei,,

men heeft waargenoomen ,
dat die jonge lyders , de zintuigen zeer welgefchik heb

ben, en dat hun vernuft leevendiger en fcheri^er is, dan men

zonde kinderen van hunne jaaren ziet; in het vervolg worden de beenderen krom

.

cn hoe meer zy groeijen, hoe raismaakter zy worden. Deze ziekte is
*

derd jaaren bekend; zy begon in Engeland, en ging van daar over naar Vrank'ryK,

Holland, Duitfchland en alle de Noordelyke deelen van Europa. Vooruaame Ge-

fa') Ik heb hier, gelvk ook in het vervolg, onderfcheid gemaakt in het woord Éeener} en-

heenderin Het laatfte geeft alle de harde deelen, waaruit een geraamte beltaat, te kennen;:

en het eerfte alleen, dat gedeelte derzelver dat tuflehen bet dijebseji en dea agtervoet iu
de fcheen nanientlyk en het kuitbeen. Vertaakr,

UI. Deel. S
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reesheeren waaren van oordeel, dat de En^Êl^che ziekte konde veroorzaakt wop*
den door eene koude, nevelagtige lugt; die met dampen en uitwaaflemingen be-
laaden is; dus moeten alle die coordfche Volkeren

, die moeraffige plaatfen en de
oevers der rivieren bev/oonen, die in groote fteeden leven, alwaar veel fteenkool
gebrand word, aan deze ziekte onderhevig zyn : en dit zoude dan de reden zyn,
dat men zo veele lieden

, die de Engelfche ziekte hebben, te London vond; maar
men ziet ’er ook veelen in Parys alwaar egter geen fteenkool gebrand wordt: zou-
de men niet konnen ftellen, dat deze ziekte alleen zo fterk regeert, in de groote
fteeden, omdat zy teveel bevolkt zyn; demeefte invvooners hebben engewoonin-
gen, en men ademt ’er geduurig eene lugt in, die met allerlei foorten van dam-
pen beladen is.

De kwaade hoedanigheid van het voedzel en der yerteering is niet min dan-
eene ongezonde liigt, bekwaam om de Engelfche ziekte te veroorzaaken want de
chyl niet genoeg gekleinft zynde, worden het bloed en de voedende fappen daar door
bedorven; cn dus moeten de vleefchagtige deelen hunne vaftigheid verliezen, en de
beenderen krygen geene vaflheid genoeg*in dentyd hunner groeijing; die de mees-
te poriën hebben, gelyk de wervelbeenderen, worden zagt, en zakken op elkan-
der; het ruggemerg, en daar uit voortkomende zenuwen, worden dus gedrukt, hier
van de magerheid van het ligliaam, terwyl het hoofd zwelt, en het aangezigt de
blyken geeft van de volmaaktfte gezondheid, om dat de zenuwen, onmiddelyk uit de
Iierflenen voortkomende, niet door de hoofdbeenderen gedrukt worden, die zo
vol poriën niet zyn, als de wervelbeenderen; en de zenuwen zyn hier zo veel
werkzamer, als die van de rnggegraac zwakker zyn, derhalven zyn de zinmio-pti'
zo veel te beter gefteld : en indien de volkomenheid van het verftand van
zintuigen afhangt, zal men ligtelyk begrypen, waarom kimleren, d’fe de En^ei!
fche ziekte hebben, vertmftigcr zyn dan andere, gelyk veele Geneesheeren S-
tuigen. Zommige hebben gemeend, dat de Engelfche ziekte

, dikwerf by de kinde-
ren, eene uitwerking ware der Spaanfche ziekte, welke de vaders, moedere ofzoof"
minnen gehad hebben : de tydftippen van deze twee kwaaien fchynen aan dit ge-
voelen gezag by te zetten, want de Spaanfche ziekte is geen eeuw, voor de En-
gdfehe bekend geweeft ; ook regeert deze ziekte in de Noordelyke landen al-
waar de Spaanfche ziekte veel flerker en langduuriger is, dan in de landen die raeef
naar het Zuiden liggen; en men meent de voetftappen van deze kwaal in de been-
deren van beden, die de Engelfche ziekte hadden , te ontdeltken, wanneer de been-
deren iiigevreeten zyn.

De gevoelens, over de onraiddelyke oorzaak van de kromming der beendére»
zyn verdeeld ;

zommige meenen dat zy krom worden , onder hit groeijen doof
aan de eene z}’de meer groei te krygen

, dan aan de andere; andere gelooven dat zV
door de fpieren.krom getrokken worden. Deeerifezyu hetzclfsonderlino- niet ééns,
de vraag is, welke de zyde van het kromme been is, die den meeften groei had De
Dr . Du Haimel , Lid van de Koninglyke Akademie der Weetenfehappen die'zeef
veel onderzoek gedaan heeft, naar de vormingen groei der beenderen, verhaalt

r

dat zyne ordervindingen hem doen gelooven, dat de meefle groei op het vei*
heven deel der beer deren gefciliedt; (a) hy zegt verder, dat zyne waarneemin*

tujale dei Sdemts 1743, gag. 30a. éd.. 4to X72- /m*'
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gen het gevoelen begunftigen, van die geenen, die gelooyen, dat de beenderen

krom worden, omdat zy in verfcheidendeelenongelykgroeijen. De Hr. Petit,

L

id

van dezelve Akademie die eene Verhandeling over de ziekiens der beenderen inliet

licht gegeeven heeft, meent, dat de werking derfpieren eene van de voornaamfte

oorzaaken is, die de beenderen doen buigen, (ci) Hy ftelt er nog drie andere by,

die hier toe laamenloopen j de zagcheid der beenderen in de lyders der Engelfche

ziekte, die hen neigen om te buigen, hunne natuurlyke kromte, die de plaats

bepaalt, die wyken moet, en eindelyk het gewigt van het lighaam, of eemge

van deszelfs deelen, die deze beenderen, welke zo weinig Hevigheid hebben, over-

laaden: en de uitwerking beantwoordt aan deoorzaaken^ want de Hr. Petit doet

aanmerken, dat de beenderen in de Engelfche ziekte, zig altoos krommen naar de

zyde, in welke zy eerft gezien wordt, en hy treedt hier omtrent in eene breed-

voerige verhandeling. Men zoude ’er eene vyfde rede by konnen voegen ,
waar

door de beide gevoelens overeentebrengen zyn, dat is de ongelj^kheid der groci-

iing, want een been zal meer groeijen en langer worden , aan die zyde alwaar het

meer voedzelkrygt, bygevolg moet het zig krommen aan die zyde, wajudcyo^

dende lappen en dus ook degroeijing, minder zynjen in een been, dat reeds krojn

is , zulleSïe deelen die het holle deel maaken, naar elkander komende , en gedrukt

wordende door de kromte, minder voedende fappen ontvangen ,
dan de verhevene

deelen ,
die, ver van elkanderen verwyderd, ligter door dezelve fappen doordron-

gen worden. .. „ , .1
Wanneer de minnen en bakers, kinderen in deluijers, welker beenen met wel

geplaatft of uitgeftrekt zyn, langen tyd op den arm draagen, kan het gebeuren,

dat de beenderen krom worden, en indien het iighaara van deze bnderen hangt,

of aan de eene zyde overhelc, en zy eenigen tyd in dezen Haat blyven, kan de

ruggegraat ontileld worden, en tot kromte neigen, die ookmetdejaaren verichynt;

veelezyn alleen door dittoeval gebogcheldt : llaagen , vallingen veroorzaaken dikwyls

dezellale uitwerkingen ; de veerloosheid der kraak en der wervelbeenderen ,
en alle de

ziektens, welke deze deelen aantallen, konnenookbulten veroorzaaken. Men heelt

gemeend, dat deal te llerke famentrekking der fpieren

kwaam zoude zyn, om de men zal inde

welke mismaaktheid de wervelbeenderen onder-

hevig ^yn, wunt hunne wangeftaltenszp veel zigtbaarder m de geraamtens , dan

zv in leevendige menfehen konnen gezien worden.
, . , ,

Het uitwas der beenderen {exoftojis) is eene zwelling in de beenderen,
^

hevenheid, die regens de Natuur is, of een uitwas, dat zo hard en zom^

zelfs har<ler dan het been ,
waar toe het behoort ; op andere

Uitwaflên de beenderen fpongiens, en dikwyls is de ftoffe ^
zelfdeniet in haaregcheele uitgeftrektheid ;

men vindt er vanverfchiUen^^^^

gedaante, de eene zyn verheven en puntig , de andere zyn veel S'^oot »

dan van onderen; zy konnen zig ook over het gehcele been oitHrekkun ,
voor al

wanneer zy klem zyn, gelyk die van handen en voeten. De

door alle de oorzaaken, die bekwaam zyn om het werktuigelyk gellel der beende-

(a) Mémoires de l'Académie des Sciences^ Tomé II. pag. 54S»
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ren, te ontftellen, voortkomen, gelyk vallen, kneuzingen, enz. De andere zyn
innerlyk, gelyk deEngellche ziekte, als boven gemeld is, de venynen en alle de
ziekten, die het beenvlies (^perioftium) aandoen: men heeft den naam van been-
uitwas ook geeVeil aan die zwelling, welke de Ouden fpina ventofa noemden , om
dat men in deze ziekte eene zeer zwaare pyn gevoelt, als of men door een doren
geftoken was, en om dat men, het gezwel voelende, meenen zoude, dat het zel-

ve vol lugt was : deze ziekte wordt door eene invreeting , ofeen invreeting in het bin-

nenfle van het been veroorzaakt, die zig naar buiten of naar binnen uitftrekt, en daar

een min of meer groot gezwel maakt.
Het bederf (carks) in de beenderen is het zelfde, dat eene zweer of vuur in het

vleefch is, dat is te zeggen, dat de ftoffe der beenderen geknaagd en vernield word
door de invreeting, gêiyk het yleefch door die van de kvvaade zweeren, of koud
vuurj dus alle de vogten, die fcherp en bytende genoeg zyn, om die uitwer-

king op de beenderen te doen, zyn een oorzaak van bederf: men begrypt ligte-

lyk, dat 'er eene groote menigtevan deze oorzaaken konnen wezen , en dat zymeer
of min werkzaam zyn ; ook zyn 'erom die reden verfchillende foorten en trappen van
invreeting, van welke men hier niet handelen moet, dan ten opzigte van de ken-

tcckenen, die men kan vinden, op ingevreeten beenderen van geraamtens; by voor-

beeld, die, welke de kenteekenen van droog bederf draagen , hebben eene brui-

ns of zwarte verw , zy zyn effener op hunne oppervlakte en hebben meer vaftig-

heid, dan die, welke door dat bederf aangetaft: zyn, dat men wormfteekig noemt;
want het Ipongieulè weefzel van dezelven ligt bloot, en Ichoon de verw zo donker
niet is als in de eerde, egter is de ftoffe zo verre veranderd, dat 'er zig groote
ftukken van affeheiden, en dat zy, het minft dat zy aangeraakt worden, breeken.
Men heeft ten opzigte van den voortgang van het bederfdrie trappen onderfcheiden-
in den eerften trap, zyn de beenderen geelagtig, in den tweeden zynzy geel, bruin

of zwart; in den derden zyn zy ingevreeten en tendeele vernield, en dan zyn zy
meer of min oneffen; eindelyk wanneer het kwaad tot zynen hoogften trap gek<>
men is, zyn de platte beenderen, en de lange beenderen tot op de mergs holligheid

doorvreeten.

Deftamengroeijing(ir«iiyo7?r)is eene ziekte dergeledingen , welke de beweeging

belet; omewie waare lamengroeijing te maaken, moetende beenderen met elkander

vereenigd zyn, enomzotelpreeken, aan elkander door het beenlap. Het
is intiiffchen genoeg, dat ’er een beletzel in de beweeging is, door eenige ziekte,

die in de geleding zelve plaats heeft, of door eenige verandering in de deelen, die

’cr om liggen, om hen in het geval van eene waare faamengroeijing te ftellen; en

om deze van de eerfte te onderlcheiden, noemt men haar eene baftaard faaraengroei-

jin<T (valfche ankylofts.)Ti^2iX zyn verfcheidene oorzaaken die dit foort van ziekte

konnen voortbrengen, gelyk beenbreuken digt by, of op eenen kleinen aflland

van de geledingen, omdat hetbeenzap, dat het eelt maakt, zig op de faamenvoe-

gng der beenderen kan uitftorten, en de beenderen vereenigen: de verplaatfing

der beenderen, die men ontwrigting noemt, wordt zeer dikwyls van eene ankylofis

of faamengroeijing gevolgd, dat is, indien het b^n niet wel gezet is, kan het zig

niet beweegen
,
en allengskenskleeftenvereenigthetzigaan het been, aan het welk

het in de geleding raakt ;
eindelyk alle de verdraaijingen en ziekten

, die de kraakbeen-
dsren en bindzelen aandoen, vooral de verdilUting en verandering van het vogr,dat
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degeledingenvogtig houdt, en datmen noemt, zynzoveele oorzaaken , die

de bewegingen dergeleding fluiten eneenefamengroeijing konnen doen voortkomen.

De calus het weer of eelt, is een hard uitwas, welk zig in het vleelch of

vel maakt, gelyk onder aan de voetzool of aan de palm van de hand ;
men verflaac

nok door eelt dat beenig uitwas, dat zig aan de twee uiterflen van een gebroo-

ken-been zet, en het zelve vereenigt; men gebruikt dit woord gemeeiilyk in dezen

laatflen zin j en ik zal hier alleen van het eelt der beenderen Ipreeken. Men is lan-

gen tyd van gevoelen geweeft, dat het door eene uitftorting van het beenfap ge-

maakt wierd, dat uit het been zelf vloeide, of uit de naby liggende deelen, en

dat de uiterflen der gebrooken beenvezelen , zig verlengden en tot elkander

kwaamen; oudertiiflchen is het moejelyk tebegrypen, dat harde enflyve vezelen,

gelyk die der beenderen zyn, zig zouden konnen uitrekken en verlengen, en zig

aan elkander voegen , om een weer te maaken in een gebrooken been. De Hr. Du
Hamel heeft door verfcheiden Proefneeraingen beweezen, (o) dat het beenvlies

op de breuk zwelt, dat deszelfs vezelen zig verlengen, faamenloopen en beenng-

tig worden, en dus maakt het beenvlies eenen beenagtigen rand om de breuk, het

geen het eelt is : deze rand, kan, in zyn middelpunt ,
eene ledige plaats tulTchen [de

uiterflen der beenderen maaken, en dit moet in oude lieden meer gefchieden,

omdat de voedende fappen minder overvloedig zyn in ryper jatiren ,• in de jeugd in-

tegendeel groeijen de beenderen te gelyk met het overige lighaam , indien hier een

been breekt, is ’erbeenlap in overvloed, het eelt meer gezwollen, ftrektziguit

tulTchen de twee uiterflen der beenderen, en vereenigt dezelve in hunne geheele

lengte; verder zyn de beenderen op dezen ouderdom zo teder, dat hun famenweef-

zel niet veel van dat der kraakbeenderen verfchilt, zy konnen in dezen flaat, voor

beenvlies verflrekken, en dus zigeen weinig uitrekken, en in degrceijingvanheteelt

indringen, om de tuflehenruirate der breuk te vervullen. Verder is de Hr. Du Ha-
mel van gevoelen, dat bet binnenfte beenvlies zig kan verlengen en eenen tweeden
beenagtigen rand maaken, die het zelve middelpunt lieeft als de eerfte rand, welke

aan het buitenfle beenvlies vafl is, en dan zullen die twee randen elkander raaken,

zig tuflehen de twee uiterflen der beenderen uitbreidende, en zullen dezelve we-

der vereenigen , door een doorgaand eelt te vormen. n J J- ,

Deze belchouwing der vorming van het eelt is volkomen geftaaid, doot die, wel-

ke de Hr. Du Hamel naderhand over de vorming der beenderen in het algemeen,

gegeeven heeft, hy heeft door Proefneemingen ondervonden, (^) dat de beenderen,

door byvoeging van been lagen, die hunnen oorfprong uit het beenvlies hebben,

groeijen ; dus kan het beenvlies wel eelt maaken
,
wyl het geheele beenderen maakt.

Het eelt is, zo lang liet groeit, teêr cn buigbaar, en wordt maar by trappen

been-hard; gemeenlyk na vyf-en-dertig of veertig dagen krygt het flevigheid; on-

dertuflehen is 'er veel minder tyd noodigom het eelt der kleine beenderen te beves-

tigen. Het gebeurt dikwerf, dat de groeijing aan alle de zyden van het been niet

evengelyk gefchiedt, en wanneer de vormende floffenog zagt is, kan zy zig meer naar

den eenen dan naar den anderen kant uitbreiden , dan is het eelt mismaakt ; en raakt

het aan een naby liggend been, zal het zig met het zelve vereenigen: wanneer dc

(fl) Mimoites de l’Académie royale des Sciences 1741.
Mimoires di l'Atadimie royale des Sciences 1742. ö* 1743-
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flukken van een gebrooken been niet wel by een gebragt en faaraengevoegd zyn,
zullen zy egter niet na laaten zig faainen te voegen, in dien ftaat, waarin zy zig
bevinden , en raaken zy een byliggend been , zo voegen zy ’er zig ook aan. Mea
zal in de volgende Befdiryvingen voorbeelden van alle die gevallen vinden.

BEENDEREN die MISMAAKT ZYN,
D o OR Gebrek in de Vorming.

IS!o. CXIV. G&raamtens van twee vrugten, die met het hoofd aan el-

kander gegroeid zyn.

Het eene is meer dan dertien duimen hoog, en het ander nog geen' twaalf, in

den ftaat in welken zy beiden zyn, die hen veel verkort, want de ruggegraatis in

beide geraaratens naar agteren verheeven ; het hoofd van het grootfte ftaat naar vo-

ren geboogen , en dat van het kleinfte ligt over de regterzyde, maar deze plaatfing

van het hoofd, maakt het niet kleiner, want het dijebeen is flegts twee duimen
en drie lynen, en de andere beenderen zyn naar evenredigheid ; de twee hoofden,
zyn aan het agterhoofdsbecn vereenigd, dat van het kleinfte geraamte heeft eene
gedwongen houding, het agterhoofdsbecn isnaar agteren omgekeerd

, en vereenigt zig

met het wandbecn en rcgter flaapbeen van het kleinfte geraamte ^ dit is mismaakt
door den laamenloop van het agterhoofdsbecn , en door zyn eigen buiging

, deze
twee hooiden hebben, om zo te zeggen, maar eene herlfenpan, die zig van het
voorhoofd van het eene geraamte, lot aan dat van het andere uitftrekt.

No. CXV. Geraamte van eene vrugt, die in de iyfmoeder'fcbynt plat
gedrukt te zyn geweeft.

Het hoofd is aandezyden faaraen gedrukt, en vooral aan de Hnkerzyde, het
verhevenfte deel der herllênpan is aan de linkerzyde van het wandbeen , negen of
tien lynen van depylnaad. De drukking, welke dit gebrek veroorzaakt, heeft de

. faamenvoeging der hoofdbecrideren veranderd
, zo dat delinker oogholligheid, hooger

ftaat, dan de regter; de kaakbeenderen ftaan Ichuinlch, zjmdeaan de regterzyde lager

dan aan de linker ;de ruggegraat is naar de regterzyde verheven , daaren boven is het

deel derzelvc , dat uit de wervelbeenderen der lendenen en van het heiligbeen beftaat

,

na agteren hol on op eene wyze geopend dat ’erde doornagtige uitfteekzelen geheel ont-

breeken: de Ichikking van de beenderen van het bekken is ook zeer onregelmatig;

het geen het meeft na de ontleeding zigtbaar is, is dat de linkerzyde van het bek-

ken veel meer verheven is dan de regter : de buiging der ribben is zeer verichil-

lende van die , die zy raoeften hebben in hunnen natuiirlyken ftaat, voorders het borft-

been in dit geraamte niet bewaard zynde , kan men van derzelver plaatfing niet oordee-

len. De twee eerfle ribben der regterzyde, de laatfte der ware ribben en de eer-

fte der valfchen van de linkerzyde , als mede de vier laatfie valfche ribben zyn faamen-

gegroeid en vereenigd op zomroige plaatfen : de dije is twee duimen lang, onder-

U'ftchen is het geheele geraamte maar elf duimen hoog; 'er zyn maar drie tc-enen aau
«en lirker voer, maar het is onmogelyk te zien of dit natuurlyk aan het geraamte
was, dan of de twee andere teenen in liet oiitlceden afgefneeden zyn.
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No. CXVI. Een verlengd hoofd.
_

Schoon dit hoofd van een onderwerp genoomen is, dat maar vyf jaaren oud

moet geweeft zyn ,
gelyk men uit de dikte der beenderen kan opmaaken ,is het eg*

ter zeven duim lang, gemeeten op eene raiddellyn, die ’er van het voorlwoid, tot

het agterhoofd zoude doorgaan; maar de breedte is maar vier duimen tuiiehep. den

voorden onderden hoek van het wandbeen van de eene zyde, tot den zelfden hoek

van het wandbeen der andere zyde, de maaten aan wederzyden van buiten genoo-

men zynde: het gedeelte der wandbeenderen , by de kroonnaad, fchynt twee ot

drie vmo'eren ver ingedrukt te zyn, vooral aan de linkerzyde, alwaar de indrukking

hier en daar eene lyn diep is; deze beenderen zyn ook langer naar evenredigheid

dan de andere, daar is byna vyf duimen en een half afllands, tuflehen bet voor-

hoofdsbeen en dat van het agterhoofd , ter plaatfe vandepylnaald, welke ter nauwer-

nood kan gezien worden. ^ tt 1 n.

Dit ftuk komt uit de verfaameling van den Hr. Du Verney ,
Heelmeefter te 1 a-

rys, en voorleezer in de Ontleed-en Heelkunde in den Tuin des komngs. Y

ben dien Ontleeder in het laatfl: vanhetyoorleeden jaar veriooren. Hy^
rende zyn geheele leven, met onvermoeiden yver geaibeid, hy had het ^eluk door

den grooten Duverney geleid te worden, aan wien hy vermaaglchapt was. De

Verzameling, van welke wy fpreeken, was vervuld met alles wat den Hr.Uu Ver-

ney zeldzaam voorkwam in zyne ontleedingen ; men heeft ’er eene groote menigte

ftukken uitgenomen, die in het Kabinet des Konings wel plaats verdienen.

No. CXVII. Een hoofd met eenige uitfpringende leenderen.

Het hovende gedeelte van het agterhoofdsbeen ryft op, en de bult yan het mid-

delde deel
,

is veel grootec dan men gewoonlyk ziet ,
er zyn verfcheide wormien*

fche beentjes in de driehoekige naad, het grootde is aan de linkerzyde, en is

meer dan twee duimen lang ; dit been is rondfom bezet met andere zeer kleine wor-

mienfehe beentjes; de balk op het voorhoofdsbeen tuflehen de twee wenkbraauw»

boogen, is grooter dan zy natuurlyk zyn moed , en zy loopt aan ieder zyde over

de hovende randen der oógholtens voor by de gaatjes boven de wenltbraamven.

No CXVin. Opperhoofd, waarin bet a^erhoofdsbeen zeer mtpuilt.

De bovenfte rii^ian deVigterz^de van dit beer. fteekt een^ uit, maar deze

nitSilinï is aan de linkerzyde zo merkelyk met; dit zelfckbeen is in zyn nnddel-

fte sededte waterpas met de wandbeenderen ; de ruimte die ledig zoude gebleeveir

zvn door de afwyking van het bovendeel, is door verfcheiden wormienfche been-

tjes vervuld : de wandbeenderen fchynen aan dit gebrek mede oorzaak gegeevp te

hebben, om dat het deel, dat door de agterfte randen geemdigd wordt, meer ingc

drukt is , dan het zyn moet.

No. CXIX. Eene uitpuiling op de kruin van het hoofd.

De kroonnaad is uitgewifcht, en ’er is eene bultige verhevenheid ter ptoatle van

de fontanelle; het hoofd is geheel en behoorde aan een kind van dnejaarem

No. CXX. Nederdrukkingen der herffenpan.

Daar is eene groote indrukking op bet midden der buitende vlakte van ieder wand^

been deze indrukking egter is niet te bemerken aan den binnenkant door eenige-

uitpuiling: alle de naaden van deze herflenpan zyn byna geheel uitgewUcht, is-

eene foöit van vry breede goot ter plaatfe van de pylnaad.
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No. CXXI. /Indtre indmkkingen der herffenpan.

De voornaamfte zyn in het midden der wandbeenderen ter plaatfe van de ovl*
naad en winkelnaad, die door geen teeken kenbaar zyn j de krwjnnaad is byna ee-
heel uitgewifcht , het voorhoofdsbeen is ook op verfcheidenTplaatfen ingedrukt

^

No. CXXII. Eene herffenpan van eene zonderlinge gedaante.
De regterzyde van het voorhoofd aeektiets meer uit ter regter dan ter hnkerzv'

de, integendeel is de regter zyde van het agterhoofdsbeen minder uitpuilend, dan
het linker; op het agterfle van deze herffenpan is eene aanmerkdyke indrukking

,

alwaar men geen de minfte voetftappen van de winkelnaad ziet, noch van het av-
terlte deel der pylnaad. “

No. CXXlll. Doorfmede van een byna rond hoofd,
De beenderen zyn zeer vaft, ter nauwernood ziet men eenigen fchyn Vandeglaa-

zen tafel, deze herffenpan is egter van een vry klein hoofdf de doorfneede gaat
onder de bulten van het voorhoofd, en heeft een klein gedeelte van de flaapbeen-
deren weggenomen, de grootfte middellyn is maar vyf duimen en zeven Ivnen,
terwyl de klemlte vyf duimen en eene lyn bedraagt.

^

No, CXXIV. Doorfneede van eene zeer dikke herffenpan.
De beenderen van het agterhoofd zyn veel dikker dan die van het voorfte deel

van ’t hoofd, het agterhoofdsbeen heeft, op dedikfte plaats, de dikte van een hal*
ven duim ; alle de naaden van deeze herflènpan zyn zo zeer uitgdleeten dat men
nauwelyks ecnige trekken van dezelven zien kan.

*

No. CXXV. Eene doorfneede van een zeer dik voorhoofdsbeen.
Dit been IS aan zyne bovenfte zyde doorgezaagd, op eenen kleinen afftand van

g"iorvffVy.“d£k tr pi«t-

GERAAMTENS van GEBOGCHELDEN
EN VAN RACHITIKEN. (o)

_
No. CXXVI. Geraamte van eene gébc,gehelde vrouw.

Het is van een zeer oud menfeh, want’er is geen eenige tand over, men ziet zelfs

geene blykén van tandkaflèn; de randen der kaakbeenderen op dewelke men ze
zien moert, zyn door de vryvingaan ftukken. De beenen, voor a! het regter been,
zyn wat krom, maar de grootrte wangeftalte is in de riiggegraat,- het gedeelte dat

de wervelbeenderen der lendenen maakt en de twee laatrte beenderen van den rug
,

is

naar de regterzyde geboogen ; het tiende , negende ,
en agtrte wervelbeen van den mg

maaken eene kromte, die naar de linkerzyde gaat : het zevende, zesde, vyfde en

vierde volgen dezelfde rigting op eeii vlakke lyn ; het derde
, tweede en eerrte raaa-

ken eenen tweeden draai vlak tegen over dien, van welken ik fpreek, om zig naarde

wervelbeenderen van denhals te ftrekken, die ten naaftenby natuiirlykrtaan, en op
dezelve loodlyn met liet laatrte wervelbeen der lendenen. Het punt van den bult was, tef

plaatfe van het agtrte ,
negende en tiende, wervelbeen van den rug. Dit deel der rugg“

graat

j

gebruik ik het woord Racbitiken hier en in het vervolg, wyl be: woord
UuweUi geieeade met voldoet, en het ander van lydcrs der Eageljcbe ziekte te groote o irchr/'
vin? IS.

> e. J o
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graat gaat naar agteren en is zo gedraaid, datdedwarsfeuitfteekzelen van de regter-

zyde van agteren gezien, en door de uiterften der ribben gedekt worden; welke de

een op de andere gezakt , elkander door deze uiterften kruiflen , vervolgens raakeii

zy hetlighaam der wervelbeenderen, door hunne rigting naar vooren te hervatten.Men
kan ligtelykna gaan hoe zeer de borll mismaakt is, door alle die kronitcns der rngge-

graat, de linkerzyde Ipringt veel meer uit, dan de regterzyde, de regterfchouder

ftaat veel hoger dan de linker: de wervelbeenderen der lendenen naar de regterzyde

uitwykende, doen het bekken aan dezelve zyde overhellen. Dit geraamte is maar drie

en een halven voet hoog, men kan uit de fynheid der beenderen, en uit verlchei-

den andere kenteekenen zien, dat het van een vrouw is; de regter voet ontbreekt.

No. CXXVJI. De romp van een géogcheld geraamte.

Dit gedeelte van het geraamte komt van een volwaflcn menfeh, de meefte been-

deren zyn aan elkander gehegt door hun eigen bindzelen, dus zyn zy in de gefield-

heid in welke hen de Natuur gefteld heef t : de wervelbeenderen der lendenen liggen

naar agter , en een weinignaar de linkerzyde , zo dat de lyn die zy inaaken , in plaa.s

van loodlynig te zyn b3ma horizontaal is boven het heiligbeen. De drie wervel-

beenderen van den rug maaken eeiie andere kromte, die weder wat naar vooren ,
en naar

de regterzyde heldt; het negende, agtftc, zevende, en zesde wervelbeen loopen in

dezelfde vlakte ; deandere wervelbeenderen van den rug met die van den hals , hervat-

ten de loodlyn, gelyk naar gewoonte ;
maar dit gedeelte der ruggegraat , is niet lood-

regt boven het heiligbeen , want indien die lyn in dezelfde vlakte naar beneden ging.

Zoude zy drie duimen agter herbeen heen vallen: de bult puilde meert uit op de

tiende en elfde wervelbeenderen van den rug : en het uiterfte der vier laatfte valfche

ribben van agteren, deed ook veel tot den bult, want de wervelbeenderen, zyn ter

dezer plaatfe naar de regterzyde gedraaid, zodat hunne dwarfle uitfteekzels der linkep

zyde agter de plaats der doornige uitfteekzelen waren ; en derhalven zyn de agterrte ui-

terfte deelen der ribben van dezelfde zyde zo veel naar agteren uitgezet als de dwarfle

uitfteekzels; in ieder bogt zyn de lighaamen der wervelbeenderen aan de holle zy-

de der ruggegraat plat. . .

No. CXXVIII. Een gedeelte der ruggegraat, dte mtermaten krom ts.

Dat ftuk beftaat uit de vier laatfte wervelbeenderen , van den hals
,
de wervel-

beenderen van den rug , en de vier wervelbeenderen der lendenen : de ruggegraat is ter

plaatfe van de zevende en agtfte wervelbeenderen van den rug naar vooren geboogen,

en deze buiging is zo tterk, dat ’er zes wervelbeenderen in het voorfte gedeelte van

hun lighaamen faamengegroeid zyn. Het laatfte wervelbeen van den rug en het eer-

fte der lendenen ,
zyn geen vierde van een duim van de tweede en derde van deri^rug

,

het overige der wervelbeenderen van ieder uiterfte, maaken byna eenen regten hoek,

door de ftreeklyn van dat deel der ruggegraat, welke zy aan ieder zyde maaken,

20 dat ’er geen vier duimen afftands zyn tuflehen het tweede wervelbeen van den

hals, en het vierde der lendenen
j
de verhevene zyde van dit ftuk, op de doornige

uitfteekzelen gemeeten,is tien duim.

TNJo. CXXIX. Ben ander gedeelte van een geboogen ruggegraat.

In dit ftuk zyn 'er agt wervelbeenderen , waar van de zes bovenrte naar de linker-

zyde in eenen halven cirkel geboogen zyn : ’er zyn vier deelen van ribben aan de-

lil. Ded.
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vafl; zyoj zo is hunne vlakte byna evenwydig aan die der twee wervelbeenderen
van het onderfie gedeelte van dat ftuk; de wervelbeenderen zyn aan elkander en
aan de ribben gevoegd door laamengroeijingen (ankylofes.')

No. CXXX. Het grootjie gedeelte van eene ruggegraat van eenen rachi-^

ticus.

Dit ftuk is van een jong menfcli
, alleen ontbreeken *er de wervelbeenderen van

den hals, het is naar de linkerzyde ingeboogen ter plaatfè van de vallche ribben,
welker agterfte gedeelten zo wel als die der waare ribben aan de wervelbeenderen
yaft gebegt zyn ; het ander gedeelte is weggezaagd : de ruggegraat is naar vooren
ingeboogen op de eerfte wervelbeenderen der lendenen , en boven het heiligbeen
is zy bultig, dezelaatfte krommingkomt over een met den natuurlyken ftaai?

No. CXXXI. Het geraamte van een' rachiticus.

Met hoofd fchynt van buiten niet mismaakt, maar byna alle de andere beende-
ren hebben hunne natuurlyke gedaante verlooren : de hoogte van het geraamte is

drie voeten en twee duimen, fdioon de kromte der beenderen het zeer verkort j
men kan uit de maaten , cn uit den voortgang van de beenwording der beenderen in het

byzonder, oordeelcn, dat dit menfeh agttien of twintig jaaren oud was; men heeft

een gedeelte van het agterhoofdsbeen, en der wandbeenderen weggenomen; men
ziet door dit middel, dat de wandbeenderen op zommige plaatfen, meer dan
zes lynen dik zyn

, en elders zo dun , dat men ’er door heen zien kan ; 'er zyn dee-
len in het voorhoofdsbeen, de flaapbeenderen, en het overige deel van het agter-

hoofdsbeen, die niet dikker zyn: in het algemeen zyn de beenderen aan de gele*
dingen gezwollen, vooral aan de knie, de uiterften der dijeen fcheen zyn naar even-
redigheid veel grooter , dan de lighaamen der beenderen : de invattingen

, en fchar-
niers holligheden, {cavitates myloidece & glenoidece) hebben geene evenredige
diepte met de hoofden der beenderen, van het dije- fcheen-en arrabeen. Ik weet
niet, hoe ik alle de mismaaktheden, welke in dit geraamte zyn, zal uitdrukken, en
alle de tegennatuurlylte bogten , en die 'er met zo veel te meer waarheid in ver-

toond zyn, wyl de beenderen door hunne eigen bindzelen vaftgehegt zyn, en dus
zyn zy in hunne waare plaatfing ; ik kan alleen de meeft zigtbaare gebreeken der

ruggegraat op-haaleu : zy is als eene S geboogen, de bovenfte kromte is aan de lin-

kerzyde hol en wykt wat meer naar vooren; zy beftaat uit de wervelbeenderen van
den rug 4 de onderfte holligheid is naar de regterzyde hol, en een weinig naar agte-

ren ; zy beftaat uit de wervelbeenderen der lendenen ; de zeven laatfte wervelbeen-

deren van den rug zyn naar de linkerzyde gedraaid, zodat dedwarftè uitfteekzelen

van de regterzyde naar agterenftaan , daar de doornige uitfteekzelen ftaan moeften

;

gevolgelyk zyn de agtertte uiteinden van de twee laatfte waare ribben en van de
valfche ribben der regterzyde naar agteren gedraaid ; integendeel zyn die van de-

linkerzyde naar vooren gekeerd, zodanig dat de voorfte uiteinden der ribben ag-

terwaards gedraaid zyn aan de regterzyde, en voorwaards aan de linkerzyde; in

het kortde borfl: holligheid is geheel mismaakt; het bekken is niet min onregelmaatig,
om lat het heiligbeen dezelfde kromte volgt als die van dat gedeelte der ruggegraat y
dat uit de wervelbeenderen der lendenen beftaat. De regter arm was hetminft
misvormd, maar de linker moet’, ter plaatfe van het fchouderbeen

,
naar binnen

èï^^°®Sen geweeft zyn , want dit been heeft eene aanmerkelyke kromte aan zyn>
onderfte deel j de dijen waaren naar agter ingeboogen, en da beenen naar buiten ;

het dijebeen is natuuilyker wyze naar vooren verheven rond , en dus is ook hier

de kromte, maar veel fterkcr, en de Icheenbeendexen, die regt zyn moeften , zya zo
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fterk naar binnen geboogen, dat het weinig fcheelc, dat de fcheenen elkanderen
nietraaken. Niettegenftaande deze mismaaktheden van dijen en beenen, fchynen
•de voeten wel gefield te zyn geweefl; maarmenziet, dat, om de rigting naar voo-
jen te krygeii, de beenderen van den voor-en agtervoet hunne gedaante en natuur-
|yke plaatfing verloeren hebben. Zonder in eene verdere uitweiding der mismaakt-
heden van dit geraamte te treeden, zal ik flegts met een woord zeggen, dat de
meefte beenderen op verfcheiden wyzen in de lengte plat zyn.

No. CXXXII. Ander geraamte van eenen rachiticus.
Dit geraamte word in i.) van vooren » in fig. a, van agteren vertoond,

het IS van een veel jonger onderwerp, dan het voorige, zyndemaar twee voeten
en twee duimen hoog, de bovenfle ledematen en borft zyn niet uitermaaten mis-
vormd , maar de ruggegraat wykt ter regter zyde in ter plaatfe van de wervelbeen-
deren der lendenen

, (^A fig. i, 2.) en deze bogt doet het bekken naar de linkenzy-

de overhellen (5.) en ter regterzyde (C) ryzen. Daar iszo veelniismaaktheid in de
beenderen der dije en fcheen als in het voorige geraamte , de bovenfle deelen der

fcheen raken elkander (D) en de plaatfing der voeten is byna dezelfde als in het

eerde geraamte. Daar is egter in dit eene byzonderheid , die ik niet kan nalaaten aan te

merken, dat is een fchyn van faamenvoeging, (E) die men in het middendeel
van de arm-fcheen-en dijebeenderen vindt; in de eene wat hooger, en in de andere

wat lager, maar ver genoeg van de aangrocizels (jspipbyjes) dan dat men zoude
konnen denken , dat deze geledingen eenige overeenkomfl met dezelve hadden

;

men ziet dezelve rondfbm de beenderen, en zy raaaken ’er eene onregelmatige groef
om, welker holligheden op verfcheiden plaatfen hooger en laager zyn, en zora-

tyds vry merkelyke hoeken luaaken; men ziet ook de blyken dezer geledingen in

de armbeenderen , in de kuitbeenderen , en in de ribben. Zoude dit gebrek van
doorgaande vaftheid. een r>elr geweell zyn V maar hoe zoude dit raenlch zo veele
gebrooken beenderen konnen hebben, en alle zo wel geueezen als deze ? men zou-
de miirchien met meer grond konnen denken, dat het de uitwerking van Engelfche

ziekte was. Deze ziekte, welke zo veele ongefchiktheden in den groei der beende-

ren maakt, zoude die in dit onderwerp de natuurlyke orde in de beenwording ver-

hinderd hebben? zoude het middelfte gedeelte der beenderen kraakbeenig geblee-

ven zyn , terwyl zy van boven en van onderen been wierden 9 en zouden de twee bee-

nige deelen zig van weerszyden naar het middendeel ftrekkende
, die geleding

,
door

hunne faamenkomfl gemaakt hebben? Ditonderfteldzynde, dan zoiiden de armen

,

de dijen en beenen buigbaar moeten geweefl zyn in haar midden, in de kindsheid,

vooral in den eerden tyd na de geboorte, en men ^zoude moeten denken, dat het

de beenderen gebrooken hadde gehad; indien de moeder, zwanger zyndc, een

misdadiger had zien rabraaken, zoude men ’er zulk een doorlugtig voorbeeld

van konnen maaken , om de kragt der verbeelding te flaaven , welke de moeder op

de vrugt maakt, als het geen door vader Malebranche en zo veele andere

Schryvers verhaald wordt.
No. CXXXIU. Armbeen van eenen rachiticus'.

Dit been is van den linkerarm vati eenen rachiticus, het is zo gekromd ,'dat de boert

met haare verheevenbeid naar buiten ftaat.
^

No.' CXXXIV. Beenderen van de bovenfle hkmaaten van eenen ra-
chiticus.

Inde twee voorarmen is het elleboogsbeen alleen aan zyn bovenfle deel gevormd,
T 2
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dat aan de pyp door bindzelen vaftgehegt is, en het ligt agter dit been, in fteede

-i
natuurlyk zyn moeft: de pypbeenderen zyn krom , zodat hun-

ne holligheid naar agterenftaat, en in deze holligheid zyn de gedeeltens van het elle-
boogsbeen geplaatft: de voorarm der linkerzyde is aan een gedeelte van hetfchou-
derbeen vafcj men heeft by deze beenderen die van den duim- der regterhand,
die tot hetzelve onderwerp Ichynen behoord te hebben, bewaard. Hetlaatltelid van

*^^deelte^

Rhynt dubbel geweeft te zyn, want het is gelpleeten aan zyn onderlte

,, CXXXV. Been van de regterdije van eenen racMticus.
Met bovenite gedeelte van dit been is krom, zodat de buitenfte kromte 00 dèvoorde oppervlakte van het been en veel grooter is, dan de holligheid die het van

agteren maakt , want de beenige ftreep is niet holder dan in den natuurlyken ftaat : de
twee zyden van h et been zyn plat.

JNo. CXXXVl. Been van de regter dljevan ecid anderen rachlticus.
Dit been is aan zyn middelde deel gekromd, byna even als het voorige, maar

hec is veel platter aan de zj^den in het midden van het been^ zodat ieder oppervlak;*
teder zyden een duim en negen lyneii op zyn breedfte heeft ,.terwyl het been ter zelver
plaatlè, Mn zyn voorde oppervlakte, maar een halven duim dik. is.

^0. CXXXVII. Doorfneede van bet dijebeen van eenen rachiticus.
iJit been is byna als het voorige, en is door eene, in de lengte loopendedoor-

fheede, langs de grootde dikte verdeeld.
^

No. CX^VIII. Linker dijebeen van eenen rachiticus.
xiCt DOVcnltG qggI van. die been is hol aan den binnen*en acterlcant en san de 7vde*i

plat het middelde gedeelte en het ondetde liggen byna in
derde is ^gedramd, dat de bultende knokkel meer vooruit daar, dan. de binnende.

n-. n. 1

dije van eenm rachiticus.
Dit been komt van een jong onderwerp, zyne kromte verfchilt van die van het

voorige dijebeen., want hetis hol van binnen en verheven naar buiten, de hals van het
been IS loodregt op het zelve , in deede van fchninfch

, gelyk het natuurlyk zyn moelL
No. CXL. Been van de linkerdije van- eenen anderen rachiticus

• Dit been is uitermaaten. hol van agteren en plat aan de zyden, her fchynt veel
korter dan de kromming het moed doen fchynen

, en ik geloof, dat het inder-
daad, zo lang niet is, als bet zyn konde, ten opzigte van deszelfo dikte: dè twee
knokkels daaazo, dat het Icheenbeen agter de regter dije moed loopen, indieii
het in dezelve dreeklyn, met het uiterde van het linker dijebeen dondf

No. CXLI. Doerfneede van het dijebeen van eenen rachiticus.
Het dijebeen is natuurlyk gekromd, maar dit is veel krommer, dan het wezen-

moer, de z>'dèn van het been zyn plat; defiiecde loopt hi de lengte, zy gaat door
het midden van het hoofd, den hals en den grooten draaijer, en loopt door het
midden der platte zyden van dit dijebeen, men ziet van binnen, dat het zeer
poreus en los van weefzel is.

No. CXLII, Lioorfneede van het linker d^ebeen van eenewanderen rtt‘

chiticus.

dezelfde ftreek als die van het voorige
, maar dit been heeft

het mSdSeTy* waut de holte is naar de binnenllezyde; ’eris eenniclleekzelop

heen ter dezer
middel der doorflieede, ziet men, dat dit

p < ale valler is van binnen dan eklers alwaar het zeer ^ongieus i%
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No. CXLIIl. Het onderfie gedeelte van het linker dijebeen niet de knie-

jchyf en het [cbeenheen van eenen rachiticus, in deivelketi

eene breuk ^
eenbeenivas., en been-btderf ts.

Het middelfte en onderfte deel van defcheen wykt naar buiten, het kuitbeen is

hol naar dezelfde zyde, in zyn raiddelftc deel , en de kromte is flerker dan in het fcheen-

been; het dijebeen is gebrooken geweeft in zyn middelfte onderfte deel, men

ziet het eelt, welk detweeftukken vereenigd heeft, zodat het onderfte een weinig

apter het bovenfte geklommen is. De iiiterfte der beenderen zyn zeer gezwollen,

terwyl het been zelve zeer dun is ; in het zelfde been zyn verfcheiden gaaten van be-

derf, de kniefchyf is door haare bindzelen aan het fcheenbeen gehegt.

No. CXLIV. Het regter jeheenbeen van eenen rachitic us.

- Dit been is wat plat aan de zyden, en het onderfte deel is naar agteren een wei-

nig naar buiten geboogen.

No. CXLV. Het regter kuitbeen van eenen rachitieus.

‘ Dit kuitbeen is naar buiten hol op zyn onderfte middelfte deel en van vooren en

van agteren plat, zo dat het zeftien lynen, op het breedfte, is.
_

No. GXLVl. Linker jeheenbeenderen van eenen rachiHcus.

Deze twee beenderen zyn van vooren en van agteren plat. Zy hebben eene holte,

die hen van buiten hol- en van binnen bol-rond maakt.

No. CXLVII. Linker Jeheenbeenderen van eenen anderen rachitieus.

Deze beenderen zyn naar buiten uitgeboogen, zo fterk, dat hunne onderfte dea-

len, bvna, eenen regten hoekmaaken, met de bovenfte. Zyzyn van vooren en van

agteren faamengedrükt, maar deze faaracndrukking is veel fterker m het kuitbeen , diia

in het icheenbeen ,
waardoor het kuitbeen wat agter het fcheenbeen ishietaan deszelfs

middelfte onderfte deel , wanneer die twee beenderen aan elkander gevoegd zyn.

No. CXLVIll. Linkerfebeenbeenderen van eenen anderen rachitieus.

Het onderfte gedeelte van die twee beenderen is naar buiten hol, en zy zyn aan

hun onderfte middelfte deel vereenigd i liet kuitbeen is zeer plat van vooren en

van agteren.

^ ^ Linker fchtenheen van eenen and^en rachitieus.

Het onderfte deel van dit been is naar agteren en een weinig naar binten gedraaid,

zo dat het byna eenen regten hoek maakt, met het bovenfte deel j de bolronde zy-

de van het kuitbeen raakt aan de holle zyde van het fcheenbeen, en is ’er op eene

plaats mede vereenigd 5 dit been is van een jong onderwerp.

UITGEWASSENE- en BEDORVENE -BEENDEREN.

No. CL. Linker viandbeen, dat gezwollen en bedorven ts.

Dit been is uiteen kind van twee jaaren genoomen j het voorlte deel is zeer ge-

zwollen en vol poten, vooral aan de buitenzydej aan de binneiizyde van het^agter-

fte deel zyn byna ronde holligheden , die het been zo dun raaaken dat men er ten

naaften by door heen zien kan ,
ter plaatze daar zy zyn.

No. CLI. Eene gezwollen en bedorven herjfenpafl.

Zy is veel dikker en zwaarder, dan de herflènpaonen geineenlyk zyn, ’er zyn

eenige vQetftappen van bederf aan het linker wandbeen.

T 3
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No. CLII. Eene andere gezwollen en bedorven herffenpan.

De ftofte IS gezwollen en op verfcheiden plaatfen , door een bedorven beenuitwas
"

vol gaatjes
,
l^t geendeszelfs geheeleuitgeftrektheid van binnen en van buiten bezet

No. CLIH. Het^voorhoofdibeen in den zelfden flaat, als de voorige hers'-

No. CLIV. Een hoofdy door een been bederf, ter plaatfe van den neus,
doorgevreeten. ’

Het beenig gedeelte van den neus, is geheel vernield, door dit beenbederf, vanernog reekenen overig zyn, die zigtotophet neusgewyze uitfteekzelvan het voorhoofdsbeen uitib-eldten, als ook op de kaakbeenderen - de bedorven
plaats IS ruw en bruin van vervv.

’ oeuorven

IV 9^^'
j

bet welke meefi alle de beenderen bedorven zm.
Dit hoofd draagt de teekens van bederf op het grootfte gedeelte van het wand-

been der regterzydCj en op het agterhoofdsbeen, op een gedeelte van het linker
wandbeen en kroonbeen ; men ziet byna geene voetftappen van de pylnaad en van
de winltelnaad ter regterzyde : de bedorven beenderen zyn bruin en deporen zyn open.

No. CLVJ. Bedorvene herjfenpan. ^

Men zietaanderegterzyde, de teekens van een bederf, dat het grootfce deel
van het wandbeen beflaac, en zig uitftrekc tot aan het voorhoofdsbeen s dit bederf
heeft het been doen zwellen, zonder het aan te taften; het fchynt maar oppervlak-
kig tewepn; de kleur der bedorven beenderen is op zomraige plaatfen zwart ; op
hetzelve been zyn worraieniche beentjes, die zeer groot zyn, aan het agterfte ein-dc van de pylnaad. &

No. CLVII. Een gedeelte van een hoofd, dat teekens -nn» f j
Ditfeuk beftay uit het onderfte gedeelte d/i herflènpan, het vooSushSnen een gedeelte der wanJbeenderen. Het voorhoofdsbeen is doorbeten

zomraige plaatfen verbrooken door het bederf, en de wandbeendeTen zy^ook op^pervlakkig aangedaan: men ziet ’er alleen de nederdrukking van het been we?ks
oppervlakte, gedeeltelyk door een eelt fchynt herfteld te fyn, ’er is ook’em S4e randen der openingen, die in het voorhoofdsbeen zyn, en het midden is door
een vlies gevuld. Het grootfce gedeelte van het agterhoofdsbeen en van de wand-
beenderen IS weggenoomen, om het binnenfte van het hoofd te zien, alwaar men

MlffdeïlSe ™ ha vet-

No. CLVIII. Eene herjfenpan, die de teekené van bederf draagt
Deze herl enpan IS van een onderwerp van zeven of agt jaaren. De regter boven

zyde van het voorhoofdsbeen is door een bederf doorgevreeten , de openino- had
anderhalf duim lengte op negen lynen breedte, zo vermen uit den tegenwoordi^'en
haat van het beai kan oordeelen , en zy ftrekte zig uit tot op het wandbeen • thans
15 zy gepelte yk gellooten door een vlies, dat aan de randen vaft is.

hoSdinS iierlienpan, is ter plaatfe van de bulten van het voor-

ondSfiï
doen gaan, een weinig boven de randen van de

ften hoek ^cn boven-

en van de voorhoofdsbeen is in twee deden vedeeld,

dan naar fontarel, die meer naar de regrer

,

^

jr
Êj ufv-wt is, deze uilkhenwydte isdoor het liarde heriien vlies
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vervuld, het welke men in deze herflenpan behouden heeft; fchoon het ovcrbly-
vende deel van het voorhoofdsbeen geweeken is door het verdroogen van het vlies

,

jtan men egter van de grootte van deze herflenpan oordeelen
, wyl dezelve in den

itaat, waar in zy thans is, een voet en tien duimen omtreks heeft, op de randen der
wrfiiyding, de lengte is zeven duimen, en de breedte vyf duimen en een half
ulTchen de wandbeenderen , en vier duimen en een half tulichen de zydelyke dee-
fen van het voorhoofdsbeen; de diepte der holligheid is vier duimen. Deze hers-
fenpan isyan een kind van twee of drie jaaren, dat zonder twyfièl een waterhoofd
had, de beenderen zyn 20 dun , dat men ’er den dag door zien kan; men kan de
beenyczelen op de randen der fontanel onderfcheiden, de beenwordinn- is op ver-
icneiden plaatlen zo onvolmaakt, dat men, vooral op de wandbeenderen’, afbreekin-
gen yan het beenig gedeelte vindt, en die alleen door zulk een vlies vervuld zyn,
ais ik in de twee yoorige Hukken heb doen aanmerken; en het is om deze vliezen,
dat ik dit ftuk befchryve.

No. CLX. E>eneherJJet!paUydiegedeeltelykdooreenhederf~iveggevreetaiis.
Deze is in het wandbeen open, als ook in het voorhoofdsbeen , de opening is

vier duimen en een half lang op twee en een half duim breedte, op de breedda
plaats; zy loopt in de voorhoofds-holligheden van dezelve zyde, ’er zyn in dit
ftuk nog verfcheiden andere' gaaten door bederf, doch die kleiner zyn.

No. CLXI. Beenuit'wajfm op den regter arm.
Het hoofd van dit been is zeer gezwollen, en de randen van den halven bol zyn

met kleine beenuitwaflfen bedekt, en daar is een vry aanmerkelyk uitwas, op het
bovenfte middelfte deel.

TV-
groote dikte op het regter armheen.

Dit ftuk is op het middelfte gedeelte van het been gebrooken geweeft, de twee
zynde Ziet men, dat hetraiddelfte en het bovenfte deel

« rp i fu zyn, die zeer veel naarde zwam*
Itotie zweemt, fchoon zy harder is; deze klomp is onregelmatig, hy heeft on*
trentnegen duimen lengte op vyfen een half duimen in den grootften omtrek; men
ziet, dat hy niet geheel is, en dat men ’er eenige Hukken van gebrooken heeft;
zodat men het been, dat ’er doorgaat, ontbloot heeft, het is in het midden van
de dikte gebrooken geweeft, en men ziet daar nog de halve bol van het hoofd van
ditbeen, welkers randen een weinig ingedrukt zyn in de dikte, die hier en daar
met een vlies bedekt is.

No. CLXIII. Een heenuitivas op den linker arm.
Deze beflaat het raiddelftegedeeltevan onderen van dit been, zonder tot aan het

enderfte uiteinde voort te loopen. Deze gedaante van dit uitwas is zeer onregel-
matig, daar is een gedeelte, dataan de binnen zyde als gelyrad fchynt, waar het met
twee punten raakt, zynde er eene ledige plaats van onderen; op andere plaatfèn zyn
Gok gaaten, vooral eene groote holl^heid, die door het beenuitwas gaat van
het eene deel naar het ander, in eene rigting van vooren naar agteren, men ziet in
deze holligheid een been fcherfje, dat 'er in kan bewoogen worden, maar dat men
er met kan uittrekken; dit fcher^e heeft de gedaante van eene goot, even of her
een gedeelte van de binnenwanden der holligheid ,van het been was deszelfs Ho-
ging is van booven naar beneeden, in de holligheid van het uitwas die zio-
ver uitftrekt.

• ^ ^
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No. CLXIV. Een beenuitwas en bederf op de beenderen van den voor^

arm der linkerzyde.

De middelfte en onderfte deden van de elleboogspyp zyn als een kegel verdikt,'

waar van de bafis aan het onderfte uiterfte gedeelte ftaat, alwaar dit been vyf en
een half duim omtrek heeft ^ de holligheid is zeer uitgezet, en men kan van binnen
eene grooter holligheid zien, aan het onderfte uiterfte deel, en ook door drie ande*

re ronde gaaien ,
die op het middelftc deel van het been zyn : dat van den elleboog

is gezond in zyne 'gclieelc lengte, belialven aan het onderfte uiterfte deel, dat ver-
eenigd is met het uitwas van de elleboogspyp , en ’er een weinig van aangedaan ;
dit beenuitwas heeft de verw, den glans en den fchyn van een ftuk zwavel.

No. CLXV. De heupbeenderen en het Linker dijebeen, half tveggevree-

ten door een bederf.

Deze beenderen zyn doorboord en doorvrecten
, op verfcheiden plaatfen , by-

na gelyk vermolzerad hout, het darmbeen van de regterzyde fchynt onder het

knobbelagtig gedeelte der kam gebrooken gevveeft te zyn , het ftuk is naar agteren

geweeken , en dé randen derbreuk zyn dooreen foort van eelt vereenigd geweeft : het

oijebeen is insgelyks gebrooken geweeft, zodat het middelftedeel geheelontbreekt,van

het onderfte uiterfte is ’er alleen een dunne korft overig, die doorzigtig is en de
knokkels maakt ; deze korft is eer kraakbeenig, dan beenagtig, want men kan haar.

buigen, zonder ze te breeken : men ziet op derzelver binnenfte oppervlakte , been-
agtige vezelen , die hard zyn.

Deze beenderen zyn van eene vroüw, die door eene venus kwaal geftorven was,"

op haar vyf-en-dcrtigfte of veertigfte jaar. Het dijebeen is in haar leven gebrooken-
terwyl zy te bed lag, zonder dat zy eenigc kragt deed : wanneer de beenderen door
een bederf zo doorknaagd zyn, dat zy maar eene kleine dikte hebben, dan kan
het gewigt der deden , diezy ophouden, hen doen breeken, gelyk het dikwyls
in de venus ziekte gebeurt.

No. CLXVI. Een beenuitwas op de regter dije.

Dit beenuitwas fchym op de voorfte oppervlakte van het been geweeft te

zyn ,
het heeft vier duimen en een half lengte ,

twee duimen breedte , cn een half

tluiin dikte ^ het ligt wat fchuins, het onderfte einde wykt naar buiten , hetbo-
venfte gedeelte en de buitenfte zyde zyn alleen aan het been vaft, de binnenfte zy-

de ftaat ’er van onder een vierendeel duims af.

No. CLXVII. Ander beenuitwas op een dijebeen der regterzyde.

De kromming van dit been is grooter dan in den natiiurlyken ftaat, het is op

zyn middeifte onderfte deel gezwollen , en met ruwheden ,
knobbeltjes, en puntjes

,

langs dc groote beenlyn bezet, vooral van onderen, alwaar twee gaten van beejerf

zyn, die cene groote holligheid in her binnenfte van het been roonen.

No. CLXVII I. Ander beenuitwas op een regter dijebeen.

Her onderfte eind der dije is zeer gezwollen, cn ’er is boven de buitenfte knok-
kel een beenuitwas in gedaante van een priemsgewyze uitfteekzel, omtrent een

duim cn een halflang, dat loodregt op ftaat.

No. CLXIX. Ander beenuitwas op een regter dijebeen.
Het beflaat het onderfte gedeelte van het been

,
vooral aan de binnen zyde , en loopt

tüt aan dc buitenfte knokkel; de binnenfte knokkel van dit been ontbreekt.

No. CLXX.





1
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No. CLXX. Been uitwas op bet hoofd van bet linker dijeheen.

Het hoofd van dit been is by lange na zo rond niet als een natuurlyk, en de

omtrek is vee] grooter, de hals is zeer dik en kort; de draaijers zyn gebrooken

geweeft, daar is geen blyk, dat zy ooit door een beenwas aangedaan zyn, het

overige van het been is gezond.

No. CLXXI. Beenuitxvas op bet hoofd van de linker dije.

De grootfte mismaaktheid van dit been is op de fcherpe lyn die veel meer uit*

fpringt, dan in den ftaat der Natuur, en fchynt in twee plaaten verdeeld te zyn ; daar

zyn ook eenige teekenen van een beenuitwas op de einden van het been: dit

dijebeen is in twee plaaten verdeeld, door eenedoorfneede, die in de lengte loopt.

No. CLXXII. Ander beenuitwas der linker dije.

Het is boven de binnenfte knokkel , in de gedaante van het priemsgewyze uit-

fieekzel, twee duimen lang en ftaat byna loodregtnaar beven.

No. CLXXIII. Ander beenuitwas op de linker dije.

Dit beenuitwas
,

is beneden den grootcn draaaijer, deszelfs gedaante is zeer onre-

gelmatig, het zyn verlengde plaaten, die boogen op het been maaken , of in meer*

der of minder fcherpe punten eindigen j de grootfte tulfchenwydten zyn nog geen

half duim in de ruimfte meeting, en de langfte punten zyn nog geen duim; men

ziet op eene der plaaten, die door bederf aangetaft is, dat de ftofte van dit uit-

was zeer digt is , en dus zeer hard i ’er zyn nog blyken van uitwas op het onder-

fte gedeelte van dit been, het is op eenigen afitand van zyn einde afgepagd; en

door deze doorliieede ziet men , dat het vafte deel van het been digt is
,
en het

celagtig weefzel naamver en harder, dan gewoonlyk.

No. CLXXIV. Ander beenuitxvas op de linker dije.

Dit is,haare geheele lengte door, gezwollen, en met kleine plaatjes endraat^es,'

die beenig :^n ,
bedekt, en deze loopen in verfcheiden rigtingen , en laaten ledige

ruimten tuilchen zig ; deze mismaaktheid is zigtbaarer op den Icherpen kant en

op de voorfte oppervlakte van het lighaam van het been , in welks laagfte zyde eene

opening is , die toont, dat de holligheid van het been ,
daar ter plaarlè, zeer groot is.

No. CLXXV. Ander beenuitwas op een heen der linker dtje.

Dit been is in zyne geheele lengte gezwollen, even als het voonge , de mis-

maaktheden zyn byna eenerieï , ichoon zy met dikkere ruwheden bezet zyn ,

vooral op den fcherpen kant.

No. CLXXVI. Doorfneede van een dijebeen, dat door een beenuitwas

veranderd is.

Dit dijebeen is nog mismaakter , dan het voorige , fchoon de gedaante van het been •

uitwas byna dezelfde is; het is dwars doorgefneeden aan zyn middelfte en onderlta

deel; men ziet door deze doorCieeden , dat het vafte gedeelte van dit bcp hier en

daar tien lynen dik is, terwyl het lighaam van het been geen zeven duimen on-

trek heeft, ook is de mergs-holligheid byna geheel verftopt, zo fterk is het ipons-

agtig weefzel faamengetrokken.

No. CLXXVlI. Beenuitwas van de linker dijt.

Dit been is van een jongperfoon; want het aangroeizel van deszelfs onderH;®'

einde (IH II i L’er van los, zo wel als dat van het hoofd (5); de

kleine draaijer(C) is ten deele vernietigd, gelykookdegroote (Dy%. 2): Hetbeei*

uitwas, bellaat het middelfte deel i , 2), en het onderite van hst been;

UI. Deel. V
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het onderfte deel is breeder, dan het natuurlykerwyze zyn moeft, en het raiddel-

fte deel is dikker , de zyden zyn plat en met verfcheiden, gaacendoorboord (GHIK

L

fig. i) en (ü/ fig. 2)', men ziet door de gaaten (IKL) een gedeelte van het been

,

dat in de holte van het uitwas beflooten is. Dit been is wit, gepólyft, en fchynt
door'geene ziekte veranderd geweeft te zyn, deszelfs rigiing is fchuinfch , ten i*
zigte van die der dije, waarop het Haat, maar het is in eciieiegte lyn van het gat ^7)
dat aan de binnenzyde der dije is, tot aan dat, welk met M. geteekend is, aan
de andere zyde ;. fchoon dit kleine been een weinig beweeglyk is, in de holligheid
vp het uitwas , is ’t niet mogelyk het daar uit te liaalen : en het is zeker, datmen het ’et
niet heeft konnen in brengen. Bet deel dat men door de gaaten K en L ziet, toont
de helft van de oppervlakte van een cylinder, en deszelfs twee uiterden , diemen door
de gaaten /en A/ziet, eindigen onregelmatig, even als of zy gebrooken geweeft.
waren; men ziet 'erin, dat de binnenfte oppervlakte van dit gedeelte van herbeen
holis , terwyl de buitenfte verheven is. Alle deze omftandigheden toonen, dat het
een fchilfer is van het middelfteof onderfte deel der dije,. datzigindcn tyd dervor*
niing van het uitwas losgemaakt heeft, en in deszelfs holligheid beQooten werd gehou-
den; terwylde andere beenfchilfers ’er doorde gaaten zullen uitgevallen zyn

,
gelyfc de

ftreek van hunne opening, fchynt aan te toonen. Men heeft voorbeelden van been-
deren, die metfplinters uit armen of beenderen getrokken zyn, («) en in welker
plaatfe nieuwe beenderen of beenagtige laamengroeizelen gevormd zyn ; in dit
diende het uitwas voor het been, en maakte dezelve bevyeegingen. Een been kan
niet groeijen indien het beenvlies door eenige ziekte los geworden is, en het zelve
beenvlies kan een nieuw been maaken om het oude ; even zo fterft het hout van ee-
nen boom wanneer de Ichors ’er van afgefcheiden is, door bederf van het fpint
of de onderfchorfcfi, en de leevendblyvende fchorich maakt nieuwe houtlagen die:
zig om de ouden Haan. (f>) *

No, CLXXVJir. Grooi èee/iuitwas op het heen der Unkerdije.
*

Dit been is maar dertien duimen lang, de opgroeizelen der knokkels fig.
PI. 11.) en van het hoofd {B) zyn vernietigd men heeft in. deze afbeelding de-

voorfte zyde van dit beert verbeeld j waren deuiterften geheel, d<m zoude dat been
fiegts veertien duimen lang zyn; verder bewyft de fcheiding der aangroeijicgen,
dat het van een iong menich zy : ’t beenuitwas is aan het onderfte gedeelte van
het been, dat het omringt (C /)), de lengte is omtrent vier duimen en een half

op de grootfte plaats , want daar zyn ongelykheden: het been weegt in dezen ftaat

een pond, zes oneen, twee fcrup'els, Iclioon het zeer verdroogd is, ter plaatfe

^

daar geen uitwas het zelve hadt aangetaft.

No. CLXXIX. Been der kniegeleding van de regterzyde^ in eenen ftaat
van zwelling.

Niet dan dè bovenfte uiterften van het fcheenbeen in aanmerking neemende, als

©okhet onderfte deel van het dijebeen, en de Itniefchyf, zoude men denken, dat

zy aan een volwaflen menich behoord hebben; wanneer men uit de dikte oordeeltf

maar het lighaam van het been is veel kleiner, het 'geen aantoont, dat zy uit een

jóng onderwerp genoomen zyn, en dat de geleding in een tegennatuurlyken ftaat

"Van zwelling is.

0 SfjVfjcw, 4« ï.743. pag.. J70J

N.



BESCHRYVING VAN HET KABINET DES KONINGS. 155

No. CLXXX. Beenuitwas op de regter knie geleding.

Het onderfte eind van het dijebeen {BI. 11. fig. 4» -^5 is zo verwyderd ,
dat net

hyna een voet en drie duimen omtreks hadde, wanneer de wanden geheel waren,

maar zy zyn van agter {fig. 5 jB}gebrooken, zodat men het binnenfte van het been

ziet
, waar van het grootlte gedeelte ledig is : de overgebleeven wanden zyn

dun op zoramige plaatzen , dat men ’er den dag door heen ziet. De kniefchyf is

aan de dije vaft, door eenige deden van verdroogde bindzelen (C fig. 4O
heeft ’er het bovenfte deel des fcheenbeens aangevoegd {D fig. 4, 5), aan het wel*

ke het kuitbeen dooreen bindzel {E) vaft is
;
maar de kniefchyf, noch het kuitbeen

zyn byna niet gezwollen in vêrgelyking der dije.

No. CLXXXI. Het febeenbeen van de regterzyde gezwollen en doorge-

vreeten.

Het been uitwas is aan het bovenfte deel van her been , dat ook ter zelver plaatfe

<3oor een bederf doorvreeten is, egter zyn de twee pansgewyze holligheden ge-

zond en geheel behouden.

No. CLXXXII. Een ander uitwas op een regter jeheenheen.

Het lèhynt dat de fcherpe rand van dit fcheenbeen gefcheiden is geweelt van

het lighaam van het been , op het middelfte onderfte deel is ’er eene b^nagtige

plaat twee lynen breed, een halve lyndik en omtrent twee duimen lang, die eyen-

wydig is aan den voorften hoek van het been, op den afftand van eene halve lyn,

en zig met het been, doorzyne twee uiterften, vereenigt: men zoude nog andere

bcenuitwaflen pp dit been vinden, maar deze hebben niets ongemeens.

No. CLXXX III. Een ander uitwas op het regter fcheenbeen.

Dit been is gezwollen en mismaakt inzyne geheele lengte, de ftoffe is bedorven,

het is gelpleeten langs zyne geheele lengte op het midden deel der buitenfte opper*,

vlakte ; deze Ipleet loopt door het geheele been , byna door de geheele lengte.

No. CLXXXIV. Een andere beenuitwas op bet regter febeenbeen.

Dit beenuitwas beflaat het geheele been, maar deszelfs zigtbaarfte

men op de binnenfte oppervlakte, die gezwollen en verbreed is? zodat net r

duimen afftands heeft tuffehen den binnenften en buitenften hoek, op e i

het bovenfte deel vanher been, dat daar ter plaatfe zes dunnen en een nau om

treks heeft- , t..
No. CLXXXV. Een ander beenuitwas op het regterjebeenbeen.

Dit been is byna in denzelven ftaat alshet voorige ,
waar mede het eeniglyk verlchilt

dat de buitenfte oppervlakte hol is , en dat de voorfte en de buitenfte hoek uitlprmgen.

No. CL2LXXVI. Eene doorfmede van het regterbeen., dat veranaera en

, mismaakt is, door een beenuitwas.
_ „«timr

Dit been is door deszelfs geheele lengte langer dan het zyn moeft in den -

lyken ftaat, men ziet alom van buiten deblyken van een beenuitwas,
*

nen ziet men , door middel der door&eede , dat de holligheid van het

groot en dat het vafte veel dikker is. , .

No. CLXXXVII. Een gedeelte van bet fcheenbeen, dat gezwollen en Ie-

Daar ontbreekt aan dit been een gedeelte van het bovenfte deel , en het onderfte deel

omtrent geheel, ter nauwemood kan men het door het overblyrzel onderkennen,

20 mismaakt is hetj van agteren is het hol, het middelfte onderfte deel is zo bedor*

V 2
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efl een duim oreedte, het been rondfuai is gezwollen, en vooral boven dfe ooe-ning, op de lenp van meer dan zes duimen, en op de breedte van bynadrieXi-
nien. Het fchyn , dat deze zwelling, alleen gefluit zy, door denfaamenloop van

dLTn
TT

CLXXXVIII. Beenmtivajjefi op het refter rcBeenbeen
raiddelfte deel, het welke by het fcheenbeen

’erSi teeken’vln
vereenigd is; want men vindter fceeu Peekeu van eene breuk , of eelt; de hoeken van het kuitbeen zvn niiirdnnrbeenige ftekels en plaatjes behalven aan den voorflen hoek, die op lïï imddenplat s. Het voornaamfte beenuitwas, welk ’er op het fcheinbeen is vindt men

ter plaatfe, daar het zig met het kuitbeen vereenigt.
’ ^

No, CLXXXIX. yf»tfere heenuitwajjin op het regterJcheenheen-.
Deze beenderen zyn zo mismaakt, dat men ter nauwernood hunne hoekenen oo>'pervlakten kan onderkennen,- onder andere mismaaktheden

, heeft het fchSein
op zyn onderile midden een knobbel aan de binnenfle oppervlakte; het raiddelfte en
onderfte deel des kuitbeens zyn gezwollen en raaken het fcheenbeen : deze twee been“

voegd
beenuitwaflèn, welke van het eene en andere koomen, faamenge-

No. CXC. Een beenuitwas op het regter kuitbeen.
Uil öew IS lan^ zynegeheele lengte gezwollen

, behalven aan zyn bovenfte eind.
x\0. L/AUl. Jist fcheenbeen der linkerzyde gezwollen

, en gedeeltehk
doorvreeten* ? o j

De opgroeijingen {epiphyfes') van dit been zyn ’er van gefcheiden ffeweeft^ Sk? di:

-No. CXCII. bet linker fcheenbeen, mismaakt door een

De teekens van een beenuitwas zyn op het midden en bovenfte deel van dit
heen voornamentlyk ter plaatfe der hoeken, die veel meer uitfpringen, dan ve-woonlyk : de doorfheede deelt de buitenfte en binnenfte oppervlakte, in de leng^,een weinig meer naar agterendan naar vooren; in de holligheid van het zelve ziet mengeen diemens die met de buitenlle gezwollen deelen otereenkoraen

iNo. CAOllh Een beenuitwas op het bovenfle eind van- de fchcen vün-
het linkerbeen.

^
Daar is flegtsjiet bovenfte gedeelte van dit been, want het is op zyn middelftc

drLnSydfwcl’S^^^^^
faamengroeizel bedekt, dat aan

No. CXCIV. Gedeelte van een fcheenbeen van het linkerbeen, door eed
beenuitwas gezwollen.

ven
is.alleen overig met het raiddelfte deel, bo-

lln tr
het afgezaagd is; men ziet in deze doorfiieede, dat het vafte deel

teis^Seïov^raM^S
plaatfen agt lynen dik is, want de dik-

vtral dezelfde, om dat liet been aan de zj^den fkamengezakt is..
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No. CXCV. Een gedeelte van een ander fcheenbeen van het linkcrheen

dat gezwollen en bedorven is.

Dit ftuk bcftaat uit het middeUte en onderfte deel van het fcheenbeen , het geen men

Biet , dan door zyn uiterfce onderkennen kan ;
men ziet verder in het geheel geen blyk

der drie oppervlakten, nog van de drie hoeken van dit been, het vertoont flegts twee oj)*

pervlaktcn, de eene boven de diepte, waarin het onderfte einde van het kuitbeen

ruftte en boven de ruimte tuflehen deze diepte, en den binnenften enkel ;
deze op-

pervMte is vol gaatjes: de andere oppervlakte is aan de tegen overftaande zyde,

het fchynt dat zy geopend is, volgens de lengte van het been, en dat de randen

der opening onigeflaagen zyn, gelyk de lippen vaneen wond; deze opening gaat tot

indeholligTieidvan het been, zy is byna vier duimen lang; men ziet in haargehee-

le uitgeftrekiheid de teekens van het bederf, dat haar veroorzaakt heeft.

INo, CXCVI. Een beenuitwas op het linker fcheenbeen.

Het fcheenbeen is gezwollen , en mismaakt aan zyn middelfrc deel eii van onde-

ren, alwaar het aan het (kuitbeen gevoegd is, waar van niet dan de onderfte helft

over is ; deze twee beenderen hebben verfcheiden onregelmatigheden op hunne op-

pervlakte, vooral het fcheenbeen , dat met meer of minder groote knobbeltjes bc-

dekt is.

cxCVII. Em ander beenuitwas op het linkerbeen.

Deze twee beenderen zyn in hunne geheele lengte vereenigd, door eene been-

agtige ftoffe, die op verfcheiden plaatzen maar eene zeer dunne plaat maakt, welke

met verfcheiden gaaten doorboord is; daar zyn twee andere byna diergelyke plaaten

op het kuitbeen, die in de lengte liggen, de eene van vooren , en de andere vp
agteren. Dit been is zeer gezwollen aan zyn middelfte deel, en is byna geheel mis-

maakt, zo wel als het fcheenbeen,

No. CXCVIIl. Een beenuitwas op het linker kuitbeen.

Dit been is gezwollen in zyne geheele lengte, behalven de twee uiterftert, die

byna in hunnen natuurlyken Itaat zyn ; de blykbaarfce mismaaktheid is op de bin-

nenfte oppervlakte, in welker midden een foort van hoek is, die door het uitwas

gemaakt
heenuiuvas van het linker kuitbeen.

Het uiterfte boven deel van dit been is afgezaagd, en ware het ondetlle Ook

weggenoomen, zoude het onmogelyk zyn het zelve te kennen, zo mismaakt is het;

fchoon met ruwheden bedekt, en overal hobbelig, is het byna rolrond, het »
meer gezwollen, dan het voorige, want het heeft drie duimen omtreks.

S A A M £ N G R O E I J I N G E N.

No. CC. Saamengrotijing van het hoofd met de eerfle wervelbeenderen

van den hals.

Dit eerfte wervelbeen van dem hals is aan het tweede vaftgegroeid en aan het

awterhoofdsbeen, dat een gedeelte van het geheele hoofd maakt; het byzon-

derfte in dit ftuk is, dat het tweede wervelbeen van den hals naar agteren

verplaatfc is, zodat ’er maat diie lynen afftands zyn tuffoben het tandsgewyze uit-
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fteekzel en den agterfcen boog van het eerfte wervelbeen : verder is het tweede 'wet-
ylbeen een we.n,g„« de fegterzyde geboogen. Men^SISk
dit ivervelbeeii zo int zyne plaats komt, door een vcrfiuibingf mLr heli? te vet-
wonderen, dat de holligheid van de ruggegraat zo vernauwd zynde door deze ver-
plaatling, en bj’gevolg , het ruggemerg zo gedrukt zynde, dit menfeh zo lang heeft
konnen I^en ,

dat de laaraengroeijing haar volle beQag kreeg.™ methetfchouierblad.

darer yTO Voïfta^
vereenigd, op zulk eene wyze,

ften hoek van her J men ziet binnen in den boven-“
” No rriT^

^ beenagtige uitwas, wiens oppervlakte hol is.
iNo. £,emJaamengroeijmg van dén regter arm mst bet elUboogs-

geleding met hetfchouderbeen, zodanig vereenigd,
•dat zy tvwe zyden van eenen regten hoek maaken.

o. UCllI. Eenefaawengroeijing van den regter arm f met de beenderen
van den voor‘arm.

«or, ?
<3en voorarm zyn een weinig geboogen , zodat zy eenen ftom*

na aaa^
maaken

, met de armbeenderen
; verder zyn deze drie beenderen gebroo-

nfar’
ccn celt v£reeiiigt , het eelt van het armbeen is op deszelfs

de elleboos-snvn^nn"^
^^J^efaoogsbeen is aan het boveneind, en dat van

Firpiit
^ middelfte bovenfte deel. AHe deze beenderen zyn, na de

been ^ebrairr
welker onderfte deel aan het elleboogs-

been gebragt was , en door eene eelt groeijing aan het zelve vereenigd
XNO. i.ene andere Jaamengroeijing van den regter arm^ met ds

beenderen van den voorarm,

Joor descMe
terfte holligheid^ het armbeen SteeV™voorarm maaken byna eenen regten hoek met het fchouderbeen.

JNo. CCV. (Andere faamengroeijing van bet regter arnibeen, met dt
beenderen van den voorarm.

ï ^an het voorige No, zy
verfchillen alleen d^r in, dat de holligheid van agteren van het fchouderbeen, ge-vuld IS door de ftoffe welke de faamenvoeging maakt, en dat het kroonSeiWzcmtfteekzel van het eheboogsbeen, het hoofd vïi de elleboogspyp, enTe^
knobbel van het armbeen dikker zyn.

No. CCVI. Eemfaamengroeijingvan denlinker arm, met het ellehoogt*

hoSmitS
A ra haeÊfolSliT^^^

“ 1“»P' ovei htc bovenfte ge-

No. CCVIl. Eenefaamengroeijing van den linkerarm, met de beenderen
van den voorarm.

eenen fcomp2n^ho»r”
voorarm zyn op het armbeen geboogen, en maaken

- > die zeer na by eenen regten komt j het ontierlte gedeelte van
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fiet Ichouderbeen is wat gezwollen, het bovenfte deel, en middcifle deel van het

elleboogsbeen zyn indenzelfden ftaat, cn fchynen daarenboven de reekenen van een

verband te draagen, dat hen op zoramige plaacfen gedrukt heeft.

No. CCVIII. Eenefaammgro&ipng van de elkboogspyp van den regter

VOO/ -armma de voorhand en een gedeelte der agterhand.

Alle de beenderen van de voorhand zyn alle als liiamengefinolten ,
en deze klomp

is aan de eenezyde vereenigd met de elleboogspyp, en aan de andere zyde, met

de drie eerfte beenderen van de agterhand , het vierde ontbreekt in dit Huk.

No. CCIX. Eene faamengroei'jing van de linker voor en agter hand.

Alle de beenderen van de voorhand ,
het eerfte , tweede en vierde been van de

agterhand met het agterlle deel van het derde zyn aan elkander gevoegd in hunne

geledingen.

No. CCX. Eene faamengroeijing van twee rillen met haare kraakbeen-

deren.

De kraakbeenderen der twee valfche ribben van de linkerzyde zyn geheel been ge-

worden
, en fchynen eene verlenging der ribben ; men kan ter nauwcrnood de plaats

kennen, alwaar het kraakbeen , voor zyne beenwording, de rib raakte.

No. CCXI. Saamengroeijingen der eerjie ribben, met het borftbeen.

De eerfte rib der regterzyde en die der linker, zyn met het eerfte der borftbeen^

deren vereenigd , het geen in oude lieden dikwyls gebeurt.

No. CCXII. Saamengroeijingen der wervelbeenderen met de rillen.

Twee wervelbeenderen van den rug zyn Ikmengevoegd door eene aaneengroeijing

ter plaatfe van de geleding der fchuinfche uitfteekzelen, en aan de linkerzyde van

hunne lighaamen ,• ’er zyn ook in dit ftuk twee ftukken van ribben welke, aan weder-

zyden
, met het boven-wervelbeen vereenigd zyn.

No. CCXIII, Andere faamengroeijingen der wervelleenderen en rilhen.

De drielaatfte wervelbeenderen van den rug aan elkander verbonden door verfcheide

faamengroeijingen; die, welke de twee bovenfte wervelbeenderen vereenigden in dit

ftuk, zyn doorgezaagd; de laatfte valfche rib der linkerzyde is ook met het aan-

liggend wervelbeen vereenigd.

No. CCXIV. Eene faamengroeijing der wervelbeenderen.

Twee wervelbeenderen föamen verbonden door eene aaneengroeijing, die aan dc

legterzyde van hunne lighaamen gemaakt is.

No. CeXV. Eene andereJaamengroeijing der wervelbeenderen.

Twee wervelbeenderen vanden rug zyn aan elkander verbonden, door eene aaneen-

groeijing, die ter zelver plaatfe is als de voorige , maar welker dikte grooter is.

No. CCXVI. Andere faamengroeijingen der wervelbeenderen.

Twee wervelbeeenderen van den rug met eene aaneengroeijing ter zelver plaatfe.

Blaar die veel uitgeftrekter is, en eene tweede aangroeijing aan dezelfde zyde, die

het fchuinfche onderfte uitfteekzel van het bovenfte wervelbeen, met het fchuin-

lèhe bovenfte uitfteekzel van het onderfte wervelbeen vereenigt.

No. CCXVII. Snamengroeijing van eengedeelte van de ruggegraar.

Dit ftuk beftaat uit vier wervelbeenderen, het heeft eene verheeven kromte aan

de regterzyde, en eene holle aan de linkerzyde; de geledingen der uitfteekzelen

2yn door beenagtige uitwaflèn , die zeer zigtbaai zyn aan de link^zyde, bedekt
j de

üitfteekzels der regterzyde ontbreeken.
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No. CCXVIII. Saamengroeijingen van het laatfte wervelbeen der lende»
nen met het heiligbeen.

Deze twee beenderen zyn flegts aan elkander verbonden
, door twee beenise

knobbeltjes ,
die op de zyden van het lighaara van het laadle wervelbeen der len-

denen ftaan, en opheteerltevalfche wervelbeen van het heiligbeen ter plaatfe van het
kraakbeen dat hen fcheidde ; de ruimte

, welke dit kraakbeen befloeg , is ledig gebleeven.
No. COXIX. IVervelbeenderen der lendenen^ die verplaatji en onderling

tn aan bet heiligbeen vereenigd zyn door faamengroei»

De vyf wervelbeenderen der lendenen raaalcen een bult naar agteren , op welke
men hunne uitlleekzels zien kan, maar de lighaamen der vier laatttezyn verder naar
«gterenen als onder een verward , zodat men ze niet wel kan onderkennen; het eerfte
Icliynt alleen geheel, maar deszelfs plaatfing is niet horizontaal, gelyk zy wezen
raoell, niatir zy Haat fchuinfch naar vooren.

No. CCXX. Saamengroeijing van een gedeelte van de beenderen van het
bekken van eenige wervelbeenderen.

Het heiligbeen, de twee darmbeenderen, en de laatfte vier wervelbeenderen der
lendenen, zynin.ditftuk aan elkander vereenigd.

No. CCXXI. Saamengroeijingcn van het heiligbeen met het laatfle wer-
velbeen der lendenen en de heupbeenderen.

Het laatfte wervelbeen der lendenen is aan het heiligbeen gehegt door een been-
uitwas in de gedaante van een knobbeltje van de grootte van een noot; dit uit-

was ftaat een weinig naarde regterzyde, ten deeleop de voorfte vMte van het wer-
velbeen, en ten deelc op die vanher heiligbeen, zodat de ruimte , welke het kraak-
been tuüchen deze twee beenderen befloeg, ledig gebleeven is.

No. CCXXII. Valfcbe faamengroeipngen van de dijeheenderen met de
heupbeenderen.

IkbegT}^ in dit nommer twee ftukken, waar van het eene van de regter, en
het ander van de linkerzyde is 5 fchoon men dezelve aan elkander voegt, is het

bekken toch niet volkomen ,
het heiligbeen ontbreekt daaraan,zodat men niet kan wee-

ten of zy tot het zelve lighaam behoord hebben , maar zo veel als men ’er van kan
oordeelen, door vergelyking van het eene met het ander en de twee fchaamfaeende-

ren by elkander te brengen, zoude men byna denken , dat zy van een zelfde menfeh
kwamen ; het geen dit fchynt te bewyzen is , dat de faamengroeijing dezelve toe-

vallen heeft in beide ftukken ; de dijeheenderen zyn op dezelfde hoogte geboogen,

de hoofden van die beenderen zyn niet op hunne plaats, zodat zy flegts een gedeel-

te van de pansgewyze holligheid beflaan , en een groot gedeelte van de eironde opening

vullen ; om yder dezer hoofden is eene zeer harde beenagtige korft
, die hen voor

bckleedzel dient, en aan het heupebeen vafc is; het hoofd der dije is in dit be-

klecdzel betveeglyk, maar men kan het niet doen draaijen, omdat die omliggende

beenige korft tot op den hals loopt, alwaar zy eenigen beenigen rand ontmoet', die.

haar tegen houdt ; ook is ’er pas eene lyn tuffehenwydte tullchen dien omflag van den

hals, en den rand van het bekleedzel, en men kan het dijebeen niet beweegen,
dan door hen by elkander te brengen ; de faamenvoeging, welke zy maaken, zweemt
mar eene dikke naad, want zy eindigen in eene foort van tanden of liever door
beenagtige verlengingen van eene onregelmatige gedaante, die van wederzyde op





/
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elkander fluiten, waar door men het been niet geheel kan draaijen; verder is erin dit

ftuk
, aan de regterzyde,eene opening in hetbekleedzel, by het eyronde gat, h^

hoofd van het dijebeen is in deze opening verlengd, en het beenagtig uitwas _is

naar de randen der opening gefchikt, zo dat ’er weinig ruimte tuflchen beiden is.

De kleine beweeging, die vry gebleeven is in de geleeding, heeft zekerlyk uier

®ene waare faamengroeijing belet, want zonder dat, zouden de randen van het

bekleedzel wel dra aan den rand van den hals aan het dijebeen gegroeid zyn,

vooral aan de linkerzyde, alwaar een vry dik beenuitwas is, op dit bekleedzel

aan de zyde van de eyronde holligheid.

No. CCXXIII. Valfche faamengroeijing van bet hoofd van bet regttr

dijebeen in de pamgewyze holligheid.

De beenderen, welke dit ftu k uitmaaken, zyn half vernield, oadertuflchen is ’er

nog genoeg overig, om het hoofd van het regter dijebeen te zien, vaftgehegt in de

pansgewyze bolligheid, door het uitwas der randen van die holligheid, welke zo

verwyderd is, dat zy het eyronde gat beflaat, byna in zyn geheel, en in het

binnenfte van het bekken loopt en daar eenen bult maakt : door deze vergrooting

kan men het hoofd van het dijebeen op verfcheiden wyzen draayen.

No. CCXXIV. Valfcbe faamengroeijing van bet regter dijebeen m de

knokkels holligheid.

De randen van deze knokkels holligheid zyn zo gezwollen, dat het hoofd van

het dijebeen 'er niet uit kan genomen worden ; ondertuffehen kan men dit been op

Verfcheiden wyzen beweegenj de grond der holligheid is iu het bekken ingedruktj

en maakt ’er eenen bult.
,

No. CCXXV. Jndere valfcbe faamengroeijing van het dijebeen der

regterzyde met het heupbeen.

Dit (luk word van vooren gezien in de eerde afbeelding der (PI. ULfig. i , en van

agter 2); de verbaazeiide zwelling, welke dcszelfs grootde deel uicraaakt, be-

let, dat men in deneerften opflag de plaatfing van het dijebeen ten opzigte van

het heupbeen kennen kanj het is geboogen, daarom vertoont z'g J
rand (A fig. x ) van het darmbeen, van het welk een gedeelte yermdd i®, en

de bovenrand (D) van het fchaambeen van vooivn, en vm "^^eren ziet men dc

verhevenheid (C fig. sij van het heupbeen en den ageerden doorn (D) van de

darmbeenderen ; de dikte (B F fig. x) bedekt van vooren het middelde en onder-

fte deel van het dijebeen; het bovenfte deel (G fig. 2) van de dikte klimt langsh^

heupbeen zo hoog als het agterde deel (D); de omtrek van deze dikte, die door

en /?o-. 1,2) gaat, is meer dan twee voeten, en die, welke men by de letters

(G m *vindt, is byna twee en een halven voet : men ziet de dije van agceren , al-

leen tot aan het midden (/ 2). zy voegt zig ter

maar men ziet door de opening (K) dat zy ’er met doorgaat. De R^eek van h.c

deel C/) van het overige der dije , is uit haare plaats en wykt naar buiten en

naar agteren met haar bovenfte uiterde ; de dikte is aan de randen van de pansgewy-

ze holligheid vaftgehegt door een Ibort van vUes of verdroogd bindzel, dat van de

de plaats (L fig. i) tot aan (Af 2) gebrooken is, zodat men door deze

breuk welke men geraakkelyk door de gebrooken beenvezelen zien kan
, het heup-

been kan doen wyken, en deze wyking laat het hoofd van het dijebeen zien, welk

ki de pansgewyze holligheid ligt. De ftoffe der dikte is beenagtig, zonder eg-

III. Deel. X
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ter zo hard en digt als been te zyn ; op de buitenfte oppervlakte zvn ’er onjrelvk-
fceden

,
gaten en indrukzelen gelyk men (fig. 2) zien kan. Men heeft deze dikte

in de lengte doorgezaagd {NenHfig. 1 ,2) dus kan zy geopend en van binnen
pzien worden (fig. 3) alwaar zy hol is j de wanden hebben ongelykheden enhol-
ligheden, vooral by (O) aan het hoofd der dije, dieledigis,fchooidit hoofd van
buiten geheel fchynt gelyk ik boven zeidej de ftoffe van deze dikte is veel po-
reuzer en n^der hard van binnen , dan van buiten, zy is up zomniige plaatzen,

bedekt, en het fchynt dat de aangroeijing en dikte ver-

«fpSM r* ^reuk aan het dijebeen, weUts geheel bovenfte deel ver-
nietigd IS, toen de dikte gemaakt werd.

(ƒ fiS- I fig- 2) cn het kuitbeen
(£) zyn door bindzelen aan het dijebeen gehegt, en de kniefchyf (A) is ook aan
het fcheenbeen door zyn bindzel vaftgeinaakt : het kuit-en fcheen-been zyn gebroo-
kengeweeft en dooreen eelt ter plaatlè (P en Q,) zo vereenigd, dat de onderfte
deelen C* en T) een weinig naar binnen wyken.

No. CCXXVJ. Saamengroeijing van het dijebeen der regterzyde . met
het heupbeen.

Het been is door de faamengroeijing onbeweeglyk in een geboogen Itandi de
grond der panSgewyze holligheid is in het bekken naar agteren gedrukt, gelvk blvkc
uit eene verhevenheid, agtcr deze holligheid.

No. CCXXVII. Eene andere faamengroeijing van bet regter dijebeen
met het heupbeen.

^ zy eenen fcherpen hoekmaakte met het lighaam : het hoofd der dije is zo wel met het been van het
bakken vereenigd, dat ,’er byna geen blyk van de pansgewyze holligheS ovf-

No. CCXXVm. Andere faamengroeijing van het regter dijebeen ^ met

r^.
heupbeen.

Dit dijebeen is even zo geboogen als het voorgemelde r verder zyn ’er in dit
ftuk bcenmtwalTen op het hovende gedeelte der dije, op de buitenfte en binnenfte
oppervlakte van het darmbeen; en op dit laatfte zietmen teekens van een bederf.-
door welk het uirgehold en in verfcheiden plaatfen doorboord werd.

V . K
der linker dije met het heupbeen.

Het dijebeen IS in eenen geboogen ftand, en het fchynt, dat dezefiamengroei'
jmg door eene verfluiking veroorzaakt is, want het hok van het dijebeTS ge-
deeltelyk buiten de pansgewyze holligheid van het eyronde gat, zodat men eene
opening ziet , die door de verplaatfing van het hoofd van het dijebeen , en miflchieti
ook door de uitwerking der mvreeting gemaakt is, want het hoofd is half wegge*
vreeten m het binnenfte van de pansgewyze holligheid : de dije is in haar midden
gebrooken door eene zeer fchuinfclie breuk, het beneden ftuk is hooger, enSoii-

7
"” het been wykt naar binnen, het eelt laat eene vry|roote ruimte,-

tullchen de twee ftukken , in het midden der breuk.
^ °

No. CCXXX. Saamengroeijingen van bet heupbeen met het heiligbeen

•p , . .
en bet dijebeen in beide geledingen.

heuD^een - u
gebüogeii ftand , door zyne faamengroeijing met het

, de kmelchyf is aan bet ondezfte van de dije gehegt , daar is ookeenkleiii'
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gedeelte van de fcheen,die aan de bultende knokkel (condylus) gehegt is, en die

door zynen ftand toont , dat het been tegen de dije moet geboogen geweeft zyn : het

fchynt, dat het vrouwen beenderen zyn j de dije en het been moeften altoos dien

ftand hebben, wanneer men zit.

No. CCXXXI. Eene faamengrmjing dsr regter dije met de kniefcbyf.

Daar is een beenuitwas aan het agterfte deel der knokkels, maar het byzonderfte

in dit been, is, dat de hals, in plaats van fchuins te liaan, byna in dezelfde ng*

ting is als het lighaam van het been.

No. CCXXXII. Eene faamtngroeijing van bet dijtheen met het fiheen*

been.

Het fcheenbeen ftaatnaar agter, en maakt byna eenen regten hoek met het dijC'

been. De ftolFe van die twee beenderen is veranderd, terplaatfe der knokkels, die

open zyn , en het Ipongieufe weefzel heeft zeer weinig vailheid.

No. CCXXXIII. Eent andere jaamengroeïjing van bet regter dijebeen

met de febeen.

Het fcheenbeen (Pl.IF. fig. i. A) is zo geboogen naar het dije^en

en zo ver naar agteren geweeken, dat ’er vyf en een halfduim afllands is, tus-

fchen het onderlfe einde (C) en het bovenfte (D) van het dijebeen, waar van het

hoofd en de hals gebrooken zyn: deze twee beenderen zyn m hunne lengte aan

wederzyden plat, behalven aan de einden, vooral aan de knie, die integendeel ge*

zwollen is. Men heeft de binnenzyde van ditftukafgebeeld, omdat men daar gee-

ne andere voetftappen der geleding ziet, dan een Hauwen fchyn van faamenvoegmg

iF G), welke de plaats aantoont, alwaar de beenderen vereenigd zyn : het dije-

been is krommer dan in eenen gezonden ftaat , en het blykt ,
dat het fcheenbeen

het in dien ftaat gebragt heeft, door te hoog op te fchuiven. Dit ftuk is door ee-

ne loodlynige doorfneede en eene andere, die in de lengte loopt, tuflehen de twee

beenderen, in twee deelen gedeeld; door middel van deze doorfneede ziet men,

dat het fcheenbeen {PI. #, fig.
2 H) zo volmaakt aan het dijebeen vereen^d

is(i),datdefpongieufeen de netsgewyze ftoffen ^an

beenderen, zonder dat ’er van binnen eeaig blyk
^ f„ien indien de faa

de geleding der knie maakte, en die men moeft hebben konnen Zien, lUdien de faa-

mengroeijing minder volmaakt was.

No. CCXXXIV. Eene andere faamengroeijing van het dijebeen der

regterzyde met hetfcheenbeen.

In dit ftuk is alleen het onderfte deel der dije, op welke de kniefchyf vaft is,

cn het bovenfte deel der fcheen , die een weinig geboogen naar agteren is ;
maar bo-

ven dien is dit gedeelte der fcheen met zyn uiterfte naar binnen gedi'aaid, zodat

de binaenfte knokkel tuflehen de twee knokkels der dije inkoomt.

No. CCXXXV. Eene famengroeijing der linker dije met hetfchtenheen.

In dit ftuk is flegts het boven gedeelte van het fcheenbeen overgelaaten, datnaac

itgteren geboogen en vaftgezet is ,
na dat het zo hoog gefchooven was, dat het een

fcherpen hoek met het dijebeen maakte; de uiterfte knokkel van het fcheenbeen

is uitgehold en ten deele vernietigd : een klein gedeelte van het bovenlce uiteinde

van het kuitbeen, aan dit been vaftgehegt, is ’er overgelaaten,

X 9
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No. CCXXXVI. Eene andere faamengroeijing der linker dije met het

fcheenbeen.

No. CCXXXVII.

Deze beenderen zyn met han beneden einden fanmpno-flrT-naM ^ ^
tuiTchen hm beiden, die ledfe had moeteT^J

NO. OCX.™
Het kuitbeen is van vooren de geheele lengte door

uiterfte watgezwollen , maar ’er is een beenuitwas on het fcheinht^
beneden

maikt , van het midden van het middelfte gedeeïte totaan h’
^»t het zeer dik

z ; dat het zeven duimen oratrek aanzyn bSe^uiSLÏf
mismaakt is, en met het kootbeen vereenigd Dit fcheenbeln if^

^

ter geheel door gevreeten, ond^de^elfSe^
men eene zeer groote en onregelmatige onenins'
ligheid .eeno fchub die op ve,feilden iy^n“S5
er zo ingehaakt, dat men ’er dezelve niet kan ^ ^
niet ingebragt zyn : deze fchub heeft de verw en fchvn ’vaïlï^"en IS twee duimen en een halflang, en maakt op zomm^ge p!aa?fènlyk aan eene holle cylindcr van tien lynen middelJras HSp in goot, ge-
is : dit gedeelte van het been komt ongetwySvan h ?Icheen , en is met er tvd los pe/rpian Tx,on.,»

P^aerlle gedeelte der
dergelyke voorbeelden vindt meifjVo. CLXIII^n^CLXXW^ gevormd werdj

NO.CCXXXIX. £enandere/a^e^^^^^^
,mei bet kootbeen? ^ fcheenbeen,

In dit auk ziet men den regter enkel niet, hetkuitbeen n j, r
geween boven het beneden eind , eir is aldaar aan het fS ïnff te zyn
blyk, het, d« het fcheeobeeo boven den enkeVn," r “innmbeen, dataan het zcive vereenigd is, in dezelfde ftreek Un-f

’ zodat het koot-
iie uiterfte van den voet naar bSnen gekeerd geweeft

®oeft het voor-
NO. cexL.

kootbeen, hefbielbJn?éThSfctaktenfta^^^^^^^ '>«
punt van den voet zeer verheven moet geweefr zya • SVdHe hfgezwollen

,
en mismaakt dooreen beenuitwas. Het onSioT?! rf

gefield, maar het beenuitwas beflaat her geJieele kuithapn f
^

eind; dit been is met plaatjes bedekt
, en met bcenaotiVp Ji T’ ^oveii

fetkvetdikthebbfn, dnt hetvan «"toen „.eer

bcanj.. ’Misi.siij'xiTit “2 hS
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aangroeijinsvan het uitwas voegthet ter dezer plaatfe aan het fcheenbeen, en dezelve

is zo groot , dat het boven deel van het kuitbeen ’er door naar agteren gebragt is.

No. CCXLL Saamengroeijingen der ieenderen van den regter agter- en

voorvoet. • jv
Alle de beenderen van den agter-en voorvoet, behalven het eerile, zyn du

ftuk aan elkander gevoegd j daar zyn faamengroeijingen in alle de geledingen, be-

halven in die van het kootbeen met het liielbeen.

No. CCXLIh Saamengroeijingen van de beenderen van den regter voor-

voet met die van den agtervoet.

Dit ftuk is op verfcheiden plaatfen van buiten en zelf van binnen weggevreeten

ook is het zeer ligt: men kan alle de beenderen van den agtervoet onderkennen,

maar van die van den voorvoet is ’er flegts een Idem gedeelte over van yder. Al-

le zyn zy in hunne geledingen vereenigd.

BREUKEN EN EELTEN.
No. CCXLIII. Eene indrukMng der herjfenpaë.

_

De indrukking is op de kroonnaad aan de linlcerzyde, een weinig hooger,

dan de vleugel van het wiggebeen ; de plaats dezer indrakking loopt tot op net

voorhoofdsbeen en wandbeen, en heeft anderhalf duim lengte, op een duim

breedte, en is door een trek, lugtig op herbeen als ingefneeden, bepaald en welke

de breuk aanduidt, die dezen indruk gemaakt heeft : men ziet aan de binnen zy-

de der herflTenpan een uiuvyking van het been , die met den indruk der buitenzyde

overeenkomt, en men voelt ’er eenige Icherven , die ten docle met een eelt be-

dekt zyn.

No. CCXLIV, Eene andere indrukking der herjjenpan.
.

weTn»
‘gTonSe «5" to tetopan. De indruk.

kins is niet over al even fterk , en zelf is zy niette bemerken, dan op bet voorfte

van^hec gedeelte van het wandbeen, daar ik zo even van fprak, waar
^y

^ene yn

dieVb- men ziet duidelyk dat ’er eene breuk geweeft is, want het been is nog,

terLgte van vier lynen gefpleeten, deze fpleet he-eft
le-

ningen, welke door de trepaan gemaakt zyn, twee zyn er

pen- de breuk, welke boven deze opeiungen was, is dooreen eelt vaeenigd,ra^^

men ziet geen den minften fchyn van eelt op de randen
^

paan ; op deze herflênpan is ook een vry diep ingefneeden omcrek ,
die

J
^

wandbeen gaande,over her linker loopt, alwaar hy verdwynt,allengs_kens
^

j
-

de' het is bedenkelyk ofdit de uitwerking van eene breuk, ofvaneenig
ancipr o val zy i

’ No. CCXLV. Een eelt op' de herfenpan.

Het voorhoofdsbeen isdigtbyde kroonnaad doOTboord, op een'en duim' afltands,

van de pylnaad aan de regcerzydej de opening is agt lynen kng en zes lynen

breed, de randen zyn kroiikelig; en zeer dim, het geen de woïdiiigvan he; eeltaaur

X i
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'“en'afSÏÜT’^ J'!'

“K'fSf* ““
Dit eelt IS op de randen van eene opening, die op het affterfïe deel van her

wandteen van onderen gemaakt was; de randen dezer opening z™ ong^ IJnSeen zelfs geen de vorming v^n ee®„?dtïï7yfe
t, <r

' Op ds kruin van het hoofd
^

merzieSytef™ of geloofd geweeft tezyif; door een zwaard,

eene aan yderïydc der brenkf’de'iL2“oïp™KStoigS
omtrent op anderhalf duim afftands van het voorhoofdsbeen, en ftrekt zS?i2pr re?rcgter dan ter flinker hand uit; het middelpunt der opening, door de tfeoaan ne-

pytoad ”n bvita
ftaa.^n elS hX?d2”?c

*. fi f j
midden van het vvandbeen

^ de opeuinff ter linkerzvdellaatflcgts een dmm van de naad, en is maar anderhalf duiin van^et voorho^ds-been, zo datam de regterzyde het uicerfte der breuk meer naar ÏÏterftaat Snaan de linkercyde, geJyk dit natuurlykerwyzedoorde rigtingvan den fabelflag Ge-beuren moeft; langs de geheele lengte der breuk is een eelt gSr^M eéter z^cr zomimge jjdig, ^halven de twee openingen der trepaan.
f^CXLVIlI. Een eelt op de ribben,

yierribben der regterzyde en twee der linker, zyn op vcrfcheiden olaatfen in^broken geweeft en weder vereenigd, door een eek.
ge-

CCXLIX. Een eelt aan dm regter arm.
Uit been IS op zyn middelfte bovenfie deel eebrooken en vprf>Ptiin-ri

«It, dat dik en ongelyk is, daar komen beenige punten uit, die mar^hoven^o

vaokotl.^_,»g._e„mao^vel.«^^^^^

^akte methet lighaam vmi^heïbeef
middel van het eelt, want hetis naar buiten gekeerdjde hals van het been is ten dee-le open en men ziet in deze holligheid vezelen.

.

No. CCLI, Een eelt op bet elleboogsbeen,

mtn boven zyn onderfte «S'^^beMdérên 'zyn

Sv» ; en‘he, ?zo
S'ove, tacnme, de knoIcM ven den®, Smtfn’aï

i ,

Een ander eelt op het elleboossbecn,

•
bovenfte einde van het been, en heeft ’er een fnlintervan anderhalfdmm van doen fplyten, die zig van het been boven de S/ov^vlakte verwyderd heeft ; het been is ter dezer plaatfe aan de zyde van Sen&

ruimt
heen, op eenen vry grooten afftand, gefcheiden is deze

e IS aan den top van den hoek, welken de fplintcr met het lighaam van het been
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«aakte voor de groeijing van het eelt, welke egter genoegzaam was om dit been

met de knobbel van het pypbeen te vereenigcn ; deze twee beenderen behooren

tot den linker voor-arra.

No. CCLin. Eelt op dt pyp van bet elkhoogsbten.

Dit been is onder de knobbel gebrooken, de twee ftukken zyn niet wel gezet

het onderfte fchynt een weinig tot het elleboogsbeen genaderd te zyn , en het bo*

venfte wykt in een tegen overftaande ftreek , zo dat het eelt onregelmatig is

,

het loopt tot aan het elleboogsbeen; niet tegenftaande deze onregelmatigheid zyn
de einden der pyp nauwkeurig aan het fchouderbeen gevoegd, maar daar konde geen
beweeging van draaijing of keering meer zyn, ter oorzaake der vcreeniging wel-

ke het eelt gemaakt had; deze twee beenderen behooren tot den regter voor- arm.

No. CCLIV. Eek van eem afzetting van de beenderen van den linker

voer arm.

Deze twee beenderen zyn op hun onderfte middelfte deel afgezet, de eelten

hebben de plaats der afzetting bekleed, en vereenigen zig onderling zonder dat de

Uiterften der beenderen van of naar elkander geweeken zyn; deze eelten fteeken een

weinig boven depyp uit, aan de zyde der knobbelagtighcid, en bovenhet elleboogs-

been, aan de ^de van het kroonsgewyze uitftcekzel.

No. CCLV. De heenderen van den voor-arm gebrooken, en door tent

feort van beweegbaar eelt geheeld en vereenigd.

De Gelchiedenis van deze breuk is bekend. De Hr. Sylvestue, Geneesheer

van de Geneeskundige Faculteit vanParys, deelde dezelve aan den Hr. Bayle
mede, die dezelve in het nieuws van de Republyk der Geleerden bragt (a). Zie

hier het geen men wegens de omftandigheden van dat toeval aldaar vindt. „ Ee-

nigejaarengeleeden, brak een man vallende den linkerarm
,
vier vingeren breed

van de hand, zo dat de twee beenderen van den elleboog en elleboogspyp dwars
gebrooken , en volkomen verdeeld wierden. Men riep ten eerften Hee'lineefters

omden'arm te herftellen, maar de man, bevreefd voor de hevigheid der ftnerte,

wilde zig niet laaten aanraalten, en zelf niet dulden, dat ’er een verband omge-

legd wierd; integendeel hy begon denzelven te beweegen ,
engewenddemg in

het vervolg, daar zo wel aan, dat hy dien in de plaats der breuk zelve boog;

dus heeft hy vry lang geleefd, zyne hand beweegende, en het elleboogsbeen

” op twee plaatfen buigende, zonder pyn of ongemak. Na zyn overlyden, yer-

” zogt een der Heelmeefters, die hem gezien hadden, aan de vrinden om dien

» arm, en na denzelven van het vleefch ontbloot te hebben, zaghydat’erterplaat-

„ fe van de breuk eene nieuwe geleding was gemaakt, welke aldus gefteld wa*,

„ enz”. Ik zal het verhaal van den Hr. Sylvbstre niet verder volgen, om dat

’er in zyne Befchryving niets is, dat men thans niet in dezelve beenderen zien kan

,

20 als zy thans in het. Kabinet van den Koning zyn: fchoon zy in het werk af-

gebeeld zyn , dat ik ftraks aanhaalde, heb ik egter noodig geoordeeld dezelve op

nieuw te laaten afteelden, wyl de gemelde afbeelding zeer onvolkomen is, en dit

ftuk verdient wel gekend te worden.

Het armbeen (P/. IF.
fig. f. A B) en het pypbeen (^C D) zyn aan hun mid-

delfte onderfte deel {E F) gebrooken door eene breuk, die in eene wat fchuinfchi

ftreek loopt, zodat het gebrooken eind (•£) van het bovenlle deel der pyp, om*

»

?>

W JuilUt ïfflj- pag. 718. ea&
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trent een half duim meer voor uit ftaat ,

dan het elleboogsbeen (F) het <reen ver-
oorzaakt, dat hetonderfle deel C^B) van dat been, een half duim langer is dan
de pyp. Na de breuk waaren deze twee onderftukken (^g. 4. II B, G D) naar
beneden gedraaid, ^ de gebrooken beenderen naar boven, zy waaren op de bo-
venfte Hukken ^ geboogen, en maakten met dezelve eenen Hompen
hoek, die zeernaby eenen regten komt; deze buiging was, gelyk die der twee
geheele beenderen met het Ichouderbeen

, en de geleding van den elleboog, in
den natumlyken Haat. De twee onderfte Hukken (i/ B en G U) waaren tegens de
einden en E) der boveufte Hukken gefchooven, en zelfs een weinig langer,
zodat zy ’er over heen lagen ; ook waaren die Hukken, ten opzigce der bovenfte
uit hunne pla^s, want het deel (Z) G) van de pyp, in plaats vaii jiiift aan het an-

z
tuflehen het zelve en het bovenfee deel

{A I) van het elleboogsbeen
; even zo was het onderfte {H B) van het elleboogs-

been dusdanig verplaatft, dat het week naar denfeompen hoek, (/) welke is tuflehen
de breede en holle oppervlakte van dat been , en de fmalle en rondagtige oppervlak-
te, die in het bovenfte {AF) zeer aanmerkel3dc is.

Daar is een eelt aan de gebrooken uiterften van dat been, zonder dat zy vereenigd
zyn ,

omdat zy dikwyls tegens elkander vreeven ; de ftoffe van het eelt was door deze
vryving, naarraaate dat zy groeide, geweeken: de einden der onderfte Hukken
van het been hadden het uitgerdet door zig te verplaatfen , in de verlcheiden be-
weegingen tot welke zy bekwaam waaren ; de eelten derhalven van de uiterften
der beenderen, in fceede van zig te vereenigen , naamen eene zekere gedaante aan

,

door de drukking die zy van de beenderen kreegen, en polyfiten zig door de vry-
ving, zodra zy hard genoeg geworden waaren, om tegenfiand te bieden; de ui-
terfcen der bovenfte Hukken

, bleeven 0111 zo te fpreeken onbeweeglyk want zy
waaren ten opzigte der andere Hukken, het geen het Ichouderbeen ten opzigte van
htt arinbeen is in de beweeging der buiging van het elleboogsbeen : het v/aaren
derhalven de onderfte gedeelten {fig. Hen G~) die op de uiterften {FenE')Att
'bovenfte deden draaiden

, het geen maakt, dat deze uiterften door de vryving gepolyfe
zyn, en dat het eelt, rondfora uitfteekende, eenen rand maakt. Het blykt op het
zien van deze beenderen , dat het eelt van het elleboogsbeen vereenigd was met de pyp,
ter plaatfè alwaar het dezelve aanraakte ; de einden {Hen G) integendeel der onderfte
Hukken zyn met eelten bedekt

, omdat zy tegen de einden der bovenfie Hukken gly*
dende, onder dezelve lagen, en dus tegen geen been vreeven; maar de Hukken
en /..)op welke deuiterftens van de bovenfte Hukken gleed'en , in de beweegin<r der
buiging van de onderfte Hukken, zyn gepolyft en meteenen rand,door het eelt gemtakf,
omgeven. Het waren de uiterften e// .g) van de bovenfte Hukken, welke het
eelt verwyderd en als het waare gevormd hadden om dien rand te maaken, terwyl
het zelve teder en buigzaam was; toen hot vaftigheid verkreegen had

, belette het,
dat de onderfte Hukken niet naaft de uiterften der bovenfte gleeden; ook is die rand
veel grooterby (G) om dat het onderfe Huk van de pyp, niet juift aan het einde
van het opperfte Huk geplaatfl en een weinig van de zyde van het fchouderbeen at-

fiaande, ’er eene dikte van eelt is, groot genoeg om het uiterfte van het bovenfte
Huk van het pypbeen vaH te houden, ter plaatfe alwaar geen been was, tegen
welk het vryven konde. De rand is ook zeer dik aan de uiterHen {HG fig- 4)
«er onderfte ftulcken,om dat de buiging van die Hukken zeer klein zynde, niets be-

let-
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lette, dat het eeltzig aan de ukerftens vormde, op dieplaatfen, die nooit aan de

bovenftc ftukken raakten.

Alle deze ecltenzyn met een dik en hard vlies bedekt, egter ziet men nog, dat het

buigbaar geweeft is, en dit vlies diende voor bindzel {ligament) aan de nieuws

geleding; voorts zyn de eelten als onregelmatige klompen gegroeid, even als of

2y op verfcheiden plaaifèn gebrooken waaren, na eencn zekeren trap van vadhcid

verkreegen te hebben , zy zyn voorts door vliezen vereenigd
; de nieenigvu'dige

beweeging der beenderen moed noodwendig alle deze onregelmatigheden veroor*

zaaken ; ook zyn ’er geene deden aan deze gebrookene einden
, die juüi; op elkan-

der fluiten, en aan elkander konuen gevoegd worden: na dat ik dezelve zo nauiv-

keurig
,

als het my mogelyk was , aan elkander gevoegd had , heb ik dezelve laaten

afteekeuen, gelyk zy zig in (_/?g. 4.) vertoonea, Jk zal niet onderzoeken, welke
beweeging de voorarm konde doen na de breuk; zulk een onderzoek zoude my vaa

myn onderwerp afleiden.

No. CCLVI. I'en eelt op het regter en het Unkef di'ieheen,

De twee beenderen , welke ik in dit artikel liiamen neem , zyn van een man

,

wiens dijen gebrooken wïerden , door een rad van een wagen, welke ’er overging

;

de breuk was aan het onderfte middelfle deel van het been , het benedenfte fchoaf

agterhet bovenfte, gelyk gemeenlyk gebeurt ; cn verhief zig omtrent twee duimen

e'n een half, het eeltis gegroeid zonder dat de beenderen gezet geweeft zyn : de twee

ftukken zyn eveiiwydig en ftaan een duim van elkander af; deze ruimte is door een eelt

vervuld, terplaatfe van de breuk, zo dat het onderfte uiteinde, van het bovends

ftuk byna anderhalf duim onder het eelt uitfteekt : boven de binnenlle zyde van

het eelt van de regterdije is ’er eene beenige punt van een balven duim lengte.

No. CCLVII. Een eelt op de regter dije.

Dit been is aan zyn boveneind gebrooken, een weinig onder den hals, het bene-

den ftuk is agter het bovenfte gefchooven, omtrent ter lengte van twee en een halven

duim, en lieeft zig fchuins gezet; zodat de regter knie, de linker moeft raaken ,

wanneer de man regt op ftond : daar is een eelt gegroeid welk zoramige vry groots

4>linters met de uiterften der breuk vereenigd heeft, het geen dit eelt zeer mis--

maakt.
, ,

No. CCLVIII. Ken ander eelt op de regter dtje.

De breuk is op dezelve plaats als in het voorige been, maar het beneden ftuk is

nog meer naar binnen geboogen, zo veel men kan oordeelen, uit hetgeen ’er ove-

rig gebleeven is, want het onderfte gedeelte van het been isweggezaagd; het eelt

heeft ook nog eene andere mismaaktheid, om dat het langwerjng en fduiins uit-

fteekzel, tulfdicn den grooten en kleinen draaijer, zeer gezwollen is, dooreen

beenuitwas, dat zig geheel en al over het eelt verfpreid heeft, vooral op de ag-

terfte oppervlakte, en die dezelve op verfcheiden plaatfcndooivreetencn doorboor J

heeft,

No. CCLIX. Een ander eelt op het regter dijebeen.

De breuk was fchuins, zy begon tuflehen de twee draaijers en eindigde drie dub

men laager op de voorfte oppervlakte van het been, het onderfte ftuk is ar-

ter het bovenfte op gefchooven en zo gedraaid, dat de binnen knokkel me.r
naar vooren ftaat, dan'zy ftaan moeft, op de binnenftc zyde van het eek is e,en

onregelmatig en hobbelagtig beenuitwas.

LIL Deel, Y
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No. CCLX. Een ander eelt op de regter dije.

Dit been is met eene fchuinfche breuk op zyn bovenfle middelfte deel ; de loop
der breuk is van den binnen naar den buiten kant van het been naar beneden, en het
onderfte ftuk is naar de binnenftczyde opgefchooven

, en zogeboogeni dat het on*
derde eind naar buiten ftaat; in één woord dit duk is zo gedraaid, dat de binnende
knuJdcel veel meer naar vooren daat , dan de builende; de eeltwording was zeer
onregelmatig, want zy loopt niet over de geheele breuk.

No. CCLXl. Een ander eelt op het legter dijebeen.
Dit been was in het midden gebrooken, het onderde duk is een weinig naar

agter en naar de binnen zyde van het boven dukopgelèhooven: deze twee dukken, zyn
door een eelt vereenigd, zodat het onderde einde van het been wat naar b'nnen
daat.

No. CCLXII. Een ander eelt op het regUr dijebeen.

Dit been in zyn midden gebrooken zynde , is het onderde duk agter tegens het
bovenfte opgefchooven, en beide door een eelt vereenigd zynde, is het bovendedeel
meer hol naar agteren , en meer verheevcn naar vooren , dan het zyn moeit.

No. CCLXlIl. Een ander eelt op het regter dijebeen.

De breuk is zeer fchuins
,
zy bellaat het geheele middel deel van het been, zy

loopt van vooren naar agter, en het onderde deel fchtiift een weinig boven en voor
het bovenfte, het geen vry zeldzaam is, en het is zo gedraaid, dat de binnende
knokkel meer uitdeekt dan de bultende : daar is een redelyk groot uitwas en ’er zyn
beenige punten op het eelt agter het been in het midden,

No. CCLX IV. Een eelt op de linker dije.

Daar is eene breuk op den grooten draaijer van dit been, die een gedeelte van den
grooten draaijer met den hals en het hoofd van het been , naar de zyde van den
kleinen draaijer geworpen heeft, en aan het eelt is een vry groote fplinter gevoegd

,

die dwars op den hals van het been daat tulïchen het hoofd en den kleinen draaijer.
No. CCLXV. Een ander eelt op het linker dijebeen.

Dit been is aan den kleinen draaijer gebrooken , en het deel onder de breuk is naar
binnen gekeerd

,
zodat de linker knie ten naaften by op de plaats der regter zoude zyn

,

wanneer de man dond: men heeft eene doorCteede op het midden van het eelt ge-
maakt cm de groeijiiig te zien , die van binnen zeer duidclyk is.

No. CCLXVr. Een ander eelt op de linker dije.

Dit dijebeen is gebrooken of miirchien flegts geborfcen geweeft aan zyn bovenfte
niterlle, het overige van het been is naar binnen geboogen, en terzelfder tyd naar
buiten iiitgegleeden ; het eelt is alleen op de randen der wond gegroeid, het bin-
nenfte L ledig gebiceven. Met hoofd van het dijebeen de hals en^ de groote draai-
jer zyn niet in dit duk, men ziet in imnne plaats de vezelen van het been

, die zeer
broofch zvn, hetgeen aantoont, dat deze deelen al'engskens vergaan zyn.

No. CCLXVil. Een ander eelt op de linker dije.

De breuk is onder het hovende uiterüe, het overige is naar binnen geboogen

;

fehoon dit been in het midden doorgezasgd is, is het bovenfle deel genoeg oindcu
dreek te toonen welke het geheele been na de brgtik moet gehad hebb.-n het eed

dan eenige beenagtige punten , op zyn agterf»^
heeft jreene andere mismaaktheid

, ___ ^
daar is eenige waarlchynelykheid

, dat dit been van het zelve ondeivverp wet(i
genomen als dat welk No. CCLVlll, vermeld is.
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No. CCLXVIIl. Doorfneede van een eelt van het linker dijeheen.

De breuk gaat fchuinsover hetbovenfte deel van dit been, van de buitenftezy-

de naar debinnenfie zyde naar beneden loopende, ter lengte van vier duimen en

een half, het onderfte ftuk is aan de buiten zyde van het bovenfte deel opgefcliooven

;

de twee ftukken in dezen fcand vereenigd zynde, door het eelt, is bet been van

binnen hol gebleeven : de dooriheede van het eelt is op de plaats van de breuk ge*

daan, men ziet van binnen, dat het zo digt en vaft is als het been zelve.

No. CCLXIX. Een eelt op de linker dije.

Het been is in het midden gebrcoken , het onderfte ftuk is een weinig agter het

bovenfte opgefchooven en aan het zelve door een eelt vereenigd.

No. CCLXX. Doorfneede van een eelt van het linker dijebeen.

Dit been was in het eerfc ten naaften by in den zelfden ftaat als het geen in het

voorig artikel gemeld is j
maar hierkomt nog by, dat men naderhand het ee!t , vol*

gens den loop der breuk . doorgezaagd heeft : door deze doorzaaging ziet men geen

onderfcheid tuflehen de ftoffe van het been en die van het eelt.

No. CCLXXl. Een eelt op het linker dijebeen.

Het middelde deel van dit been is gebrooken, het eelt, dat de dnkken vereenigd

heeft , is zeer mismaakt ;
het onderde ftuk is eeir weinig agter het bovenllc opgefthoc-

ven, en ligt in eene ftreek die evemvydigis aan het zelve, op een dnimat'ftands;

deze ruimte word ten deele door het eelt beOaagen, het is door verlcheiden uit*

fteekende punten ftekelig, vooral aan het onderfte deel van het been.

No. CCLXXII. Een ander telt op de linker dije.

Dit been is terzelfder j)laatfe gebrooken en op dezelve wyze als het voorige,

maar de ligging van het onderfte ftuk verfchilt veel, het beneden uiterfte loopt

naar binnen, het geen het been naar buiten verheven maakt.
' No. CCJLXXIII. Een ander eelt np het linker dijeheen.

Daar Ichynen op dit been twee breuken geweeft te zyn, de eene aan het boven deel

en de andere in het midden, want het is op twee plaatfen geboogen, en beide

buigingen ftaan naar binnen, hetgeen maakt, dat het als een ckkelboog geboogen

is, zo dat de buiteiifte verhevenheid naar buiten ftaat, en dus zoude de Imkerkme

aan de regter raaken , wanneer de man regt op ftond.

No. CCLXXIV. Een eelt op eene afzetting van het Imker dijebeen.

Dit been 'is op zyn middelfte deel afgezet, het eelt heeft eene beenagtige punt

gemaakt, die eenhalven duim aan de binnen zyde der fcherpe opper vlakte opklimt,

en eene Ibort van fnydende plaat aan de andere zyde^ dit eelt is met een vlies be-

kleed, aan welk het uiterfte der dije-flagader vaft is, deze is opgefpooten : verder

beftaatdit ftuk uit her heupbeen, welks geleding bekleed is met de verdroogde

bindzelen , die het dijebeen in zyne buiging houden.

No. CCLXXV. Een eelt op het regter fcheenheen.
^

Dit been is op zyn midden van onderen gebrooken, en het ondcrlte Ituk is zo

geboogen j dat het onderfte einde meer naar vooren ftaat, dan het liaan moeit
^

het geen veroorzaakt, dat het been naar vooren hol cn naar agter verheven is : niet

teo-enftaande dit, is ’er byna geen mismaaktheid in het eelt.

^ No. CCLXXVI. Doorfneede van een eelt op het jeheenbeen der regter-

zyde.

De breuk is op dezelfde plaats, als die van het voorige been, maar het onderfte

Y 2
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nien heeft het^volew 5 het geen het eelt mismaakt

;

nien neert net vojgcns den loop der breuk doorgezaagd, die van den binnpn-fnr d^nbuiten-h(^k en een halven duim iangs deszelfs lengte loopt.

T>.. r
CCLXX VII. ja:e/7 eelt op de linker fcheen.

zv door het eek vereen:,rd \ voor het kuitbeen, met het welk

D=ze b^deren

niï voor dSllfl *7'’“ ^y" wèl'

d=°vzn hefkXf "™ »» de zy.

De breKi-See
de b0Kn|a,0emde beenderen

, eii hunne vereeniging is byna teelMe mai5^!WT “> *t het eelt dezelve vaSnMhX ?erplaatfe der breuken ; men heeft dit foort van aancenhegting doorgczjjd en dOKdeze doorfimodezjet men, da. het van binnen eenigzin“s pLus ^ ’

O. ut^LAAA. Eelt op de linker fcheenbeenderen.

eel?veraS‘X™Tf??ê“*^^^ middeWe deden gebrooken en dooreen

'en SlV^KeflSS
derfte IS naar agter op het hovende gefchooven

, die van he? kuitbeeï T'zelve wy- geguadunr^r het eel, fchcKan zomismaaktalsSS^J^/ezoï^^^^^

Het aangroeizel of voorfte ded vm dieXK gébroólccn T‘\' f'
agterfte deel gefeheiden. Een tuinier van ’s KoSnM tnt 2
h,el toe omgekeerd, door den val van eenen boon.® De bkleedtS. van lïefbo-vendeel of gewngt werden door dit toeval gefcheurd, en het vewriffrilrl i i

°

ken gdyk ik gezegd heb; men was verplig. het been af zftfen? dƒïefnd °
ia .3 dit been en voet werden ontleedt, dit gewrigtsbeen maakt 'er een gedeelte van.

OPGESPÜJTTE EN GEDROOGDE STUKKEN van deONTLEEDKUNDE.
Da iiitcrlle takrcliietirgen der vaaten, in de iighaamen der dieren, zvn zo fvn"dat het met mogel vlc js, dezelve te zien

, vooral wanneer zyna den doc5 iwS’
nc r^tr

^‘‘§ hl de Ontleedkunde veel aan geleden’, oradezcl-'ei-
”< n“ m"Sd S?7 ‘‘7”“.’ '? «beraen I SgL’. dit v7s &
w orden ' dan dóe- vl'7

" ' t-'lo-ibasie elcii te herkennen
, welke niet kan gezien

u 1 loop oer vaaten, wdke dezelve bevatten ^ zy zogcen dan
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«n middelom dezelve voorhetoog le brengen. Tendien einde word ’et fgevonden

dezelve op te vallen met gecoleurde vogten,die hendoeiizwclten,endieben

de rondfom lieeende deelen konden onderlcheiden ; en dit is die bereiding die men

ODfpuitingnofmt; De Ouden kenden dezelve niet, zy vergenoegden zig met de

vaafpn ooteblaazen, om ze uit te zetten
, en hen te doen ronden, het ismaar m

dp lastlle eeuwen geweeft, en voor al in de laatfl: vooiiedene, dat men dc op-

fnuitimr be^-onnen heeft. Ditfoort van konft heeft veele ontdekkingen voortge-

brao-t in dc’^dierlyke huishoudinge ,
en heeft een groot geraak gebaard m de ont-

leedingen: want hoe konde men de vaaten,naden dood flap geworden ,
ontleeden?

ter naiiwernoodkan men dezelve van de omliggende deelen onderfcheiden ; hoe

handic hoe voorzigtig men ook te werk gaat , men kan met ontgaan dpelve

door te fiiyden, wanneer zy tot op een zeker punt m grootte ajneemen , ook ver-

anderen zv van ligging naar maten men ontleedt, en na do omleeding it. het byna

«Öe„^vzareM
.mwakéiTieii kan . door de rokken derK tee" npelenf ofdoor de eertte opening. die het vmden konde, ontfap^n ;

Sn nw” ook eene vloeibaare fiolTe gebruiken, die Hollen en hard worden kan,

'“ESSfdSwentwcederleivloeiftoffen, de eene blyft vloeibaar, en de

andere moet konnen ftollen; de eerfce dient gemeenelyk, om de vaaten zigt-

baar te maaken, en de andere behoudt de groote vaaten lu hunne gedaante, en

jiatmulvke ligging : men is genoodzaakt ,
deze twee opfpuitingen de eene na de

Se te do^ mln de groote en kleine vaaten wü opvullen ,
om da

het vofft ofte dik zoude zyn, ofte fchielyk door verkoeling zoude fcollen eer dat

het in de hairbuisjes kwam. Men moet dan beginnen ,
met ’er een vogt m te ipui-

ten dat tot dezelve komen kan, en dat door de vloeiftof welke er naderhand

ingefpuitword en die in v^fTcdifen te

ven word; ook is her noodzakelyk , d t _ . hebben zo weinig dikte,

„engan.

VooSt deS konft vfn ontleedkandi^ fcboon Olil.ngs uitgevon-

dpn reeds rot een zeker punt van volmaaktheid gddommen ,
maar zulks is ^rfl na

uitvallen der bewerkinge. en inderdaad men
^

me. groote « van

* tooSot, Sê fl?on?crv?nditig ann de hand geeft, K leur «elt: tle Idiei.

kiinTS dróitó de konft van c^^fpuiteii tot volmaah-

1-e^tebrergcn, dc eene en andere volgden vernuftige vindingen; ik. zal van de

voornaams niek^ maaken , en dezelve volgens rang van tyd verhaalen.

De rir. Homberg .(ö) ftaat toe, dat eene vloeiftof, laraengefteld uit wafcb,

(ö) Memoires de l’Académie royale des Sciences ,^699. pag. 16$.
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kwikzilver en terebmthyn, door vuunn ftaatvan vloeibaarheid gehouden vloeibaarpnoeg IS

, om tot aan de uiterften der vaaten door te dringen ; mafr hy gelooft ook tef-fens , dat dit faainenmengzel niet dik genoeg wordt, wanneer het verffi! omïifn
de vaaten te honden s de minlle koude doet hetwalch, met tercbenthyn ranSbieetei ; betalven dit, is er een ander ongemak

, de kwik loopt wei, foSSmaar de minlle cpemng in de vaaten is, het zy dezelve door het onfleed-mS “f
»'®*i men meende dit ongemak voiTko-

S is zöWoSr^ dftigld ofiS.
aL ^

Vioeioaar met als de kwik maar breekt als harde wafch./MIe deze zwaangheden, deeden den Hr. Homberg zulk een menffzel vin motaaien maal<en
, dat door eene zagte warmte vloeibaar genoeg word om de vaaTenmet te oefchadigen

, en dat koud geworden niet ligt brak , het was een mengzel vangelyke hoeveelaeid van lood, tin en bismuth
, men konde het vloeibaar houden

,

dooi eene wariiue, dic met groot genoeg was om papier re fchroeijen. Eenenieuwe zwaarighüid deedzig egterby deze nieuwe iiifpuiting op, de luV doord^
warmte der gelinolten raetaalen, verdund en uitgezet, hield derzelver iSop teSn
en belette hen zig vrijelyk uit te zetten, of deed de vaaten barilen, men moeitdan een middel vinden regens deze kwaade uitwerking. De Hr. Homberg vond
er een , namcntlyk door lugt in de vaaten te brengen, om de binnenlte wan-den te droogen

, cn dezelve door de kleinfte uiterften daar uit te jagen, op dat deverdunde lugt onder het infpuiten ligtelyk door die uiterften konde knappen deHr. Homberg gebruikte ten dien einde eenen fmits blaasbalg, om de lugt in de vaa-ten te brengen , vydke hy wilde oiMpuiten , maar deze lugt |eduurig SappSmoeftmen geduung blaazen, om de vaaten gezwollen te houden, en ditmffill’

teüutecgen. imn nioeft dit werktuig alle tiiiren opwinden, dit ongemakniMktcchc delir. Ho-vrBzuo v.n den blaasbalg afzag, ooLvaa hy .& zSlpnoogd over de oplpmimg, welke op aUe die toe&idzelen voLe j oSr ui-tten bedagt hym het vervolg, om de vaaien, welke hy wilde opfpuiren, aan deluppomp tc brengen
, dit was een zeker en gemakkelyk middel oii, hen van ln“ t te

zuiveren, p ook gefchiedde de infpiiiniig zelve onder de klok van de lugtpofnp,
zonder eenige bykoraft van de buiten lugr. De klok was van boven open, om erakoperen tregter te ontvangen, die diep genoeg in de klok ging, om ’er de vaaSn
aan valt te manken , die men wilde opfpuiten terwyl men 'ei^de lugc uitporSpte;
het onderftc van den tregter, werd met een kraan afgefloten, die de buiten ïugt
daar uit en het gefmolten metaal tegenhield

, wanneer men het in den treo-ter
goot

:
4*^ ^ugt weggepompt was, opende men de kraan, en terftoiid vloeide

de vloeiftofle in de vaaten, die gefchikt waaren, om dezelve te ontvaii'^en 'en
hep zonder tegenfland inde kleinfte, mits ’er geen vogtigheid was: en Silie
de vaaten nat geworden waren, liet men ze eenen geheelen dag onder de 'mrwomPom te droogen. Het is genoegzaam bekend, welke voorzorgen men veroliVis te

die groot |enosg is, omjermf
het Tv r K- V'?

delugrpomp niet aan (tukken fpringliiui zycloorzitr toichiplvir mf>rlpt-o j _ r-

>
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metaal gieting uitfnyden zo dat men de gedaante der vaaten in metaal gegooten

,

had.

De Hr. Rohault toonde in het jaar I 7 i 3 . (0) dat de ftofFe der infpiiitin-

gen, van welke men zig gewoonlyk bediende, een mengzel was van reuzel, witte

wafch ,
fchaapenvet en terebinthyn , of geeft van terebinthyn , meteen weinig walch

;

men haalde het bloed ui: de vaaten, welke men wilde opfpuiten, en men hield ze
warm ,

in laauvv water , of warme doeken , en dan fpoöt men ’er het vogt zo
warm als het mogelyk was in . niet tegenllaande alle deze voorzorgen

,
om de warm*

te te behouden, werd het vogt koel en Holde eer het in de kleine vaaten kwam,
ook was het te dik fchoon het warm was, om in de hairbuisjes te komen. Na ver-
fcheiden ftoffen beproefd te hebben bepaaldde de Hr. Rohault zig tot lym uit
leer vau handlchoenen en vilch lyin in water ontbonden ; die njengzel gelukte zo
ver dat de infpuiting in alle de vaaip van een moederkoek Hep, cn
zelfs, door de uiterfte eindens van die vaaten, die zig in (ie lyfmoeder hechten ge-

lyk deze Schryver meende , uitkwam ; dit zelfde vogt door de kropvaaten {^caroii-

</«)inipuitende, liep het tot in de vaaten van de baftagtige doffe der herfïênen.

De Hr. Rohault had zyne proefnemingen in het jaar lyiö gedaan, en in het
jaar 1718 eenige opgefpuitte Hukken van denHr. Ruisch, welke aan de Akademie
gebragt waren ,

gezien hebbende , meende hy te konnen bemerken
, dat ’er geen wafch

in die opfpuitingen was ; deze aanmerking deed hem denken
, dar zyn nieuwe

wyze van opfpiüten, niet veel van die van den Hr. Ruiscii verfcheelde: die voor-
naamc Ontleeder was reeds lang beroemd door zyne ontleedkundige bereidingen,

hy had het middel uitgevonden om alle de bloedvaaten op te ipuiten , en hy had
’er ontdekt, die nooit zonder zulk eene volmaakte opfpuiting zouden zigtbaar ge-
weeft zyn; zulk een goed gevolg deed alledeOntleedkundigen wenfehen, om de
manier van den Hr, Ruisen te weeten; maar hy onttrok zig Heeds aan hunne be-
geeite en het was niet, dan door een byzonder geval, dat hy zyn geheim mede-
deelde. Czar 1 eter 1 . te Amflerdam zynde, had de Hukken, door hem bereid,
gezien

,
en hem overgehaald dezelve te verkoopen , en boven dien hem het

verhaal van zyne handelwyze afgevordert : welhaaH werd het Kabinet naar Pe-

tersburg overgevoerd, en de beichryving, welke de manier van inijainting en be-

reiding der lyken voorde Ontleedkundige leflèn behelsde, werd in de lioekver-
zameUng van de Akademie van Petersburg geplaarft. Volgens de affchriften, welke
men verzekert met het eigenhandig fchrift van den Hr.RmscH over een te komen
zegt hy duidelyk, datdeltoffe, van welke men zig bedienen zal, des win-

ters alleen uit enkel vet zal beHaan , dat men met vermiiiioen zal verwen ,
en waar

by men ’s zomers een weinig witte wafch doen zal. Dit onderHeld zynde , moeH het

Huk, door den Hr. Rohault onderzogt, in den winter bereid zyn, vvyl ’er geen
wafch in konde gekend worden, maar het is niet waarfchynelyk , dat dit het ge-

heele geheim van den Hr. Ruisch was, andere Ontleeders willen dit ook en kon-
den ondertiiffchen zulke fraaije Hukken nier voor den dag brengen.
De Hr. Monuo heeft in de Geneeskundige waarneemingen van Edinburg (c'1

, zeer
naauwkeurig de behandelingen voorgefteld, die hem het bell gelukt zyn., om op-

(fl) Mémoires de l'ulcadimie des Sciences 1718. pag. 219.

(i) Zie Diédionmire de Medicine au mot injeUio.

(f) Tm- I. pag. 113. ^ fuiv. Traduit de l’Jn^lois, Paris 1740.
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voornaamft'' ifeene
met de daar toe noodzakelyke werktuigen; het

gedreeX^^^
koperen fpuit orn dat de infpui?i„g fterk moet aan-vvuuicu, onr Jn de imcrfle einden der vaaten te koomen • n,-

aanvoegt, moeten de gedaante hebben van eencn gSnot-ten kegel; hetbreedfie eind of de grondvlakte van dpn iz-an'ai i j
“

fchroef aan de fpiht gevoegd het andere eind heeft eene grooti’oSlïmiddel-

dezelfde gedaSS alfdeSle'^ iTn'^her?iu!Ste
pypjes hebben , maar van

kcr midd&Jyn evenredicr moet ^vn Ln n- i

^ emd van eene dezer pypjes, web
wil opfpuiten • her hlS der vaaten, bindt men het vat, dat men
fnnirvX' 1^:

^ bieedfte eind, ontvangt het eind van de buis dat aan da
pypj'^s moeten zo wel faaraengevoegd zvn, d?t de infiniir

teflle d« ly n.^^wyta to e

tete 7̂ Xfr *0' de'ïpuitteragtenaaien, zo dra de fiolFe in de groore vaaten kwame, zoude zy ten eerften naarbinten uuloopen
; men moet dan wagten tot dat zy koud en geifoh/is eer men de fpuitte rug haalt, of men moet liet vat toe binden; tot een grooter gemak ,is het genoeg

S welke het vat gehegt is, een kraan of flop te maaken. I\Ieiwnoelf

defnui?
voorzien, dat van grooter gevolg zoude zyn; wanneer

iTnï koud
ondertulTchen word de eerftehifpui-

moet men een kromme pyp
maakt een ki nir> i

^ PYPfn fluit, van .welke wy flraks IJiraaken; menmaakt een klepje ter plaatfe daar zy m elkander komen, dit belet dat ’er niets uit deregte pypen m de kromme kan komen en laat integendeel alles uit de ki-omma ‘n r!«
r.g.j doorpm <ie fpuit ledig is legt men deTron™ëpyp 'i

±

'

trcktcif™ (1-finiÏÏ^dM ?•
?" * ‘P™“ 1 , dooJliet op.

het geenjBARTHOLiNus aan de fpuit van dc Graaf voeerde
len opzigte van de ftoffe der infpuiting, keurt de Hr” Moko het gebruik deriymige vogten goed, gelyk de vislym, dellerkelym, enz., in water ontbondeii

Z hairbuisjes optefpuiten heeft, om dezelve inde fjne vliesjes te onderfcheiden
, om dat die ontbindingen zig li.otelyk met de

dierlyke vogten vermengen. Maar deze ontbindingen zyn daaroiLS LkvvaaLiet
voor de groote vaaten in de ftukken, die men oiitleedcn wil, want zy zouden
bedorven zyn, eerde lym droog ware, en hoe kan men ontlecden

, zo langhetvogt
vloeibaar is . het loopt wegzodramen het minfle vat opent; het is wel waar, dat wan-
neer men het fl«k m brandewyn legt, de lym ftremt, maar dan breekt zy licttelvk,
het geen de omleeding zeer mocijelyk maakt; daaris een ander ongemak in'^het ge-
bruik vaii de lym in flukken die men bewaaren wil; de groote vaaten worden
n<ui\ver en vallen fianien, naannaaten dat de waterige deele i d-’r cn’'bond'^n dof-
fen mt waaflernen

;
indien men, na dat de kleine vaaten met ontbonden lym op-

^eJpuu zyn, de groote vult met gemeen vet, word het wmlcli kond, en d.ic,

eet
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eer zy tothet vogt, dat de kleine vaatjes vervult, komen kan; dus blyft ’er eene

ledige ruimte in het vat, tuffchen deze twee foorten van ftoSè, het geen de op-

Ipuiting zeer gebreltkig maakt.

De brandewyn mengt zig met water en olie, en is vloeibaar genoeg', om tot

in de kleinfle vaatjes te komen, maar ftolt de dierlyke vogten, verdikt dezelve,

door ’er zig onder te mengen, dan ftellen zy zig tegensdeszelfs voortgang en hou-

den denzelven dikwerftegen : verder waalTemt de brandewyn welhaaftweg , daar blyfc

dan in devaaten niets dan de’gekoleurdeftofFe, wellce men met denzelven gemengd
had, derhalven vallen de vaaten faaraen voor een gedeelte, en dewyl de koleuren-

de deden ’cr ongelyk in zyn, word deopfpiiiting gebrekkig. De Hr. Monro geeft

ons een klaar denkbeeld van dit gebrek, wanneer hy zegt, dat de kleine takmaa*

kingen der vaaten , een by geval getrokken penceelftreek gelyken. Het gefmoltea

vet, met een weinig tcrebinthyn gemengd , vult de groote vaaten , maar loopt niet

tot in alle de kleine, omdat het door de vloeiftolFen , welke het ontmoet, tegenge-

houden wordt, en daarenboven is het gelraolten vet zeer broofcli, cn dus niet

bekwaam tot inlpuitingen.
. i i .

-

Del-Ir. Monro verzekert, dat de terebinthyn olie alleen hem beter gelukt is,

dan alle andere vloeillofFen , om de kleine vaaten op te fpuiten. Schoon de gedlag-

tige deden uitwaaïèmden ,
waren de harftagtige genoeg, om met de koleurende

ftofiFe eenligliaam te maaken, zonder dat ’er eenige fdieiding zy in de infpuitin-

gen, welke de vaaten vullen ;
daarenboven vereenigd zig de terebinthyn olie volmaakt

met de ftoffen, waar mede men de groote vaaten vult, zo dat ’er geen blyk van

hunne vereeniging gezien wordt.

Men moet eenige verkiezing maaken in de koleurende ftoffen, welke men ge-

bruiken kan ia de inlpuitingen , men moet tragten de natuurlyke verw der vaaten

naar te bootzen ; dus verbeeldt men de (lagaders rood , de aders blaaiiw of groen , en

men maakt deze verwen zo donker en zo ftandvaftig als het mogdyk is , op dat de

ingefpuitte ftoffe minder gevaar loope van doorzigtig te worden in de kleine vaaten.

De Hr. Monro geeft den voorrang aan de Delfftoffen, boven die uit het Dieren -of

Planten-ryk , ora dat deze ligtelyk kruimelen , en dus de oplpuiting kwalyk doen

uitvallen; ook verliezen zy met ’er tyd hunne koleur, en zy verwen de vogten
, m

welke men de opgelpuitte feukken bewssrty de Kochenillej de ^utntnt

cea, de kleine oflêntong, hetbrafiliënhout, de indigo, enz., vaii welke alle onge-

makken men vry is, door de mineraale ftoffen te gebruiken, gelyk de kalaminth-

fteen, de menie ofvermillioen, enfpaanfehgroen. Het vermillioen is het befte voor

rood , om dat die koleur gloeijend en leevendig is ; men moet gekryftallifeerd fpaanfeh-

groen neemen, om dat deszelfs verw fterker is, en zig in oliën ontbindt.

Zie hier de behandeling van den Hr. Monro, om het vogt te bereiden, welk

in de kleine vaaten moet geljmit worden. ,, Men neeme een pond heldere terebin-

„ thyn olie, en menge allengskens daar mede drie oneen vermillioen, offpaanfehgroen,

,, tot een klein poeder gebragt, of liever op eenen vryffteen fyn gevreeven ; men

„ moet het met eenen houten Ipatel mengen, tot dat het mengzel zeer nauw-

„ keurig zy, en het vogt , naderhand, door eenen linnen doek laaten loopen. D*
,,

grovere deelen worden nog beter afgefcheiden , wanneer men ten eerften op het

„ poeder eenige oneen geeft van terebinthyn giet en dit wel met eenen fpatd

„ door een mengt; men laat het dan een weinig ruften, en giet dau de geeft

lil Dtd, Z
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„ terebinthyn en de vermillioen, of het fpaanfchgroen zagtjes af, in een anderVaf ’

,, en herhaalt dit tot dat de terebinthyn niets m,er van het poeder niedeSz„ en de grovere deelen overblyvcn”.
uieae neemt.

Dezelve Schryver verhaalt de volgende behandeling om deftoffe.met welke
de groote vaaten opvult, te bereiden. „ Men neeine een pond vet , vvf oneen Z?
„ Krfh. d«e oneen olyven olie, traekdn alles over te «2“™-
„ eefmolten zvnde, meiiff er twee onrpn .„.„i.- .i.

cöf iatnp.
„ zynde, meng ’er twee oneen venetiaaniche terebinthyn onder en

::
*?.»"cen ver«ll“^ V ’ uuoi men er aiiengskens drie oneen vermilli-

" dSlomS nm
mengzel door eenen fchoonen warmL” grovere deelen van af te icheiden i en wil men de^e„ ftolFe dieper m de vaaten brengen, dan kan men , eer men dezelve gebruikt^W

„ een weinig olie of geeft van terebinthyn by doen”.
s'-oruiKt, er

_

De werktuigen en fioffen, hoe wel ook uitgezogtVoordeopfpuitingen, zouden
niet genoegzaam zyn, om dezelve wel te doen uitvallen, indien men geen opleS"
heid had , om de bekwaamfte voorwerpen te kiezen , en alle de voorzorg gebruikte
welke tot het wel uitvallen van deze bewerking noodigzyn; de fongfti voorS
pen zyn de befte , om dat de vogten vloeibaarder, en de vafte deelen buigzaanSr
zyn, dan in oude. Indien het bloed te dik was, zoude het bezwaarlyk zvn de
vaaten te ledigen, alvorens men dezelve opfruitte, en waren zy te veel gefoannenzouden zy met genoeg toegeeven, om de opfpuiting in haare geheele uitoeSt!
heid te ontvangen. Men heeft, om dit ongemak voor te koomen

, denrafelgegelven om zo lang warm water , door de flagaders te fpuiten, tot dat het heldefdoorde aders te rug keerde ; en ’cr naderhand het water uit te dryven
, door ’erlui hite brengen, en de deelen, welke het zelve bevatten, te drukken. De Hr MnSnnwaarfchuwt, dat men zig met vertrouwen moet, oo deze

te water in decellutafe weefelfs uitftort, en >er gemceniyk eene hoev&hêS vaïwater ,n de vaaten blyft, welke de infpuiting afbreekt; hy raadt li“er datde frakken welke men opgefpuit heeft, i„ warm water, lo dat men"ï 1 hmdm houden kan, (want anders zouden de yleefchagrige deelen opkrimpen ) laTtewceken; de ryd der wecking moet evenredig zyn aan de omf.andigl.eden, dS »
aan de vafiheid der ftukken en aan hunne grootte, want door dk middel imrd
het bloed vloeibaarder en_ loopt ligter door de opene vaaten; deze vaaten worden
ZEgter om de ftoffe der mfpniting te bevatten, en het geheele ftuk word warmgenoeg om de ftoffe met te veel te hiaten verkoelen.

Volgens de copie van het handfchrifc van den Hr. Ruisen

,

w’clke ik hw
anngehaald heb, zegt die Ontieeder, dat men het ftuk in koud ivater moet \e^~
gen, na dat men deltammen van de neergaande flagader en de holader o-eonwvt
heeft, en hy voegt er by, dat deze bewerking twee of drie da<^en duure^ii mnetwaarnamen er warmwater op giet, gcdimrende vier, vyf ofzesmiren naarden
oitóerdom van het onderwerp ; eindelyk na de oplpuiting 'moet men het’in koud
water lesgen, en hetgeduurig roeren, tot dat de ftoffe der infpuitioo- verkoeldVv
op dat de verfdeelen niet zakken, wanneer de ftoffe nog vl3dblaH7 De H?
IJ^ONRo wil dat men dezelve voorzorg neeme, fchoon nien de ftoffe laat wamt
wenlen, om dat de verfdeelen zouden konnen bederven en aanbranden, indicii
z}f m het onderlie der vaaten zakken. Men behoefd aaa geeft der teiebinthyir
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geen grooter warmte te geeven, dan een ingeftooken vinger verdraagen kan ,
maar

de gewooiie ftoffèn moeten byna kooken eer men ze gebruikt.

Het is my genoeg de voornaamfte middelen aangehaald te hebben , welke men

gebruikt heeft, om de ftukken der Ontleedkunde op te fpuiten, ik zoude vreezen

van myn ftuk af te wyken indien ik verder over dit ftuk uitweidde.

Daar zyn flegts twee middelen om de ftukken der Ontleedkunde goe^ te hou-

den , wanneer men ze bewaaren wil. Het eene is , dezelve in vogten te hangen

,

die bekwaam zyn, om hen voor verderf te bewaaren; het ander is, dezelve te

laaten droogen zo dat zy niet konnen bederven , en dezelve te befchermen voor de
inlèdlen. Ik zal in een ander artikel fpreeken over de wyzQ om alle de doelen der

dieren, die aan bederf onderworpen zyn, in vogten te bewaaren: hier zal ik al-

leen fpreeken
, over de wyze om de ftukken der Ontleedkunde hetzy bereid, het

zy enkel ontleed, te droogen ; want de behandelingen moeten verfcheiden zyn , naar

den verfcheiden aart der zaaken, gelyk wy in het vervolg van dit werk zien zullen.

Na dat men de ontleedingftukken opgelpuit heeft , en dezelve heeft laaten

verkoelen, met alle de voorzorgen, welke men heeft aangeweezen, moet men

dezelve verzorgen, als de enkel ontleedde ftukken; en het vleelch der dieren,

welk men wil bewaaren, zoude op dezelve wyze moeten behandeld worden.

ISlen moet dezelve eenigen tyd in de lugt leggen, om ze te laaten uitwaafferaen,

en om de vogten ,
die \r in zyn , te droogen ; maar geduurende dezen tyd van

droogen is 'er bederf te dugten vooral des zomers; om dit voor te komen, bs-

Iprengtraen de ftukken met een vogt dat hen kan bewaaren; de brandende gees-

ten zouden hier het beft toe dienen, maar zy hebben een ongemak, dat hen doet

afkeuren, zy veranderen de gedaante in verw, en in het algemeen den uiterlyken

fchyn der ftukken, om dat zy dezelve doen inkrimpen; de azyn doet dit kwaad

niet, en is genoegzaamomhet gemelde bederftegen te gaan ; boven dien doet men
’erllerk water onder benevens andere drogerijen , zoom de kragt te vermeerderen

,

als de infedten te dooden : zie hier het gémeenfte voorfchrift om dit lamenftel te

maaken; op een pint azyn giet men een once fterk water, twee greinen gefubli-

nieerde bjtende kwik, en twee greinen arfenicum; men beQ>roeic de fti^ken die

men droogen wil, des morgens, en des avonds, geduurende yiet otvyt dagen,

dan word op derzelver oppervlakte een lbort van flym, of Ichuim gemaakt, door

de opbruizing derzuiire vogten, deze korft doet de koleuren van het bereidde ftuk

verdwynen, maar dit is niet van duur, en zy komen wel dra even leevendig te

voorfchyn, en alles droogt allengskens; wanneer het vleefch wel doordrongen is

van dit mengzel, en wel gedroogd, legt men 'er een vernis over, dat met brande-

wyn gemaakt is, by het welke men wat goud-glid {IHhargiutn) voegt , om het nog

drooger te maaken.
, , . j „

De dus bereidde ftukken moeten op eene drooge plaats bewaard worden, want

vogtiglieid is altoos te dugten; maar de infeélen doen nog meer kwaad, zy Kim-

ren midden in ’t vleefch komen zonder dat men het merke , en men kent ze niet ctan

door het ftof, dat zy naar buiten uitwerpen: zo dra men de kleine opening ziet,

welke zy gemaakt hebben, moet men ’er het gemelde vogt in Ipuiten, en om hen

tó zekerder te dooden verdubbeld men de hoeveelheid van fterk wat^r*
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No. CCLXXXir. Tngt/t'uit hoofd vm „„ , ,

-
,

. maanden. °
DU fliik IJ alleen teeid om de vaaEn van het vel te tooneo. De' mond Haat o-pcn, men ziet^e tanden en het verhemeta; de lippen (laan ^010311^ , 2?^wanneer men dezelve van binnen ziet, men 'erhetlirhi i

* •

de opgefpuitte vaaten in kennen; de buis van het buifeiffte wn het oo^r te f^wlt

““rf?f htnfrhTtont
ivt Hpr. V

geamailleerd , de fontanel is zeer groot , men ziet duide-Ijk den rand der beenderen, door welke hy geinaakt word men 7lf»^ a a
^vars door het vel; depylnaad loopt tot op7e“, erdeTh?"^^^^^^^

over de geheele uitgeftrektheid van dit

ïpiifuidngSpS^^^
tiie winhunnotakfehietingen, door middel van dn

No. CCLXXXIII. Opgef^uit hoofd van een kind van een j'aar.De hppen zyn door het droogen opgetrokken , zo dat men de tanden ziet *

fchoon du hoofd met vee grooter te, dan het voorige, is de fontanel veel kleher!
verder i, er geen aanmerkensvvaardig onderfc^^^^^ mlTchen deze twee hoofden.

’

XNO. l.t.idAAXlV. Opgefputp hoofd van eentn jongen Neger van twee

nvi, , r,
of drie jaaren.

hnSf ,ro

als de twee voorige bereid, en men zoude het met van het

ïanferN^SS^
kind konnen onderfcheiden, indien men niet wift, dat het

Het vel van het hoofd van een kind opsefhuïfDeze bekleedzelen zyn weggenoomen door eene iheede, die landden nek tnrop de hoogte van het agterhoofdsbeen,gedaan is: men heeft de buitenfte deelendot ooien en de wenkbraauwen behouden
, men vindt cenig ovetbiSte ooshl

ren , der hanen en van het dons van het vel ; de nagadeS zyn zb ml opgefeen het vel is zo don, dat men de kleinlte akmaakingen deiflanadeis ziS Sn
wanneer men ’er door heen ziet.

^ u“h,aaers zien Kan,

TV r
^<^^XXXVL Opgejpuit vel van het hoofd van tenen Neser.

Dit fiuk IS byna even zo als het voorige, maarmenkan’er veel beter de trekken vait
het aangezigc xn herkennen dan in dat van No. CCLXXxi^V:No. CCLtXXXVn. opgefpuit vel van het aangezigt van een kind van

omtrent eenjaar.
Dit ftuk is afgenoomen, door eene fneede, die over het voorhoofd gaat a?tef

de ooren, en onder de km ; men ziet op het binnenfte deel van het vel aan de zv-
de van den mond en neus, de buitenfte kaaksbeen»aderen, die zeer wel opgefpuit

No. CCLX^VIII. Opgefpuit velvan het aangezigt van een oud man.
De fneede van dit ftuk gaat boven de wenkbraauwen, agter de ooren en onder

de kin; de trekken van ouderdom zyn zeer wel uitgedrukt in den mond die naaf
innen wykf, en op de kin, die zeer uitfceekt, men ziet ook nog' eeuige oveft

ftyrzelen vaji eenen gryzen baard.

1
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Opsefpuit vel van het voor-en opperhoofd.

aife van de fiieede, de dikte van het vel zien, en die

No. CCXCIII.

No. CCXCIV.

No. CCXCV.

No. CCLXXXIX. .

Men kaninditftuk,terplaatL ^ ^
van het vet vlies, voorts is de bereiding dezelve als in de voorige.

No. CCXC. Opgtfpuitte bekleedzekn van de krinn van bet hoofd.

Dit ftuk heeft de gedaante van eene calot of niuts, men heeft het van een kSi

hoofd van hooge jaren genomen , gelyk men door eenige witte fyne haairtjes zien

No. CCXCI. Het grootfle gedeelte van het pericranium of vlies^dat over

de berjfenpan ligt^ opgefpuit.

Deze bereiding van het hcrflênpan vlies is ligtelyk te onderfcheiden van die der

bekleedzelen, omdat zy zeer dun is, devaatenzyn van eene uitneeraende fynheid

,

de oplpuiting is volmaakt wel uitgevallen, want zy loopt tot in de kleinfle takfchie-

lingen, die nauwelyks voor het oog zigtbaar zyn.
^ ,

No. CCXClI, Het regter oor van een kind van nvee of drie jaaren ,

met een gedeelte van de bekleedzelen van het ouofd,

Het f/nkefoor van een kind van den zelfden ouderdom op

dezelfde wyze.
_ r r

Het regter oor van een kind van vyf of zes jaaren , met

de buitenjle kraakbeenige gehoorbuis ,
opgejpuit.

De fpieren van het hoofd en aangezigt, met het hardt

herJfenvUes, gedroogd.

Alle deze ftukken zyn op hunne plaats op het geraamte van een hoofd , aan het

welke de wervelbeenderen van den hals vaftgehegt zyn. DeherlRnpan is geopend

in het grootfte gedeelte van het voorhoofdsbeen ; men ziet er het harde heriien-

vlies het fcheivlies en het verwulfzel der kleine herlTenen; men heeft aan de

buiten zyde de Ipieren van het hoofd, het aangezigt, en van den hals behouden,

benevens de oogbollen
,
het kraakbeenig gedeelte van den neus , de ooren , een

ffedeelte van denflokdarra, envan de lugtpyp.
, ^ z.

-

® No. CCXCVI. Het geraamte van een hoofd,
dat ter pjaaHe an het

^
^forboofd geopend is, om het harde herffenvhes van

Dit is een hoofd van een kind van omtrent twee jaaren ; men heeft het harde

herflenvlies behouden, welk tegen de beenderen aanligt j
het zeiflenvhes, en het

fcheivlies der kleine herffenen zyn ook op hunne plaats.
, „ ,

No CCXCVII. Geraamte van ten hoofd, dat aan de regterzyde geo-

pend is, om het hardt herffenvUes van binnen te

toonen.

Dit ftuk is van een volwaflen raenfch gekoomen, en even als het voongc ge-_

ajq cexevin. Geraamte van een hoofd, dat aan de linkerz'-jffi

pend is , en voor ’t overige gelyk het voorgaan-

de. ^

No. CCXCIX. Gedeelte vadhet harde herffenvUes, gedroogde

Dit is het gedeelte, dat het bovenfte deel der herflênpan
binnen bekli-‘'-.fae

en het zeiflengetvy^ze vlies maakt j
de bovmfte m de lengr^

loopenjs
>:oezera'’, en

/
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monlngen der ^Pgefpuit, en men ziet ’er dein-
de verdubbeling men herkent ’er
du gedeelte zo doorzigtig niet is als het

vhes, door dien

Het nhddellchot van den mis *^de
en gedroogd.

ploegbeen
, het been van het verhemelte het onnS^? wiggebeen

, het
met den eerden liiytand maaiten dit (hik mV

^ “^P^^^^^J^^akbeen van de regter zyde
fnotvlies bekleed is. van de eenc en andere zyde met het

Men heeft
gec^e/ae van het Jhotvlies , opgefpuit

afoefcheidpn a
gedeelte van het onderfte van het bekkptippi t. ,• ,argeicneiJen, door eene doorzaaging, die nier vkir .il i

-

een weinig naar de regter zvde znd/r ^v
vlak door het midden gaat, maar

del van deze doorfneede ziet men dS tmanSrï^ï
de oogholte komt; door mid-

onderlie gedeelte van de herlfenpan behoudefzyn.^
fiwtvlies, die aan het regter

i:
van een oPzefhuit vlie^

inde' kïeinfte valra'i

lir. Ruisch,
ook komt dit Itok mt de Verzameling van den

'oeze LÏetal'
-

dertuiïchen is dcbinnerdL niiinlK<^-^d^
of zy over het gebeente lagen; on-

over de llaapen en ’t agterhooW, is^Snto^t S^dSm°voet en drie dyimen, zonder dat het vel gerekt of verlpn!^ r
van den hals een

behouden, die uitdeekt
, als ook het tmiSen o heeft detong

de ongepyp envan den fiokdarm, metSrtoflf^ï hetbovenllevan

hetbeflaan moet, tenopzigte van

No. CCCiV. Gedeeke van deW ^
takken.

^ °PS<^fP^itie groote longs

veïdesïing en vïornfmfS J
lo^gepyp genomen

, met deszelfs

Dit link beHaat uit de agterdt riS^^^ S'
zyd’e doorgezaagl o^Lfc^e zyd zeslibto

‘'^^n de regter-

zyri aan Inin voorde einde nfgezaJItet d
^ teneemen, aUe deze ribben

ken, die h-m aan de borlï valfS ’ ment ffp 7 kraakbeenderen raa-

pende ru^fpieren
, do lendenfpie? van het

der wervelbeenderen, gelaaten, ter Dlaarf- % CAy-^o lumbans) de longefpier
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flen rand van de rib , die ’er onder ligt. Dit ftuk is uit een kind van vvf of zes
jaaren.

No. CCCVI. Een gedeelte van bet rihhevUes, dat ten deele kraakbet*

nig^ en ten deele beenig geworden ü.
Men heeftop dit ftuk eene doorfneede gemaakt, door welke men ziet, dat het

binnenfte beenagtjg geworden is, op zommige plaatièn ter dikte van vier lynenj,
dit ftuk van het ribbenviies komt van de regtcrzyde, alwaar het onder de ribben
lag, het is omtrent een halve voet lang, en twee uf drie duimen breed.

No. CCCVII. Opgefpuie kart van een kind van vier of vyfjaaren.Men ziet van buiten de plaats, alwaar de twee holligheden van elkander fcheidcnj
men ziet het regter oor, dat het dikfte is, boven de regter holligheid; de hol-
ader is aan dit oor valtgchegr. De longc flagadcr komt uit die regter holligheid en
verdeelt zig in twee takken ; men vindt agter het linkeroor, dat zeer klein is, de
vereeniging der long-aders j eindelyk ziet men den ftam van de groote ftagader op
het midden van de grondvlakte van het hart, tuflehen den ftam Van de longflaga*

der, en dien van de holader : men ziet op de groote ftagader de beginzelen der krop-
ftagadersenondcrfleufelbeensflagaders, men ziet ’er het llagaderlyk bitulzd der buis

van botal, dat uit den linker tak van de longen ftagader komt, en met zyn einde toe

aan de gtoote ftagader aan het uiterfte van haare buiging raakt, hlen ziet onder ie-

der oor, de kroonaders en ftagaders, welke zig van wederzyden rondfonule grond-

vlakte van het hart fpreiden, en langs de geheele oppervlakte takken geeven.;

No. CCCVIU. Een opge/puit hart van een kind van eenjaar.

Men heeft in dit ftuk de vereeniging der takmaakingen van de longen aders be-

houden
, het geen in het voorige niet gevonden word.
No. CCCIX. Een opgefpuit kart van een kind van zes maanden.

In dit ftuk vindt men de eeidte verdeelingen der longen ftagaders, gelyk die der
longen aders in het voorige, men ziet in her ftuk de buis van botal, die zo
dik byna is, als de ftam van de ftagader, in wellce zy iogaat.

No. CCCX. De takken van de groote flagadcr, in de holader opgefpuit,

met eenige by liggende deelen.

De ruggegraat, de agterfte deelen der ribben, van welke de twee eerfte geheel

zyn, defleiitelbeenderen, en het bovenfte deel van het borftbeen, maaken het ge-

raamte van dit ftuk uit: men heeft de doomagtige uitfteekzelen der wervelbeende-

ren weggenomen ,
om de holte van het ruggemerg te zuiveren ; de grondvlakte

van het hart, het raiddeifchot der holligheden, de ooren, en de ftammen van de

op-en nedergaande ftagader en holader, zyn in hunne natuurlyke plaaifing: men
ziet boven dit ftuk de kro'ift igadersendebnderfleutelbeensftagaderen, dein-en uit-

wendige jukaders, dtond dlcutelbeenaders de ongepaarde aders; wantin dit ftuk is

’er een aan ieder zyde, met het grootfte gedeelte der longepyp, welke in hetftrot-

tenhoofd eindigt, en waar van het tongebeen een gedeelte maakt: de borftbuis

idu&us thoracicus) is op het grootfte gedeelte van haare lengte dubbeld, maar de

twee takken vereenigen zig eer zy aan de linker fleutelbeensaderkomen ,
en de twee

ftaarcen van het middenrif voegen zig op elkander op den ftam van de groote flaga-

(«) Zo lang de wagt ïn het moederiyk Ifghaam it, ii het bekend <Iat dcbloeJs omloop, niet
leheel door de lonscn gaat, maar de iong flagader zendt een gedeelte in de groote flagider-
^ weg nu welke bet btoed derwaards brengt, wordt de weg of buis van botal genoemd.

’
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der: men ziet ter plaatfe van deze ftaarten of byhangzelen den oor:5)rong van de
maag-flagader (arteriacotUaca) en van de bovenfte van het darm fcheil (arteriame-
fenterica^ en van de uitmelkende (smulgentes') ; men vindt onder de regter van deze
en onder het byhangzel van het middelrif van dezelfde zyde, tuflchen de flagader
endeholader, den verlaatbak van Pecquet, waar uit dè borft-of chylbuis ont-
ftaac; de tuffchenribbige aders enflagaders zyn aan wederzyden op heure plaats, al-

waar ay onderfleund worden, door de tuirchenribbige {pieren, welke voor een
gedeelte bewaard zyn

; eindelyk ziet men de lenden flagaders en de verdeeling van
de groote flagader en holle ader in de regter-en linker darmsvaaten (iliaca arteriaé
vena). Met een woord, in dit ftuk zyn alle de flagaders rood en de aders blaauw
gekoleurd en het geheele link is gevernifl.

jNo. CCCXI. De groote vaaten en de chylbuis opgefpuit van een jiuk
byna gelyk aan het voorige.

*

De ruggegraat is doorgezaagd agter het lighaam der wervelbeenderen, welke al-

le in dit Iluk overgebleeven zyn,behalven de twee eerde wervelbeenderen van den
hals, en de twee laatlle der lendenen ; men ziet in het binnenfte van de grondvlak-

' te van het hart, het middelfchot der twee ooren, de opening van de longen flag-

ader en die van de groote flagader; de ftam van de groote flagader en van de
hol ader, het bovenlle gedeelte van de longepj^, met het ftrottenhoofd en ton-
gebecn zyn byna gelyk in het voorige ftuk; daar is maar eene ongepaarde ader (vena
özygo;) gelyk gewoonlyk, aan de regterzyde , maar de chylbuis is vanonder in
verfchcide takken verdeeld ; de byhangzels van het middenrif zyn verwyderd, en
men heeft de flagaders en aders van den onderbuik gevolgd , tot aan hunne verdee-
lingen in iunerlyke en niterlyke : men heeft ook de flagader van het heiligbeen
(arteria J'acra) behouden. °

No. CCCXII. De flagaders en de aders van den regter arm van een
volwajfen man, opgefpuit.

Alle dc beenderen van dezen arm van het fchouderblad en het fleotelbcen tot aan
de uiterfle leden der vingeren draagen de vaaten; men heeft zelfde nagelen behou-
den , de peezen der vingeren , de buigers en uitfteekers der vingeren

, de kraak-
beenige ringen, welke debuigipicrenvaflhouden, het ringsgewyze bindzel van dc
pees der tweehoofdige fpier (biceps') met de pees die ’er uit voortkomt en over de
vaaten loopt ; deze pees is het, welke men gevaar loopt van te kwetzen

, wanneermen
de mediaan of leverader (bafilica) opent : daar zyn in dit ftuk nog eenige andere
deelen, welke de vaaten, en vooral delaatfte takmaakingen in hunne waareplaat-
fing houden. Deoplpuiting is zeer wel gelukt in dit ftuk, ik zal alleen doen aan-
merken dat zy de voornaamfte vaaten gevuld heeft , in welke de mediaan en hoofda-
der (cephalica) zig verdeelen, op het bovenfte van de hand : de verdeeling van de
fchouder flagader in twee takken gelèheidt boven aan op het middelfte gedeelte va;i

het armbeen.

No. CeeXin. Het hart, deflagaders , en aders van een kind van eet
jaar, opgefpuit.

Men noemt dit zoort van ftukken gemeenlyk (angiohgien) of famenftel van
vaaten , omdat zy een agtereenvolging van vaaten, aders en flagaders, verwonen ,

van
ht:t hart tot aan de uiterfte leden. Men heeft in dit ftuk de tong, het tongebien

,

liet ftrottenhoofd met een gedeelte van de longepyp, het middenrif, de galblaas,

dc
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de maag, een gedeelte van den twaalfvingerigen darm, hetwoxmsgewyzebyhang-
zel van den blinden darm, een gedeelte van den regten darm, de blaas, deuiterlTe

leden van den voorarm , met de voor-en agterhandsbeenderen
, de leden der vin-

geren, de voor-en agtervoet, de leden der teenen; alle deze onderfteunen de vaa-

ten , die anderszins niet in hunne plaats zouden hebben koiinen blyven , indien zy
geen fteunzel hadden. Ik zal in geen breeder verhaal treeden over de aders en flag-

aders, welke in ditftuk opgefpuit zyn; het is genoeg met een woord te zeggen,

dathetvry volkomen is, behalven ten aanzien der vaaten van het hoofd, die meeft
alle ontbreeken.

No. CeeXIV. Devoernaamfis hloedvaatenvan eenevrtjgi:^ opgefpuit.
Men heeft hier het hart naar de regterzyde gedraaid

, om de longe llagader te laa-

ten zien, welke uit de regter holligheid komt, en zig in takken verdeelt: ter

plaatfe van deze verdeeling begint de weg van botal, die byna zo dik is als de
groote flagader, in dewelke zy onder derzelver buiging ingeplant wonlt.^ Men ziet

op de nedergaande groote flagader de maag -flagader {coeliaca) de darmlcheils flag-

aders , zo bovenile dsonderlle, en de-linker en regter uitmelkende ader (emulgemes)

met eenige van hunne voornaamlle takken : men heeft ook de verdeeling van de

groote flagader in regter en linker darnis flagaders (Jliaat') zo uitwendige als in-

wendige behouden , de inwendige geeven de onderbuiks flagaders en de navel-

ftrengs flagaders; deze laatfte zyn noodzakelyk aan de vrugt, zy loopen ter zyden

de blaas, die in ditftuk, met het onderfte uiteinde der pisleiders, behouden is;

de blaasband of het watervat, {urachus) komt uit den top der blaas, en eindigt

aan den navel, alwaar de navel-flagaders zig weder vereenigen, om uit het lighaani

der vrugt te koomen; de navel ader begeleidt hen ter dezer plaatfe, alwaar men
een gedeelte der bekleedzelen gelaaten heeft, die den navelring raaaken. Die bun-

del van aders en flagaders noemt men navelllreng, in het volgende artikel zal ’er

van deze navelllreng en moederkoek gelprooken worden.
Na dat de navel ader in het lighaani der vrugt, door den navel ingegaan is,’

klimt zy naad: de poortader weder op, en reikt digt aan het regterdeel van derzel-

ver boezem. Deftammen en takfehietingen van de poortaderzjm in dit ftuk wel be-

houden, men heeft dezelve naardelinkerzyde gedraaid, door het hart naar de reg-

terzyde te keeren, gelyk ik gezegd heb; men ziet den ader-vveg die uit hetagter-

ite gedeelte van den boezem van de poortader komt, en naar de plaats van de op-

gaande holader gaat, daar de lever buizen ’er inkomen.

No. CeeXV. De navelftreng tn:t de moederkoek ^ opgefpuit.

Deze komt van een voldraagen kind , de ftreng is flegts omtrent een voet lang ,
en de

vaaten, welke dezelve faameiiftellen , maaken in hunne geheele lengte flegts eenen

omflinger. „ r r

No. CCCXVI. Eone andere navelflreng met de voornaamfle takken,

welke op de moederkoek loopen, (pgefpuit.^

Dcre ftreng is niet veel langer dan de voorige ,
als zynde flegts vyftien duimen, maar

de vaaten ,
uit welke dezelve beftaat, maaken twaalfflingers, zodat ei vericneiden

zo naby elkander liggen, dat zy elkander raaken, gelyk in een ftreng van touw.

No. CCCXVII. Eene andere navelflreng met de moederkoek, opgefpuit.

Deze navelllreng is agttien duimen lang en de moederkoek heeft zeventien duira

•omtreks; de infpmtingiswel gelukt, wammen onderfcheidt’erzelf dehaii-buisjes.

IIL Deel. Aa



0

j85 de natu'urlyke historie
No. CCCXVIII. De buiging van ie groote Jlagadtr verwyderd en

geopend.

Dit ftuk beftaat uit het grootfte gedeelte der longepyp en van de grondvlakte

van hethart ,
en de hammen der groote flagaderen ; die der grooie flagader is zo verwy-

derd dat hy eenen zak maakt zo groot als het geheele hart ; deze zak is geopend

,

het geen zonder twyffel den dood van het menich
, uit het welke dit ftuk genoomen is ,

veroorzaakt heeft; deverwyderingvan de groote flagader is door eene fladder breuk

veroorzaakt ; in dekloppingen vaii de flagader raakte dit gezwollen deel heqborftbeen ,

en had, door zyne herhaalde flagen, een bederf veroorzaakt, ter plaatfe alwaar het

cerfte been zig met het tweede vcreenigt. Deze twee hukken van het borftbecn zyn.

door dit bederf gefcheiden, zy worden onder het zelve nvimero, met hetbefchree-

vcn gedeelte der groote flagader bewaard.

No. CCCXIX. Het bovenfte deel der neergaande flagader, verwyderd

en geopend.

De opening is op de verheven zyde van het einde der buiging der groote flaga-

der ZY heeft omtrent drie duimen lengte, op dezelfde breedte; zy is het uitwerk-

zel van een flagaderbreuk, welke alleen daarin van de voorige verfchilt, dat de

vcrwydering in dit ftuk veel minder is.

No. CCCXX. Eene opgefpuitte maag van een kind van een jaar.

Itlen heeft in dit ftuk een gedeelte van den flokdarm en den tvvaalfvingerigeii

darm behouden , om de openingen van de maag te toonen, en men heeft dit in-

gewand in zyne natuurlyke gedaante behouden , welke naar eenen doedelzak zweemt

:

men ziet tuflehen de twee openingen de kroonflagader en de aders van dien naain

,

welke dikker zyn dan de flagaders; de builtader en flagader volgen de groote bui-

ging van de maag : alle deze vaaten werpen aan wederzyden op beide oppervlak-

tens eene menigte van takken, welkers takmaakingen elkander kruiflèn op ver-

fchillende wyzen en een' foort vangnet maaken ; de vernauwing van den binneiiften

mond is duidelyk aan het begin van den twaalfvingerigen darm te zien.

No. CCCXXI. Eene opgejpuitte maag van een kind van twee of drie

jaaren.

Deze is byna in den zelfden ftaat als die , welke onder het voorig artikel gemeld

is: intufibheu zyn de wanden dunner, het geen de opgefpuitte vaaten beter doet

vertoonen.

No. CCCXXII. De maag van een volwajfen menfeh door ziekte mis-

maakt.

Deze maag is van een man van vyf-en-dertig jaaren, die zyne maag, door veel

brandewvn drinken bedorven had, en die eindelyk, aan eene ontfleekingin de-

zeive en'in de ingewanden ftierf; by het openen van zyn lyk vondt men dat de

maag in haar middelfte gedeelte door een verflopping, vernauwd was, zo (lat ze

flfgrs vier duimen en een half raiddellyns had ter dezer plaatfe , men liet dezelve

droegen, en dit is het ftuk daar wy hier van fpreeken.

No, CCCXX [II. Twee pukken van den nagteren darm, opgefpiiit.
^

Deze hukken van darmen zyn uit een kind van vyf of zes jaaren , men heeft 'ef

het darmfcheil afgenooraen, en het eene ftuk is aan den eenen kant geopend, b»

dat het opgeljpuitVas ,
zodat men in zyn binnenfte zien kan, van deszclfs dikt®

der wanden oordeelen, en de opgefpuitte vaateu oiidcrfcheiden..
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No. CCCXXIV. Twee gedetUem van den omgewonden dam (ilium),

opgefpuil.

Deze twee ftukken zyn van een kind van vyf of zes jaaren, zy zyn aan een

klein gedeelte van het darmfcheil, rondfom het welke zy als eenen halven cirkel

gedraaid zyn : de opgeQ>oiae vaaten zyn op zonimige plaatlèn niet zeer zigtbaar

,

integendeel fchynen zy in elkander geloopen
, het zy dat zy door eenige ziek-

te vcrllopt, of door de weeking, die de op^uiting voor af ging, los geworden

Nö. CCCXXV. Een ander gedeelte van eenen opge/puitten omgewonden

darm.

Dit gedeelte van het ingewand is op verfcheiden wyzen gedraaid, het zelye is vyftien

duimen lang ,
en gelyk de twee voorige aan een gedeelte van het darmfcheil gevoegd

,

en is ook uit een kind van vyf of zes jaaren.
_

De opfpuiting is zo wel gelukt, dac

men de kleinfte takfehietingen kan onderfcheiden.

No. CCCXXVI. Twee andere opgefputlte deden van den omgewonden

eene derzelve is op een der vaaten van het damifcheil gedraaid, dat het

.elvfom zo te fpreeken tot kern dient, om welke het twee flingers maakt de leng-

frk een voet en negen duimen, het is uit een kind van agt of tien jaaren genomen

,

ïeSfook het ander deel dat veel kleinder is; daar is cene grote menigte klieren

fn de deden van het darmfcheil, welk aan beide Ilukken gehegt IS.

op ue
ander gededte van den omgewonden darm op-

gefpuit.
. j , .

De knate van dit gedeelte van den darm is drie voeten en negen duimen; de draai-

ien zvn zo menigvuldig, dat de of klomp ,
welke zy raaaken,met rnecr dan

zes duimen hoog is, het darmfcheil is in het middelpunt. De oplpuiang is tot m
de kleinfle vaaten dóórgedrongen, zodat, hoe nauwkeuriger men ziet, hoe meer

men er

CCCXXVHI, Twee gedeeltens van den kronkeldarm (colon), op>,

Deze gedeeltens der van" toiÊteSwS'
'SI ?rwXeTen dTuepjesV*»'^) “«“i ^ ““

waflehen menfeh.
gedeelte van eene opgefpuitte milt.

die vry wel goed gehouden zyn.

JSo. CCCXXX. Etne nier. die mee uitmelkende aders ontvangt en

twee pisleiders uitgeeft.

Deze nier is van de regterzyde, daar gaan twee “«melkende fl^aders en eene

Vr komen twee Disleiders mt, die zeer verwyderd zyn ,
cnzi^, C'.r ojt

ly bto kTmeTveteenigen, du ftnk is uit een kind van t.en of twaalt jaa-

^To. CCCXXXT. Een opgefpuitte en opgeUaazen hlaas. _
De blocdvaaten zyo zeer duidelyk,. door nnddel der inlpiuung, in liet vliei,
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deszelfsmond en die der pislei;

den crond dezer
heeft, zien: men ziet ook aan het bovenfte deel vanden grona aezer blaas, die van een kind van een iaar is eeniap

van den ofwatervat, of blaasband.
* ® yfzelen

JSJo. CCCXXXII. vel van den Tester arm oiyafCfimt
Men heeft dit ftuk van een kind van twee iavfn r » .

ligt zonder eenige iofnyding in de lengte van den afm «p h
heeft het afge*

vil, dat den fchouder dekte, is aan dafta^L va^ -
.menigte *^«elyk door middel va^opO^Sg;

.
Dit Bok k. ,e„„S‘1

hun vd "i'"’ “™ï‘ «en ii £ vo”iïgTatea

M vel van de linkerhand opsefpuit.Men heeft dit ftuk van een volwaflèn menfeh genomen, eh de uiterfte TMpnder vingeren met de nagelen ’er aangelaaten.
» «e uiterlte leden

No. CCCXXXV. £>e vier vingeren van de regterhand bereid en in
^ , .

hun geheel betvaard,
en tn

De lengte dezer vingeren toont, dat zy van een jongeling van veertien ofwfctien jaaren genomen zyn.
° t» vau veertien oi vyt-

JN'o. CCCXXXVI. De opperhuid der handen.

hetop'd" “2 te te ™??e’oateaT

yooren, welke men op de geheele oppervlakte zier.
’ algemeen de

No. CCCXXXVJI.
van „n

der voetenf tot aan bet eind

ken afgenoomen, dus niaaktheteereenigTukT bet wWan^den*^

rcêcxxi™; T“ te

Dit kind moet omtrent mnindcn oud ffowppff 7vn iva*- i * > • « «

en bereid, en

No. CCCXXXIX.

Xlen -1
opperhuid der voeten.

d£ts“;1“j„ïettov^^^^^^^
* zooi van den .oer en aan de

, oau op. net. boveufte,: ds nagels zyn imdeze uveeftukken-beKoi^
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den, men ziet de plooijen der geledingen in de voorfte leden, en de vooren, die

’er op de geheele oppervlakte der opperhuid zyn. Het ismdenzelMenlhat w van

het zefde lighaam, als de opperhuid der handen i onder No.CCCXXXVl be-

Daar zyn verlcheide middelen om de opperhuid van de huid te fcheiden , h®*

reedfte middel is eene brandende hitte ; het is bekend dat branden ,
blaasjes op de huid

maakt die hunnen oorljjrong hebben uit de losgemaakte opperhuid ; om het zelve

van een lyk te neetnen werpt men het een ogenblik in kookend water, en dan kan

men ’erde opperhuid Ugtelykafneemen. De verrotting doet het zelve, want wan-

neer men een Uuk lang bewaardt ,
feheidt de* opperhuid' met de nagels af, gelyk in-

dit ftuk ,
en dat onder No. CCGXXXYI.

No. CCCXLI. Bereid tnenfehen veL

Dit vel is witagti<^ van verw, en van een vaft faamenweefzel , vry glad op de

buitenfte oppervlakte; fchoon de vooren, die als onregelmatige reeten om de te-

oels Haan, ’er dieper ingedrukt fchynen, dan in den natuurlyken ftaat; de bmnenfte

onnervlakte is ruw, en om zo te zeggen, wollig, om dat ’er hier en daar blaasje?

ÏSÏÏ vewL op gebleeven zyn. Dit vel is eene lyn dik, en in twee deelen ge-

d?n om ’er een band van te maaken, men ziel op eene der ftukken het teeken

* Jpn teoel- het ander is een lederen riem omtrent een duim breed, en drie-

boeten lan^- Men ziet, aan het eene- einde,, het vel van de twee laatfte vingers van-

^^Sfkan hefmSto vel even als dat der viervoetige dieren bereiden ; dezebe-

reidinsbeftaat in eene loog, uit twee ponden gemeen zout, of meer, vier oncerv

romeinfche vitriool, agt oneen aluin; dit alles fmelt men in drie pinten water, dat

byna kookt ,
men werpt ’er het vel in , nadat men het van zyn vet berooid lieert.

Men roert het een half uur , en men laat het vier-en-twintig unren in het zelfde

water- daar na vernieuwt men het water, en men haalt ’er het vel twee dagen nader-

Innri uit. na dat men beproefd heeft of het wit word, wanneer oren ’er- op blaall

;

eindelvk Iaat men het in de lugt droogen , buiten de zon. De

te Parvs en Lid van de Koninglyke Akademie der Schilder-en Beeldhouwkunde

,

heeft een paar muilen, volgens deze wyze uitmenfehen vel bereid aan het Kabinej

vSrd is doopte bsrculms met iveggenomen , deze mm.

S zyn met den bandonder het zelve Nummer GCCXLI.

STUKKEN der ONTLEEDKUNDE, in VOGT BEWAARD

Wanneet de- beendiren met 'alle de noodige voorzorg bereid zyn ,
blyven zy iii

hun geheel, en behouden zelf hunne witheid, gelyk ik reeds m de afdeehng, hun-

ne bereiding betreffende,.gezegd heb; maar de kraakbeenderen , de vliezen, het

vleefch enz, zouden wel haat! bederven , indien men geen geduunge zorgen droeg

om dezelve voor verrotting en de infeOlen te bewaaren, en men geen middel had

om dezelve voor deaandoening der lugt en den aanval der dieren te beveiligen;

hier toe is genoegzaam,, dat men dezelve in een vogt werpe,. maar dit vogt moet
Aa
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® faameugefteld zyn, dat het de deelen, welke het

bevat, voor bedeif kan bewaaren, zonder dezelve te veranderen- ook moet mend=u.iwaaaem,ng betelen, welke de hoeveelheid ven to ^^vêrmX Sdeszelfs hoedanigheid verandert; hier door bewaart men aife de ftukken der
Ontleedkunde, met al den fchyn van de verfche deelen van een Ivk, zonder ec-

3feirieTÏ?oÖgem
^^^‘^hiedi Wanneer men

letmn"S vogten, de verrotting vaahet vleefch be-

iSSminviff weinige kofteu
ontbinding van alum; maar de werking der zouten maaktde deelen tot cene foort van flym, loe flap ook de ontbindinS-S zL 7vveranderen de mderfte deelen , of veranderen ten minften hunne ver^; ?n ook hoïminder zout erm is, hoe ligterhet vogt bevrieft door de koude: om alle deze

ongemakken te myden verkiefl men de geeflryke vogten ; men verkiert gemeenlyk
den nioutwyn, miflclnen alleen om dat hy de gemeenfteis, want ik geloof, dat al-
le geeften, uit giftende vogten getrokken , even goed zouden zyn. De dieren ’

welke
uit de eilanden aan het Kabinet des Konings gezonden worden, zyn in fuiker-
brandewyn, welke de Amcrikaanen tafia noemen; dit vogt behoudt dezelve zeer
wel, en indien heteenen kwaaden reuk verkrygt, word het veroorzaakt, door dienmen eene al te groote hoeveelheid van vleefch daarin legt , naar evenredigheid van de
hoeveelheid vanher vogt, want ik heb dikwerf wyngeeft gezien, die dezen reuk
aangenomen had, om dat men ’er eene al te groote hoeveelheid dieren in gewor*
pen had: men zoude dus wyngeeft, geeft van bier, van cider, vanpeerewyn, koo-
reii brandewyn, geeft van rys, en van jenever konnen gebruiken naar de ver-fcheiden landen , in vyelke de eene of andere van deze vogten meer in o4rvlLd ofminder koftbaar zoude zyn, dan brandewyn

«overvioeti oi

Iktis niet noodig om het vleefch te bewaaren, dat de vogten dikwyls overge-haald zyn, het is genoeg, datzy fterk genoeg zyn en genoegzaam geefcryk, oramet te bewiezcn , of te bederven ; want waren zy fterker, dan zouden zy nadeel
doen, om datzy het vleefch zouden doorvreeten, en hetzelve hardmaaten, en
dus doen krimpen, ook zouden zy de koleuren wegneemen; indien derhalven de
geeft van wyn overgehaald is, moet men denzelve verzwakken , met ’er een derde
vyater by te doen; dit mengzel word melkagtig, indien het water niet zuiver is,om derhalven dat ongemak yoortekoomen, is men genoodzaakt het zelve over te

brandewyn te gebruiken, maar even over-
gehaald to dat hy wit IS, want had hy eene geele tint, zoude deszelfs doorzigtigheid
minder helder zyn , en men dus het inliggend voorwerp minder konnen zien

•

^fONKo,van welken wyblz. 175 meldinggemaakt hebben, mengt een zuur
uit dehftoflen met een geeftryk vogr, ora het eene door het andere te verbeteren i
hy gebruiKt het vitriool zuur of dat van de falpeter met koorn-brandevvvn
hoeveelheid van het zuure vogtis verrclilllende naar de omftandigheden

, bv voor-
beeld, indieii men zagte deelen wil hard maaken, moet men t vee greinen creefe

van falpeter op een pond van overgehaaiden brandewyn sieren; maar moet men bet
vleefch üegts bewaaren, zonder dat het hard worde, heeft men aan veertig of der-

droppelen geeft van falpeter of vitriool genoeg, of zelfminder, indiener been-
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deren in zyn; want het zelfde zuur vogt, dat de vogten ftolt, en het vleefch hard

doet worden, verzagt en ontbindt de denderen,

De Hr. Ruisen ,
die met zo veel kond de Hukken der Ontleedkunde bereidde

gelyk ik blz. 175 verhaald heb, had ook de konft, om dezelve in vogttebewaaren.

Alle die zyn Kabinet zagen, in het welk de fynlle Hukken zig zonder verandering

goed hielden, roemden de uitwerking van zyn bewaarvogt, zonder ’er agter te

konnen koomen hoe hetzelve faamengefteld was. Was de Hr. Rüisch van gedag-

ten dat zyne ftukken van waarde zouden daalen , indien het gemeen geweeten had,

op welk eene wyze hy dezelve bewaarde? was het niet meer dan genoeg, dat,hy

een geheim maakte van de behandeling van zyne oplpuitingen ? Intuflchen werd
het bewaarvogt eerft na zjm dood bekend

,
en men gaf ’er het voorlchrift van aan

deKoninglyke AkademiederWeetenfehappen, inliet jaar 1731, welke denlIr.GE-
OFFROY gelaftte, om hetzelve te bereiden: zie hier het verhaal, dat hy van zyne
bewerking gaf, behelzende het kort begrip van het voorlchriftj en de uiikomrt

van deszelfs faameuftclling.

Men maake eene once en zes grein zwartg peper tot een grof poeder , eene halve

once kleine gezuiverde cardamon ,
en even zoo veele kruidnagelen ; men werpe dit

alles in eenen glazen kolfmet twaalf pond brandewyn ; in het midden van het vogt

hano'e men een zakje, waar in twee oneen campher bevat zyn , men haale dit alle»

over tot droog worden toe. De Hr. Geoffroy, dit dus volgende, had elf ponden en

drie oneen vogts, dat overgehaald was, hy zag naderhand ,
dat hy ’er een derde

doorgezygd water moed by doen
,
om te verüappeii , wyl het vogt te detk was.

Zo dra dit bewaarvogt bekend was, werd het niet veel geacht : de ondervinding

heeft niet getoond , dat de droogerijen van den Hr. Ruisen ,
welke hy by den brande-

wyn voegde , het zelve bekwaamer maakten tot het oogmerk , dat men bedoelde ; het

fchynt ook , dat hy niet veel daar maakte op datmenglèl, om dat hy alleen van de peper

fpreekt, in de Verhandeling, welke hy Czar Peter den I gaf , en van het welke ik

blz. i75,gelprookenheb. Hy zegt duidelyk aldaar, dar zyn vogt niet anders is, dan

brandewyn en geed van mout, by het welke men in het overhaaien een hand vol

witte peper voegt, op dat het ligter in de Ipieragtige deelen zoude indringen;

en wanneer hy een deal van het menfchelyk lighaam , in alle zyne fchoonheid , wil-

de bewaaren, haalde hy zelf de brandewyn ov^ in een vertinde diuilleer ketel , op

een zwak vuur; de gemeene alkoöl of wyngeeft, welke hy m de winkels kogt, was

senoeffzaam om mindere ftukken te bewaaren, als vogelen, viffehen, viervoetige

dieren^, enz. Deze wyngeeft fchoon zonderzorg gemaakt, kondede tedere ftukken

nietaantaften, dan door het kopergroen, welk zig in de koperen vaaten yaftzet.

Want de Hr. Ruisen voegt ’er by, dat hy ’er fchoon water onder mengde, dus

was het vogt niet te fterk, men moet derhalven alle wyngeeft niet gebruiken , zon-

der te weeten , ofdezelve in goede vaaten overgehaald is, wanneer men fraaije ftukken

bewaaren wil. Onze Schryver raadt, dat men de geeften niet te vlug neemen

zoude, op dat zy in de flellên niet zouden vervliegen. Ik gebruik derhalven , zegt

hy
,
ovcrgehaalden wjmgeeft

,
waar op ik een derde water giet , én vindt geen meng.

zei beter dan dit. De Hr. Ruisch moet dikwyls ondervonden hebben , dat fteike

wyngeeft eene kwade uitwerking op het vleefch doet, gelykik reeds gezegd heb, en

het is eer om deze reden dat men ’er water moet byvoegen , dan om de uitwaaffeming.

Men weet, dat de geefiige vogten in weinig tydsuitwaaliemen, wanneer zy voor
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evenredig is aanden graavQ aer overhaaling van die vogten ;

fchoon de wvnffeeft waar van fnrop-
ken ,

verre van volmaakt overgehaald tez^n , met een deïïfwate^vS Jv z?udehy egter ten grooten deele, en wel zeer fchielykj vervliegen, indien men deflelTen
in welke hy benard wordt , niet naaukeurig floot; en de geeft vervloogeïrraS’zoude het vogt fchielyk bederven, met de dieren

, welken ’er in bevat l^^et iswel waar men kan dit ongemak voorkoomen
, door zuiveren wxmgeef ?rdenteJ-

ï^nTflX^ te%S^^ zo?deSwyfs vTrp^gc

flSen, alles wa^t
voorzorg gebruiken dezelve wel te

van de Kabinetten dor
dienen kan ^ zo noödig tot onderhoud

Natuurlyke Hifcone, dat ik niet kan nalaaten dit fmk watiiittebreiden
, en hec^ zelve in het breede te verhandelen.

v\ anneer de opening der fleflen maar eenc kleine middellyn heeft gelvk die vangemeenefleipn, is een enkele kurk, die wel uitgezogt is, Snoeg ol
lemingte beletten, wanneer zy wel fluit en diep in de opening van de fles inlaat •

dus bewaart men den wyngeeft veele jaaren , zonder merkelyke vermindering • maar
opening hebben, die wy fuikerfieflen noenfen, en

Lk huhfm& is een kurk maar een

^ uitwaaflêming van het vogt, met welk zy gevuld zyn. Ik

of drie jaaren, maar ter hoogte van een vinger geminderd is, in mSote fleffen

wïgebSSe? TefliT""
""" wllkecen bLs° ^ j ’

?^“ooten waren; maar ten dezen einde moet men zeer <raave kurkhebben, en dezelve tegens de randen der fles wel doen fluiten efmet draS

waar over zy eenet dat inïen’dfeg van medlmbSe?S*

de Selpïïrp'^
deeg gebruikt van meel met aftrekzel van al?ë omde mfeden af te weeren. Men moeft flegts zeer dunne laagen legden en Schefden van tyd tot tyd op elkander mnrrnTJi-» ^ > en vericnei

len welke ’er door her
datzy droogaen om de barfren te vul-jen, welke er cloor het droogen inkoomen, en die lagen overdekken met een

nat ftuk parkement, ftyf om de fles gebonden. Men mo"t egS“verTO
dat men door alle deze middelen de uitwaafleraing geheel bektten ïiralTesSmen er by wint, is dat men dezelve vertraagt en de hoeveelheid vermindSt fntwee of drie jaaren zakt het vogt een of twee vingeren in de fleflen met welkehet beft p, likt, in anucre en deze zyn de nieefte, is de vermindering meer aan-merkelyk : zo dra ris men ziet , dat de fles niet wel geflooten is

, mm men L b-werkmg op nicinv beginnen; want fchoon zy alle met dezelfde zoS Sfl^o en en
et het Zelfde vogt gevuld zyn is de uit va.ilJêining niet even veel in'allcn • en de-

daar^zA^’c!- die monSnnr
omftandigheden, die men niet voorzien kani

van eenen •"‘raad hV ’Us
gebruik leert kennen

, by voorbeeld
, indien men zig

b uient, om de voorwerpen welke in den wyngeeft zyn , aan de
kurk
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kurkte hangen, dan pompt de draad allengskens het vogt, en doet hetzelve in de

kurk klimmen, dus vermindert het vry fchielyk, tot dat de oppervlakte ondec

den draad is; om dit ongemak voor te koomen, moet men zig van cenpaardehair,

in plaats van een draad, bedienen.
. , .

Volgens dczewyze van handelen, is men verpligt de neflen na eenige jaaren

weder aan te vullen, maar is het vogt maar een of twee vingeren gezakt, dan zyn

deonkoften van den wyngeeft gering; al waren ’er ook geeiie uitwaaflemingen

,

was men egter verpligt de flelTen te openen , in welke de wyngeefl: na eenigen tyd

geel en troebel word; deze verandering hangt gemeenlyk af van de natuur der voor-

werpen welken ’er in zyn, en meeft al van de flegte hoedanigheid van het vogt

met welk zy doordrongen zyn in voorige tyden. De dieren welke uit Amerika

gebragt, in tafia, die welke, zonder van zo verre te komen, in wyngeeft, die

wat geel is, overgezonden worden, geven welhaaft dezelve verw aan den wyn-

geeft, fchoon men hen verfcheiden maaien gewaflchen, en eenigen tyd in het

water heeft laaten liggen : men moet hen naar raaate van hunne vaftigheii

in het water laaten; want daar zyn ’er, die men bederven zonde, door hen

tot zekeren trap te verzagten. Wanneer het vogt, uit welk men hen haalt, eenen

kwaden reuk heeft, om dat deszelfs hoeveelheid re weinig is ,
en die van het vleefch

te groot, of om dat de dieren te nauw tegen elkander geüooten waren
;
_m dit ge-

val is nog meer noodig dezelve wel te waflchen ,
en dezelve in water , ja zelfs in

brandewyn te bewaren ,
eer men ze in wyngeeft werpt , en dan is men nog ver-

pligt denzelven te vernieuwen, of verfcheiden maaien over te haaien, mineer of

minder tuflehenruimtens van tyd, eer hy helder en doorzigtig blylt.

Wanneer men voorziet, dat men binnen kort zal verpligt zyn, om den wyngeeft

in eeiie fles te vernieuwen, is het genoeg dezelve met voorgemelde Iraeerzels te

fluiten; en verlieft men geeftagtige deden van het vogt, men word op verlcheide

WYzen fchadcloos gefteld, de toeftel is eenvonwdig, de ftoffen welke men ge-

bruikt, koften zeer weinig, en de flelfen zyn zo kofttoar niet, dan die welke

men zoude laaten maaken , om de vervlieglng te beletten.

De Hr. Du Hamel heeft cene zeer ligte wyze , om^
nieuwen zonder de fles om zo te fpreeken te openen ,

ten minften zonder er het

Ï3e deiïd^af te ne^ men legt eene metaalen plaat op de ppenmg der fles

fptPJs I en men dekt dezelve met loodwit in dikken olie der fchüders om-

Lnden , en mén overdekt aUes met eene blaas , welke men om de randen van da

fles vaftmaakt. De metaalen plaat is met twee kleine gaatjes doorboord, op wclk^

men tweTnvpk^^^^^ weinig kegelagtig zyn (5 B), vaftgefoudeml heeft, en

nL boven, en heeft maar drie of vier lynen middel-

lyns, men behoeft deze kleine opening maar met een“ f
men het vogt van defles wU veranderen, pm het uitgewaaffemde

JP
tevnften ,

0^^^^

men ze befde, op dat het vogt hgter ^ene of de andere van

konnen in komen, terwyl de liigt, door de midere uitgaat.

“^^ide konnea
wil daarom niet zeggen, dat men de uitwaafleming m het geheel zoude Konnea

beletten, ondertuflehen heeft hy my fleflen , op deze wyze ge(l00ten, ?etoor.d,

in vSke de wyngeeft niet van belang gezakt was in verfcheidenc aaren; dit middel

is zeer gemakkelyk wanneer men verpligt is dikwyls den wyngeeft te veranderen die

geel of bruin word; maar wanneer dit ongemak met racer te diigtCQ is, moet raea

niet nalaaten, de uitwaaffetn.n^ te beletmn.

UI. Deel. Bb
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Indien men de glazen fleffen floot met een ftopzel van dezelfde ftoffe t^n

de opening van dcfies en het ftopfel op de draaibank juift rond
IS het bekend , dat men de uitwaaflTeming van alle foortenvan vogten zelfs vTn*H”

*

ether (a) zoude konnen verhoeden. De onkoften aÜeen
^ ^ ^

gemakkelyk middel j maar ik ben van oordeel dat

IfvaSd^r “ d= p^wetaftS

ratmaakenderhe?kkevei?dW^oJm“er^^^

met wafcli tragtenm fluiten; ik heb het nooit kunnen doen, in '^kon”reesmeinve voegmg tuffchen het wafch en het glas , en ik zag denVngeeft ukwaaffemmDe vette oliën , die de bewerking van hetvuur niet ondergaan hébben konnen doorwyngeeft met ontbonden worden, en ook ligter zynde dan wyngeeft doenietzu7ver overgehaald is geJyk die wy gebruiken, en een derde water bevat Sven zvboven. Men weet datmen van deze eigenfehappen , als welke afhangS va^de foor-telyke zwaarten van verfcheiden vogten, de manier ontleend heeft or^ de S-aanfche wynen, en vooral die van fyrakufe te bewaaren di> nne ^ “

den worden, welker halfen vol van olie zyn De Hr R™ t fT"
ninglykeAkademieder Weetenfehappen zegt in eenïVerhandS’m^
in» in I,« openbaar voorias, dathyVnmJkcfyÏÏvSS^^^ 'T"fen , met verflapten wyngeeftgevuld en op de volgende wvze
geeft dreef eene laag nooten-?lie ter dilfte vin^
Het flopzel van de fles, was een kurk, die SerVft
droog was

, men had over deze kurk en om de ragden van dSl “ ^“1
pegooten, endezegeflolt zynde, was door een parkemet
lEAUMun is egter met van gedagten

, dat de olie de nitwaasfeSg'’^ bïe "nkan, hy gebruik dezelve flegls om de dampen tegen te houden, zfiSSeS 'mïcefmolten zwavel onmet. hv verzekpn_ dne nnripi- niir,
^u wngmen er üs-

gemaakt hebbiVde, vond hyo Vërroo?;^^^^^^^^

l,e Ht R™ is vL gevoeSr3ardr^r,eTir„
7^n ,

door den wyngeeft, gelylc men voorheen gedagt had ; hebbend» in II,zuipyp, obc op wyngeeft gegooten, zag hyna eenige ds^en 1 llfnVIpt!; rS
gieufö hghaanipjes, als fneeuwt'lokjes van gedaante en verw*^ zy vielen aüeno-skensnaar den grond, alwaar zyna eenige maanden een dikte van eenWIwe„
vé.f ™ “p ““«„.„rieS'rvt'oivë

= 1
-

” ^ ^ ^ maanden vCa'dwvnt eene laiio’van deze ohe van vyf of zes lm,en. De fcheikundige beweereu cKmat ontbonden konnen worden in wyngeeft, indicri zy de werL'4 iS vu"*
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niet ondervonden; miflchien had de wyngeeft, de olie, inde voorige proefnee-

mingen gebruikt, niet aangetaft, om dat dezelve zonder vuur bereid was.

De olie niet bekwaam zynde om de uitwaaflèming van den wyngeeft te beletten,

wanneer zy opdenzelvendryft, heeft de Hr. Reaumur. het middel gevonden , om
deze uitwaaflèming regen te houden, door dezelve door den wyngeeft zelfte bedek-

ken; ten dien einde giet men de olie in eene fles ter hoogte van een duim, men

vult dezelve met wyngeeft, die genoegzaam overgehaald is, om eene minder foor-

telyke zwaarte te hebben dan de olie, men fluit de fles, en men keert ze om,
dat is , men zet dezelve op haar dekzel, dat dus de grond van de fles word ( PA
F. fig. 3. A), De olie (P) valt door dit omkeercn naar beneden op het dekzc!

,

dat nu de grond der fles is, en dus ftaat de wyngeeft (C) boven de olie, en de

dampen worden in dezen ttand tegen gehouden even als of de fles hermetifch ge-

flooten was, want zy worden door den bodem der fles (^D) tegengehouden, al-

waar anderszins de opening moeft zyn, indien zy niet ten onderften boven ftond;

cn het vogt kan ook niet door de olie wegwaaflemen, want de Hr. Reaumur

vond dat ’er geene blykbaare vermindering was in verfcheiden fleflehen , in v/elke

hv den wyngeeft aldus tien of elf maanden gehouden had.

Om nu deze fleflèn te fluiten, moet men Itoffen vinden , die den wyngeeft tegen

houden, het is genoeg, dat men de olie belet door te dringen, en niets is gemak-

kelyker, een goed ftuk parkement, ’er ftyf omgewonden, is bekwaam om dezelve

tegen te’houden; en om het fterker en duurzamer te raaaken, kan men het van buiten

met eene laag loodwit, met lym gewreeveii,bedekken, en ’er een ofmeer lagen gom ver-

nis overleggeu,welke door de grovere oliën niet konnen ontbonden worden ; wanneer

de fleflèn zeer hoog zyn ,
was het te dugten

,
dat een enkel ftuk parkemept ,

niet fterk

genoeg zoude zyn om het gehede gewigt van het vogt te draagen , in dit geval moet

nien’ereen kurk byvoegen, en eer men ’er een parkement over dekt, legt men

over de kurk een deeg van eene voegzaarae ftoffe: hoe dikker de olie, hoe lig-

ter zy te houden is. De Hr. Reaumur geeft een middel aan de hand , om de ojie

te verdikken, door dezelve in looden bakjes in de lugt te zetten, men moet er

maar twee of drie lynen hoog ingieten, dan zal zy des zomers in twee of drie

maanden byna aUe haare vloeibaarheid verhezen; maar hoe vloeibaar de olie ook

zvn raag h^ft men niet te vreezen, dat zy door de kurk zal heen trekken, indien

men eene laag water tuflehen beiden legt, het geen zeer raogelyk is, om dat het

wat^r zwaarder is, dan de olie; indien men derhalven water in eene fles giet, en

daar" na olie, en eindelyk wyngeeft, die wel overgehaald is, deze drie vogten,

zullen zonder zin- te mengen op elkander blyven ftaan. De fles gellooten zynde moet

men in het omkeeren zorg draagen, dat de wyngeeft en het water elkander mee

ontmoeten, wyl zy zig ten eerllen mengen zouden; men moet dan in deze behan-

deling zorg draagen ,
dat de olie den geheelen oratrek van het vat raake, het zy,

dat zy zig uitfpreide of zig intrekke volgens de verfcheiden liggingen die de fl.s

aanneemt in het omkeeren; men kan met een weinig opmerkzaamheid en handig-

heid daar wel in flaagen , en al kwaamen ’er eenige deelcn van den wyngeeft on Jer

het water, zoude ’er weinig nadeel uit voortkomen , mits er zo veel met waren oui

het water ligter dan de olie te maaken , of dat zy door de kurk heen drongen
, ge-

lyk de wyngeeft. De Hr. Reaumur vergenoegt zig te zeggen, dat ’er mldde'.ja
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zyn om zuiverder water in de fles te brengen, maar hy haalt ’er geen aan, omdat
hy luet noodjg oordeelt er gebruik van te inaaken.

Door deze nieuwe behandeling zal de kurk maar alleen het water te houden hebben
en hetis veelgcmakkelyker het water tegen te houden, dan de olie: maar ffefteld
zynde, dat de olie vlak aan dekurk raake, beletdeHr. De Reaümqr dezelve uit te
loopen ,

door de fles omgekeerd in een kommetje te zetten , in het welke alleen waters
genoeg was, om de randen te bedekken

; zelf wanneer de kurk begint te rotten,
zal de olie met uitloopen, indien men zorg draagt, om dezelve diep genoeg in de
fles te duwen, dat er eene laag water tuflehen de kurk, en den grond van hetkom'
metje zy

, wanneer de fles omgekeerd is : men moet het water vernieuwen naar
maatehetuitwaaflêrati men zoude ook een vat konnen hebben, dat het water
aanvoerde, zonder dat men ’er aanraakte ; ieder kent die foort van glazen, die voor
inktpotten en vogelbakjes dienen.

De ondervinding van een jaar was niet genoegzaam, om den Hr. Reaumur te
doen gelooven, dat de olie veelejaaren den wyngeefl: moeft tegen houden, hy vreesde
datzy veranderen zou; en hy heeft inderdaad op haare oppervlakte onder den wyn-
geefl: vlokjes gezien gelyk die, welke uit de olie vallen, wanneer zy boven dryft
waar van ik reeds gemeld heb. Om alle zulke ongemakken voor te komen ge-
bruikt de Hr. Reaumur het kwikzilver in plaats van olie, men behoeft dan’ niet
te vreezen, dat de wyngeefl: eene zo dikke vloeillofkan doordringen: wat werking
kan het zuur van den wyngeefl op het kwikzilver hebben ? men zou waarlchvnelvK
epige eeuwen behoeven eer men deszelfs werking bemerken zoude; voor ’t ove-
xige is het niet noodzaakelyk dat de wyngeefl zo dikwyls overgehaald zv men kan
'er zo veel water byvoegen als men noodig oordeelt, om het vleefch dat men
daar ingeplaatfl heeft, voor verderf te bewaaren , en niets isgemakkelyker dan de
kwik in de fles te bewaaren, men weet, dat dezelve niet nat wordt, dus zal het
minfte dekzel genoegzaam zyn, alshetflegtshetgewigt dervogten, die in de fles
zyn, draagen kan.

Zk daar dan een zeker middel om de uitwaalTeming te beletten, maar dat
zeer koftbaar is, want hoe dun men de laag van kwikzilver ook maake, vooral in
fleflendie eene groote opening hebben, komt dezelve opeenen vry hoogen prys,
zo dat men zelfs meer winnen zoude, door alle jaaren wat wyngeefl te laaten ver-
vliegen, dan dezelve met zulke korten tegen te houden. De Hr. Reaumur
voorzag deze zwarigheid ook wel, en heeft dezelve voorgekoomen, door een
middel aan de hand tegeeven, om de kwik te Ipaaren; in plaats van de fles met
cene platte kurk te floppen , op welke eene laage kwikzilver liggen moefl dia
dezelve bedekte en met zynen omtrek de wanden van de fles raakt, legt hy op de
opening een dekzel van bolrond glas welks verheven deel in de fles kom^

, dan is

het genoeg, om den wyngeefl tegen te houden, dat ’er een rand van kwikzilver
ligge op de voeging van den rand van het glas met het dekzel, en de voegintr moet
naar buiten bedekt worden dooreen cement, dat de kwik regen houdt, en ooktef-
fens den wyngeefl moet tegen houden ; want indien men de fles fchuins houdt, dan zal
de kwik naar de eene zyde loopen, en de wyngeefl zal het cement aan de’ andere
zyde raaken, maar de fles blyft nooit lang in dien ftand, men zet dezelve wel dra
müaarenvoorigen; ondercufichen gebeurt het zelden , Ichoon in dien flanJ, dat
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de kwik waterpas ligt, het zy, dat het dekzel of de randen van de fles

even dik zyn, het zy dat de plank, waar op zy ftaan met waterpas ligt

j

gebrek van waterpas doet geen kwade uitwerking ,
wamieer de rand van kwiK

ver dik genoeg is, om niet door die kleine fchuinte gebrooken te worc^n.
_

De Hr. Le Cat , Heelmeeller te Rouen en Correlpondent van de K.onmg|yi«

Akademic der Weetenfchappen , de Verhandeling van denHr. de Rbaxjmur heb-

bende hooren leezen, zeide, dathy eenige jaaren geleeden een middel bedagt haa,

om de uitwaaflèming der geeftige vogten te beletten. Hy zond van Rouen aan den

Hr. Morand een fles, om aan de Akademiete worden aangeboden, en fcnteet

te gelyk aan denzelven om hem van het gebruik, waar toe hy dezelve gefchikt

had ,
bcrigt te doen j de randen van de fles j

waaren als eene goot uirgehold ,
(PI-

V. iu deze goot floot de rand van het dekzel (5), in deze goot^ moeit men

olie of kwik gieten, zo dat de fles geflooten zynde, de ruimtens, die ’er tuphen

den rand van het dekzel, en den grond van de goot mogten zyn, nauwkeurig

door de olie of de kwik gevuld werden. , i

Glauber bediende zigvan het zelfde middel, om de uitwaafTeming der vlugge

ceeften te beletten , men vindt in zyn boek over de nieuwe Philofophilche oven^,

fa') de belchryving en gedaante der vaaten, die hy ten dezen einde gebruikte. In-

diM ZY al van die van den Hr.LE Cat verfchillen, is het alleen, dat de gwt naar

d?n binnen kant der flefle gemaakt is, om dat Glauber eeniglyk bedelde

goede fleflen te hebben, om vogten te bewaaren; dus vvas het hem onyerfchiUig

of hunne opening zo groot was, alsdievaneen glas; maar het is dikwyls met noodig

dat de fleflen derVerzamelingen van de Namurlyke Hiftone, eene openingliebben, dw

iuift zo groot is als de fles zelve; hoe kleiner de opemng is, hoe minder kwikm^
noodig heeft ,

dus zyn de fleflen van Glauber zeer bekwaam tot dit •>
waarom

ik de fimur ,
welke hy ons nsgelaaten heeft , heb laaten navolgen {Pi. P . pg. 5

;

men ziet in de opening der fles de goot {B') welke de kwik bevat , en waarin de

rand (C) van het dekzel fluit, daar ontbreekt flegts een ring, welke men zou

konnen laaten maaken in het dekzel (A), om’er de voorwan
Ske men in wyngeeft bewaaren wil, gelyk de Hr. Le Cat

het dekzel (C) heeft laaten maaken in de fles, welke hy aan de Komnglyke Aka-

Welker hals als een tregter \s {PLKfig. 6.^
en de flop (B) fluit in het beneeden deel van den tregter, en na dat men er deftop

OP gedaan heeft, giet men ’erkwik rondom ,
men heeft weinig noodig, om er

van rondom ta ftop te leggen , en dit weinige is genoeg f
' ming te beletten; en men zoude dezelve m de Kabinetten der ®

konnen te pas brengen; alles eindelek komt op de wyze van Glauber uu. Ao

dra men zag, dat de kwik de uitwaaCTeraingen van geeftagtige vogten konde belet-

ten, was het ligtelyk, om de gedaante en plaatfing der vaaten te veranderen, om

dezelve naar de verWiden gebruiken, tot welke men hen fchikte,te voegen.

Onder alle de flelTen, van welken ikgefprookenhebbe, zyn diedegemakkelykfle,

welke men in een ogenblik zonder veel roedel kan fluiten en openen ,
{PI. Pé

fig,

5 )• men kan naar believen deftukken, welke ’er in beflooten zyn, bloot zien; het is

ook zo raoeijelyk niet, om dezelve in den voordeeligften ftand op te hangen, en het

(») Fmêcum Plnlofopbicirum fars ^inta. pag. 13* pM- Amftclodaroi i 6öi.

Bb 3
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gemakkelykft, om de deelen, die het meert aanmerking verdienen, ten toon te

f
alIcs ecn geheel temaaken , datmeer metde natuurovereenkomt,

of aangenamer is voor het gezigt: het is veel bezvvaarlyker om zig in deze opzig-
ten te voldoen, wanneer men verpligtis, de ftukken op eene foort van fteliing te
plaatfen die men ten onderften boven in de fles zet, wanneer dezelve met vofft ire-
vuldis, .of de ftnkken aan eenen rmg te hangen, dieopden grond van eene ledige
fles is; ik heb dikwerf ondervonden, dat het zeer raoeijelyk is, hier wel in te
flaagen, zelf in het eerfte geval, vooral wanneer men dieren wil plaatfen, die ee-

?rvee”by dkS ““
Men ziet uit al het bovengemelde, dat, welke eene zorg men ook draasre omde dingen, welke men in wyngeeft bewaaren wil, in goeden ftaatte houden, de ge-

daante der fleflèn gemeenlyk belet, dat men de raeefte dieren, in de befte pl^t-
üng en de bekwaamde houding, niet zetten kan ; men is verpligt viervoetige dieren
cn vogelen by den kop op te hangen , in plaats, dat de viflchen horizontaal zouden lig-
gen, hebben zy het hoofd, of den ftaart naar boven; de flangen, die uitgefpreid
moeten zyn , zyn in verfcheiden bogten gevouwen en aan een draad vaftgeraaakt.
Alle die gedwongen plaatfingen en onnatuurlyke houdingen beletten, dat men in
den eeirten opflag niet over de waare gedaante van het dier kan oordeelen , en liet
ten eerltcn kennen en onderfcheiden- Gedroogde dieren , en zelf enkel opgevulde
vellen , vertoonen zig voordeeliger

, dan die zo beflooten zyn , en in fleflèn gedwon-
gen mgekromcl. Maar dewyl alles, wat men in vogt kan bewaaren, zig beteren
laiigduunger houdt, dan in de open lugt, moet men dezelve dan op deze wyze
zoeken goed te houden, en hun voegzaarac houdingen trachten te eeeven; hiertoe
behoeft men flegts de gedaante der fles te veranderen, en dezelve te evenredüren
raar de gedaante der dieren, welke fer in moeten beflooten worden : waarom mwktmen gcene fleflen , die langer zyn, dan breed en boog, om de kleine viervoetif^e

die byna rolrond zyn
,
gelyk ook voor de haagdilfchen en flangen? en flelTen van al-

lerlei gedaante volgens hetgeen men’er in flellen wil? Daar kan hier tegen fle<ns
een hinderpaal zyn, die miflchien belet, dat men dit ontwerp niet uitgevoérd
heeft, en deze is, dat men met alle bekende middelen zeer dikwyls verlegen zou-
de zyn om fleflèn van eene onregelmatige gedaante te fluiten

, vooral die welker
Tanden cn ^den gedraaid zyn, het zy dat men oüe of kwik moefl tegen houden,M dat cie fles onigekeera is, het zy met een gootje om den rand te maakeii, waar
in het dekzel fluit; verder zoude het onmogelyk zyn, oni op tweederlei wvzen ee*
re pyp te fluiten, die horizontaal moert liggen, gèlyk in vericheiden gevallen -re-

tfiurt.
“

Alle deze zwarigheden , welke ik maar al te veel ondervonden heb , en die ik in
het vcn’olg altoos zou ondervonden hebben , hebben my van alle die middelen doen
ifzien als veel te moei.jelyk in de uitvoering, want men kan geen fles 'reb'ink'^n

,

die niet in ftaat is, om, fchoon omgekeerd, te blyven ftaan, of men mo^et dezelve
een voetfteun maaken; ook moet de fles een ring om den rand hebben, om het
touw van het parkementaan vaft te maaken ; r.lle de fleflèn , welker rand niet gems-

gemaal'tis, zyn volkomen onnut; dezezynegterhetbeftekoop,enme2'l:
..rygeu, Al dit onderzoek is de moeite niet waardig, noch dea tyd, vooral v.’an-
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«eer men in een Kabinet werkt, dat wel voorzien is : hier moet men kunnen ge-

bruik maaken van alledefleffen, die men daar vindt, welke eene gedaante zy ook

hebben mogen , want ’er zyn zaaken van allerlei gedaante , om dezelve mede te

Vullen, en om het gemak volkomen te maaken, moet men boven dien dezelve

regt, ten onderden boven, op zyde en fchuinfch konnen houden.

Hier toe heeft men een cement noodig , datvaft genoeg aan de fles kan kleeven

om in alle rigtingen vaft te blyven, en zelfgeheel of ten deele het gewigt van het

vogt te konnen draagen ; ook moet het vlak op het glas konnen gevoegd worden ,

niettegenftaande de vogtigheid welke de vlugge geelten veroorzaaken
, en het moet

derzelver werking wederftaan, en dit cement is zeer gemakkelyk te maaken ,
het is

niet dan een mengzel van kvviltzilver met tin en lood, dat ik gemaakt en op de vol-

gende wyze gebruikt heb. I

Ik heb in een yzeren of marmeren mortier poeder van lood of tin ,
met kwikzil-

ver in eene genoegzaam groote hoeveelheid ftamengewreeven , om een zagt deeg

te maaken : dit deeg heb ik over de kurken ftopzels ,
met welke de fleflen geflooten

waren , gelegd , ik heb dezelve uitgelpreid , zo dat de laag maar eene lyn dik was ,

en in alle de punten van haaren omtrek, de zyden van de fles raakten, wanneer

de kurk een weinig onder de randen van de fles neder gedrukt was; terwyl ik dit

amalgama daar op fineerde, zag ik den damp van den wyngeeft door de kurk heen

dringen, en zelfs als ik het vat op zyde hield, droop het vogt naar buiten, mpr

dit bereidzel hegtte zig wel haalt aan de randen van de fles, zo dat men eemge

minuten naderhand de fles kon omkeeren, en dezelve zo lang men wilde, in deze

ftelling laaten zonder dat ’er iets uitliep.
^ .ti j t.

Men ziet ligtelyk waarom dat mengzel het vogt in het eerite ogenblik ,
dat het

op de kurkgelegd is, niet tegen houdt, want het over de kurk uitflrykende drukt men

aan de eenezyde meer dan aan de andere, en het aan deneenen kant trekkende, wykt

het naar den anderen , om dat de vogtigheid der uitwaaflèmingen , of het vogt zelve

,

dat de randen van de fles nat maakt, net niet ten eerflen toelaat te hegten, maar

welhaall door zyn eigen zwaarte vallende, doet het dat vogt wyken, dat de wan-

den van het glas nat maakt, en raakt tegen dezelve van alle kanten, en krygt ook

cenen zekeren trap van vaftheid, die flerk genoeg is, om naderhand de drukking

van het vogt tegen te ftaan, ten ware deszelfs hoeveelheid het gewigt te veel

vermeerderde, gelyk ik ondervonden heb; want op yderfles een plat glas gelegd

hebbende, dat een iyn onder den rand der opening kwam, en een rand van dat

mengzel op de faamenvoeging van het dekglas en de fles gelegd hebbende, heb

ikdeflefien omgekeerd, en dezelve dus verfcheiden dagen gelaaten, Z'^nder dut

het gewigt van het vogt het zelve naar buiten drong, of het glas uit zyne pLats

deed WA’ken.

Door middel van deze platte glaazen, fpaart men dit amalgama, meii kan uf

zitr dus aan fleiren, welke eene groote opening hebben, van bedienen, en men kan et

een kurken flop onderleggen om te beletten, dat het gewigt van het vogt den te-

genftaiid der amalgama niet overwinne , wanneer men de fles geheel wil omkee-

ren, maar indien men dezelve maarfchuinfeh houdt, is er gene zwarigheid: voos

kleine flesjes is het onnoodtg deze voorzorg te neemen, die koflbaarder zonde zyn,

dan het amalgama zelf, want de hoeveelheid, die men noodig heeft om een fles

van twee duimen opening te fluiten, Icofl: niet meer dan een of twee Huivers
, en

men doet altoos voerdeel door de kwik te vermeerderen met byvoeging van luod
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of tin , cn de vloeibaarheid van de kwik baart dikwyls ecne wezendlyke Ichaade}
want indien zy valt, is het onraogelyk dezelve weder te vinden; het amalgama in-

tegendeel vindt men altoos geheel, en men vryft het Qegts een oogcnblik tuiïfchen

de vingeren, en door deze foort van kneding, maakt men lietzagt genoeg om op
nieuw op eene kurk te konnen gelegd worden.

No. CCCXLII. Eme vrugt van zes lynen lengte.

Deze vrugt is mismaakt, men onderkent geene deelen van het menlchelyk lig-

haam, daar zyn flegts twee zwarte puntjes, welke de plaats der oogen aanduiden,
en knobbeltjes, welke men kan aanmerken , als de eerfte beginzelen van armen en
beenen, deze vrugt is langwerpig, en op eenige plaatfen geicheurd; hetgeen be-
let, dat men alle de deelen zien kan , die geraeenlyk in eene vrugt van Ueie groot-
te zigtbaar zyn.

No. CCCXLIII. Eene vrugt van twee en een haken duim lengte.

Het hoofd van deze vrugt, isgelyk in alle andere veel grooter in evenredigheid

van het overige van het lighaam : men onderkent ’er duidelyk de ooren en alle de
deelen van het aangezigt, de oogleden zyn aan elkander gevoegd; de openingen
der neusgaten konnen alleen door twee kleine indrukkingen onderkend worden;
de mond is zeer groot, en de lippen van elkander fcheidende, ziet men de tong;
de nagels der handen en voeten zyn duidelyk gevormd.

}n den eerden opflag, zoude men zeggen dat het een jongetje was, want op
de fchaamte z'ende, ziet men den ichyn van eenelchaft, die meer,dan eene lyn lang
is, en in een hootdje eindigt, dat geen voorhuid heeft, (_Pl.FI. fig. i.); maar
deze foort van fcliafc is van onder, alwaar de pisleider zoude moeten zyn, goots-
gewyze gegroefd, het eene eind van deze goot eindigt aan den rand van het hoofd-
je, en het andere eindigt aan eene ibort van rand, die ’er rondom gaat en naar
jietfdiaambcen toe verdwynt(/g. s.): uit deze tekenen kan men ligtelyk befpeuren,
dat het vooruitkomende deel, darmen voor eene fchaft zoude aanzien, een kittelaar

is, en dat deszelfs goot, door de nymfen, welke dezelve vergezellen, gemaakt
word, en dat de rand welke 'er om ligt, de groote lippen der fchamelheid aan-

duiden , die geheel door den kittelaar bezet is.

Ik dagt in het eerfte , dat deze vrugt op eene byzondere vvyze gefteld was om-
trent de teeldeelen, oni dat de kittelaar zo groot, en milTchien grooter dan in eene
raannelyke vrugt van den zeiven ouderdom is, enwyl de nymfen zo groot zyn, dat

zy uit de vrouwelykheid hangen, welker lippen daar door vry ver van elkander

verwyderd zyn. Maar byna het zelve waarneemende in vrugten van welke ik No.
CCCXLVI. cn No. CCCXLVII. (zie fig. 3. van PI. Fl. en PI. FIL') fpreeken zal ,

kreeg ik vermoeden , dat de teeldeelen zo twyffdagtig zouden konnen zyn

,

in alle de vrouwelyke vrugtjes, als in die; eneenigen tyd daar na werd ik in dit

gevoelen beveiligd door de aanmerkingen welke de Hr. Ruisen hier omtrent gc-

piaakt heeft; (a) hy zegt duidelyk in dc befchryving van zjn Kabinet,, op het

ar*

(a) Foetus humanus di/sitl maximl ms_srmtudint membranS amni» tanquam lintee ttnuljfmo »»'

sioftitus
, fiquioris ejje Jexus nemo factie coticederet, niji injequenses foetus, paulo majores, injpe-

tijjn, iuque propter ditoridis propendentiam
,
quae in ea aetate conjidetabilit tjl

Pbtala.ut antecedens, in liquore eontinens foetum fequioris fexus trium circiser menfum cwndi-
tnidio,membrana amnio inelu/um, in qua odsrvandum elitaridem tantae ejfe magnitudinis.ut penent

emlem inser $sAn repnefantts
Fee
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trtikelvan verfcheiden vroiiwelykevrugtjes, onder de zes maanden, dat de kitte-

laar zo groot was, dat men zoude gedagt hebben, dat het jongetjes waren, indien

men geene ander vrouwdyke vrugtjes gezien had, welker kunne men gemakkelyk

kennoi konde; en hy voegt ’et by, dat hy 'er nooit onder de zes maanden gezien

had, die anders gefteld waaren.

Deze aanmerkingen hebben my opgeleid tot belpiegelingen, over de wyze op

welke de teeldeelen van de eene en andere kunne zig ontzwagtelen, en in de vrugt

naiigroeiien en over het wezendlyk verfchil dat 'cr in die deelen is, en over de

eelvkheid welke zy in de eerfte kindsheid met elkander hebben, en die naderhand

^rdwyni: maar eer men de reden van deze verandering zoekt, moet men deman-

nelyke deelen vergelyken met de vrouwelyke zo als zy zig in eenen volwaflên ou-

derdom vertoonen.

De Natuur heeft voor de affcheiding van het zaad gezorgd, door aan de bal-

len eene genoegzaame hoeveelheid bloeds re geeven ,
door middel van twee flagaders

,

welke g(mieenlvk uit den ftam der groote flagader voortkomen , onder de uitmelkende

(emulgetues^ Deze worden de zaad Harders genoemd r om

de ballen eindigen, alwaar het zaad bereid word; de aders welke het

Woed uit dezekleinzing
voortkomende, ontvangen, maakeninmondingenenfèamen-

weefzden, welke den loop van het bloed fchynen te vertraagen, om de affchei-

S van het zaad te bevorderen; deze aders loopen gemeenlyk m haare opklira-

minff den zelfden weg, als de llagaders in haare nederdaaling, de regter ader eiii-

omtrem op dezelfde hoogte.

alwaar de zaad flagaders uit de groote flagader komen.

Deze toeftel van vaaten is dezelfde in den man als in de vrouw, zo dat men de-

zelve in de vrouw zo wel als in den man zaadvaten noemt; en de lighaamen in

welke zv uidoopenin beide sexen noemt men ballen; deze overeenkomlt Ichynt

aan te duiden clat 'er een affcheiding van zaad is, die zo overvloedig is in de ballen

van de vrouw, als in die van den man; en inderdaad men heeft in het tweede deel

gelyk aan dat der hetzelfde

zyTde e^fn ^
^werkt,

^oofdezelfde middelen ,
en dezelfde wegen , komt het zelve ter vor-

«Sn^dPr vriio-tgefc^ welke gefchiedt doorvermcnging van beiderlei zaad. De

van het zaad word voorgegaan, door de fpaiining; de deelen, die tot

SSnS die deelen die dit ondervinden, zyn volkomen de-

zelfd^ in beide Sexen; men weet dat de mannelyke roede en de kittelaar volko-

meSfLlvk zvn ^
en dat het hoofd van de eene en andere van de-

?e deelen vatbaar is voor aanprikkeling en zelfs voor een fterke fpanmng . de fpie-

FoctuT humanus fcx circitsr fMnfium, in iuo clitoridis prminentia ita ejl immimta, ut fexus

menftum faminini fixus,

im-iafuerit fó* bec in ea aetate nunquam ahttr vidu Ihej.fin. pa^. 3S.

(a) Zie het ’zeSe en volgende HoofdflvWtvn van het tweede deel van djt Werk.

UI. Ded. ^ ^
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ren welke dezelve in dezen ftaat houden, en daarom oprigtende Ipieren (eredlo*

res) genoemd worden, vindt men in beide Sexen, en verfchillen nergens in van
elkander; dus gefchiedt de oprigiing in de vrouwen even als in de mannen , door

dezelfde midJelpn on uJorktn^gcn. Laaten wynu eens zien, welke eene verande-

ring ’er in den man voorvallen zoude, ondertteliende, dat hy eene lyfmoeder had;

en die in de vrouw zoude voorvallen
, indien zy van dat ingewand beroofd was.

De trompetten van falloppi ontvangen het zaadvogt, welk uit de ballen van
de vrouw vloeit om hetzelve in de lyfmoeder te brengen, gelyk de afvoerende vaa-

ten (canales deferentei) het zelve in de ballen van den man brengen, om het na-
derhand in de zaadblaasjes te doen overgaan ook zien wy in de wyfjes van ver-

fcheide dieren , dat de trompetten der lyfmoeder aan de ballen vaft zyn. De zaad*

blaasjes beflaan in den man dezelfde plaats, alwaar de lyfmoeder zoude moeten lig-

gen, indien hy ’er eene had; in dit geval zoude zy de buis van den pisleider on-

derfcheppen, en dan zoude het raannelyk lid maar een kittelaar zyn, de ballen

zouden in den buik blyven liggen ter zyde van de lyfmoeder : integendeel indien

de vrouw geenlyfmoeder had, zouden haare ballen door dat ingewand niet meer op-

gehouden worden ,
maar lager zakken, en naar buiten konnen uit hangen, gelyk in

den man: deze plaatfing zoude, ook gelyk in den man , afvoerende vaaten onderilel-

len, en zaadblaasjes in plaats van eene lyfmoeder, agter de blaas; en de fcheede,

die flegts een byhangzel derzelvc is, ook weggenooraen zynde, zoude de pisloop

een weg in den kittelaar konnen maaken, die daar door eene mannelyke roede wor-

den zoude.

Het onderlcheid der kunne, is dus alleen in de lyfmoeder geleegen; dit werk-

tuig heeft de vrouw, die volgens den wil van den Schepper de eenige bewaarplaats

van de vnigt zyn moet, en die otn dezelve te bewaaren een ingewand meer heeft

dan de man; maar dit ingewand, de buis van den pisweg onderjlcheppende,

ichynt den aangroei van die deelen, die meer naar buiten zyn, te beletten; want de
kittelaar, die ten minften zo groot fchyntals het manneiyk teellid , in de eerde maan-

den der vrugt, groeit niet meer aan in dezelve evenredigheid; de takken worden

alleen langer naar evenredigheid van den ftara, dan deholagdgelighaamen van het

manneiyk lid ten opzigte van de lengte hunner hoofden ; en inderdaad de takken’

van den kittelaar zyn tvveemaalen zo lang dan de ftara , en integendeel is het man-

nelyk teellid byna viermalen langer, dan de wortels van de holagtige lighaaracn ; en

verdorde aanftuwende fpieren verlengen zig zeer om de buis van de lyfmoeder te om*

vatten, langs welke zy zig uitftrekken, zig tot aan de fluitipier van den aars uit-

breidende, gelyk de aanftuwende ipieren in den man. De grootheid van deze fpie»

ren, doet denken, dat haare uitweddng dezelfde kan zyn in de eene en in de an-

dere Sexe.

Deze aanmerkingen coonen , dat ’er eene groote overeenkomft is ,. tuflehen de

twee kunnen, ten opzigte van de affeheiding en uicfchieting van het zaad, en dat

het geheele yerichil, welk men in de grootte en ligging van zoramige deelen be-

vindt, van de lyfmoeder afhangt , welke de vrouwen boven de mannen hebben ;

cn dat dit ingewand de werktuigen der voortteeling in de mannen volkomen gelyk

«oude maaken aan die der vrouwen, indien. het een gedeelte derzelver uitmaakte--
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No CCCXLIV. Manmhke vrugt van drie en eenhalve duimen hoogte ,

die in de lyfmotder fchynt verdroogd te zyn geivcefi.

Deze vrugt is zwart , het vel en vleefch zyn zo verdroogd, dat men de beenderen

,

welke ZY bedekken, ’er doorheen kan zien. , , ,

Men heeft verfcheiden voorbeelden van kmderen, die nog na den ty »

natuur beoaald, in moeders lighaam gebleeven zyn; het laatfte

dê?enSe heeft, word dS)r den Idr. Mouand in de Koninglyke Akadenue der

Weetenfehappen verhaald. Eene vrouw op haar een-en-zeftigde jaar te Jo g y g

ftorven, derüg jaaren na eene zwangerheid, die van pne baanng gevolgd was

,

werdt geopend ,
en men vond in den onderbuik een klomp van eene eyronde ge-

daante zo groot als een mans hoofd: deze klomp weegde agt, ponden en beva te

een welgefchapeii mannelyke vrugt, wiens vel zeer dik wf aan yde^

kaakbeen twee v'e"rUd hfbbende heeft In

der eenig vogt. Ue Hr. ivioran
hier op betrekking heb-

een algemeen en oogpunt alle

beft verhaalde ten dezen opzigte

bende, laamengenomen in Swaben voorgeval-

is in 1583 te jLen in moeders lighaam, te Tou-

iSzes^n-twintigjaar, en te Leinzell zes-en-veertig jaaren ,
de moeder van dit

laatfte is zes-en-negentig jaar oud geworden.
, , , , . ,

Tvi PPPYT V Mannelyke vrti^t van vyf en een half duim lengte,

nJoK dikte heeft, maat dat de roede enkel een lyn lang IS.

TiJn rrrxi VI Frouwehke vrugt van zeven duimen lengte.

rte kiJdaar mak?b0~ knoWltje, welks omtiek van alle zyte

»?fvn
^ ïodat men in den eerften opOag deze vrugt eer voor maimelyk dan

Sr «oiweiyke honden zoude, (zie «. 3. » M noo, nor .)

'

TVIra rrrXLVlI Vrouwelyke vrugt van byna tien dinmen lengte.

D/ 1/1

1

en t>a7. aoo, aoi.)

^ ‘

rrcXLVIlI. Fromvelykevrugt van drie maanden, van een onge-

^ fchikte gedaante en zonder hoofd.
_

Men ziet door her velheen..P^6™^^^^^
het fchouderbeen aanduidt, d

[jnkerarm is ter helfte van deszelfs lengte,

van vinger is, die drie led^Jeeft
, f Hr. Vacher, Corres-

door het vel van het lighaam bede.tt. (Z
zond in het jaar 174^

pondent van KomngW^
H^MoltiND^, die het aan de Akademie

noemt dezelve om deze reden acephalt.

(«) Zie Minuites it VAcaÜmie royale des Sciences, année 1748.

Cc a
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No. CCCXLIX. Een monfireus eerflgebooren kind zonder onderjle lede*

maaten^gelykendenaar eenboorftheeldop zynvoet. (a)
Eene vrouw van twee-en-twintig jaaren bragt dit kind rer waereld den ao ófto-

bcr 1744, het ftierf zes uuren nazyne geboorte. De Hr. Sue, van welken ik reed*
hier vooren gefpruükciineb, opende het zelve, maar van te vooren onderzogt hv
al hetgeen het byzonders van buiten had. Hy heeft zyneWaarneemingen, ten dezej
opzigte gedaan, aan de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen medegedeeld;

vmgerbreed grooter,dan de eeïftgebooren kinde-
daar is een klein knobbeltje boven en een weinig

,
duim van de hand van dezelfde zyde is dubbel," dit kind

bad geene onderfte ledemaaten , geen teeldeelen, zelfs geen uitgang voor de pis o£
aigang, maar llegts eene verlenging van het vel als een byhangzelf het bekken be-
Itaat uit twee kleine fchaarabeenderen , en een beenagtig deel

, dat de plaats beflaat van
het heiligbeen; aan het agterfte en onderfte gedeelte van dit beenagtig gedeelte, is
ccnc holligheid 5 die eene ibort Vtin dije bevat 9 dio van vooren uaar ageer gebootjGii
is : men vindtonder deze dije tweekniefchyQes, enhetftaartbeen ;de fpierendie oin
deze dije liggen, zyn niet in haare gewoone plaats, en de meefte eindigen aan
liet ftaartbcen* XloMr* Sue dÊnondcrbuik gcopcndhcbbsndozagdat dc blinde darni
grooter was en hooger lag dan gewoonlyk ; daar waren ook ongeregeldheden in da
ligging van den kronkeldarm, welke zeer breed was aan zyn begin, en naar den regr
ten darm npwer wierd ; deze had geen grooter middellyn, dan eene pennelchaft,.
en hep^uitin eene fcheede, die twee lyfnioeders had, welke byna in elkander lie-
pen, daar was gemecnlchap tiiflchfn deze twee lyfmoeders, en eene kleine blaas
welke agter het byhangzel van het vel geplaacft was; daar waren geene nieren of
uitmelkende vaaten, maar flegts Ó& (^capfula atrabiliaria') of nierdekzelen ’dar
van de regterzyde is zeer groot. Dit monfter is bewaard in den (laat waarhi’hJ
ïia^de ontleeding, welke ik verhaald heb, gelaaten is.

’ ^ »

De borft en buik van dit kind zyn geopend, de ingewanden in dezelve befloo-
ten, dus bloot liggende, ziet men hunne verplaatfing duidelyk; zie hier boe zv
liggen. De punt van het hart (P/. FIIL is naar de regterzyde gekeerd enS
grondfteun (B) naar de linkerzyde; de agterfte kamer (C}zig in de plaats der voor-
Ite bevindende, zyn ook deftammen der groote vaaten van de eene. naar de ande-
re zyde geplaatft ; dus loopt dé kromte van de groote Oagader (D) naar de regter-
zyde, en de eerlfe tak, die daar uitkomc, is de linker fleutelsbeens llagader CE)’
de flokdarm ligt aan de regterzyde; de fplyting van de longepyp is aan de linker-
zyde der groote Oagader, en de long heeft ter dier plaatfe tirie kwabben; de léver

p) is ter plaatfe van de müt(G), die ter regterzyde ligt; debovenfte maagopening
is aan de regterzyde, en dé portier aan de linker, de loop der ingewanden is tegen-
flrydig met den natiiurlyken ftaat. Zo dat het byhangzel van den blinden darm
(//) ter linkerzyde ligt,, en alle de draaijen, die aan de linkerzyde moeften wezen,

.

zyn aan de regterzyde ; de meeft' zigtbaare z.yndie van den kolon (/E)

:

voor dezen

n'’
«'fntlyk eene myl-paal betccicent;. zynde een hoe-

Idvit Tom IxT tï
^ IJiiltep.Zie de afbeelding van dicrgclyk kind. diü

1
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darm ziet men de blaas en een gedeelte van den navel (Z), die in de on^leeding

ren omgeflagen zyn ;
het alvleefch {pancreas) ligt ter regterzyde onder de milt ,

en des

zelfs buis ligt naardelinkerzyde,ominden

galbuis ,
{duBut cboledochm)\ daar is niet dan delmket me »( ) vaifde reirterzvde

z>' zyn tnoeft, de twee nierkapjes zyn op hunne plaats ,
maar

wel
alwaar (reen niet is , is veel grooter dan het andere ; de vaaien zyn ook verpiaat

als de mgewanden, en de borllbuis opent zig in ^egtcr onderfleute beei^^^

De opcnhig van dit monftcr werd in 174a door den Hr. Sue, welke wy reoas

in voorig artikel hebben aangehaald, verrigt, die in 1744. aan de Komnglyke Aca-

demie der Weetenfchappen gemeldde aanmerkmgen mededeelde ; hy had opge-

ïnerkt dat de navel ader naar de linkerzyde lagom naarde^leet f
"

d.t ha boikvlies ,
meer marde renet *nnaardehnkeKyd^gi_^d^^^^^

pfteldwarenryheeftemv^W^^^^^
fchoon hy eene

en verminkte foldaaten : wylen de Hr.
ftierf in

van monfteragtigheid by hetopenen vanhet lighaam. («)
MorAND ontdekte dit ^v^

op^efpuit hoofdvan een kind van twee of drie jaaren.^

De opl^uitinris hl dit ftuk zo wel uitgevaren, dat het aangezigt byna zo fraai

is , als
^Een^edeelte van het zagte herjfenvlies opgefpuit.

Door deze infpuiting ziet men de fynheid en menigte van vaaten m dit vlies-.

No. CCCLIII. Het linker oor opgefpuit.

Dit oor is van een jong menfch, met het zelve heeft men een gedeelte van het

vel van het hoofd afgenooraen.

No. CCCLTV. Een opgefpuitte neus.

Dit ftuk is van een jong menfch , na de infpuiting heeft men hetzelve laaten *00-

gen eer het in vogt gezet is;
.

No. CCCLV. Een andere opgefpuitte neas.

Deze is, zodra hy opgefpuit was, m vogt

der de bekleedzelen gelaaten , hy is van een jong menfch.

No CCCLVI. Het onder kaakbeen van een kind, met de tong denjhk^

darm en het firottenhoofd. _
Alle deze verfcheiden deelen zyn aan elkander vaft gelaaten, en het kaakbeen

heeft
j)g itigeivanden van de borfi_ van een kind van zeven

ofagt maanden i opgefpuit.

Men ziet in dit ftuk het hart, de ftammen van de groote vaaten, de longen,

maag r«M * inge^anie. va. «-

fte vrugt , Opgefpuit. .

De ingewanden zyn op zommige plaatfen geopend", om de uitwerking def op*

Ipuiting op de binnenfte wanden te zien.

(a) Zie l'Jiiftoirt del'Académie ReiaU des Sciences, depuis 161(5. jttfiu'afonrenimellemenr en

1669. Tom. II. pag- 44' -
v^c 3
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No. CCCLIX. De nieren van eene vrugt.

Men heeft deze deden bewaard, om tetooneu, hoe veel hunne buitenftege*

daante verfchilt, van die der volwaflènen , want in vrugten en kinderen hebben de
nieren veele bulten of kwabben op hunne oppervlakten.

No. CCCLX. Een mannetyk lid^ dai zeer groot is, opgefpuit.

Dit is afgefneeden aan de van een wyking van de holagtige hghaamen (corpora

eavertwfd) de wortel van dat ter linkerzyde is nog voor een gedeelte overgdaaten.
Dit lid is agt duimen, negen lynen lang van de fcheiding der holagiige lighaamen^
tot aan het hoofd, en de omtrek, in het midden genoomen, is byna vyf duimen
en drie lynen.

No. CCCLXI. Een der hallen met zyn opperbal.

Men heeft de rokken van dezen bal geopend , ora de vlegtingen van de zaadva»
ten te toouen.

No. CCCLXII. Een vleefcbagtig uitwas, dat aan de fchaamdeelen
van een pasgehooren meisje vaji was.

Eene vrouw te,’Arras beviel in 1745 van een meisje dat ter plaatfe der fchaamte
een vleefcbagtig uitwas hadt, men meende dat dit uitwas in het klein zweemde
naar een Ipeenvarken, dat by de voorpooten opgehangen was ; intulTchen onderkende
men ,

dat deze vaftraaaking aan de voorpooten alleen beftond uit een been
, dat zig

binnen het uitw’as uidlrekte; het vel, dat het zelve bedekte, was, gelyk men
zeide , wit ,

even als dat van een fpeenvarken , men zag ’er het hoofd, den fnuit en de
ooren van; het is waar, dat het bovenfte deel van dit uitwas eindigde in twee
verlengingen , en deze verlengingen hieldt men voor ooren. (zie fig. a. van PI. ^.)

Het meisje Icheen niet gezond, men bragt haar teRyflel, alwaar men dit uit-

was affiieed, wanneer zy eene maand oud was, de wond floot zig welhaaft, en
het kind was welvaarende. De Hr. Geoffroy, Heelnieefter te Ryllei, zond dit uit-

was aan de Akadeinie der Weetenfchappen. De Hr, Morand, die geheld wierd,
om hetzelve te onderzoeken, zeide, dat hetzelve vier duimen lang was, en ander-

half duim omtreks had, dat het uit een zeer hard vet beftond zonder eenigvleefcl^

en met vel omkleed was; het zelve geopend hebbende, vond hy ’er een been van

eene menfchelyke vrugt in, gelyk aan het fchouderbeen, met deszelfs vleesagtig

bekleedzel , deszelfs kraakbeenigeopgroeizelsen vezelen zo lange als gekruifte, wd-
ke, gelyk in de eerfte beenwording, zagt waren; hy onderfcheidde aan het eind van

het uitwas, twee andere kraakbeenigc doelen, die miflchien in het vervolg twee
beentjes zouden geworden zyn. (zie PI. z-J

No. CCCLXIII. De regter arm van een kind van zeven of agt maan-
den opgefpuit.

Dit ftuk beftaat uit de hand, den voorarm, en het onderfte gedeelte van den

arm.
No. CCCLXIV. Een gedeelte van bet ligbaam van eene vrowwelyke

vrugt van omtrent zeven maanden , met een ge-

deelte der lyfmoedsr.

Men heeft het bekken met de onderfte deden bewaard , de voeten gaan door een

gedeelte der opgelpuitte lyfmoeder. Dcwyldit gedeelte der lyfmoeder opgefneeden

en weder toegenaaid is, kan men niet zien of hetzelve eeaige betrekking op de

vrugt hebbe.
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No. CCCLXV. Het regterheen van een kind van een jaar
,
opgefjpuit.

Ditftuk beftaat uit den voet, het been, en de helft der dije.

STUKKEN VAN ONTLEEDKUNDE AFGEDEELD in

WASCH, HOUT, ENZ.

De meeftemenfchen hebben natuurlyker wyze eenen heiraelyken aflchrik voor de

ontleedkundige bereiding : byna alle die ik voor de eerlte reis in eene ontleedkamer heb

zien komen, wierden met die lbort van fchrik bevangen , welke het van een be-

bloed en aan ftukken cekorven lylr Jnhr>py»rr»i-. DittieuKbceld VBO dood fcliytit tcffeiis

het gevoel van de wreedlle finerten uit te drukken , en het is niet,, dan door kragc van

gewoonte, dat men met koelen moede zulke akelige voorwerpen kan zien; ook

zyn het byna niet dan menfchen, dia door hunnen ftaat verpligt zyn om Ontleeders

te worden, welke deze Weetenfehap oeffenendoor hetontlceden van het inenfche*

lyk lighaam ,
de anderen zouden ’er door den reuk alleen van afgedreeven worden,

welköi een lyk
,

dat lang bewaard is ,
uitwaaffemt ; deze reuk is zomtyds zo doordrin-

gend ,
dat de bekwaarafte Ontleedkundige ’er zo van aangedaan zyn, dat zy ’er kolyk en

andere ziekten van krygen.Dezwaarigheden, welke men ontmoet, om voorwerpen

teverkrygen, op welke men deze Weetenfehap vervolgen kan, maaken dezelve zo

koftbaaralsmoeijelyk; niettegenftaande dit alles heeft de Ontleedkunde in deze laat-

fte tyden zeer veel voortgang gemaaItt,verfcheidenSchryvers hebben ons nauwkeurige

Beichryvingen en gatroawc afbeeldingen gegeeven , van alle de deelen van het lig-

haam ; maar wat zyn die befchryving en aftekeningen in vergelyking van de wezend-
lyke voorwerpen ? het is de fchaduwe in plaats van het lighaam. Öm deze ongemakken

voor te komen , tragten de Ontleeders de Hukken die zy eens ontleed en bereid hebben

te bewaaren ;
daar zyn verfcheiden middelen om dezelve voor verderf re hoeden, yder

naar zyne lbort : ik heb reeds van de beenderen te bereiden en de wyze om het vleefch

in vogt, en de vaaten doorop§)uiting te bewaaren, gefprooken , ik zal hier alleen

Ipreeken van die Hukken ,
die tot de Ipieren en ingewanden

, die ontleed en ge-

droogd zyn, behooren. Men weet dat het vleefch onder het droogen inkrimpt, en

dat de vermindering der grootte zeer aanmerkelyk is, alle de voorzorgen, welke

men kanneeraen, door dezelve in de Ichaduw, of in eene gelykraatige warmte

te houden ,
beletten niet dat zommige Hukken zo veranderen , dat zy dezelfde

niet gelyken; te vergeefs zoude men dezelve in verfgheiden punten vaHmaaken,

om het laamentrekken te beletten , ’er zoude llegts eene mismaaktheid meer komen

door deteekenen die ’er in overblyven zouden. Jn de ingewanden die hol zyn, ge-

lykdemaag, de blaas, delyfmoeder, enz, word de holligheid kleiner. De maa-

ten van hun binnenHe veranderen, Ichoon men zorg draagt, dezelve met kwik,

zand, paardshair, enz, opcevullen; de waflehingen met geeHige, zoute, of by-

tende vogten, welke men verpligt is te doen, de verniflen, welke men ’er ople'rj;^

om het bederf voor te komen, ofde inlecten te vernielen , tnoeten ook de gedaante*
en het werktuigelyke veranderen;en het is inderdaad niet wel mogelyk den loop der ve-
zelen in eene verdroogde Ipier naar te gaan. Ik zoude by deze ongemakken nog- de ge-
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duurige zorgen konnen voegen, welke volftrekt noodig zynter bewaaring vandfr*’

zeftukken, want verwaarlooft men dezelve, zo vallen zy welhaaft in ftof, of dc
infeélen bederven dezelve geheel en al.

Indien 'er omftandigheden zyn,waarin de konft de Natuur overtreft, het is zon-

der twyfièl alhier , men heeft het middel gevonden om volmaakt alle de deden van
het menfchelyk ligliaam te verbeelden zo wel in gedaante als in verw. Dit onder-

ftdd zynde, ziet men duidelyk dat de Ipier-vertooning door kunft boven denatuur-
lyke te achten is , en het is even zo gelegen met de vertooning der ingewanden en
in het algemeen van alle de deden des lighaaras. De natuurlyke ftukken ,

welke
men eenigen tyd bewaard heeft, worden bruin als bedorven vleefch of een getaant
vel , daar integendeel in de ftukken der konft, de koleuren frifch en leevendig zyn,
en men kan dezelve, zo veel noodig is, veranderen, om de natuur na te volgen;

ik beken , dat men het gedroogde vleefch zonde konnen koleuren , maar mea zou-

de het zelve die doorfchynendheid niet konnen geeven welke het vledch heeft,

gdyk men in de ontleedftukken , die in wafch geboetzeerd zvn^ ziet.

Het eerfte
,
dat in Frankryk kwam ,

werd aan de Koninglyke Akademie in i;’or

,

door den Hr.GAëxANO GiulioZumbo van Syracufe,aangebooden. DeHiftorie der

Akademie zegt dat hy aan de vergadering een hoofd bragt van zeker faamenftel van

wafch, welk volmaakt een hoofd verbeeldde, dat voor een ontleedkundig betoog bereid

was, dat de klein fte byzonderheden der natuur ’er in gevonden wierden, aders,

flagaders, zenuwen, en alles met natuurlyke verwen, en dat de vergadering dit

werk zeer gepreezen had. De Hr. Zümbo ftierf eenigen tyd daarna, en men vrees-

de , dat zyn geheim met henj zoude verlooren gaan. Mémoires de fAcadémie dss

Sciences, i7oi,pag. 57.
In hetjaar 1711 bood de Hr. Desnoües, Heelmeefter te Parys, op nieuw ge-

boetzeerde ftukken aan de Akademie, en zeide, dat hy de eerfte uitvinder van

dat foort van bereidingen was, en dat hy het geheim aan Zümbo mede gedeeld

had, zie hier het geen ten dezen opzigte in de Hiftorie der Akademie van 1711

pag. loi. gezegd word.

„ De ontleedftukken van den Hr. Desnoües in wafch geboetzeerd , alwaar de

„ Natuur zo wel is nagevolgd, en alle dc bereidingen, welke de Ontleeders ge-

„ bruiken, omdevaaten zigtbaar te raaaken, zyn zo volmaakt verbeeld , dat men

„ niet twj'ffëlen kan, of men zal door middel van zulk eene nieuwe enbyzondere

„ uitvinding, dc Ontleedkunde met veel gemak in korten tyd, en zonder walging
^ konnen leeren. De Hr. Desnoües houdt ftaande

,
dat de Hr. Zümbo ... die

”
aan de Akademie een hoofd had laaten zien, van wafch geboetzeerd, welk zy

”
zeer prees, dat geheim van hem had”.

Daniël Hoffimann handelt zeer breed van deze boetzeerzels en heeft de eiflehen

van Desnoües tegen Zümbo onderzogt in eene briefsgewyze Verhandeling over het

nut van naar Vrankryk te reizen. (0) Ziehier het uittrekzel ,
welk men van dat werk

vindt ia het Journal des Seavans : „ De Schryver (de Hr. Hoffmann) breidt zig

„ zeeruit overeen nieuwe foort van bereiding, die in alle Eeuwen , zegthy, oH'

3, bekend was, en boven alle ande:egaat, en welke Parys alleen toonenkan, h^c

iji) DAKUtis HorrMANKi Apnotatimts Medisu Francofurti ai
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zyn de geboetzeerdeOntleedfcukkenvan.denHr.DESNoüEs, welke de Natuur zo

volmaakt verbeelden ,
dat zy, volgens het zeggen van den Schryver, debekwaamfte

Ontleeders veeltyds bedroogen hebben j hy geeft een breedvoerig verflag van alle de

„ ftukken van deze foort, welke de Hr. Desnoües dagelyks aan de nieuwsgierigheid

„ der Licfliebbers ten toon helt; en hy verhaalt de wyze, op welke deze naaruige

* Ontleeder tot de kennis van zulk een nuttig geheim, en dat, tot dien tyd toe,

zo weinig bekend engeoeffendvvas, gekomen is. Men hadt zig tot dien tyd ver-

genoegd', met door bereid en gekleurd wafch de gedaante en het koloriet van

het aangezigt en de andere uitwendige deelen van het tnenlchelyk lighaara te vertoo-

nen, het geen die fchoone en welgelykende afbeeldingen voortbragt. Ds Hr. Des-

noües te Genua kennis en vrindfehap gemaakt hebbende ra'^t den Siciliaanfehen

Abt ZuMBO
,
die een mcefter was in de kond van gekleurd wafch te bewerken

,

fchoon niet ervaaren in de Ontleedkunde ,
fteW'? uunavorgbaare handig-

heid van dien Abt te werK om alle de deelen van het raenfchen hoofd m wafch

af te beelden, welke de Hr. Desnoües ontleed hadt, met oogmerk, om den

Abt ZujviBo voor model te dienen. Deze, voor den anderen werkende, vergat

zis zelvcn niet; maar voor zig zelven een copy gemaak. hebbende van hethoofd,

dathv zo volmaakt in wafch geboetzeerd had, vertrok hy heiraelyk naar Parys,

alwaar hy dit hoofd aan de openbaare verwondering ten toon ftelde, als iets

van zyn eigen uitvinding, De Hr. Desnoües wegens dat bedrogvan den Abtge-

” waarfchouwd, verbondtzig met een ander uitmuntend Beeldhouwer en wafch

” bo-tzeerder, LaCroix genaamd, door wien hy de afbeelding van eene gehee-

”
Ie ontleeding van eene vrouw deed maaken ,

en dit ftuk te Parys gebragt heb-

” bende, toonde liy aldaar de kwaade trouw van den Abt Zümbo, die kort daar-

’
na ftierf: voorts willen wy voor dit alles geen borg blyven, het geenüegts op

het getuigenis van den Hr. Hoffjiann fteunt , die dit geval in het breede ver-
’’

haalt, in het jaar 1719. pag..475. 476”.

Alles wat hier gezegd is, toont dat deze ftukken de eerfte van die foort zyn,

die men gezien heeft, en dar zy zeer wel in wafch uitgedrukt zyn, dat Des-

noües daar als Ontleeder deel in had, en Zümbo als Boetzeerder; het is waar dat

het werk van den Boetzeerder niet goed koude zyn, dan in zo ver dat van den

Ontleeder nauwkeurig was ,
maar reeds lang konde men ontleeden , en Desnoües

was eeen becter Ontleeder dan veele andere; men konde ook in wafch boetzeeren,

deze konft was in Italien zeer bekend, gelyk men kan oordeelen door die waffehen

bee'den welke men uit dat land overgebragt hadt ,
en welke de verw van het aange-

ziö-t en den ichyn van vleelch volmaakt vertoonen ;
maar voor den Abt Zümbo

had niemand deze konft op de Ontleedkunde toegepaft. Nu is de waag of Desnoües

’er hem het denkbeeld van gegeeven hadt; het is namurlyker te denken, dat Zum-

Bo zo T-eoeffend in het kleuren en boetzeeren van wafch, geoordeeld had, dat

hv wel ontleedkundige bereidingen zoude komien boetzeeren, het geen hy mder-

dLd wel uitvoerde. De beeldhoyvver La Croix flaagde even zo wel, want La

Croix werkte onder Desnoües na den Abt Zümbo ,
en het oordeel der Akademie

was niet min gunftigvoor de ftukken van Desnoües, welke hy aanbood, na dat

hy met La Croix werkte dan voor het hoofd, dat dezelfde Desnoües met den

Abt ZuMBO gemaakt had. _
Wat hier ook van zy, myn oogmerk is niette onderzoeken wie de eerde uit-

vinder van de geboetzeerde Ontleedkunde is, veel eer zoek ik na te fpooren

of ’er reden zy om te hoopen dat men thans nog zulke fraaije ftukken kan heb-

///. £>«/.
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ben als Desnoües aan het gemeen vertoonde. Hy bezat in verfcheiden byzonde*
re (tukken, de (pieren, bloedvaaten, zenuwen, teeldeelen, van de eene en andere
kunne, en eene zwangere vrouwe, welker lyfmoedcr bloot lag. Deze Heelmees-
ter verlof verltreegen hebbende om het vervolg van Omlccdkunde aan het gemeen
ten toon te (tellen, hadeenen zeergrooten toevloed, en deze nieuwsgicrio-heid duur-
de byna twintig jaaren ; waarna de drift van het gemeen bedaarddè, en La Croix
verbet toen Desnoues, om onder den beroemden Du Vernev te werken aan ge-
boetzeerde herlTenen voor Czar Peter I. In deze omitandighedcn nam Desnoües
het befluit om zyne ontleedftukken naar Londen te zenden onder het geleide van
zyne twee neeven; hy (lierf kort naderhand, enzyneneeven verkogtenSle deboet-
perzels aan byzondere heden te Londen

, ' alwaar de meeftenog beruften.lk hoor
hetzelve dagelyks van yeele heden beklaagen, die gelooven, dat dit verlies niet te
herltellen is, maar de behandeling'eu nagaande, waar van de goede uidlag van het
werk afhangt, zo denk ik, dat men reden heeft te hopen, beter (lukken van ge-
boetzeerde Ontleedkunde te hebben , dan men by Desnoües gezien heeft.

°

De eerlte bewerking is geheel ontleedkundig, men begint met dat deel’van het
lighaam te ontleeden, dat men boctzeeren wil, en wanneer alles duidelykis en in
de bekwaamde fchikking gelegd , dekt men het met eene laag gezifte pleiller na

. dat men het met eene vette (lof .gewreeven heeft, om te beletten , dat ’er de pleis-
ter niet aan blyve zitten. Men draagt zorg, de pleiftcr zo te leggen , dat zy in de
kleinfte holligheden kan komen ; ten dezen einde moet zy eenigzins vloeibaar zyn
men moet defynfte pleifter gebruiken, nadat dezelve in eenen oven tot kalk ge-
brand is, laat men ze door een zeef loopen. Men heeft geen minder voorzorg
Hoodig om de pleiller te ziften ; de konftenaars zyn daar omtrent zo bezorgd dat
zy gelooven, dat de pleider, indien men het zeef op verfcheiden wyzen bew^^t
even als gefchifte mclkfaamenloopt; zy willen dat men dezelve in het'rond zafbe-
yveegen, uievreeze, zeggen zy, van ze te zullen vermoeijen : de laagpleiller,welke
de Ontleedkundige bereiding omringt, moet meer ofmin dik zyn, naar evenredigheid
van haare iiitgeftrektheid , en zelfs onderfteunt men dezelve

, des noods zynde met
yzerdraad. Wanneer de pleider eenigzins begint te droogen , fnydt men dezel ve door,
om ze by Hukken afte neemen, men moet de fneeden op verfcheiden wyzen doen en op
de bekwaamde plaatfen, om te beletten

, dat de meer nitfteekende deden van de binnen-
fle oppervlakte der pleiller, welke de buitende holligheden en indrukzelen der Ontleed-

’

kundige bereiding vervullen, nietbreeken, als ligt gebeuren kon, indien men een
groot duk te gelyk op nam van de pleider laag; zo dat men dezelve by dukkeii
moet afneemen. Zie daar den vorm, die in zyne holligheden, alle de verhevend-
heden der ontleeding draagt, en het model daar van op het wafch moet overdraa-
gen; men laat deze afzondcrlyke diikken van den vorm ih de zon droogen en
men befineert dezelve van binnaii met nooten olie, om te beletten, dat ’er het
walcli met aankleeve.

Indicnmeii zig degts tot de gedaante van een ontleedduk bepaaldde, was het
•

genoeg, in den vorm een doffe te gieten, die de* gedaante konde aanneemen ; het
Wafch zoude hier toe zeer gefchikt zyn, om dat het cenen natuurlyken glans heeft,

Je het glanzige van het vleefch vry wel nabootd; maar het heeft ook boven dien
eenen zekeren trap van doorfchynendheid, die deze Hukken volmaaktheid byzet,

Z of ai’dere deden geeft. Indien men het
waicn itmiaerde nadat hetzelve geboetzeerd is , zoude het zyne doorfchyiiendheid
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verliezen, en men zoude te vergeefs alle de trekken en fchaduwingen van het natuurlyk

ftuk tragten natebootzen : men zoude niet dan de kleuren der oppervlakte konnen

krygen: maar indien men de kleuren in het wafch werkt, eer men het boetzeert,

zal men
,
om zo te fpreeken , tot in het binnenfte van het vleefch zien, en ^ at*

beelding zal vaftigheid en wezendlykheid hebben. Men moet dan het walen be-

reiden, eer men boetzeert, en men moet het de vcrfcheiden fchakeeringen van ydere

kleur geeven ;
dezeftolFe neemt alle kleuren niet even zeer aan ,

het zy datderzejv^

vettigheid niet altyd overeenkomt met de kleurende ftolFe, het zy dat alle ftoi-

fen zig niet genoeg verdeelen om zig in het wafch in te lyven ; althans deze berei-

ding gelukte niet, dan na eene lange oehening, die reeds over lang in Italien en Si-

cilién bekend was ; en ook is het eerde dak van gekleurd wafch , dat men in

Vrankryk gezien heeft, door den Abt Zumbo, van welken ik gelprookenheb,en

die van Svracufe was, gemaakt. La Croix, die deze konfl t» G»»«« ^Jeerd, en

van daar ïu Vrankryk ovcig^biagt iiaUi, ucoencie dezelve te Parys met Desnoües.

Wy hebben eenige Kondenaars, die dezebereidingen maaken konnen, maar zy hou-

den het geheim. Ondertuflehen geloof ik, dat het niet moeijelyk zyn zoude, aan

lieden van doorzigt, de zekerde middelen te vinden, om het walch te kieuten,

ra eenige ondervindingen op dit iluk, al had men zelfs het hulpmiddel niet van

zis ’er m Italien van te onderrigten.
, , ^ , t i .

net walch gekleurd zynde, gebruikt men het als padel. In plaats van een

platte oppervlakte, toont de vorm eene holle gedaante, enhetingediukteontleedduk

geeft het model de kleuren. Men legt op elk gedeelte van den vorm eene laag

kleurd wafch, welks verwe overeenkomt met het ontleedduk, dat daar in palt;

men is altoos verzekerd, dat de gedaante dezelve zyn zal en men behoeft zig met

te bekommeren met het aanleggen van de kleuren. Alle de laagen^ wafch moeten

niet vau dezelve dikte zyn, om dat de dikte van het vel, der vliezen, Ipieren,

enz, niet altyd dezelfde is, en wyl deze verfchiilende dcelen op elkander liggen

,

moet men , om dezelve af te beelden, verfcheiden laagen wafch van verlchillende

dikte en verw hebben. Wanneer het wafch, waar mede men de binnc.nzyde van den

vorm bedekt heeft, dik genoeg is, om eene gevvenfchte uitkop

hoeft men de kleuren niet meer te fpaaren; men gietgemeen wafch, over de bereidde

laaT men draait den vorm op verfchiilende wyzen , om het wafch over &\ te bren-

!ren
’ en men giet ’er zo veel in als noodig is , dat het ftuk zig kan ophouden , wan-

nee/het uit den vorm genomen is, fchoon het in het midden hol blyve; men kan

deze holligheid ook met wafch of met andere dingen vullen.

Dewvl men op vder ftuk van denvoitn byzonder moet v/erken, moet men nader-

hand alle defiufcen van het geboetzeerd wafch faamenvoegen

,

ftuk uit te maaken. Hier word de konft van den Beeldhouwer vereifcht ,
om h^

ftuk, dat uit den vorm komt, te volmaaken, al waare het flegts voor

en barfren welke de doorlneeden noodzakelyk veroorzaaken

de gefcheidden ftukken faaniengevoegd worden, en men moet alle ^ebrekkige

plaatfen op de oppervlakte en aan den omtrek berftellen.
t » i „ j

Dus een denkbeeld van het werk in gekleurd wafch gegeeven hebbende

,

moetik bdluiten, dat men ’er thans volmaakter maakt, dan die van IJesnoues,

al ware ’er geene andere reden ,
dan de voortgang der Ontleedkunde in de-

ze Eeuw; men kan daarvan oordeelen, uit de ftukken, die in het Kabinet van

den Koning zyn, en het hoofd van den Abt Zujibo vergclykende met verfcheiden
° Dd 2
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ftukken, die door thans leevende Ontleeders bereid zyn , ziet men dat zyten hooff-
ften bekwaam zyn, om volmaakt en veel beter dan die Konftenaaren een volko*men vervolg van Ontleedkunde van die foorten te vervaardigen ; want dit hoofd
is_ met zonder gebreeken ,

en in dien onze Ontleeders gelieven voort te o-aan met
zig op deze konft toe te leggen, is ’er geen twyflel aan, of zy znllen''tot eenen
hogerp trap van volmaaktheid komen gelyk men zal konnen zien, door de ver-
gc yking van de ftuklt^n vvelke op de plaaten afgebeeld zyn, en die men na hunneSwdkundioS hpfA-

tragten een regt denkbeeld tegecven van deze

de raeefte zeer
nauwkeurig te befchryven; en dewyl

fte deden r?

ik talletters op yder van hunne voornaam-
. . ë ftdd

, tot gemak der geenen, die zig met de belchryvingen behelpen,
Ontleedftukken Die afgebeeld zyn vcrtoonen alle hunne opper-

vlakten met, das zal wen m de afbeeldingen op de plaaten, alle de talletters niet
vinden die in de befchryvingen voorkomen; en om die welke op de afbeeldingen
zyn te onderfcheiden , heeft men dezelve tuflehen haakjes geplaatftf ) en de an-
dere tuflehen [ ].

o x- v. ^ *

Ik moet niet vergeetentezegg-en, dat men zigniet bepaald om alleen ftukken vair
Ontleedkunde in walch te boetzeeren; men maakt dezelve ook in hout, en men
heelt verlcheiden andere ftoffen gebruikt om dezelve af te beelden, gelyk men uit
de volgende befcbryvmgen zien zal. Schoon het wafch inderdaad tot dit gebruik
beter is , dan eenige andere ftoffe , om boven gegeeven redenen , heeft het egter
zyn ongemak, iiiet er tyd veranderd de kleur, het wit vooral word geelagtig:
inaar dit gelsrek is min tedugten voor Ontleedftukken

, dan voor zulke, dieleevend
vledch verbeelden moeten. Het walch breekt ligtdyk, maar kan ook ligtelvk weder
aan eengwoegd ryorden , cn heeft men eeriige voorzorg noodig, wanneer men delaamenpfteide ftukken beweegt, zo heeft men niet te vreezen , dat de inleólen ’er
aan zullen bederven, wanneer men ze weder op hunne plaatslegt; verder heeft men
middel gevonden, om het min broofch te maaken , door katoen onder het wafetr
te kneeden, men brengt er ook zydendraaden op, die dienen om het werk vas-
tigheid te^geevery,^en zelfs om de taklchieting der vaaten aan te toonen.

No. CCCLXVI. Afbeelding van de ihnerlyke en uiterlyke deelen van
het hoofd.

1
walch geboetzeerd, de buitenfte deelen fchynen ontleed en van

Imnne bekleedze en ontbloot : men ziet op het voorhoofd de twee fpieren (u fig.
J. PI' IA.) welke de rimpels maaken, wanneer zy laamengetrokken worden, de
groote tak van de bereide ader (^2_) is blaauw op deze Ipieren, en daar zyn ook
eenige takken van de winkbrauwfch-ofvoorhoofdszenuwen Cs),deze zyn een wei-
nig wltagtig : onder yder dezer Ipieren \nndr men de ronde Ipieren der oogleeden
(4}, welke dienen om dezelve te fluiten, en die om de oogsholte loopen, waar van
daan.zy hunnen naam hebben, de winkbrauw, is aan een ftuk velgehegt op de
regter kringljiier ; aan die zelfde zyde is het oog in zyne holte, en het linker puilt
uit zyne holte, het word door alle zyne fpieren opgehouden, de vier reo-te en de
twee fchuinfchezyn volkomen van elkander gefcheiden : men heeft on h-t’re<rter-
oog de kraakbeenderen gelegd, als ook dehairtjes en de traanklier Ï5], dieaan“het

bovendeel van den oogbol is, men heefceene kleine opening in het hoornvlies

ziet 9 netvlies te toonen ; een weinig lager
ichen den oogbol en het ooghol, een gedeelte van de lUeine Ipicr, de ichuin-
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fche seheeten : men vindt aan het bovenfle deel van het linkeroog een gedeelte van de

opligfende fpier van het bovenae ooglid, welke aan het kraakbeen vatt i -

heeft aan vder zyde van den neus de fpitfe fpier (^pyramdalis^ (6), en op y

vleugel de myrtenbladsfpier (7) ,
welke alle dienen om de

j.rt

Men onderfcheidt de kringfpier der lippen zeer duidel> k , C^) wak .. .

mond te openen, en de opligter van de bovenlip (9) 5
Gevierkante fpier (io)

derlin neertrekt, de hondsQjier fi r ) die dezen hoek van den mond ofde Ciatnen b
^

SipSS opSkt, de jokbeensfpier (12), welke den hoek van den mond fcnmiifcti

na het oor trekt, de driehoekige fpier (13), welke den hoek van den mond naar be-

needcn trekt, dckauwfpier, welke eene der opligters van het onderkaakbeen
^

ru), ziet men alleen voor een gedeelte aan de regcerzyde , het overi.ge fchync be-

dekt door de huidfpier ,
en de oorklier : aan de linkerzyde is de kauwfpier wej,g

S1’kw™bïiK^5^^
ënTn den rarad mitlöopT, dc

tn^^fnier de onderfte kwylbiiis [17] is lager en ap de kaakbeens-

k?fer PiSl^vaft Op de kaakfpier zyn twee bloedvaaten ,
de eene is eefl tak van de

Tr ol 'dP7eis blaauw eefchilderd, en klimt naar boven om de voorhoofde-

Sr.=
™

**’Sd£i ^ekm vindt men de tweebuikige [21], welke het kaakbeen helpt neertrek-

ken en de takken der flagadersen aders, welke de aders en Eigaders der ton

>i<dnen maaken die men kikvorfchvaaten noemt; voor den hals vindt men eeiibC’

StedaSpyp (S)opwelked^ fchildsgewyze klier ligt met eai getó

te van het kraakbeen van denzelfdennaam [24]- l^borfttongbeenslpieren (25)
^

TZTt en linkerzyde op deze- drie laaide Hakken uitgeftrekr ; men ymdt^
da linker borltcongbeensfpier, de tongbeens Ichildfpicr (a6)en

zvdelykrche kringswyze fchildfpier (circo tloyroïdeuf) [27] ; men ontdekt een

Sdte^van den flokdarm [28] op zync natuurlyke plaats ageer de longPYP^ ™ d-

Sasidcr me. de zenlw van het' agttte paarM en

Kuitlnlle [,.] loopt langs

tulvs mujïoidtiti), welke
cefchelden is van het beenvlies; deze ipiec

hloë hst! Aaldfagterzyde van dën hals, zyn aanyderzydc defpierenvarbceW,

hpf^ hoofd ao'ter overtrekken ,
namelyk de fpalkfpicren {fplenn ) ( 35

\ 5fp ter
(fvajïoideui), aan het agterhoofd heg en, de.

2.) die^g,
c-x(J) welke zier van boven aan de fpalkfpierea

ÏZ%i7/èoo2 r^?^e^;gterae floeren (37 -
die van het

doornige uitdeekzel van het' tweede "wervelbeen ('gS) koomen,
^1 or!n hen-

S de dvvarsfcheuitfleekzelen der linkerzyde, alleen met de inplantingen van de.

gewarde fpier, om dat de huidfpier (43 t- 2 - SO de regterzyde van deu;

U Cl 3
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re? SS’ eTeen ""r vleefchfge deelen der agterfioofdsfpifr.

ie pel?^!i"e deelen
\g\"''^'oofdszenuvv, die daar takken fchiec (45); hun-

me„.„Ae wa.e^as a%ena.»a, rd.y„:. „„ d/bi„J'flfdSS\«Sfd'
De iierlTenen , kleine lierflenen en her /• 1 , -

doorgefnecden ,
en daar is niet dan de linker^vrf^^

merg Ichynen loodrcgt midden
doen, om den grond der herilenmn aan ^

over, het ander moeit men weg
de buitenzyde de draaiien en

de regterzyde te toonen : men heeft aan

vaaten , welke in die g/oeven loonen
maaken , afgebeeld; als ook de

van het harde hcrflenvlies r^y't w Li kleine gedeeltens

pan, en der doorI!.«de van 3e herlTen-

lynedoorftccde ziet men liet zeiflengS,vyzf5lSf!„^“if”™^

de lengte loopenden ontvangt en die door^het midrlpn 1
^

i

den onderden m
dezy Wna%ekoomen; Xn zfaeenê vïd^

men heeft in de loodlynige doorliieede, onder de zeiffen de dltf«
*

lighaam (5 8, /g. 3.) en de holligheid van d?l nker kSr?
vvyzc vlies {plexus choroideus) ho) dekt den orin^

-^het netsge-

miwen zvn zeer ziatbaTr TV ^eze zyn wit; de reukze-

her (reftrLore lio-iVm i onderfte gedeelte van

het gezigtanSg te nwakenfdKogLwïUeta^fdf ‘“r'

[67] de benende co*ben4egers [MjXSlIhS’het

dX^kOTen“”om1rTt
de gehoorzenuwen, [d.,] die uit bet‘^ietfag-

[70] zfn Sgt™ dmdeX'! te*';“!f '“P“’ zenuwen
Kno,

•

1,
^ oraauen, vvükc agter de zenuwen van het zevende mar /-inr-fean en m het eetfle gat van de gefclieu?de fpleet loopen

, te Sa nenXd. „eS'

"feiitSxr ?vf voikt'
het vclfchynt ’cr afffen-maV^

a^mgezigivanditboetzeerzelis akelig,^njnt crafgeftroopt, de fpieren en vaaten liggen bloot. Het linker oog is
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uitgenomen, de herflenpan is geopend ^ in' het kort dit voorwerp is voor het mees-

te deel der aanfehouwers onaangenaam, maar de kenners zullen dit ftuk met ver-

maak zien , waarin het wafch met veel kundigheid gekleurd
, en met veel han-

digheid behandeld is.

No. CCCLXVII. yjfbedding van den rtgUr klomp der berjjenen.

Dit ftuk behoort tot het bovengemelde en fchynt ’er uitgenomen, om den

grond der herflenpan , en denoorfprong der zenuwen, enz, te toonen j
hetverbdelc

den regterklomp der herflenen (i, PLIX.fig. 4, 5 ), de regterkwab derkleine herflenen,

op welke men den leevensboom getcekend heeft (2, y%. 4.) welke uit het verleng-

de merg komt (3) : men heeft op den klomp der herflenen de drie kwabben gemaakt

,

waar uit hy faamengefteld is , de voorfte (4, /%.4,5) de middelfte (5) en de agrer-

fte (é), en de groote fpleet van Sylvius (7), die de voorfte kwab van de middelfte
aflcheid, de gieren, de vooren, de vaaten (8}, op Uc opf/civiaRte ner hcrflÈneu;

men In eft op de oppei vlakic Uct kleine neriïenen (9) de vooren en vaaten getee-

kend , en men ziet op de buitenfte oppervlakte van het verlengde merg het dwars-

fche uitfteekzel, weUc men de brug van Varolius noemt (ro.), en het uiterfte of

den ftaart van dit merg, die eenevan de verhevendheden draagt, welke men p3'ra-

inidale en olyfagtige lighaamen noemt (u). Op de binnenfte oppervlakte van dit

ftuk welke de loodl^mige doorfneede van de herflenen vertoont, ziet men de door-

Cieede van het eeltagtigè lighaam (12, y?g.4.) dat wit is ; men ziet het mergagtig ge-

welf, welk door het eeltagtig lighaam gemaakt word, de ruimte, welke onder

het zelve is , word de regter holligheid genoemd
, en lager onderfcheidt men de

netsgewyze vlegting (13; met vier verhevendheden, twee groote en twee kleinei

de eerfte der grooten is het geflreepte lighaam (14), dit maakt den grond van_ de

bovenfle holligheid van dien boelèm^ de tweede is eenc der bedden van de gezigt-

zenuw (15"), de twee andere kleine verhevendheden verbeelden die uitpuilingen,

welke men de billen noemt, en een van die, welke men de ballen noemt (16') i daar

is een dwarifche koord, die witagtig is, en eene der reukzenuwen aanduidt C'Z)-
De twee bovengemelde ftukken zyn die , welke door den Abt Zumbo, van vvien

ik boven gefprooken heb, in Vrankryk gebragt zyn ; hy vervoegde zig by den Hr.

Fagon, eerfte Geneesheer van den Koning, die oordeelde dat dit werk waardig

was, om zyn Majefleic aangebooden te worden, en die ’er een jaarwedde voor den

maker voor verkreeg, op het getuigenis der Akademie : men heeft hier voor blz,

208 het oordeel gezien , dat zy ’er over velde , en dat ontwyffelbaar de verdienlle

van die twee ftukken aantoont.

No. CCCLXVIII. Afbeelding van de Unntnjle deden van het hoofd.

Deze afbeelding verbeeldt , van buiten
, het hoofd van eene vrouw , het bovenfte

der fchouJeven , en van binnen ,
alle de deelen van het hoofd ,

tot op den grond der

herlïenpan. Om dezelve te ontdekken, neerat men een groot gedeelte van het bo-

venfte bekleedzel , welk de herflenen bevat , weg , doormiddel eener doorfneede , die

een vinger breedte boven de winkbrauwen , en het linkeroor gedaan is ; deze door-

fneede "gaat langs het agterhoofd in den zelven flreek
,
maar in plaats van een vin-

ger boven het regter oor te gaan, ryft zy twee duimen hovende oorlchulp, en volgt

eene kromme lyn, die een cirkel maakt, van omtrent twee duimen en negen ly-

nen ftraals, en wiens middelpunt, in de fcheepsgewyze holligheid van het oor

valt^ het uiterfte van dezen boog valt weder op de eerfte fneede ter plaatfe van het

einde der regter winkbrauwi het bovenfte gedeelte der bekleedzeleu van het ove-
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, rig gedeelte van het hoofd afgefcheiden zynde , ziet men ter plaatfe der doorlneet

, de de dikte der buitenfte bekleedzelen ;
nien ziet de tweebeenige tafelen van he

been der herlTenpan, en de glazen tafel (diploë), welke tuflchen beiden hgt^ de-

ze beenderen zyn wezendlyk en van wederzjfden met walch overdekt : men on-

derkent het harde hcrffenvlies in de holligheid van dat foort van muts, door de tak-

maakingen der flagaderen, welke daar in het rood en verheven op afgebeeld zyn;
eindelyk de weg van de lange bovenfte holligheid ligt bloot op de herflenpan.

Dit eerfte lUik weggenoomen hebbende, vindt men de twee klompen der

herffenen _(i 2,fy.i,PLX.) door die in de lengte loopenden holligheid van elkan-

^.der gefcheiden (3), deze is bhauw; her harde herlfenvlies heeft zjme flagaders,van

welke de grootfte vaaten (4) in de gegolfde Hreepen Icniipen , welke de gieren op
de oppervlakte der beide groote herllenen maaken. Door eene horizontaale fnee-

de, welke boven het eeltagtig lighaam gaat, en deszelfs kromte volgt, heeft men
een middel gevonden, om yder halfrond der herücncn in rvveén te Rheiden en

de bovenfte af te neenien ; dan ziet men de zylinglche oppervlakte van yder van
deze bollen, en de aanraerkelykfte verfchillen, in hun binnenfte. Men heeft in

het midden de witte niergagtige ftoffe afgebeeld (5, fig. 2.), men ziet de doorfiieede

der golvingen; ook de asgraauwe baftagtige ftofte (ö) die de gieren volgt, en die

omdraaijingen maakt, diemenop de herffenen ziet: de bloedvaaten zyn op hetmerg-

agtige en op het baftagtige deel met roode flippen geteekend, om die vaaten af te

heelden, die dwars doorgeCieeden zyn, en door ftreepen van dezelfde kleur, die,

.welke in de lengte doorgefneeden zyn.

ffet bovenfte'deel van de herffenen weggenoomen zynde, gelyk gezegd is, komt
de zeilfen (7) in het geheel bloot, behalveii derzelver twee uicerften, welke in het

or.dcrfte deel der herllenen verborgen zyn ; maar een gedeelte van de linker voor-

kwab (8) cn van yder agterfte kwab opligtende C9J, kan men de zeifTen met
derzelver onderfte en bovenfte holligheid opligten, deze zyn beide blaauvv gefchil-

derd, de flagaderlyke takmaakingen zyn rood afgebeeld en gefchilderd, op de
plaaten van het harde herflenvlies welke de zeiflen uitmaaken: men ziet onder het

zelve het eeltagtige lighaam (io), en men ondcrfcheidt deszelfs dwarlfche vezelen

en dc naad, welke langs het midden der oppervlakte van het eene eind naar het an-

der loopt. Het gedeelte der niergagtige ftoffe, welke aan de linkerzyde van het

eeltagtig lighaam ligt, en de linker holligheid bedekt, is weggenoomen om de

ruimte dezer holligheid te toonen (ii); die van de regterzyde kan men niet zien,

dan na dut men het ftuk , waarvan het eeltagtig lighaam het bovenfte deel maakt,

met een klein gedeelte der mergagtige ftoffe, welke deze holligheid dekte, wegge-

nomen heeft. Indien men dit ftuk omkeert opent men het gewelf met de drie py-

laaren, en men ziet aan deszelfs boveneinde 5.) de racrgftreepen, die

dwars loopen en uitfpringen, en die haar by de Ouden den naamvan Pfalloïdes en

Lier hebben doen verkrygen, men ziet de boogen, die hetzelve eindigen, en

de pylaaren, die het onderfteunen. De voorfte pylaar (13) is doorgefneeden

aan de plaats Ci4»7%- 3-) doorzigtig middelfcbot voegt; de

doorfneede der agterfte pylaaren , is aan de hoogte der knobbels, welke agter de

pynappelklier liggen, door middel van de doorfneede der pylaaren ligt men het

Huk dat het eeltagtig lighaam verbeeldt, af, men vindt ’er een ander onder, welk

in navolging van dat vaatagtig faamenweefzel gemaakt is , welk de (plexus choroï-

deus) genoemd word, men kan het zelve afneeraen-(i5, Jig. ij.) de flagadres zyn
rood
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rood gefchilderd , en de aders blaaiiw; men ziet de voornaainfte Hammen (i6)

der aderen, welke zig agter de pynappel klier verec.nigcn , om zig in de gefchrocf-

de holligheid (^fmus toradar) in te voegen.

Het eeltagtig lighaam en het vaatagtig faamenweefzel wegneemendc, ziet men
het doorzigtig middellchot(i4, 3.) en de holligheid die men de vulva of treg-

ter noemt (r/h welke agter dat gedeelte van het doorzigtig middellchot gevonden

word, dat tot uenn voor den voorften pylaar van het gewelf dient; aan de zyden

van den tregter en van het middelfchoc zyn de verhèvendheden, welke men de

gegroefde lighaaraen noemt (18), en meer naar agter de bedden der gezigtzenu-

wen (19). 'TiilTchen deze laatHe verhevendheden ziet men aan hun agterlle deel,

de opening die de aars genoemd word (20). De pynappelklier (21) vertoont zig

agter deze opening, men heeft dezelve haare grysagtige verw gegeevcn ; eindelyk

vindt men aan de andere zyde, die vcrhevendheden , die men billen en ballen noemt

(22). Ter zyden van het agterlle deel van de bedden der gezigczenuwen kan men
een gedeelte dermiddeltte kwab van yder herQënklomp van agter naar vooren trek-

ken , om de kromte der zylingfche holligheden te zien , welke omtrek naar de

hoorns van eenen ram gelykt (23 en 24, PL X. fig. 3 , PL Xl. fig. i.j

De agterlle kwabben derherllenen weggenomen zynde, komen de kleine herlle-'

nen (25", Pl-X fig- 3.) te voorlchyn en men ziet het vaatagtig faamenweefzel ,
dat

op de oppervlakte kruipt, en de groeven welke in die lloffe gegraveerd zyn. Daar

blyft als dan in het binnenfle van het hoofd alleen een Huk overig, dat men ook

kan wegneemen, en uit de kleine herflenen bellaat, en uit het overblyfzel der

groote (P/. Z/. fig. I.); dit Huk omkeerende, ziet men alle de binnenfle deelcn

der kleine en groote herflenen , welke op den grond der herlTenpan liggen , zy

fchynen alle met het harde herflenvlies bekleed, op het welke de llagaders kruipen:

de oor<prongen der zenuwen zyn ’er op aangewezen, men heeft ook tusfchen

de oogzenuwen (st?) een gedeelte van den tregter verbeeld, en de twee ronde uit-

puilingen, die op het bovendeel van de brug van Varolius liggen, over deze brug

ligt de Ham die men truncus bnfiliaris noemt (27), die van wederzyden rakken

geeft : men ziet dat deze Ham door de rwee wervelbeens llagaderen gemaakt is

,

welke op het verlengde merg liggen (28), agter welke de kleine herslcnen in haar

«reheel liggen, men heeft den omtrek van den eeillcn pylaar (29) van het eeltag-

tio' lighaam aangeweezen ,
onder het middellle en onderlle deel van den grond der

hersfenen. Ik zal my niet langer met de befchryving van dit laatlle link ophouden

,

want dan zoude ik genoodzaakt zyn, om alles te herhaalen, dat ik ,
ten opzigte

van het linker deel der hersfenen , in het voorig artikel gezegd heb.

Dc grond der hersfenpan ontbloot zynde, fchynthy met het harde hersfenvliês over

dekt, op het welke men alle de bloedvaaten afgebeefd heeft; de llagaders zyn rood de

holtens blaauw, te weeten in de benedenlle holligheden van liet agterhoofd, de zyling-

fche holtens (30, Pl. XI. fig. 2.), die van de kleine herslènen (31), de flecnagtige bo-

venfte holtens (32), de onderlle en die van het agterhoofd (33)» ii'' de llaapheens

groev’en ,
zyn de flaapbeens holligheden C34) en de holagtigc groeven (fitnts caver~

mfi,) die van de linkerzvde Ichynt geopend , om een gedeelte van de inwendige

kropflagader te maaken , metverfcheiden zcnuvvtakken. Tusfchen de twee holagtige

groeven , ligt de turkfche zadel , op welken men den voortgang van den treo-.

ter ziet die op het midden van de llvmklicr ligt; deze klier is met een kring-

IILDcd. 'Ee ^
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ronde holligheid voorzien (3d)afm dezyden van deze holHgheid, van vooren zyn

de doorfneeden der bimienhe kropaderen in het mod ai gebecld (37) cn de gezigt*

zenuwen in het wit (gd). Men heeft in liet midden der kroon groeven, het hane-

kamsuitfteekzclafgcbeeld(39;»
reukzenuwen liggen (40),

die 2e!vk het uitdiekzel, w;t gekleurd zyn. Alle d>? andere paaren van zenuwen

zvn duidelyk onderfcheklen op dezen grond der herflênpan , rucn ziet dezelve in

hunne o-aaten aan wederzydun inioopen, behalven de drie takken van het vyfde

paar, die alleen in de linker üaapbeensgroef gcteekeiid zyn.

Ik heb hier boven blz. ai o gezegd, darde beeldhouwer La Croix, Desnoües

verliet, niet welken hy aan de On'f^edftukken in gekleurd wafch werkte, oni

den zeiven arbeid onder den Ilr. Du Vekney te oeffeneiii Czar Peter. Jiad van

dien grooten Ontleeder eene afbed.img v..n de binnenfte deelen van het hoofd van

eenmenfeh geëifcht,de Hr. Du Verney ontleedde veele hoofden, om yder deel

bvzonder te 'hebben, en herhaalde de otitleeding verfcheiden maaien op het zelf-

de deel, eer hy dezelve door La CRorx in het wafch liet boetzeerenj eindelyk

weidt dit werk met zo veel zorg volbragt, den Czar getoond, en beyvonderd van

een yder die het zag. La CROtx had een dubbeld van dit hoofd in wafch ge-

maakt welk hy bewaarde zonder hetzelve te durven laaten zien, men ontdekte

het niet dan na zynen dood. De Hr. Du Vernsy eifchte het zelve op
,
en men

"af het hem weder, dit is het ftuk, dar ik daar zo even bcfchreeven heb: Ictioon

hcimelvk gemaakt, is het niet minder volmaakt, dan dat, welk aan den Czar ge-

geeveii is, beide komen zy uit denzelfden vorm en zyn door denzelfden Beeldnou-

wer bewerkt. , „ . , ^ . 7 ^

No. CCCLXIX. Afbeeldimr van eene loodlymge doorjneeae van het

hoofd.

Dit ftuk verbeeldt het halve hoofd van deregterzyde, loodlynig midden doorge-

fiieeden ,
het is wezendlyk het hoofd van een geraamte, dat dus doorgezaagd werd

,

en ’t is op deze natuurlyke beenderen, dat het wafdi fteunt, het welk de deelen,

welke ik nu befchryven zal, afbceldt. Aan de buitenzyde heeft men het aangezigt

van een leevend menich nagcraaakt, en op de vlakte der doorfiieede ziet men eerlt

de dikte der biiitenftc bekleedzelen, en de doorfneede der beenderen van de hers-

fenpan van welke wy fprecken, de zeiflen is onder de herlTenpan gefchilderJ ,
met

de takken haarervaaten(i,P/.Y/.^g. 3)> delioltens zo de bovenftelange(2}als de

onderfte (3), en de doorlheede van het eelcagtig lighaani (4) ziet men ouder de

zeiflen- de holligheid der kamers (venuicuU) is eenigzins zigtbaar (5), hetyaatag-

ti" faamenweefzel (6) is rood gefdiilderd, de bedden der gezigtzenuwen (7) en de

pvnappel klier 00 zvn afgebeeld. Men ziet de doorfneede der kleine herlienen. (9)

S de welke de boom des leevens getekend is-, de kleine herflenen zyn aan het

verlengde merg vr.ftgehegt door haaren Heel- Men 2iec het bitinenfte van cic nol-

tens van het wiggebeen dat van de holtens van het voorhoofdsbeen (13} en

het fiiotvUes (14) van de linkerzyde van het middelfcliot van den neus.

Dit ftuk is gemaakt door den Hr. Rueeei,
,
Chirurgyn Major van de iyfwagt.

No. CCCLXX. Afoeelding van den grond der herjjenpati ,
met hef

harde herjfenvlies. .

Men heeft, om dit ftuk fcmaaken,den grond der herflenpan van een

drie of vkr jaa.en genomen, aan het welke de drie_ecrfte wervelbeeno
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den hals vaftsehcsc zyn; deze beenderen zyn van binnen en van buiten met wafch

bekleed, men heeft van binnen het harde herflènvlics verbeeld, op het welke men

alle de Qagaders met haare takmaaldngen ,
afgcbeeld en rood geverfd heeft

j
men

heelt aan wederzydea van den tiukfehcn zadel en de buigingen doorfneede van

de kropadcr [i] afgebeeld, men ziet uit die van de regierzyde takken komen,

die zig in de oogholte van dezelfde zyde inplanten [J. ilet agterlioofdsbeen is

ten deele doorgeiheeden , met de doofnagtige nitfteekzelen der wervelen , om het

binnenfte van de groote goot der ruggegraat te zien , men heeft aan wederzyden de

wervelbeen flagaderen [3] , die door' de gaaten der dwarlfe uitltcekzelen van de

hals wervelbeenderen loopen , afgebeeld.

Men beeft op den grond van deze heiflenpan, de paaren zenuwen > welke ia

de gaaten loopen, vertoond, namentlyk de reukzenuwen [4], de gezigtzenuwen

r<l', de oogbevveegers [6], deJydcnde y^paibctid) (7), de zenuwen van het vj^fJe

paar [ö], deveragting wonende [9], de gehoorzenuwen [ro], het dwaaiend paar

rul, de tongzenuwen [12], en de zenuwen van het tiende paar [13].

Dit onderfte deel der herüenpaa is naar de ontleeding van den grooten Du Vkr-

ney en onder zyn opzigc bewerkt; my is gezegd, dat Iiy meer dan dertig hoof-

den ontleed en opgefpuit had, om de modellen remaakenjzyn voornaam oogmerk

was vooral om de takmaakingen der flagadci'en op het harde herfienvhes te too'

nen.^Alle opfpuitingen zyn niet even goed , en in zulke gevallen was de Hr. DuVer-

ney moeijelyker te voldoen dan een ander ,
dus moet men zig niet verwonderen,

.

dat hy zo vecle poogingen aanwendde, om dit werk tot volmaaktheid te brengen.
* ^

No, CCCLXXr. Een afbeelding van het werktuig van het gezigt.

Men heeft in dit Ituk het regteroog, van de ktingfpier omringd , afgebeeld [i]

,

met de oogleden en alle de beenderen der oogholte. Dit oog is eens zo groot als

het natuurlyke ,
en men heeft verlêheiden llofFen gebruikt om dit Ifuk op te maa*

ken, als hout, glas, zilver, gedroogde vliezen, hoorn, enz. De kringipier naar

vooren haaiende, ligt men den geheclen oogbol uit, en dan ziet mende oogholte

bloot: de verfcheiden beenderen, uit welke lietzelvc bellaar, zyn door naaden on»

derfch'eiden, dus ziet men hier de deelen, welke tot het voorhoofdsbeen [2J, tot

hetwiggebenCa], hetzeefoeen [4], het kaakbeen [5], het nagelbeen [6]

reo-tcrzvde met het been van het verhemelte [7] der zelEle zyde, en het jukbeen

rsf behooren. Deze drie laatdc beenderen zyn pcheel, maar vnn dedriecerfte ziet

men flegts de regrer ^lu^k^n : zy fchynen door cene loodrcgte Iheedc doorgezangd,

die door het midden hem gegaan is: men heeft ook het neusbeen afgebeeld [9],

om het regter beenig gedeelte' vr.n den neus in zyn geheel te toonen; ook heeft

men den onderflen tregter [lu], den bovenften [1 r] en den derden [.12], door dm

Dr. Morgagni ontdekt, en den vierden [13] van d;n llr.l'ERREiN van de Ko-

ninglyke Akademieder Weetenfehappen, vertoond. Alle deze beenderen zyn mt

hout geOieeden, met de natuiulyke verw gefchilderd en gevermll.

Deii oogbol, welke uit de oogholte genomen was, wederneemendc, en met

de ronde fpier der oogbeden opligtende, vindt men agter deze Ijaier eene ioort

van kegelagtige does, welke bet vet, dat in den natuurlykon haat om betoog ligt,

afbeeldt, men opent deze doos en men haalt ’er den oogbol uir , met de gezigtze-

nuw • dan ziet men het •erfte bekleedzel van het oog, weiks voorfte deel het hoorn-

vlies heet, en het agterfte het harde vlies {fclerotica tunica)
y het

^ Ee 2
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eerfte deel is uit eene Iioornige , eii het tweede uit eené zilvere plaat gemaakt ^

ever, als de gezigtzenuw, die uit hetzelfde inetaal is: de fderntiLa is lóodiynig
doorgefteeden

,
in twee halve bollen, welker buitcnfie beweegbaar is door middel

van t ecc fcharniei, aan de zyde van de inplanting der gezigtzenuw; door dit mid-
del openr men het harde vlies Qfclemica\ dan ziet men de ruimte der voorlle ka-

iner, welke agier het hoornvlies ligt, en irdien men het overige van den oogbol
Uit de /r/fre/iori neemt, ziet men in dit viies, de randjes van het hoornvlies, dat
doorfciiynend is, en den knoop van de gczjgtzonuw.

^

Wanneer men At fckrotica van het overige van het oog weggenomen heeft,
ziet men het netvlies, dat ook uit eene zilveren plaat gemaakt is"; men ziet eenen
witten band, welke den cirkel afbccldt, by den Hr. Feurein de ring van het

netvlies genoemd; deze ring deelt het netvlies, in twee rieden, waar van het

voorlle druivenvlies genoemd wordt; het rcgenboogsvlics is ’er op gefchilderd en

men ziet de opening van den oogappel ; men heeft op het agterlle deel van het re-

genboogsvlies de vezelige ftraalen veibc-cldvanhetdiuivenvlies, en den hairswyzen
bard

,
\Ugan:entum ciliarè) met zyne vezelen als ftraalen ; de draaijende vaaten

worden op het agterlle gedeelte van het netvlies gezien. Dit bekleedzel is in twee
halve bollen veidteld, door eene horizontale fneede, die door het middelpunt van

den oogappel gaat; indien men eenen derhalve bollen wegneemt, ziet men onder

den anderen, ter plaatlè van het druivcnvlics , de ruimte van de agterlle kamer ; men
'heeft op het agterlle deel van het netvlies , eene kleine opening gemaakt, om den
doorgang van de gezigtzenuw te vertoonen.

Deze twee eerlle bekleedzelen weggenomen zynde, ziet men het derde of het

net door een zeer fyn vliesje verbeeld ; men ziet ’er volgens den Hr. Ferrein
het liymagtige gedeelte op, dar witagiig en met bloedvaatjes doorzaaid is, en het

kridallyn gedeelte, welk den geheelen rand van het glazen vogt bedekt, en het

invatzel maakt van bet krillallyne vogt, door de twee bladen uit welke hetzelve bc-

flaat ;
dit bekleedzel is in tweën verdeeld

,
het eene deel draagt het voorlle blaad-

je van het krillallyn, en het agterlle blaadje is aan het ander deel vall; doormiddel

van deze fneede kan men het netvlies wegneemen , en dan blyft ’er niet dan het kris-

tallyn-cn glazenvogt over ,
welke door gepolylle glazen Hukken verbeeld worden, die

zeernetjes gewerkt en tweemaal zo groot als natutirlyk zyn, gelyk reeds gezegd is.

No. CCCLXXII. /Ifbeclding van den regter oogbol.

Dit Huk behoort totvhet voorige, het is gemarkt om de Ipieren van het oog

te toonen. ^ten ziet ’er duideiyk de vier regre Ipieren ; namentlyk dc bovenlle

[i], die den oogbol optrekt, en welke men daarom de hovaardige noemt, de on-

deilie [2] welke men de nederige noemt, om datzy het oog neertrekt; de derde

Ipier woid de hybrenger {^addv&or) [3] genoemd, om dat zy her oog na de zyde

van dtn neus draait, men noemt haar ook de lezer; de vierde integendeel trekt

het oog naar buiten, waarom zy de veragter, en afvoerder genoemd word [1.].

FTen vTr.dt tullchon de bovenlle cn de afvoerder dc groote fclminfclie [5], welker

pees door den kraakbeenigen ofliever peesagtigen ring gaat [6], uit welken ku-

rrit j d ,
buigt zy zig in eenen Icherpen hoek, en loopt onder de bovenlle Ipier,

we ke men èiocr midtiel van eene fcharnierkan opügtcn, om de pccs van de groo-

te ichuinfche te zien; men ziet de kleine fchuinfche [7] op het aanhegtzel vat. de

regfer beneden fpier met den oogbol.

Men vindt in dit zelfde Huk, de deelen, die tot de affeheiding der traanen die'





f

i



BESCHRYVING van het kabinet des KONINGS. aai

nen, te weeten, op de buitenfte en boveiifte zyde van den oogbol, ziet men de

traanklier, in twee kwabben verdeeld [8] ,
daarna de twee kraakfaeenige deelen v^t de

oogleden, die in de Ontleedkunde {turft) genoemd worden [9J-
Oe traan flippen

riol, zyn op dezelve aan dezydevan den binner.hoek der oogleden aangeweezen.

Deze flippen zvn het begin van de uitwerpbuizen dertraanen, die laametuoopen

,

eer zy zig in den traanzak vereenigen'[ii]; het traan uitwas (carunculus lacrytna-

Us) is in denzeltdcn hoek der oogleden afgebeeld,
, i

ivlenkan dit geheelefluk fluiten, in deoogsholligheid, welke een gedeelte van net bo-

ven befchreeven ftuk van het voorgaande artikel uiimaakt, en dan zietmen de over-

eenkomft, welke de vleefchige deelen met de beenagtige van de oogholte hebben.

Om de uitmuntendheid dezer twee befchreeven flukken te kennen te geeven ,
zal

het ffenoeg zvn het geen 'er de Hiflorie van de Akadcmie van zegt, te verhaa-

len aan dewelke de maker dezelve vertoonde, met andere flukken ,
welke hyom-

Snt he?Sor gemaakt had , en üie m het vervolg zullen belchreeyen worden,
trenthet g 1

° Siciliaanfch Geneesheer, l^enfionaire van den Senaat van

i’alermo ‘en door denzeiven na harys gezonden om nieuwe kennis m de Hee

knnde te verkrygen ,
heeft aan de Akadcmie verfcheiden (lukken getoond, wel-

kel^hout gemaakt waren ,
viermaalcn zo groot dan de natuur, om het werk-

mia van het geboorte vercoonen, het welk, gciyk men weet, zozeer faamen-

34d en van zo een teder maakfel is, Hy toonde ook diergelyke flukken van

dubbele grootte, voor het werktuig van het gezigt, alles overeenkomende met

Tomk&ngvmd^n Hr. Winslow. De Akademie was zeer vergenoegd met

U werk, dat haar zeer nuttig toefcheen, en zo veel vernuft aJs handigheid van

den maker aanduidt”. Hijloire de fAcadémie royale des Sciences 1743, fag. 85.

No. CCCLXXIll. Een ander konjioog.

Men weet dat in verfcheiden fleeden van Duitfchland, verfcheiden werken van

vvoor OP de draaibank gemaakt worden; men heeft te Neurenberg getragt het

werktuig van het gezigt na te maaken, en men maakt ’er heden nog van dat

St dat bekend fs, onderden naam van Neurenbergerkonfloogen; daar zyn er

eeiiegroüte menigte in alle de nabuurige landen verlprcid; de oogleden, de ge-

S'fmiw, ™ fivlkzen zynv.iiyvoir, behülven ha navl.es en het hoornvlies,

Se V™ 00b zvn ;
het kiyllsllyne vogt en het glsazen vogt zj-n van glas lU

"ffc gecne brecrle belchryving van dit link doen, om dat ‘k
«,f

™
S'erSn wil; het kaoflegis mSarcen grof en onvolmaakt denkbeeld g«ven van

hèt maakzel van het oog, en men zoude zig zeer vergilTen ,
mdiai men er alle de

evenredigheden der natuur in meerde te Vinden.
_

No CCCI.XXIV. Afb.eldwgvanhel geboortmg.

Ditfluk is vier maaien zo groot als in de natuur, het is in hndenboomen hout ge*

fneeden, de voornaamfle deJen, die her gehoor uitmaaken, zyn crafgejeeld: men

viet vooT eerft het binnenlte van het oor, en het flaapbem 111 zyn gCiieel; het oor

en het kraakbeenige deel van degchoorbuis (t ,
PI. pi. fig. i>) zy»

„aflo-ehegt, doch men kan dezelve (cheiden ;
danziecroen het been gchedvanzyn

XtMi ontbloot, en toont den grond van het fchupagtig deel [3], zyne driegrocte

kwelen , van welke het voorfle het jukbeens uitfteekzel C4), het onderfle pnems-

r vvlwe r en 1 -et agterfte het tepelsgewyze (.6, /g. 2.; genaamd wordt. Men kan in

hdzelfdebeeii dtiegaaien zien, het buitenflegehoutgat [7j,uide

Ee 3
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van het fchubagtige deel, het binnenfle gehoorgat [8],in de binnenfte oppervlakte
van het fleenagtig gedeelte, en het priems tepels-gewyze gat tuflchen het
en tepelsgewyze mtileekzel [yj. iMeii heeft ook in het voorile deel van hef fteen-been , den weg van de kropauer [lo], liet beemg gedeelie van de buis van Eufta-chi [i I J, en de bms der groote Ipier van den hamer, afgebeeld.

Het oor en het kraakbecnig gedeelte van de gehoorbuis wefftrenomen
gelyk gezegd is, ziet men de wanden [ta] van de beenigrbrXe^^^^^^
ineede was met genoegzaam om het inwendig famenftel v.m het’ gehoornen, dat gelyk men weet, m het ftcenagtig gedeelte van het üalpSiM menheeft dan e^ii, looülynige doorlheede gemaakt 5), w^elkc dezelve *ln tweedeelen fcheidt. De vlakte van deze doorllieede is byna evenwvdi?ÏÏn L iSagtigdeelengaat voorby de flenf van het trommelvlies; dus kL men hierhSmnenlte van het fteenbeen van het buitenfle affeheidon, dat vereenigd blyfe aan ^£tfcliubagnge deel

? door dat middel ziet men de lleuf van het trommelvlies Menheelt nog andere doorfiieedcn gemaakt, om het binnenftc deel by (lukken e konnSwegneeraen, en het mnerlyk gelid van het oor, dat ’er in bdlooten is, te ver-toonen : men neemt voor eerll een gedeelte van het bovendeel en voorde van hetdeenbeen weg, dan zietmen voor een gedeelte het verhevenevan den trommel fra
het voorhof van den doolhof(i 4;%. 2.), de halfronde buizen ( 1 5), het Hakken^huis (ló/rg. I.) en de waterleiding van Falloppi (ig); deze twee deden nlaakentwee gaaten, welke men op den grond van het binnenlèc gehoorgat ziet; men mSnog een ftiik (C D) wegueemen van het binnenfte gedeelte van het deenb^eii Tnneemt dit ftukweg, zonderden trommel te openen, nodi de holligheden van dendoolhof, danziet men die van de waterleiding van Falloppi (, 8 fi.Xx in de'fSeen gedcehe vande gehoorzenuw gaat, en het gat dat aan den grond van her Half

Sy^'t ItI'bSLt Sva" -T- .

binncn'te d« Vün het fteïnbeen
; ,ta„ zie, men

, vm de eene van
I e, trommelvlies [eo] m het btiiieiide van Ite, fteetibeen, en vat/dc andïe zSêde holligheid nn den trommel ,n het flut dat -er afgenoomen is ffe qA DenigTc celletjes (2i),wdkc naar het tepelsgewyze uitfteel{;sel '-^aan is in de* uTr^rn-p
verlenging afgebeeld, en van vooren ziet men het beenig deet van de buis van Eu-ftachi (as) , welke aan den (rommel in den mond eindi'”t. De bultiffheid vin dentrommel hgt tuflchen deze twee verlengingen

; men zietor de groote
tuflchen het eyronde yengflerC24) en het ronde (25), de bultilheid door de^ builvan iMiloppi gemaakt boven het ovaale vengflfr, de kleine pvfaS^ rmet haare opemng aan de ngterzyde van het ovaale vengfler, en 5rtwee beSdraaden (28), welke in de groote dikke loopen, de halve buis (20) raS lLr eTnde

-£ES » - -—
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IS afeebeeld: want indien alle deze ftukken afgebeeld waren geweeft, zoujn

zvS hebben, dat men de gehoorbuis, de holligheden, en verhevendhedai

van den trommel zoude hebben kunnen zien : men heeft beter geoordee ,

byzonder ftuk te maaken, dat wy den bezetten trommel ^
welke wy thans handelen ,

om zo te fproeken ledig zynde

,

holligheid van den voorhof van het doolhof zien, door het
j

open is; maar men heeft eene fneede gemaakt, welke dit voorhof
f .

vLdeelt (fis- 4 ), het eene is het binn-^nne deel en het andcie het hu.een t

(
B') dit laatlle is gemaakt, door het middclfchot, welk hetvoorhot van den trom-

mel affeheidt; dus'ziet men beide het ronde en eyronde vengfter. In het andere vindt

men vyf ooeningen C33), welke tot inmondingen dienen voor de halfronde buizen,

en die van de krul van het nakkenhuis ,
welke rret het voorhof gemecnrcmip heeft ,

en die men de bovenfle en binnenfte krul noemt (u3 ;

de ondeifte en buitende noemt (35), «ok ni het
^it

tuurlvken (laat loopt zy tot aan het ronde vengder , do
, , ^

‘ j„„

Kafgebeeld' is ^en einde m he^
meui4 ..1 maata,.

in een au^^^
CCCL.XXV. De tremmd mtt zyne imvendige deekn.

,
« 1,

Beha]ven "de deden, die men in den trommel ziet, welke behooren tot het üuk

hefwe'ke wy belchreeven hebben, vindt men hier alle f 1fdra
mnpd h keken in hunne natuurlyke plaatfmg; naraemlyk(r, /’/. A///.y5g. •)

ÏÏ?r van w^^^

trommelvlies vafegehegt (.2), het aambeeld (3), het hnzenbeentje va y ,

enTn wiens' ondorfte deel [4J, cic eyronde openmg ^mt, de kier-

Z fpSr viJ. de"n ftygbeugel (5), welke uit het
e,

drie fpieren van den hamer, waar van de eene de inwendige genoemd woictt, cn

fn"LK buis (6) gelegen is zy gaat over eene foon -n katrolg) da dezelve

eenen hoek doet maaken, aan hot uiterftevan buis, eer zi d-pe

Shep; de t„.eedefpier welke dend^

de plaats uitgaat, die de middelfte fpiei doorg.a.g gectt.

vierniaakn zo groot als ia de natuur.

Gehoorbeeiïtjes.

Deze bcemjes zyn de^ meuTeS^^^ In^de
kleinheid, zal ik-

deze kilHluhken
nauwkeurig befcliryveu.
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No. CCCLXXVI. De hamer.

f
van de gehoorbeentjes , men ziet ’er drie deelen van, het hoofd

>1’ A -vf
• lighaam (2) en den fteel (3); daar zyn op het hoofd ver-

fcheide oiigeJykheden, die do geleding van dit been, met die van het aambeeld
maaken; het hghaam van den hamer heeft twee uiifteekzelen, het voorlte welk
hetjangfie is word het frnalle uitileekzel genoemd (4), het buiienfte, dat hetkort-
fte IS, is het dikke uicfteekzel (5); de heel van den hamer, die ook voor een uit*
fteekzcl kan gehouden worden, is aan zyn einde krom

^ deelen, het middelde deel is het lighaam fr, P/.

is de dd'he’
den naam van takken; de bovenlle tak (aj

IS de diklte, de onderlle (3) is dim : men ziet ’er eene kleine platte hoek Cface/-u) door welke dit been geleed is met het linzenbeentje; daar zyn ongelykheden ter
plaacle daar de hamer zig met het aambeeld geledigt: de ongelykheden van het aam-
beeld zyn tegen die van den hamer over.

f’ ^ J

.
CCCLXXVllJ. Het linzenbeentje.

oorbeentjes, hermaakt eene geleding met den
beugel (i,/’/.X///./g.4)en met het aambeeld door twee uitüeeklöh; deszelfsnaam geeft zyi^ gedaante te kennen,wam het heeft de gedaante van een linzenkorreltje.

INO. OL.CLAXIA. De flygbeugel.

n
beternaarde zaak, van welke het den naam draagt, dan de drie andere,

het bellaar uit een klem hoofdje (a,/>4 4) uit eenen hals (3), uit twel
beenen en een grondftuk; het agterlle been (4) is langer, dikker en krommer dan
het voorlte (5;, deze twee beenen hebben van binnen eene fleuf; de grond van
den Ilygbeiigel is eyrond (d), van buiten verheven , van binnen hol.

No. CCCLXXX. Het jlakkenhuis.
Dit deel van het oor is in de natuur llegts eene holligheid, een foort van buis diefchroefgewys om eene Ijiil loopt, welke door eene ten deele beenige, ten deele

deelte heeft derhalvcn Ijl denstuur alleen binnenwanden, maar men heeft in dit (fukeene bimcnfte oppervlakte) verbeeld, welke dezelve omtrekken volgt, als de bin-
nenfte wanden

; m dezep ftaat gelykt het van buiten volkomen naar een llakken-
huis, maar van binnen is het meer faamengedeld, wegens het middelfchot. Het
fliik waar_ van wy thans fpreeken

, is in dezelfde evenredigheid als de gehoorbeen-
tjes dat is tien maaien grooter dan in de natuur, dus is yderdeelgroof venoegom
zigibaar te zyn: men ziet op het flakkenhuis vanher oor, gelyk ^p deibhulp^vS
eene Dak, den grond, en het gat [1] dat ’er midden in is, her geen men in eene
icluilp, de navel zoude noemen, en de twee en een halve draaijen van de ichroef

A
den top (3) eindigen; terplaatfe van den mond der

fcliulp ziet menden ingang der twee krullen, namentlyk de buitenfte krul ld')welke aan de zyden van den grond is en welke door het ronde vengfter in dentrommel komt, en de binnende krul (5), welke naarde zvde van den to» S L zigopent in het portaal van den doolhof en het middelfdiot (6) dat dezelvlm fcheidt^

top vS
loodlynige doorlneede gemaakt (JB), die door dén

denvïï ïe /^^'3 "".f?’’
het middelpunt van het gat, dat in het mid-

giojid is; doormiddel van deze doorliiecde, neemt men het agterile

ge-
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redeelte van de wanden van het flakkenhuis weg, zonder iets van de Jpil of van

debeenige fchroefwyze plaat weg te neemen, welke nien m haare natuurlyke lig

ging van^binnen ziet: raen heeft fn het eerde vierde gedeelte, van den ichroetwy-

fèaTaai ha vlies (7) afgebeeld, welk het middelfd.ot vah tw« «"'8=“

dit vlies is dubbeld, het kromt zig van boven en van onder , om de

te bekleeden: men ziet ’er zenuwagtige draaden [8], welke zig

dit vlies verlengen, en twee takken van bloedvaaten , waar van de «k^
aan den draai van het voorhof, en de andere aan den kraag van den tforamel

Men kan de fpil met de fchroefwyze plaat ( o, fig. 60, welke omloopt, en een

eedeelte van de gemcene plaat der flingers (le), uit het Hakkenhms neemen, dan

liet men de buis Ti O, welke in de fpii is, en den ingang geeft aan het zagte ge-

deelte van de gehoorzenuw en de draaden ( 1 2) van die zenuw , die door de gaa-

ien traan welke onder en boven de fchroefwyze plaat zyn. i:)eze draaden en dus

óokS(;Stcn.“y itgrooter getal op den draai van het portaal Ct jd dan van

den tromnll (14;, men Lft deze draaden, op de onderlte onitiekken van de

nlaat niet afeebeeld, om de gaaten en groeven te toonen (15), m de-

welke zv in<raan ' de fchroefwyze plaat tot aan haaren top volgende , ziet men hoe
welke zy ingaan . ae icnr j f

^ ^ maakt, en hoe de twee

f top vande^ “fe het bovenlle 06 ) aan het ui-

Sfvanindraai^anhetporLgeplaatftis, aan den top van de W, het ^-
derfte gat (17) is het kleinfte, en opent zig m den draai van den ttonim^

j

dwe

gaaten^mato eene kleine buis, door dewelke men gelooft, dat deeene draai met

*^^DTlhïker,*^dSfn^^^ voorgaande Nommers befchreeyen zyn, zyn die

van^welke in het artikel van de Hiftorie der Akademic van Weetcnichappen 1 743 ge*

fprooken Ls, en van welke ikblz. 221, melding maakte, by gelegentheid van hetgezi t.

^ Het sehooruiig is van den Hr. MastizWI, die alle deze Hukken gewerkt heeft,

tipt zelve is niet min konftig gemaakt als dat van het gezigt.

No. CCCLXXXL Een andere afbeelding va?i bet gehmtmg.

Dit ftuk i's van yvoiren te AkdortF,ecne kleine Had drie mylen van Neurenl^rg
UitltuKisyanyvuue

nauwkeuriger, dan het koaltvog onder No.

fCCLXXin belbhfeeven , dat te Neurenberg gemaakt is , het is zelfs onvolm ialc-

mV^heeft het uitw.ndig oor en een gedeelte van het lleenbeen zeer ruw af-

‘ men kin den oorrand wegneemen en het lleenbeen openen, in t welke

<!= celletjes van het
men ht

en den doolhoüf, van welken men het flakkenhuts kan ope-
„pels^wyzen ^ ftukken zyn zo kwalyk uitjevoerj

“henenoTg ÏSelve^ •= hebben, zonder ze btced.oetag .= vol-

No ("CCLXXXII. Afbeelding van de takmaakingen van het harde

deel der regier zenuw van het zevende paar.

Deze takmaakingen zyn door zyden draaden afgebeeld ,
welke m^en op het hoo d

van een geraamte gelegd heeft, daar de onderkaak aan vaft is; de herflenpan is

door'rezaafd ,
en weggenomen, zodat ’er llegts het vtwrile deel overig is; door

to Sdl: z.ct men^op de regterzyde van het onderfte der herlTenpan, de ge-

ïgtzenuw, de beweeger der oogen, dc aardoenelyke ipatkttm), de zenuw

m. Deel.
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van het vyfde paar, en die van het zesde; dé draaden, welke deze zenuwren af*

beelden, zyn in hunne natuurlyke plaatfing en loopen in de gaaten van den grond
der herflènpan , welke tot de doorlaating der zenuwen gefchikt zyn : het har& ge-

deelte van de zenuw van bet zevende paar loopt naar buiten door het gat tuffchen

.

het priemsgewyze uitfteekzel, en dat van het tepelsgewyze uitfteekzel, en ver-

deelt zigin drie takken, welke men in de bovenlle, onderlle, en middelde onder-

icheidr; de bovenftegeeft takken aan de zydevan het hoofd, en maakt eeneinraon-
ding (.afiafiomo/is)mstdegszigtZQm.iw(opf>ihalmicus)vsLa Willis; de raiddeltak loopt
over het aangezigt, en maaltt eene inmonding met de bovenfte kaakbeenszenuw , die
door het buitenfte gat van de oogholte uitkomt; deonderde tak eindelyk loopt langs
de regterzyde van het onderkaakbeen, en maakt eene inmonding met de onderkaak-

beenszenuw, welke uit het gat van het kinbeen komt; daar zyn nog eenige kleine

takken
, die uit het gat van het harde deel komen ,, en zig op het voorde en agter-

fte deel van de oorfchulp en het tepelsgewyze uitdeekzel verdrooijen. De oogbe*

weeger loopt in de oogholte, door de onregelmatige Ipleet, en verdeelt zig op
de vier regte Ipieren van het oog, die in vvafch geboetzeerd zyn.

No. CCCLXXXIII. /ifbeelding van het hart mst deJiammen der gro9-

te vaaten,

Dit.ftuk verbeeldt een hart van grootte boven het middelmatige, de regterhol--

h'gheid (i, PI. XlF.fig. i.) en dè linker (2) zyn op de twee vlaktens van het hart

onderlcheiden, door eene indrukking (3I, welke men ter plaatlè van het middel- -

fchot, dat het hart vanbinnen verdeelt, gemaakt heeft. Men ziet aan wederzyden
op de grondvlakte van het hart de twee ooren, waar van het regter (4) veel groo*-

ter is, dan het linker (5},overeenkomftig met de natuurlyke evenredigheden ; de
longflagader (6) en de groote flagader (7) ziet men tuffchcn de ooren ; de drie

flagaders (3) welke de bovenfte groote flagader maaken, komen uit haaren ftam,
agter welken de doorfneede is van de longflagader der regterzyde (9, //g. a.):

meer naar agter aan de regterzyde heeft men de doorfneeden der twee holle aders i

verbeeld (10), en aan de linkerzyde, die der vier longenaders fir), v/elke in de

longenzak (12) vaftgehegt zyn: men onderfcheidt, op de voorfte zyde van het

:

hart, de ftaramen der kroonvaaten i» 2.) welke van onder de ooren ko-

men, en van vvederz^'^den over de geheele oppervlakte taltken fchieten.

Dit ftuk is door den meergemelden Hr. Süe gemaakt , ik zoude konnen zeggen ,

.

dat hy hetzelve in het geheel gemaakt heeft, wylhy alles weet te boetzeersn wat hy
Ontleed heeft, en dat geeft een groot voordeel; want de beeldhouwer, een goed
ontleeder zynde, verbetert zyn model door het na te bootzen, ver van het te ver--

minderen: de Hr. Süe heeft verlcheidén andere ftukken van Ontleedkunde voor
het Kabinet gemaakt, de drie volgende mamentlylc, en dat, het geen oivler No, .

GCCXCIX begreepen is.

No. CCCLXXXIV.' ./ifbeelding der borflbuh en eenige andere deelen,^

Dit ftuk is in natuurlyke grootte, het bevat dat gedeelte der ruggegraat, dat aan

het eerfte wervelbeen van den rug begint (i, Pt. XlF.fig. 3.) en aan her vierde derlen-

denen eindigt (2);dedoornagtige uitfteekzelen fchyuen weggenomen, om het rug-

gemerg te vertoonen [3]: men ziet aan wederzyden de uiterften der dwarfche uit-

fteekzelen [4] en deagrerfte deelen der ribben [5] met een gedeelte dertuflehennb-
bige {pieren [6], men vindt van vooren weder dezelfde uiterften der ribben (7) en de-

zelfde deelen der {pieren (8) en delighaamen der wervelbeenderen welker
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rmkerzvde de grooteflagaderligtCio): men ziet uit haare groote kromte de drie

takken (tl) komen, welke de bovenlle groote flagader niaaken, 'de onderfte gaat

door de opening van het middelrif (la) ter plaatfe van de eerde wervelbeenderen

der lendenen ; onder dat deel van het middelrif ziet men de open.ng der codiuca

C15) en der bovenfte darmTcheils flagader (14) en «iet uitmelkende (15), de ftain

der bovenfte holader (16), is aan de regterzyde van den ftam der groote flagader

af'rebeeld- dit gedeelte van de holle ader.verdeelt zig in twee takken, welke de

twee ondèrfleutelbeensaderen maakcii (17), en yder dezer is in twee andere tak-

ken verdeeld, welke de oxelader (iB) en de inwendige kropflagader (19) zyn,de

ongepaarde (ao), loopt over het lighaam der wervelbeenderen ; men ziet de tuffehen-

ribbige aders (at)

,

welke zy inneemt, en haare faamenkomlt met de holader (aa;;

de tulTchenribbige flagaderen komen van beide zyden uit de groote flagader, en

borftbuLS’»^-»"- onuerwerp van dit ftuk maakt, ligt op het lighaam

der werSeenderen, een weinig aan de linkerzyde tuflehen de nedergaande groo-

te fl^mder, en de ongepaarde ader; zy komt uit den bak van Pequet (24) wel-

ke afeSden ftaarc van het middelrif ligt : hier uitkomende klimt zy kngs dewer-

velbSnderen, gaat over de ongepaarde ader, en loopt voort agter de onderfleutel-

beensader en kromt zig eindelyk naar vooren (25), boven de eerfte ribbe om m

dflSer ónderfleutelbeensader te komen, alwaar zy zig 111 de inwendige kropader

en oxelader verdeelt.

No. CCCLXXXV. Afbeelding der ngUT nier
•

Deze nier is in haare natuurlyke grootte afgebeeld, de flagader Cr,

4.) eTde uitmelkende aders (2) zyn in de gaping der nier ingeplant, en op twee

duimen afftands van dezelve algefneeden; de pisleider(3)komt van dezelfde plaat-

fe aan de agterfte oppervlakte, ter zyden van de takken van de ader en flagader,

deze Disleidcr is op de helft van zyne lengte afgefneeden.

^ No CCCLXXXVI. EeneafbeeldtngvaneentdoorJneede derregtermer.

Deze is in haar geheel geopend ,
door de geheele lengte , volgens eene fneede

,

die lanss de randen gaat, en tot in het bekken loopt (i , /ig 5 ) m welke men de
die langs ue

.
,b.

,
» . , men kan in deze fiieede de drie verfchei-

merfaamenftel onderfcheiden : men ziet, aan de buitenzyde, een gedeelte der

hloedvaaten en den pisleider, die in de zelfftandtghe.d der nier loopen.
bloedv

CCCLXXXVII. Afbeelding der mannelyke teeldeelen.

De wervelbeenderen derlendenen, de beenderen van het bekken, en het boven

ded d^r dijen ,
maaken de fdiooring van dit ftuk dat in zyne natuurlyke grootte , en

bvna van dlezvn^ fpieren ontbloot is ; de bekleedzelen zyn am wederzyden nederge-

Een eii alseJi kleed uirgelegd ter breedte van een voet en zeven duimen lang, en

eeYvoeteSvyfduimenbreld. ^Ditftukisopdelendenenom^g^^^^^^^

w^dbeenderen der lendenen, enhetheiligto aan de bekleedzelen vaft.

Men ziet het ophoudend bindzel ( r, P/.XF.)
dat de roede (2) aan het fcnaambeen

f 3) vafthegt , de opheffende fpieren [4] zyn onder de meden uiamengetrokken
, ea

fthvnen dezelve gefpannen te houden; deverhaafters {acceleraiores

)

[,s] liggen tus-

fchen deopheffers, en omvatten den pisleider (6) die bloot ligt, om dat de roede



•28 DE NATUURLYKE HISTORIE
yanhawvel ontbloot is; dus belet ’er niets, dat men den kop en zynen krans in
hun ge^el ziet [7J, met de bloedvaacen, die op de holle lighaamen liggen; de
binnenlte Ichaamader (8), ligt op debovenftefleuf, en wordt aan wederzyden duor
twee flagaders van denzelfden naara (9) vergezeld ; de takraaakingen van alle deze
vaaten loopen tot op den pisleider, welke in de onderfte fleuf ligt, De roede is
dwars doorgelneeden, omtrent een duim boven den wortel, om het binnenfte faa-
menrtel te wonen (loj: men ziet de bindzelagtige wanden der twee holagtige lig-
haamen, die elkanderen aan de binnenzyde raaken

; deze wanden zyn wit, en be-
vatten een celagtig weefzel, dat rood geverfd is : men ziet in het midden van yder
noiagtig iignaam de doorfneede van de fchaamader , welke van een bleeker rood is:men onderkent ook de holligheid van den pisleider in de onderfte fleuf van dezelf-
de holagtige lighaamen.

Tuflchen hpf rrbnnmhypn Pn don rand van het darmbeen Cri), dat de heup
maakt, vindt men aan yder zyde de pfoasfpier ^i2j en d^ icndPnrnier fia), welke
uit de holligheid van het bekken aan de linkerzyde komen; deze fpieren zyn ia
haare natuurlyke ligging, gelyk ook die van het hoofd der dije C14), over welk
zy heen loopen, om zig in den kleinen draaijer in te planten (15), alwaar heure
pcezen met wit geteekend zyn : boven dezen draaijer heeft men een gedeelte van
het cirkel ronde bindzel weggenomen [i6] om de geleding van binnen te vertoo-
ncn; aan de regterzyde raaken de groote Itnd&nfyÏQi {pfoas) (17) en heupfpier
(i 3) niet aan den kleinen draaijer (19), omdat men het dijebeeu (20) zo ver ge-
trokken heeft , dat het hoofd (ai ) uit zyne holligheid geweeken is : men heeft hei ron-

- de bindzel dwars doorgefneeden (22), om de pan (23) en het hoofd van dè dije
bloot te leggen, als ook dat bindzel, dat men het ronde noemt (24): dedijebeen-
deren zyn met hun beenvlies omgceven , dat mee bloedvaaten doorzaaid is Cts'ii
in de doorfneede van dat been (26)^ ziet men de dikte van de beenige ftoffe, en men oi^
derkent het merg; aan de zyde van het linker dijebeen vindt men de peersvvyze of
pyramidale ipier [27], die met een van haare uiterften aan het zyde deel van het
heiligbeen [28] gehegt is, en met het andere einde aan den grooten draaijer [29]

:

men ziet aan dezelfde zyde de pees van de kleine bilfpier [30], die zig op de opper-
vlakte van het heupbeen uieftrekt, cn die gedeeltelyk door de takmaaldng der bloedvaa-
ten en vet [31] bedekt is; en van de regterzyde is dezelve fpieroverdekt door demid-
delfte bilfpier [32]; de groote bilfpier maakt een byzonderftuk, welk men aan de
middel bilfpier moet voegen [33], en aan de linkerzyde is deze middelfpier (34) taf-

fens met de groote [35] gefcheiden, zy moeten beide op de kleine gelegd worden.
Onder het geheele ftuk is het ftaartbeen [36], het heiligbeen cn de bindzelen van

het heilig- en heupbeen [37], welke ter eener zyde aan het heilig en ftaartbeen
, en

ter andere zyde aan den rand en knobbel van het IJchium vaft zyn ; de doornige uk-
fteekzels van de wervelbeenderen der lendenen , en aan yder zyde van die doornen
een gedeelte van de ruglpier, en de lenden en heiligbeenlpier C38]; cn eiudilyk
de vierkante lendenipier [39], die van onderaan het heupbeen, en van boven aan
de hatfte der valfche ribben [40] vaft zyn.

Boven het gedeelte van de ruggegraat, ziet men aan de bovenfte oppervlakte van
het elfde wervelbeen van den rug [41 J, welke vvk gefchilderd is , deszelfs twee Ichuiti-
fthe uitfteekzelen die naar boven gaan, en de opening van het kanaal der ruggegraat.
De groote flagader (42) en de holader (43), liggen naaft aan elkander op de voor-
ite zyde der wervelbeenderen der lendenen, de eene ter linker en de andere ter
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resterzvde : aan het bovendeel der grooteflagader, ziet men tweetJ^en van dezel-

J, deLrfte is de maagflagaderC44)^welkerftamm wee andere takken ver^^^^^^

de tweede is de bovenfte darmfcheilsader (45) , we ke zig m vier «kken

onder deze de flagaders (46) en de uitmelkende aders (47^, komende uit de g

fljgadefefdrh^^^^^^

zeerd zvn ; ter regterzyde heeft men het nicrkapje (49). f A
der deVisleiders (50) komen uit yder nier, en eindigen in het bekken aan het •

derde engageerde deel van yder zyde der blaas (51); de pisleider der regterzyde is

door zyne geheele lengte, van onder de uitmelkende ader af, geopend, ue zaati-

flagaders (52) komen uit de grooteflagader, en de regterzaadadcr (53) komt uit (tó

holader , en de linker uit de uitmelkende ader (54) ; aan dezelve zyde zyn de zaad-

vaten omtrent ter breedte van vier vingeren van hunnen ooifprong in hunne Ichee-

de befloten (55), welke met bjoeto p-r aan da hnkerz^^^^

zyn dezelve hMn|Sehe^^'* « takken, die in elkander loopen, en raaazenmaaken

fót ’bS (58)f£ nigader loop. op vcrfchciden wyjen, d^rdema^en
* TaXr cn verdeelt zig, uit het bekken komende, in drie takken: de tak-

'^^"Kn^fvau de air en Lgader eindigen in den boven bal (59) en m den biU,

SJlIs met hunnen vtoigen rok bekleed zyn. Je bal ligt op eenpdeeltc

^fnïn fcheede-rok (do), die met bloedvaaten doorztuiid is: de opperbal is wit

ï^ven den bal; nicn ziet 'er de afleidende buis (61) uitgaan, die wit is ^^ ^ .^.ar ynadvaten ooklimt, tot daar zy n het bekken komt.Deregterbal (62)
den weg het roode vlies, welk daar eene
hangt ^ dfop fpier bevat den bundel der zaadvaten, tot op
verlenging van is, de qitrcKKenae ipici

fcheedevlies, uic

t'lk“raSoS o"p de tog'e vao he. Ichaambeen; de .«e

afleidende kanaalen loopen aan wederzyden van de blaas, welke agter het fchaam-

vSen Lt en doorzaaid is met bloedvaaten , haare verw is wit, en de grond fpnngt
been hg

, afleidende buizen krommen zig agter de blaas, om in de zaad-
naarvooren mt. de

nieSzietde voorftanders Qprofia;^
blaasjes te Zoomen ^ de'’

[65] tuflehen den Jr blaa
oiiderfte deel van den regten darm,

van den aars [6£^s ond d
boven volgens het beloop

SSS! da blaas, en buigt zig aan de linkerzyde op de
van hat

^ 2ig aan den kronkeldarm vereenigt, die een

fcheiding der groObC
^ r en toegebonden fchynt (68;. Boven den

weinig tavondeorgKO^ ^ „„^=.11=

.oegebonto
d

driehakken verdeeld is,

darmfchei s l^i_
| ^ fhsmoMditUs) (70) genoemd , een groot getal takken

eene,debinnenlteipeenaa
fla<rader en de holader verdeden zig, op het

aanden regten dirra • d. gr^
g^oote takken, welke de heup-

laatfte wervelbeen op een na der ‘«id
, en flagaders zvn onderdeeld, aan

adets (7O en Oagadeta C?\) de innerlyke
wederzyden van bet heibgbeen,

«en^grtwt^^tal takken, daar de voornaainfte

^°‘^'"ffuk detüadm vM*zyn |>5] , de Ie* den en innerlyke fchaatnflagadcis ; de

Su^adttt^Sr b« bekken door de heppaeuf, en maaken
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takken op de middelile en kleine billpieren: de heupflagaders £76]komen ter linker»
zyde uit het bekken

, door dezelfde fleuf, en vergezellen de heupzenuw
, welke

wit is j de biniienfte fchaamaders [77] komen uit het bekken, vlak onder de peer-
vormige Ipier, en gaan tuffehen de bindzelen van het heilig- en heup been, en gee»
ven de buitenlle Ipeenaders, en eindigen aan de opregters, en verhaafters en aan
de roede: de buitenfte eindigen door een band, enzyn afgelheeden., terplaatfe daar
zy uit het bekken komen (7^3 » alwaar deze aders-enflagadersyder een tak geeven, •

welke de fpieragtige genoemd word (79) ? deze vaaten loopen tak.cgewyze, op de
lendenlpier , welke het binnenlle van de heupbeenderen vervult, en aan yder zyde
van de lenden wervelbeenderen, zytakken geeft (ilo) , welke op de vierkante fpier
der lendenen kruipen. Dit befchreeven ftuk van een Ontleedkunde en de twee volgen-

I'aget gemaakt, thans gewoon Heelmeefter tier Koninginne
en Chniirgyn Major van dp Pranfehe Gardes. Hy maakte de ontleedingen in het al-
gemeen Gallhuis dc lu

^ alwaar ny wcikit; aiö Opplineeftcr, eer liy als
IVleeller te Parys aangenomen werd ; om het wafch te boetzeeren gebrujkie hy ie-

mand, die onder dai beeldhouwer La Croix gewerkt had. Deze (tukken zyn een
wezendlyk bewys van den yver 'met welke de Hr, Facet zig van jongs at aan op de
Ontleedkunde toeleidde. De Hr.BoNNiER de la Mosson, werd bezitter van deze
ontleedkundige Hukken, en die welke onder No. CCCXC en CCCXCI gemeld zyn;
zy waren langen lyd het cieraad van zyn Kabinet van Natuurlyke Hiltorie. De Hr.
DE LA Bouexiere, Grootpagter, deedt dezelve na het overlyden van den Hr.
Bonnjer koopen, maar gehoord hebbende, dat men ze het Kabinet van den Ko-
ring waardig oordeelde en dat men ten dien eintie moeite gedaan had, om dezel-
ve te verkrygen

,
liet hy dezelve derwaards brengen in groote glazen kalTen, welke

hy had laaten maaken, om dezelve te bewaaren, en gaf alles aan het Kabinet.
No. CCCLXXXVIII. Eetie andere afbeelding van de mannelyke teeU

deelen.

Ditflukisvan natuurlyke grootte, de beenderen, welke in deszelfs laaraenflel
komen, zyn de twee laatfteirugsweivelbeenderen , die der lendenen, het grootfte
gedeelte van de beenderen van het bekken, hei hovende deel der regter dije ; maar
ditlaatfteis aan delinkerzyde weggenomen, men heeft zelfs het heupbeen geheel,
met een gedeeke van het darmbeen (iliutn)

, en van het Ichaambeen weggenomen

,

om bet binnenfte van het bekken bloot le leggen. De roede, is van haare bekleed-
zelen ontbloot, en dwars doorgefneeden [1], op omtrent twee duimen van het
ichaambeen : men ziet agter het onderile deel van de roede, dat overig is, het op-
hangend bindzel [2}, welk dezelve aan het fchaarobeen [?] hegt: men ziet ter
plaatfe van de dwarll'che doorfiieede, de bindzelagtige wanden der holagtige lig-

haamen, derzelver holagtig weeffel
, dedoorfneeden der inwendige Ichaamflagaders,

, en de holligheid van den pisweg, die in de onderile goot der holagtige Jighaamen
afdaalt [4] ; de pisleider is onder zyne doorfneede bekleed met de verhaaftende
fpieren, welke zig aan den knop vereenigen [5]; men ziet aan deszelfs heide zyden,
de opregtende fpieren [6], welke faamengetrokken fchynen, en het onderile deel
der roede ipannen, welke in dezen Haat verbeeld is; deze fpieren zyn aan de hol-
agtigc lighaamen va-Hgehegt, door hun hovende einde, de opheffende fpier der
regterzyde

, hegt zigt met zyn ander einde, gelyk in de natuur, aan de knobbel van
bet heupbeen, maar de linker is met zyn onderile deel nergens aan vall, om dat
men een gedeelte van het bekken weggenomen heeft , gelyk gemeld is.
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Men ziet onder den knop van den pisleider, de opening van den aars, door

zyne ronde fluicipier [7],welke door de twee huidüuitfpieren of eyronde, naraent-

lyk de buitevifte [8] en de binneiifte (^9],
omringd zyn, de opli^ende Ipieren van

den aars [10] liggen onder de fluitfpieren, en fteeken ’er ter zy^n uit;men heeft

’er een gedeelte van de linieer zyde afgenomen door eene ichuinlcne uieede, van

het fcho^auibeen tot het heiligbeen, waardoor men haare kiomte ziet; en in den

grond V n het bekken haare innerlyke gedaante. Tuflehen den aars en den knop

van dt-n pisleider, ter plaatle alwaar de huidfluitipieren eig zelve aan de verhaaftende

ipieren Ichynen te hegten , ziet men de raiddellle pees der dwarlTche fpieren van

den pisleider [i 1], het uiterfte eind van die der linkerzyde is alleen, ter oorzaake

van het afgelneeden been van dezelve zyde.

welke üc vavuca OeaCK-C, cn WCltvc vau uvn

nsl afkomt, debreedebandfpier[i6], welke op de di|e ligt, en van de

lip van het darmbeen begint [17] , de groote bi^pier [1 b], welke de rondheid van

den bil maakt [,9]; een gedeelte van het agterfte deel van deze fpier go] fchynt

ZméL, om de Sden die ’er onder liggen, te toonen, als detweehooldige [21],

SK^halfzemiwagtige [aa]. Deze twee dekken de half vhesagtigen ,
welke men

Seen in de doorfnldt ziet, [23] aan welke de,bovenfte driehoofdige raakt [34] i

deze fpier is op de binnenfte oppervlakte der dije aangeduid , en men ziet dezelve

van hït os pubh [25] afkomen, zy ligt haare geheele lengte door voor de

SrehoofdiK raól en boven het begin der middelde driehoofdige , zietmen de gekam-

SfS welke uk den bovenden tak van het fchaambeen komt ; de darmbeensfpier

van deregterzyde, ligt in debinnende vlakte van het bekken [28], de groote len-
^

denfpier [q?]? dekt een gedeelte van de wervelbeenderen der lendenen, en naad d

trrnnte lendenfiDicr ligt de vierkante Ipier [30].
^ Het geJeelK van de ruggegraat, welk in dit ftuk voorkomt, emdigj aan het e f-

ae werwberavan^ r|, wi™s bovenfle oppervlakle men wu gefchildard 2.et

de werveioeen van
f
? n dienaar boven gaan,fpringen aan de zyde

[31], de
men heeft aan wederzyden de twee laatde val-

van het kanaal der rugg g „
’otefla<rader en de holader [34] daalen langs

fcüe ribben yerbee
de^aaten, welke uit de groote flagader komen.

n de maasM^r
•• ««meikendé

zyndemaagllagaaer
de linkerzyde [37] geeven eenige takken ,

liggen ’et f “t «Iv™ gSouto Mader gcefïde zaada-
welkeafgefrieedenenopzigzelw

yaUen in de zelfflandigheid der

der af [30] ; de
helft, Jven als of het voorde deel weggenomen

nier, welke men
IJ - “ evenwydig is aan de oppervlaktens der mer,

ware, door eene
i«np kromte zoude gaan; hier door zier men een

en dus door haare groote
^/der welke het kleine bekken [40]

gedeelte van de wanden van
doorllieede gete-

genoemd wordt, de
fJJ, , "

den pisleider voortloopt; de zaadflag-

adê?sVr^koSn1rde grliK llagadfr onder de uitmelkende, die van de linker.

rVa 1 i7afiieCieeden op eenigen affland van liaaren onrlprong. De zaadader

te tip^ySt E«] komt uk den tam der holader, en verdeelt ztg
, na dooi de to-
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denen gegaan te zyn, in verfcheiden takken, welke maazen maaken, door onder-
ling in elkander te loopen; de flagader loopt door deze maazen, en geef; eenige
takken [45], eer zy aan den bal komt.
De bal [46] hangt tan de zaadvaten, en is van alle zyne rokken ontbloot, be-

halven het witte vlies; men ziet de bloedvaacen welke overdeszelfs oppervlakteloo-
pen, en denbovenbal [47], welke ’er op ligt, en, met zyn agterlle einde , aan het
afvoerende kanaal vall is [4!!]; dit kanaal is wit, en begeleidt de zaadvaten, tot
daar zy in het bekken loopeii, alwaar het zig kromt, en in de blaas valt [49],
over de inplanting yan den pisleider heenen gaande: men heeft aan de blaas de ge-
daante gegeeven

, die zy heeft, wanneer zy vol is, zodat zy van onder breeder
IS uan van boven , de verlchillende loop der vezelen van haaren vleelch-of fpierag-
tigen rok, zyn op haarc oppervlakte gelchilderd, zoo wel als de zenuwen enbloed-
vaaten. In het begin der belchryving iagcaogti, rtnr men aan de linkerzyde een groot
gedeelte van de beenderen van het bc-kken weggenomen had, Uoor dir middel
heeft men de zaadhlaasjes bloot gelegd £50] en de voorftanders {profiata') [51],
welke tuflehen het onderfte deel van de blaas , en den regten darm liggen [52] ; dit
ingewand volgt de buiging van het heiligbeen , en de kronkeldarm is naar de hr ker-
zyde gekeerd op de lèheiding dergioote vaaren, en een weinig boven het bindzel

[5?]) afgelheeden; de ordeiile darmfclieils flagader [54] komt uit de groote Uag-
ader, ter zyde van de binding van den kronkeldarm, en begint takken te fchie-
ten.

De groote flagader, en dc holader verdeelen zigyder in twee takken, de eene
ter regter en de andere ter flinker zyde, welke den naam van darravaaten draagen;
deze zyn verdeeld in uitwendige [55] en inwendige [56] darmvaaten; de linker
buiienlte zyn op eer.en kleinen aflland van hunnen oorlprong afgefneeden

, de bin-
nenfle ter regter en linkerzyde loopen in het bekken De regter buitenfleloopen uit
het bekken, en na onder den raam van fchenkdflagaders gezien te zyn [57], loopen
zy tulïchen de fpkren van de dijeengeeven de aders en flagaders der Ipieren [58];
men heeft naafl: de datmaderder regter z\detwee zenuwkoorden [59] vanhetbat-
fte paar der lenden zenuwen en de zaadzentiw [60]; men ziet aan de linkerzyde,
de vyf paaren der lenden zenuwen [61] en de zes paar heilige zenuwen, welke
door de gaaten der wervelbeenderen , en van het heiligbeen loopen

; de lenden ze-
nuwen rnttaken takken met de bloedvaatvn op de vierkante Ipier, en de beiligeze-
nuwen vereenigen zig onder de uitfiiyding van het dartnbten, om de heupzenuw
te maaken [6a], van welke men verfcheiden takken ziet voortkomen [63], die zig
aan den aars , en op de roede verfpreiden.

No. CCCLXXXIX. ^fbeetdingvan de teddttltn van eene vrouw.
Men heeft de evenredigheid der natuurlyke grootte in dit fluk gevolgd, het ver-

toont het onderfle gedeelte van het lighaam, van het middelrif af, en het boven deel
der dijen ; welke een weinig naar vooren geboogen, en verwyderd zyn, om de uiterlyke
deelen der voorttceling te baten zien : de kittelaar [1] word onder de bovenfte ver-
eeniging van de groote vleugels der fchaamelheid gezien; hy is rood geverfd gclyk de
nymfen. of kleine vleugelen [2], welke van den kittelaar aflöopen aan wederzyden van
deopeningder fcheede; men ziet het uiierlie van den pisleider [3], in de ms-
Icnenwydte tuflTchen de nymfen of vleugels onder den kittelaar, en lager de ope-
ning van de fcheede [4]; aan wederzyden van deze opening vindt men de ope*

nin-
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ningen der klieren van Cowper [5], en by den faamenloop der groote lippen, de

vork [6], de fchuit5gewyze holligheid [7] onder de vork; verder ziet men den

aars [«1 , welke van de fchaamclheid algelcheiden is door de bilnaad [9J.

Men neemt alle deze deelen af, met het gedeelte der bekleedzelen, welke de-

zelve omringen, en het ftuk omkeerende, ziet men op de agterlle zyde, de

takmaakingcn der aders en llagaders. Van onder ziet men den kittelaar (10,/'/.

van deszelfs voorhuid ontbloot, en de verlenging van den pisleider .^1 0, en

lager by den ingang derlcheede, de myrtvormige knobbeltjes ( i aj; men ziet de opreg-

tende-(i 3) en de verhaallende-(i4) Ipieren , welke van yder zyde van den kittelaar

afkomen. De eerfte dalen af op de onderfle takken van hetfchaambeen, en de ver-

haallers liggen om de opening der fcheede ,
die van den aars is van haare vleefchagti-

seflimfpierTisl omringd. Menheeft in deplooi van de JiyWWèhaeffekamdefpier

r DrffiZwi) ?i 6 XFIÏ)aFgebeeld ; men ziet derzelver inplanting aan

dfRan^an hetfchaambeen, met haar bovenfte uiterfte ; naderhand nadert dezelve

de bloedvaaten, met dewelke zy verdwynt. Het bovenfte deel (17), en het on-

derfte fiS PI XFlt) van de driehoofdige fpier z\ti aan het fcliaambeen vaftge-

onder de eekamde fpier cn aan het heupbeen, en loepen langs de dije,

To harzy alez^^^^
^en ziet

vervolgens de doorfnydinge van het hoofd der groote tweehoptdige fpier (19) en

die der halfzenuwagtige (20), welke langs het agterdeel der dije loopen.Deze Ipie-

ren dekken de breede inwendige, welker doorlhyding (21) naafl: de haare gezien

word, de groote bilfpier dekt de geheele buitenfte oppervlakte van het darmbeen

[22] en daalt langsde dije neer; zy fchynt afgefcheiden en opgeligt (23), om het

lïeelchagtige ged^te van de pyramidaale te toonen [24] De doorfiiyding van het

kleine hoofd der tweehoofdige (25) is agter die van het been der dije (26) ,
dat ge-

dekt word door de breede buitenlle f27}. De fnyder Ijner Qfar(orius) neemt haar

bcffin onder aan de voorlle kam van het darmbeen (28) en loopt over de dije

langs de groote vaaten, welker doorfneeden (29) agter die fpier (30; liggen Al-

le de deelen, welke in de linker dije befchreeven zyn , zjm ook in de regeer afge-

bedd en met de zelfde getallen geteekend. Verder is aan de regterzyde dclpier,

Se men den breeden band, {fajeia noemt, met een gedeelte van haare

Dces fq O, welke de buitenlle zyde der chje bedekt.
vr^rr^^

Mei? ziet in de holligheid van den buik de groote flagader (32, Pl.XFltnXm)

en de holader (33) ,
welke door het middelrif (34) g-an. De llagaders (35) , en de

^melkende aders (
van de regterzyde loopen in de nier (37) en boven inliet

SSpfè rJs) het welk daar vertoond is De zaaddagader (3..) van deregter zyde

komt mt de mgter uitmelkende ader, en die van dc linker zyde (40) neemr haaren oor-

forong in deif (lam van dc groote flagader. De regter zaadader (4 1 ) komt uit de hol-

adS ^en de n I er (42) de uitmelkende van de tde ^-de. De pisleiders zyn

wiStig, en met vüten doorzaaid. D.t regeer PI XFl) is aan de nier valt

en de linker (44) is op de wervelbeenderen gelymd. De groote flagader en de hol-

ader verdeden zig op liet laatllewervclbeen der lendenen, in twee takken, welke da

flagaders (4O en de darmbeensaders (46; maaken. Men heeft aan wederzyden van het

hdliob^en de fcheiding verbeeld van deze aders en llagaders in biiin mlle { 47)

,

en

h

,

rènlie ris 1: deze gaan over de verceniging der fchaambeendcren nut de darm-

Senderen, en loope'n in de dije onder den naam van ichenkel flagaders (49, PI.

III. Deel. Gg
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Xn en XFIL') en fchenkeladers (50), welke aan wederzyden verfcheiden fpief-

agtige takken maaken (51). Dedije vaaten zyn aan delinkerzyde ontbloot; maar

aan de regterzyde zyn zy bedekt ,
ter plaatfe daar zy uit het bekken komen , doot

een gedeelte van de fpieren van den onderbaik (52)» welke het dije gewelf maaken

(53), onder het welke men de liefch klieren (54) ziet. De doorfheede van de buik-

Ipièren gaat van het Ichaambeen volgens dc witte ftreep, tot aan den navel ,
en van

den navel fchuinfch naar boven rot op de hoogte van het onderfte deel der nier en

van daar regt op tot aan het middelrif.

Men vindt in de holligheid van het bekken verfcheiden zenuwen, welke ter

regter en linkerzyde uit de laatfte lenden paaren voortkoomen , en uit de heiligbeens

pa'aren, om de binnenfte fluitende zenuw (55) (nervus obturator) te maaken, en de

heurzenuw, welke buiten het bekken gezien word (56) , naafi: de pees van de bin-

nenfte fliiitfpier (57); daar komen uit de heupzenuw verfcheiden takken f58, PL

Xni), welke onder het bindzel van het heiligbeen en heupbeen doorgaan (59;, en

zig over den aars en kittelaar verfpreiden. De regte darm ligt op het heiligbeen;

het uiterftevan den kronkeldarm is omgekrorat, (60 PL X.1̂ 1) op de verdeeling

der groote vaaten en naar de linkerzyde gedraaid ; zy Ichynen boven de toebiuding

afgelheeden: deze ingewanden zyn doorzaaid met bloed vaaten. Tuflehen den reg-

ten darm en de blaas, die onmiddelyk aan het fchaarabeen raakt, vindt men de lyf-

moeder (61) met de trompetten van Falloppi, (63) en de ballen (63) cn de zaad-

vaten (64). De blaas (65) is witagtig met bloedvaaten doorzaaid. De navelflaga-

ders(66, Pl. XVI en X^If) gaan ageer de blaas en eindigen aan de plaats van den

mvel. Dc darmbeensfpier (67, PL XVI) vervult ter regter en ter linkerzyde de

hinneufte oppervlakte van het bekken, de groote lenden (pier (6P>) is ter

zyden van de wervelbeenderen verbeeld. De vierkante lendenlpier (69) ligt tus-

fchen de {pjcios) en de groote rugfpicr(7o), welke het agterfte der lendenen dekt.

INIen kan het gcheele Ihik in tvvce gclyke deden fcheiden , het is in de lengte

doorgefnecdeii,"en dc dooifneede gaat 'door het faamenvoegzei v^i het fchaam-

been en deelt de blaas , de fcheede , de lyfmoeder en den r'egten darm ,
het heiligbeen

en de wervelbeenderen. Dan ziet men in bet binnenfte van dezedoorftieede de hol-

ligheid der blaas, alwaar de openingen der pisleideren zyn (71 , PL XVll) ; men

ziet de dwarfiche rimpels der Ichcede (J'P). Het eind van deze buis ligt oin de 0-

pening der lyfmoeder (^73}. Dc holligheid van den hals (^74^ lighaam

\ an dit ingewand is open, men ziet in deszelfs grond de openingen van de trom-

petten van Falloppi (75). De binnenfte deelen van den regten darm liggen bloot

(76). Eindelyk ziet men in de overlangs loopcnde doorfnydinge van de rugge-

graat, de geledingen der wervelbeenderen, hunne doornige uiiftcekzelen C77)

en het ruggenmerg (78), het welke de holte vervuld*

IVo. CCCaC. XjbeVding (krmamehke tttlcleeUn.

No. CiCCXCI. Xfbeeldit7g der vroutvelike teeltleclen.

Deze deelen der Ontleedkunde bellaan in twee Hukken , welke yder op e'nen

voet ftaan als op ec-nc tafel van gebronft hout, en die, vo’gensecne geregelde tecke-

ning,op de vvyze der beeldhouwers doorgeftooken is, en alle de verfcheiden ftiik-

ken, uit welken zy Cmmengellcld zyn, ruften op ftukken houts van vcr.chillende

hc'ogte volgens hunne natuuiiyke ligging. Men heeft verfcheiden ftcffentotderzel-

ver vofuiu'.g gebruikt, de vootnaanifte zyn blaazen, vlieden met wol vervuld en mst
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wafch en vernis overkleed, men heeft zelfs bereide en opgefpooten deden behou-

den, welke den grond der twee ftukken maaken; zy zyn van natuiirlyke grootte,

én verfchillen flegcs door de deden, die aan de eene en andere kunne behooren.

Alle de andere deden, welke by deze liggen, zyn op dezelve wyze afgebeeldin

het eene en andere ftuk : dus zal ten dezen opzigte eene

beide; men zal hier alleen de vericheidenheden van gedaante, welke er gevonden wor*

den in aanmerking neemen. Men zal voor eerfl: de deden j die aan beide kunnen

semeen zyn, befchryven, eer men fpreekt van die, welke yder derzelve byzonder

heeft en door welke deze twee ftiikken van elkander verfchillen.

Beide eindigen zy van agter door de onderite Hammen van de groote flagadec

fil en van de holader [2], de eerfte ter linker, en de ander ter regterhand. Deze

Utengeeven aan hunne bovenH^d^^^^^

tóeden zynTn In oorf^g van haare groote takken Wat lager komen de mtmel-

kSide aders fz] , die in de nieren eindigen [8], op welker oppervlakte men aders en

flSaders ziet. De pisleiders [y] komen uit yder nier, en gaan naar de blaas [10], wel-

kern haaien Haat van fpannmg afgebeeld is, en m haare natuiirlyke ligging agter

tl rphnnmbeen fiil. Deze beenderen zyn in hun geheel afgebeeld, en zelfs aan

ivde bevoegd ain een klein gedeelte van het heupbeen , welk aan zyne knobbel-

SSheid doorgezaagd is [la]. Dciiierkapjcs [13] liggen op de meren, en zyn

Szaaid met takmaakingen van de aders en llagaders van de nicrkapjes. De

Saten beginnen onder de uitmelkende vaaten. De ilagadew Lm] koinen uit de

Se flagader, de linker uitmelkende ader geeft eene zaadad.T [15] voor de-

Se zvde. De holader geeft twee zaadaders [i6] we ke m de vrouwen beide

naar de rc^êrS gaan, volgens het geen hier afgebeeld is
,
maar in den man gaat

’er een naar de linkerzyde , en een blyft ’er aan de regterzyde. Leze vaaten ver-

/ipplen zi2 in verfcheiden takken ,
op eenigen afiland van hunnen oorfprong, en

Sverfciieiden draaiien en ineenwarringen [17] , eindigen zy, by de mannen, in

ï ba len ! en in de vrouwen verfpreidea zy zig in de breede bindzelen , de trom-
tk

» ^ Ivfmoeder. Men vindt onder den oorfprong der zaadva-

bar hei van «ders en flagaders; een weinig boven de

Sd ng dSo^ dedarmfchdlsader[iö], welkenen inv.ertakken

verdSh^ft, welke weder haare groote takken hebben, waar van de rneefte

rooIsiwVze ova- den kronkeldarm liggen, en daarom de kronkedarna^i vaat^

SeL lorden [19]. De tak welke de takmaakingen geeft, tuifchen de darra-

SpS'Taders,wU biimenftefpcen(!agiider genoemd [20]^

" Men ziet dat de groote flagader en de holader zig in twee takken verdeden [21],

W.ï;en.le\er«ld ["-J; "'j™ ff"’
.iers en flagaders aan, ter plaatie daar zy uit he. bekken komen L^5 j- U-zelcnenkei

wendi-edarmbeens flagaders afgebeeld; de navclllagaders L^ZJ de lluitlpieraders

rafll de (chaamflagaders [29] welke naar de teeldeelen gaan; de inwendige darmbeens-

der is in zeer veele aders verdeeld, welke naar de blaas en naar de tedaeelcn gaan.

Gg 2

/
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No.^ CCCXC. Teeldeelcn van «en man.

De roede is geljianrien verbeeld
,
en van haare bekieedzelen ontbloot, diis ziet

men de bloed vaaten [30], welke over het bovenfte deel loopenenaan wederzyden
takken geeven; de pisleider [31] is donker rood, en loopt langs de lengte der
roede, in de onderftc geut, der holagrige lighaamen [32]. Men ziet boven den
wortel der roede het bindzel [33], dat dezelve aan het fchaambeen hegt, en van
onder de icheidmg der twee holagtige lighaamen

, welke zig met hnnne uiterften
verwyderen [34J- Deze twee uiterllen zyn op de onderfte takken van het fchaara-
been vaitgelymd. De opligtende Ipieren [35], gaan over de takken der holagtige
lighaamen, en de verfnellende fpieren [36], die den bol des pisleiders in den na-
tuurlykeii iiaat omvangen moeten , fchynen in de ontlcedinge losgemaakt, zonder
egter van elkander gefcheiden te zyn. Men ziet onder den bol van den pisleider de
dwarlche fpieren [37] gebooren worden. TulTchen deze fpieren vindt men de ronde
ofdarms lluitfpier [38] van den aars, welke aan liet ftaarrbeen vafl: is. De ballen

[39] zyn zo geplaatft, dat zy ter lengte van de roede en deszelfs hoofd, aan de zy-
den van het welke zy geplaatfl: zyn , op eene mindere hoogte en eenigen afltand
yan elkander van het fchaambeen afiiaan ; zy zyn van alle hunne bekieedzelen ont*
bloot, met bloedvaaten doorweven, en door den opperbal gedekt [40], wiens
uiterüe eindigt in het afleidend kanaal [41], welk agter de blaas loopt", om in de
zaad blaasjes te eindigen [42], die aan het onderde deel vafl zyn; nader by den
hals zyn de voorflandcrs [43] , welke met den pisleider gemeenfehap hebben»

I^’o. CCCXCI. leeldeelen van een vromv.
Men onderlchcidt in de vrouwelykheid, den kittelaar [44J, de nymfen [45], en den

ingang der Icheede. Van onder is ’er eene groote opening [46] in het vel, welke de
plaats aantoont van den regten darm, dien men agter weg gelaaten heeft. De
fchaambeenderen zyn agter de bekieedzelen op eenen grooten afftand. Men ziet
in deze tuOTchenwydte het lighaam van den kittelaar [47] , zyne twee takken [48]
de opregtende fpieren [49] en het ophoudend bindzel [50], welk aan de faamengroêi-
jing van het fchaambeen vafl: is, De fcheede buis [51] gaat onder den boog van het
fchaambeen: men ziet beven de fcheede de buis van den pisleider [52], welke ’er
zig aanvoegr; en boven deze is de blaas, onder welke de fcheede voortloopt, tot
aan de lyfmoeder [53], welke agter dc blaas ligt. Men heeft de gedceltens van het
buikvlies {peritonceum) [54], afgebeeld, welke een gedeelte der blaas en van den
regten darm moellen bedekken ; men ziet ook dat [55], hetwelk zig van de zyde
van den regten darm op de oppervlakte van dc lyfmoeder flrekt; het buikvlies is

van vooren weggenomen, maar de verlengingen van dit vlies raaaken wederzyds
de ronde banden [56] , en de breede [57], vvelke men vJedermuis vleugelen noemt.
Deze zyn geopend om de trompetten van Falloppi [58} te toonen, welke uit de
lyfmoeder komen , en die uitloopen in haare vleugelen , welke men fransjes noemt
[<;9]. Men ziet ter zyde van de trompetten de ballen [60J, vvelke aan de breede
banden vafl: zyn.

No. CCCXCII. Afbeelding van de mannelyke teeldeelen met de blaas.
Dit ftuk verbeeldt de roede , de fchaambeenderen , de blaas, met de deelen der

voortteeüng, welke ’er toe behooren; alles in zyne natuurlyke grootte. De roede is

ge.pannen en van haare bekieedzelen ontbloot; dc fchaamader [i] en de fchaani-
llagadets [a] kruipen op derzelverrug en geeven takken, welke de holagtige lighaa-
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men omv.«en;op hunnen wond
knobbelapigheid van het het^been

die rood is.

zyn[4]i men ziet er de beenagiige
heupbeen vaft, enzynaanhet

"'Mt dIToIde S&en pisleider [6],,welke de onde.te Orf van ^e W-

Lhqamen vervult; de verhaaftende Ipieren [7] gaan om den bol dts pis

agtige lig
. wortel der holagcigc lighaamen. Aan wederzyden van

leiders, ° nnrnrfl’Hip Ibieren F81 , welke van de takken van liet fchaani-

dien knop ziet men
Toopen om den zelven te verwyde-

been afkoomen, en na den bol
die onder den

ren. Agter dezen knop ziet men op onder-

hals der blaas ^ binneiizyden dezer blaasjes, is een

Ite deel der blaas vaRgem <i y • buitenzyde van dezelve blaasjes,

gedeelte der afyoerende vaaten [i
].

pisleiders [12], welke in de blaas gaan,

vindt men het eind
ibhaambeen iiitfteekt. Men ziet aan derzdver bo-

die gezwollen .„o n.hortend bindzel van den Maasband (uracbits') [13].

veneind f /inSSfwS^ de blaas, den Ram van de binnenfte

]V]en heeft aan de [i'^erzyde een
^

g voorRanders gaan ,
naar

darmbeensaJr
gebrag^^[i 4

]^ binnenRe fchaamadcr [15], welke onder den boog

wtehehaambeen gaat.’Me de«

ÖIS] z^Sem^
half

CCCXCIII. Afbeelding van de manfielyke teeldeekn met de blaae,

De roedcen de blaas zyn deW
roede, en derzelver hoofd zyngedc^ afgenomen om
zelen en ''«orhu'd, maar van t

hloedvaaten overfpreM is; dit tweede

hetcelluleufevhes [1] derde of zenuwagtig be-

bckleedzel is aan d; regterz>de gg [
j

kleedzel te vertoonen L^J ?
o^acr iici

lieeft in het zelve zennwvlies ooJc

|fdeouat,tefl=utderholagngl|b^^^^^^^^

«neinrnydingpm“ta»Pj'" dezdfJezyde; men ziet de wonels

zei te toonen [4] van de h h
=•

,^ j^y elkander gefcheiden ;
men heefteen gedcel-

derholagtigehgiiaamen ’ _g„omen op de bovenzyde des wortels van deregter-

te van den bandirgtigen rok v

^ j . j onder de vereemgiog der twee

zvde, om het celagtig weefzel t L
^^ gefchilderd zyn , bereid cn gefcheiden.

takken de verhaaftende
natinirlyk omvatten moeRen,

is dus gcdeel-

be bol van den pisleider J » 'velken zj J 1

.

tegenvoorRanders [9] hg-

S.k bloot, de pisbuis U boven den bol
[n] ,

om de uit-

gen onder de voorRanders
['°J> opening der blaas te toonen. Agter

^.erpende vaaten het

öe voorRanders h^ ien gedeelte der zaadblaasjes afge&ceden ea

voerende buizen
^
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weggenomen aan de regterzyde [14], en in deze doorfneede ziet men de blaas*

agtige holletjes van het biimenhe hunner wanden
, welke met rood afgezet zyn

;

de zaadblaasjes zyn op het onderlle der blaas vaftgemaakt, een weinig boven de
pisleiders [15], een gedeelte van yder dezer buizen is aan de blaas vaftgehegt,

op welker grond men ook een gedeelte van het ophangend bindzel ziet van den

urachus [163. vr«nNo. CCCXCIV. Afbeelding der uiterlyke teeldeelen van een kind
van tien of tivaalf jaaren.

De roede is maar vier duimen lang, zy is gefpannen verbeeld en aan de bekleed-
zelen vart, voor een gedeelte; ageer deze liggen de holagtige lighaamen [xj, en
de pisleider [2] dwars doorgeliieeden; men ziet de bindzeiagtige rokken der

twee holagtige lighaamen, en het celliileufe weefzel met de buis van den pisleider;

onder deze dooriheede ziet men een gedeelte van het agterfte deel van den balzak

[3] ; het voorfte deel is weggenomen oin de ballen [4] voor het oog te leggen, met
de koorden der zaad vaten [5] ; men heeft op den linker bal den rooden rok wegge*
nomen, om een cirkel te doen zien, die den fdieederok [6] afbecidt, op het mid-
den van deze ziet men eenen cirkel, die den balrok [f] verbeeldt ; de fcheede van
dekoord der zaadvaten van dezelfde zyde is geopend om de vaaten te toonen [8J.

No. CCCXCV. Afbeelding van het grootjle gedeelte van het bek--

ken, .met de fpieren der roede en van den aars
omkleed.

Dit iluk is in zyne natiiurlyke grootte, het is geheel van rood wafch gemaakt;
het verbeeldt de fchaambeenderen, de heupbeenderen , her onderfte gedeelte van
de darmbeenderen , her heiligbeen met het ftaartbeen : men ziet onder de faamen-

voeging van het Ichaambeen [i] den wortel der roede [2] met zyn vecragtig bind*

zei [3]; de opregtende fpieren [4] fchynen uit de onderlle bultagtige deelcn van het
heupbeen te komen

, en hegren zig aan de holagtige lighaamen [5] ; de verhaaftende

fpieren [6]flaanzig om den pisleider [7] tuQchen de opregtende, eneindijen aanwe-
derzyden aan de holagtige lighaamen : men ziet onder deze fpieren

, dedwarlTche [8],

die uit den onderden tak van het fchaambeen komen en zig aan den bol van den pisleider

vereenigen om denzelven-te verwyderen; men ziet aan de randen deropening van
den aars het uiterft einde van den regten darm [9], welk met zyne lliiitfpier omgee-
ven is [to]: onder deze flnitfpier heeft men de aars opligters afgebeeld [i i], onder
dewelke men van agter de heilig-cn ftaartbeensfpieren [ i aj vindt,on het heilig-en heup-
beens bindzel [i 3],de binnenftelluitlpieren [i4],dic debeweegingin het ronde der dije

maaken, gaan onder de heilig-en heupbindzelen
, en bedekken de inwendige opper-

vlakte van het eyronde gat ; men heeft in het binnenlie van het bekken , een gedeelte

van den regten darm [15] met den aars; men heeft meer naar vooren de pisbuis [16]
afgebeeld, tnflehen de verhaaftende fpieren [(7]; men ziet ook een gedeelte der opreg-

ters [ 1 8] ;
de bindzeiagtige vezelen [19], die den aars aan het fchaambeen liegten , zyn

van agter afgebeeld; men heeft aan wederzyden van de opening van den aars, de bin*

nenfte oppervlakte van de opligtende Ipieren [20] , en hoogcr een gedeelte van de
binnenlie üuitipivrcn [21] afgebeeld , met de gaaten [22] , door de welke de vaaten
en zenuwen der fluitipieren gaan;. de binnenlie oppervlakte van de heilig-en ftaart*

heens(])ieren [23] is meer naar vooren, ter zyden het heiligbeen [24] en her llaart-

been [25], het bovenftuk vanhetbeliigbeen fchynt weggenomen, door eene Icbuin-
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fche fneede van vooren naar agter [26] , en het bovendeel der darmbeenderen door

eene,horizontaale fneede [27], welke een duim boven de pansgewyze bolligheid

f28] gaat. ... , , j

No. CCCXCVI. Afbeelding der blaas, met eemgeder tnnerlyke deC‘

len ter voortteeling , van een man.

Het bovenfte der blaas Ichynt van haaren celluleulbn rok ontbloot, om cle vieeicfi-

agtige vezelen bloot tc leggen fig. 6.'). Dit vlies word vertoond op het

onderfte deel met de takmaaking der flagaders 7.) en der aders (3) van de

blaas; de flagader (4) en de fchaamader (5) zyii er ook aangeweezen ;
men ziet

de zenuw (6), welke deze twee bloedvaateii verzelt en twee van de heiligezerm-

wen(7), welke aan de buitenzyde der zaadblaasjes (8) liggen; het uiterfte dar

afvoerende vaaten (o) ligt aan de andere zy^;,_en verder. zydevaii

de Hammen der Iddne^^'^» erc rnpfcg der pisleiders (lo); memz.ee de

uUhSS vlatS^^^ de zaadblaasjes (ii), onder de voorflanders (ia) mgaan;

deze klieren wvken met hunne bovenfte uiterllen van elkander Ct 3 >/^ê'-

hunne uitwerpende vaaten te toonen,- deze opeiiing eindigt van agter aan de

randen van den ingang der blaas (14).
^

JNo. CCCXCVil. Afbeelding van eene geopende blaas van vooren, en

eenige van de inuerlyke deelen der voortteeling,

• van een man.

Deze blaas fchym, aan haar voorfte deel, in de lengte gefpleeten, de randen

der üpening zyn naar buiten omgeflagen; men heeft op het buitenfte deel der blaas,

de vleefchagtige vezelen [i] en die van de wegdrukkende (Jetrujor')\ji\ ver-

beeld; deze fpier is federt korten erkend voor eenfpier, welke de grootfte mid-

dellvn der blaas faamentrekt: men ziet op de zylingfche deelen, de iii^phntingen

der pisleiders van onderen de uiterllen der afvoerende vaaten L4J 5
zaad'

bliasies f';] dc'iülfchietende vaaten [6], de voorftanders [7] en derzelver tegen-

weriters fin, welke op den pisleider [9] liggen; het bovenfte deel van dit kanaal

Tndat der voorftanders fchynen weggenomen ,
zo dat de pisleider van boven open

Svnt en men ziet de kiieragtige ftoile der voorftanders [1 o] ; het uer» monta^

ml en de uitwerpbuizen zyu in de holligheid van den pisleider verbeeld [u ].

jNjo. CCCXCVili. Afbeelding der teeldelen van eene vrouw
,
met

de blaas.

De uirerlyke deelen beftaan geheel uit wafeb, en voor het overige van dit ftuk

is fleo'ts inc laag wafch op eene oiulcedkiindige bereiding gelegd. Men lieett

van voor^rvr^^^^^^^^ den aars, en een gedeelte van de beklcedzden,

ÏÏl<I d-zdve omringen. De nymfen of kleine vleugelen [i] zyn zeer uitfteeken-
welke ÜwZUVC uuu.iij,v. j

ntr (rf'yipn : watlan^Cl

aa^de remrrzvd^ door de myrtvormige knobbeltjes [4] bezet is ; deze zyn

ScrLnd weggLomen, om de groef aldaar te toonentdli einoelyk is de openin^

van den aars [d] van onder, op een vinger afftands van de vrouwehd^held. Indicn

men dit ftuk van ter zy^den beziet, ziet men van boven de blaas [7] en van onder

den renen darm [ö], en tuftchen beiden de fchcede buis [9]. Ier plaat.e alwaar

P reefedaim in de bekleedzelen loopt, ziet men aan vvederzyden, de op’igteude

®
, en boveu de inplanting van de fcheedebüis ,

in
fpiei-en van den aars[io] uickomen

,
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dezelve bekleedzelen, vindtrnen het lighaam van den kittelaar [ii], metzyne twee
takken [t 2] ; men heeft aan de linkerzyde eene opening in de fcheede gemaakt , om
de inwendige bekleedzelen [13], en de inwendige opening der lyfinoeder te doen zien

-

Het lighaam van dit ingewand [14] vertoont zig vanagter onder de blaas, aan de-

welke zy vaft is, dooreen celiuleus weefzel dat vetagtigis; dit weefzelisop het

lighaam der lyfmoeder weggenomen, welke van de blaas losgemaakt en verwyderd
is, wyl zy dezelve met haare voorde oppervlakte raakt, in den natuurlyken daar.
Men ziet aan yder zydc van den bodem der lyfmóeder de trompetten van Fal-

loppi [15] uitkomen; en aan hunne zyden de breede banden [16] of vledernaais
vleugelen , welke de ballen onderdeunen [r7]; men heeft eijeren op den linker bal
willen afbeelden: eindelyk ziet men de ronde banden [18], welke uit de breede
fchynen voorttekoraen, en in het vet agttr de groote vleugelen verdvvynen; men
heeft, aan wederzyden van de lyfmoeder, de ondeibuiksvaaten [iq] verbeeld,

welke hier verfcheiden draaijen en ineenwarringen maaken : deze vaaten vervolgen
hunnen weg tudchen de blaas en de fcheede met dezelve dooreenlopingen [20].
Men ziet aan wederzyden de navelflagader [21], welke uit de onderbuiksflagader
komt en eindigt aan den opfchortenden band van den uraebus [22], welke uit het
bovenfte der blaas komt,

No. CCCXCIX. afbeelding van den regter arm, bereid en geboet-

zeerd op een man van vyf voeten en negen dui-

men lang.

Dit fluk toont de regter bovenfte uiteritc deelen in hun geheel, van hun vel en
vet ontbloot, dus ziet men ’er de bloedvaaten, de fpieren en haare peezen, men
heeft ’er het fghouderblad [1] en een gedeelte van het fleutelbcen bygevoegd [2].
Men ziet boven de binnenzyde van den arm een gedeelte van de groote riigge-

fpier[3]met haare pees, welke onder de onderfie' Ichouderbeenfpier omgeflagen
is [4], om dat zy njec zonde hebben koniien blyven flaan, indieii men haar in haa-
re nauiuriyke ligging gelaaten hadt. De onderfie fchonderbeenfpier dekt de bin-

nenfle oppervlalae van het fchonderblad, welks onderfie zyde overdekt is met een
gedeelte van de groote ronde fpier [5]. Men heeft ook een gedeelte van de groote
borltipier overgelaaten

,
deze is by die van het flentellaeen afgefiieeden [6] ; ook is

de groote borftlpier afgefneeden aan de pees der tweehoofdige [7] ,
die langs den

arm afloopt, om in het bovendeel van den voorarm te eindigen, alwaar men een
gedeelte van haare pees [S] behouden heeft; deze gaar tulichen de armsader en
flagadcr, om derzclver waare ligging te tonnen , welke men noodzakelyk kennen
moet, om te konnen bloed laaten; men ziet onder deze pees een gedeelte van de
binnenfie armfpier [9], aan de binnenfle zyde van de tweehoofdige fpier vindtrnen

de lange iiitilrekkende fpier [10], boven welke de kleine uitilrekker ligt [11].
Men ziet, op de binnenlle oppervlakte van den voorarm, de inwendige elleboog-

fpier [12], V. eike aan de zyde van den elleboog geplaatd is ; daar na zier men een ge-
deelte van de diepe fpier [13], een gedeelte der verhevenen [14], de groote palm*
fpier [t5], de binnenfle Ipier van de armpyp [16], en de bmtenfte korre armpvp-
fpier [17% boven dewelke is de ronde Ipief, die de hand naar boven draait [idj
(ypronatory, en naafl dezel ve de lange beneden draaijcr Qfupinator') [ 1 9], welke de bia-
nenfle

< pptrvlakte van den voorarm eindigt.
Men heeft binnen in de hand, aan de zyde van den duim, de muis fpier (jbenar') [20]

,

en
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en zynen tegenwerker verbeeld [2
1 ], en aan de zyde der pink de kleine palmfpier [22ƒ

welke dwarfch op de onder muisfpier {Ijypotbe/iar') [23] ligt; men ziet op depalm

van de hand de palmpees [24] , van onder deze komen de peezen van de diepe

en verheeven fpieren : deze peezen Ichynen in haare fcheeden bedooten [25] op

den duim en voorden, vinger ; deeze fcheede is op den iniddelften vinger geopend

[26], men heeft de pees opgeligt op den ring vingeren den pink [27], om den

doorgang van deze fpier, door de verheevene te zien.

Men ziet buiten op de hand , de byhaaldcr van den voorden vinger [2R] , en

een gedeelte van ydere tuflchenbeenige fpier [29]; eindeiyk een gedeelte van den af-

haalder van den pink.

Men heeft, op de vuiil, den ringsgewyzen band verbeeld [30], boven den-

welken de wys-fpiereu [31], en de korte uUii^ef van Uod, benevens

de laii'TC f'" y zig doen inenWidTo^ct bovenüe middeldeel van de bui-

tenfte ' oppeiwiakth van den voorarm , de volgende fpieren , van de armpyp begin-

nende, een gedeelte van den langen beneden draaijer [34]; vervolgens een gedeel-

te van de korte buitenfte armpypfpier [35] , de gemeene uitftrekker der vingeren

faól de uitftrekker van den pink [37], de buitenfte elleboogsfpier [38], boven

welke de kleine elleboogfpier oi anconeus ligt [39].

Men vindt op de buitenfte oppervlakte van den arm, van den elleboog begin-

nende, de lange uitftrekker van den voorarm [40], de buitenfte armfpier [41],

€en gedeelte van de binnenfte [42], en eindeiyk een klein gedeelte van de twee-

hoofdige; boven alle deze ligt de driehoekige (r/e/ifoM), welke zig hegt aan het lleu-

tclbecn ,
aan desfchouderbladsuitfteelvzelen (öc/-öw/o«) [43] en kan den uitfteeken-

den doorn van het fchóuderblad [44] : t^e boven doornfpier [45]list in de bovenfte

groef van het zelfde been ,
en de onder doornige groef fchyut door de onder door-

nige fpier vervuld [46] ,
benevens de kleine ronde [47] en een gedeelte van de

arc'ore ronde [4®!]'

Men heeft het begin van de arrasHagader, onder de geleding van den fdiouder

ter plaatfc van den oxcl [49] ,
afgebeeld. Deze flagader loopt onder het eind van

de tvveelioofdige fpier en gaat onder derzelver middelfte deel uit [50], en, aan de

buiging van den arm gekomen zynde, loopt zy onder dc pees dor tweehoofdige,

alwaar zv zig in twee takken verdeelt, dén elleboogstak
, [51] cii dien van dc

armpvp [52]'; de elleboogsllagader, loopt onder de (pieren, en die van de arm-

PVP daalt langs den geheelen arm, en verdwynt onder het onderfte en binnenfte

deel van de armpyp [33], ter plaatfe waar men dezelve drukt, om de beweeging

der pols te kenneh; de elleboogsflagadei- integendeel fchym tuirdien dc fpieren, uit

te koomen aan het onderfte en binnenfte deel van den elleboog, zy loopt langs de

viiift f'ï43^ cii fcliynt onder de kleine palmfpier te zinken, en onder het vlies

van denzelfden naam te loopen , en zig m vyf takken te verdeden , waar van ’er vier

fS-s] zig Y‘ier in twee takken verdeden ,
welke in de lengte langs dc vingeren aan

de binnenpayde loopen zowel als de vyfde tak[5ö], die goene (clieiding heelt,

en loopt langs dc agterftc zyde van den pink, even als die, welke men op de zy-

de van den duim ziet [57], welke een tak is van de arinpypsflagader. Alle de-

ze H.gaders, monden zig in elkander aan het einde der vingeren en van den duim

bv vvyze van boogtn, uit welke eenige kleine takjes komen, die zi ' aan het ui-

ttrfte der vingeren uulpreidcn; yder vinger is wel van de andere afgefcheiden.

Ui, Desl, Hh
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men ziet ’er de geledingen

, en de nagels zyn zeer wel nagevolgd. Men ziet op het

bnitenlte der hand bet 'weefzel der vaaten ,
welke door vericheiden aders gemaakt

worden, onder anderen de [\ooiéAAti (venacephaHca)[_5,f\, vvelice over deii duim
loopt, en de fakutella [55)] .

welke op het gewrigc ligt: alle deze aders monden

zig in, en haaie voornaumite takken zyn, de elleboogsader [60], welke agter de

binnenfte knokkel is, en de voornaame (bafthea) [61], welke over de pees van de

tweehoofdige loopt, de mediana of middelader [6z], welke met de voornaanae

en hoofdadcr faamenl 'opt [63]; deze klimt iiaallde tweehoofdige Ipier, en loopt

naderhand tufichen de drlelioekige {^dehois) en de groote borülpier : de elleboogs-

ader en de vooraaame, zig met de andere vereciiigende, niaakendearniader [64],
welke de annlkgader vergezeld [65].

No. CD. /Afbeelding der geleding van de linker knie»

Het onderite gedeelte der dije en het hovende van het fcheenbeen, en het kuit-

been met de kniefchyf, raaaken ditftiik uit. Deze beenderen zyn natuurlyk , maar

met wafch overkleed, om het beenvlies en de andere deden, wdke daar aan vaft

zyn , te verbeelden ; de flagadersj van het beenvlies fdiynen opgefpuit : agter de

geleding van de knie, heeft men een gedeelte van de fcheenbaeusader [ij, en

van de knielchyfsader [2] afgebeeld, welke aan de eene en .andere zyde takken

jnaaken op het onderfce deel van het dijebeen , en op de bovenlte deden van het

fcheen-en kuitbeen; de knieflagader, Ichynt afgefiieeden ter plaatle alwaar zy

verfcheiden takken voortbrengt, van welke men het begin ziet , onder anderen van

de agterfte fcheen ilagader [3], en die van het kuitbeen [4]. De voorfte fcheen-

llagader [5], gaar dwars door het tulTchcnbeenig bindzel [6], en loopt langs den voor-

ften hoek van het kuitbeen [7]. , , . , . , , „
Men heeft aan het binnenfee der geleding van de knie de middelkraakbeenderen

[8], en de kruisling over elkander loopende voorfte [9] en agterfte bindzelen [lo], en

an yderzyde van deze geleding de zylingldie bindzelen [n]; alle deze bindzelen

houden het dijebeen aan het fcheenbeen,en beletten dat de knie naar agter kan inbuigen:

van voorenziet mende geleding der knicfchyf[ia] ,
welke aan het fcheenbeen vaft

is, door de voorfte bindzelen j,i3] en de biiitenfte fpieren, welke aan het boven-

deel der kniefclivf eindigen ;
men zier maar een klein gedeelte der fpieren , als de

voorfte fmalle [14], de buitenfte breede [15] en de binnenfee breede [16]; men
heeft eene doorfneede aan het middeldeel der ftheen gemaakt, door welke men

den buitenften hoek [17] kan opligtcn, om het merg te ontdekken, dat opge-

fpuit Ichynt.

MOMIEN OF GEBALZEMDE LYKEN.

,

De iMomien, van welke hier gefprooken wordt, zyn gebalzemde lighaamen : men 1

ceeft dezen naara aan die, welke uit de graven der oude Egyptenaaren genomen zyn,

inaarmen heeft de beteekenis van dit woord verder getrokken, wammen noemt de

lyken, die in de heete zanden van Afrika en Afia gevonden worden, ook momieH:

om eigentlyk te fpreeken
,
is die naam alleen eigen , aan gebalzenide lighaamen, en mi^

febien zouden zy in dezen rtaat, eenen zeer langen tyd moeten bewaard g^weett

zyn, om dien naam tedraagen ; want ik geloof niet, dat men zeggen kan, dat deug.
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haamen, welke in deze eeuw in Europa gebalzemd wierden, momien zyn :

wanneer zy zelfs verfcheidene eeuwen elders, dan in Egypte dus bewaard waren

,

zouden miffebien zommigen in bedenken neeincn dezelve voor nio ra ien te erken-

nen j om dat 'er byna geen zyn, die niet uit Egypten komen; en dat men zoude

konnen denken dat het belle faaraenllel der momies, of de befte wyze ora hghaa-

mente balzemen, alleen by de oude Kgyptenaars regt bekend was. Het is waar,

dat dit gebruik by dit volk algemeen was, alle de dooden wierden gebalzemd,

en de Egyptenaars verftonden zig het balzemen zo wel, dat men in hunne graven

lighaamen vmdt, welke meer dan twee duizend jaaren bewaard zyn. Dit bewyft

alleen , dat de Egyptifche momien beter konnen zyn ,
dan die van andere Landen ;

’t

ZY voor de duuring, het zy voor de eigenfehappen , welke men dezelve toefchreef;

niaar edeentlvk zyn alle over langen tydgebalfem^e liuha'inTÊU^momien, in wat Land

zy ookgevofiden woid^^, «i T^narxrdkmet laamerind der balzemmg geweeft ^y.

^ Het i1 ?ëer natuurlyk , dat men, na den dood van gehefde vrienden, of van

luiden die berugt en beroemd waren, de middelen zogt, om hun droevig

overfchotte bewaaren; eene momie by de Egyptenaaren, of deafch in eene lyk-

bufeh bv de Romeinen, was een voorwerp van liefde en achting; yder een zelfs

moeftzig vleijen, met de hope, dat na zyn fterven eenigc deelen van zyn lig.

haam zouden overblyven, die her aandenken van zyn voorig beftaan zouden be-

waaren, en de gevoelens, welke hy by anderen verdiend hadde, eeniger maaten in

wezen zouden houden. De balzeming was het gemakkelykft middel, om de lig-

haamen voor bederf te bewaaren, ook is dit het oudfte gebruik, dat ’er in de lyk-

plègtigheden plaats had ; het is by verfcheiden Volkeren aangenomen en nog in

gebruik by Vorften en Gtooten.
.

De Egyptenaars zyn de eerde, zo veel wy weeten, die de lighaamen der

dooden balzcmflen , wy hebben ’er bewyzen van in het Lfte Hoofdfluk van GeneQs

,

alwaar gezegd wordt. „ En Joseph gebood zyne knegten , den Medecynmeefters,

dat zy zynen Vader balzemen zoudeii , en de Medecynmeefters baJzemden

”
Ifraël en veertig dagen werden aan hem vervuld ,

want alzo werden vervuld

Z de dagen der gener die gebalzemd werden”.
r , 1 ,

De oudfte der ongewyde Schryveren, Hsrodotüs, fpreekt breedvoerig over

deze behandeling; deze Schryver is zo nauwkeurig, dat ik gevoegelyker oor-

deel het geheele Artikel des aangaande in zyn geheel aan te haaien, dan ’er

een uittrekzel van te maaken, zie hier de vertaaling volgens den Hr. du Ryer
Zy (de Egyptenaars) brengen het lighaam ter balzeming; 'daar zyn men-

^ ichen die ’er hun ambagt van maaken dan balzemt men het lighaam,

”
zodra mogelyk. Eerft haalt men de herlTenen door ds neusgaateii uit , met daar

”
toe brkwaame yzeren w'erktuigcn, en naar maaten dat men dezelve uitliaalt,

” giet men ’cr reukwerk in ; daar na fiiyden zy den buik open , met eenen Ethiopi-
’’

fchen Heen, die zeer fcherp is, en haaien de ingewanden uit, welke zy^fchoon-

roaaken , en in palmwyn walTchen. Daar na haaien zy dezelve nog door een

fpeceryagtigpoeder, en vullen dezelve met zuivere myrrhe ,
caffia en ander reuk-

’ werk, behalven wierook; dan plaatfen zy dezelve weder in het lighaam, dat
” zy toenaaijen. Na dit alles zouten zy het lighaam met falpeter, en houden het
”

in de plaats, alwaar zy het gezouten hebben, geduurende zeventig daagen, zyn-

(«) Hiftiire dt Héridtte, in n. Paris i6io. Tom. 1 . pag. 255.
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,, de het met geoorlofd het langer te houden. Wanneer de zeventig dao'en vervuld
„ zyn,en men hetlighaam gewdrehen heeft, flaanzy’erwindzelen om van fvn linnen„ het pen zy met eene foort van gom beftryken , welke de Egyptenaars gewoonelvk
j, in plaats van zout gebruiken. Wanneer de naaftbeftaande het li'^haam te ru'r nee
„ men, laatenzy eene houten kift maaken, uitgeholdindegedaantevaneenmènfch

'

„ mvveipzy het lyk beflmten, en daarin beflooten zyndi, zetten z^Si reSe
„ Oweede) kift als eenen fchat, welken zyregt op tegen den muur zetten diS
„ defdcgnghedenyoordM Zulke, cheVrnefminderTérif^^^^^^^^^ énlo„ vcele onkoften niet willen maaken, behaudden dezelve aldulT zv
” h*’*

cederboomen , en fpuiten dien door den endeldarm in den
” foplen, zonder het lyk te openen of het ingevvaS lar hkTe haak^^
„ laatende het vooiders, zo veele dagen, als ik gezegd heb, in lalpeter lio-^en- Dezen tyd prvuld zynde, laatp zy het ceder vogt weder uit het lighaam

loopen , welk zy er ingebragt hadden, en dit vogt heeft de kragt om deSwanden te doen fmelten, en dezelve met zig uit te dryven : wat de falperer afn-
" L dan het velen de beenderen raS den
„ perleedenen over; dan geelt de balzemer het aan de nabeft^anden ove? en
„ bemoeit er zig verder met mede. De derde wyze van het baizemen derlyken
„ IS die van de racnfehen van den laagften rang, waarin men zig vergcno-'lt d^n„ buik door infpimmgen te zuiveren en fchoon te maaken, en het lichaam ze-

” hSii?’^"”
langtedroogen, om het eindelyk aan de nabeftaanden trovet-

Djodorvs Sicup-s fpreekt ook van de wyze, welke de Egyptenaars volgden,om de dooden te baizemen ; daar waren, volgens dien Schryver, verfcheiden bedien*-óen, weke agtervolgens werkten aan deze behandeling, de eerfre welken men den
tokerzyde ™„ teligtaam, cieplaSvaTrmen net moeit openen

, de Inyder deed de infnvdmg, een der o-ener die her mnec-
ten inzouten, haalden 'er alle de ingewanden uit beha!ven het^hart en de niereneen ander wafclite pzelve met palmwyn en welriekende vogten, daar na zilfdemen Iietplvemeerdandertig dagen met ceder, gomme, myrrhe

,
kneel

, en andSreukwerk. Alle deze fpeceryen bewaarden het lighaam in zyn geheel geduuren-de zeer langen tyd , eiu eelden her eenen aangenaamen reuk medefdoor efeze berei-ding was het geenzins mismaakt
; men gaf het daar na den nabeftakden over d^^^^^ opftaande (a) tegen een muur gezet werdt.De ipefte latere Schryvers, die van de balzeming der oude Egyptenaars heb-

Indicif zy ’er eenige
ouiftanpglicden bpoegeii, konnen zy die enkel als waarfcliynelykheden opj'ee-yem DpiONT (è) zegr, dat ’er veel vvaarfchynelykheid is, dat zy ’er alof enjodenpik ondermengden, en onder de drogerijen

, met welke zy de plaats der in-gewanden vulden
, kaneel; verder zegt hy, dit zy na de balzeming dezMi h a-men in kiften vp wilde vygenliom (fycomrm) flooten, dat byna onbederft is

Jlen vmdi m ck lyft van het Kabinet van het Koninglyk Genoodfehap te Lon-

vali’ ^u^
^ ür._GREw m eene Egyptifche niomie aanmerkte, dat de droofferyvan welke men zig bediende om te baizemen, tot in de hardfte deelen do rged7c/-

Diodoke do Sidlt, tradiiite par M. l'Abbé Terrajfon. Paris i?.!?-

(/;) Fi/pge de ivi. UuManx en France, en Italië, ^c. Tm. 11. pag. igo. ife. Haye tósig.
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gen was, gelyk de beenderen, het geen hen zo zwart gemaakt had, dat zy ge-
brand fcheenen; deze aanmerking deed hem gelooven, dat de Egypcenaars eene
gewoonte hadden van de lighaamen te balzemen , door dezelve in eene ketel vol

van eenen vloeibaaren balzera te laaien kooken ,
tot dat ’er alle de wateragtige

deelen uitgewaalfemd , en de olieagtige en gomagtige ftolFe van den balzem inge-

drongen waren. Greiv ftelt by deze gelegcnthcid eene wyze VOOr om de liglraa-

nien te balzemen, door dezelve te weeken en naderhand in oly van nooten te

doen kooken (et). Ik geloof, dat ’er inderdaad verlcheiden middelen zyn zouden
om de lighaamen voor verderf te bewaaren, en dat het niet moeijelyk uit te voe-
ren zou zyn, wylverfcheidcn Volkeren zulks met goed gevolggedaan hebben: men
heeft ’er een voorbeeld van by deGuanches, oude Volkeren van het Eiland Tene-
riffa: zy, die door de Spanjaarden verfchoond wierden^waunfi^juiezen dit Eiland over-
meefterden, leerden hen» vm tyfceri'rö oHIzemcn by cT5 Güarichcs be-

kend was, err tfai Ter ondct hun Volk een gellagt van Pnefters was, die ’er een
geheim van maakten , ja zelf eene heilige verborgenheid. Het grootfle gedeelte van

dit Volk door de Spanjaarden verdelgd zynde, heeft men geenc volflagen kennis

van deze kunft konnen krygen ; men heeft maar door overlcevering een gcdcelce

van de behandeling konnen gewaar worden. Na datzy ’er de ingewanden uitgeno-

men hadden , walchten zy het lighaam verfcheiden maaien agter een met eene loog

uit pynboom fchorifchen , die in de zon gedroogd waren, of des winters in ceii

warm vertrek; daar na bellreek men het met boter of beeren vet, welke men met
riekende kruiden had laaten kooken, beftaande uit eene foort van lavendel, falie,

enz; na deze fmeering liet men het lyk droogen, en men herhaalde het zo dik-

wyls als het noodig was, om het geheele lighaam door te trekken. Wanneer het

zeer ligt werd , hield men het als een teken
, dat het wel bereid was

; dan wond
men het in bereidde geiten vellen ,- cii indien men ’er niet veel onkollen aan wilde
doen, liet men ’er het httir aan zitten. Puit ci tas CO zegt, dat hy twee van de-
ze momien te Londen gezien heeft, en hy haalt den Ridder Scoky mm, die ’er

v'erfeheiden in Tcneriffa gezien heeft, die reeds meer dan 2000 jaaren oud waren ;

maar men heeft geen bewys van zulke een hooge oudheid. Indien de Guanches

uit Aftica afkoniftig zyn, konnen zy dc kunft van balzemen v.in de Egyp;e-

naars geleerd hebben (t^). De vader d’Acosta, en Garcila.sso de la Veoa '

(e) tvVyffelden niet, dat de Peruviaanen de kunft gekend hadden, van lig-

haamen zeer lang te bewaren; deze twee Schryvers verzekeren, dat zy de lig-

haamen van zommige Inkas gezien liebben, en van zommige Maraas, die vol-

maakt wel bewaard waren; zy hadden alle hunne haireir, cti winkbraauwen, maar

men had hun gouden oogen gegeeven ; zy waren in hunne gev/oone kleeding, en

zaaten gelyk de Indiaanen met de armen over dc borft geflaagen. Garcilasso raak-

te eenen vinger van de hand aan , en vondt den zalven zo liard als hout , en het gehee-

le lighaam was niet zwaar genoeg, om een zw:<k menfth, d'o het zoude willen

draagen , te overlaaden. Acosta is van gevoelen, dat deze lighaamen, met een

foon van jodenJym gcbnlzemd waren , waar van de Indiaanen de eigenlchappen i

fa) Journal dss S^v/tns année 1C82. pag. 132.

fi'' Hijloire de h Société royale, par Sprat, pag. 209.

(t) PLItCTJAS his pilgrimes, R3g.. 783.

(dj irf!o:r: G\«eVa.'s 'es Voyages, Tom. II. p.ig. 2 (Sr.

(f) Hijloire des Incas Reis du Pérou. traduit de l’Ej'pagnd, Toni.l, pag. 181. en vervö’ge”*.
J-ih 3
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kenden. Garcilasso zegt, dat hy, dezelve ziende, niet konde merken , dat daar
paenlym onder was; maar hy bekent, dat hy dezelve niet nauwkeurig nagezien
had

, en hy beklaagt zig
, dat hy de middelen niet onderzogr heeft, die men ge-

bruikte om de zelve goed te houden ; hy voegt ’cr by
, dat hy zelfeen Peruviaan zyn-

oe, zyne landslieden voor hem hetgdieim niet zonden verborgen hebben, gelyk
voor Spanjaarden - ingcvalle deze kunli nog in Peru bekend ware geweeft.

_
Garcilasso , ^ "ts met zekerheid vveetende 'omtrent de balzemingen der Peru-

viaanen, zogt door gevolgtrekkingen de middelen te ontdekken. Hy meent dat

hv
koud is te Kusko, dat bet vlecfch droogt als hout, zonder

ïndpnhnTi w
lighaamen in de fneeuw liet droogen eer men de

t- ^ 5 van dewelke D Acosta Ipreekt, gebruikte; hy voegt ’cr by, dat men
n tyde der Inkas her vleell-h , dat tor voorraad voor het leger gelclhkt was, in

de Jugt droogde, en dat, wanneer het zyne vogtigheid verlooren had, men het-
.zelve zonder inzouten konde bewaaren , of zonder eenige andere bereiding.
Men zegt , dat in het Land van Spitsbergen

, dat op een noorderbreedte van 79 oföograatmn, en dus in eenezeer koude lugtfireek ligt,- ’ergeen merkelyke verande-
ring in de lyken gefchiedt, die zedert dertig jaaren begraaven zyn: niets bederft,
niets vcriot m dat Land, het hout, dat gebruikt is tot de hutten

, waar in traan ge-
kookt wordt, fchynt zo verfch, als toen het eerü gekapt was (a).

Indien de groote koude de lyken goed houdt, gelyk men door het gezegde zien
kan, is het niet minder zeker., dat de droogte, die veroorzaakt word, door groo-
te warmte, dezelve uitwerking doet; men weet dat de menichen en de dieren,
welke in de zanden van Arabien bedolven zyn, Ichielyk droogen, cn verlcheidea
eeuwen goed blyven , even of zy gebalzemd waren. Het is dikwyls gebeurd , dat
geheele Karavaanen in de woetlynen van Arabien omgekomen zyn,"het zy door
de heete winden, die zig vcrhelfen, en de lugt zo veel verdunnen, dat noch
menfchnoch dier kan adem haaien, hetzy door het zand, dat die ftormen ophef-
ten tot op eenen grooten aftlaiid; deze lighaamen blyven in hun geheel goed, ea
worden naderhand bygeval gevonden. Verfcheide zo' oude als latere Schtyvensfpree-
ken daar van: de Hr. Shavv zegt, dat men hem verzekerd heeft, dat ’er een
groot getal van raenfchen , ezelen en kemelen ivas, welke van onhengelyke tydeu
bewaard zyn, in de brandende zanden van Saibah, eene plaats, die de Schrv-
ver meent, dat tuflehen Raffem en Egypten ligt.

Het bedelf der lyken alleen door gilling dervogten veroorzaakt wordende, helpt
alles tot huinie bewaaring , dat bekwaam is, om deze gilling te beletten; hitteen
konde, oflchoon tegen overgellelde zaaken, doen dezelve uitwerking ten dezen
opzigte, door de verdrooging welke zy veroorzaaken , de koude door verdikking
der vogten van het hghaam

, en de warmte door dezelve te verdunnen , en de uit-
waalli^ing te verhaallen, eer dat zy konnen gillen en op de valle deelen werken:
maar deze twee uiterllen moeren altoos dezelfde zyn'; want ware ’er eene beurt wilTe-
ling van hitte en koude, van droogte en vogr, gêlyk gcmeeniyk gefchiedt , zoude

(*) Recueil des Vê’^ages au Nari, Rouen 171S. Tm. I. paa. 153.
dans }lufteurs provmes de l'^/rïque. La Haye, in 410. Tm.



BESCHRYVING van het kabinet des KONINGS. za

'cr noodzaakelyk bederf koomen. Ondertiiflchen zyn in de gematigde lugtftreek na-

tuurlykeoorzaaken, die de lyken konnengoed houden; zodanig zyn de eigenfchap-

pen der aarde in welke men dezelven begraaft ; indien zy verdroogend en fapen-

trckkend is, word zy doordrongen van de vogtigheid van het lighaam, dus is het

inyns bedimkens, dat de lyken zig goed houden by de Kordeliers te Touloufe;

zy droogen aldaaf zo fterk, datmea dezelve gcruakkelyk met cene hand kan op-

neenien.

De gommen, harften, jodenlym, enz., welke men op de lyken legt, bewaa*

ren dezelve voor den indruk der lugtsverandering, en indien men zulk een gebal-

zemd lighaam in droog en brandend zand leidde, zou men twee magtige midde-

len vereenigen , om hen te bevvaaren. Men moet zig derhalven niet verwonde-

ren over hetgeen Chardin verhaalt van Koraflan in PerfienLof het oude Baéfria-

HvzefTt dat de li-Thaameu. walke moa in -d® zanden VaU dat land IcgT, IM dac

zv
verfteenen, dat is zeer hard worden, en verfcheidcn eeu-

weii duuren : men verzekert, dat ’er zyn ,
die meer dan 2000 jaaren oud zyn (a).

De EvTOtenaars lloegen windzelen om de gebalzemde lyken, en flooten dezel-

ve m lykkiften ; raiffchien dar zy met alle die voorzorgen zo veele eeuwen niet zou-

den goed ffebleeven zyn, indien de hooien of putten, in dewelke men dezelve floot,

niet UI eeiie bolusagtige en krytagtige aarde geweert waren , die geen vogt naar zig

kon trekken, en boven dien met een droog zand ter dikte van verfcheideu voeten

De graven der oude Egyptenaars zyn beden nog in wezen: de meefte Reizigers, heb-

ben de bdchryving gegeeven van die van het oude Memphis, en daar momien gezien

;

zv zyn twee mylen van de puinhoopen van die flad ,
en negen niylen van groot Kaïro

ten Zuiden . en drie vierde van een myl van Saccara ofZaccara

;

zy ftrekken zig tot

de hyramieden v:m.Pharao, die daar twee en een halve mylen van afgeleegen zyn. Deze

graven zyn in open velden, die met dryfzand bedekt zyn , dat gedagllg IS Cn

zeer fvn; het land is droogen bergagtig; de ingangen der graven zyn vól zand,

maar daar blyven ’er nog verborgen, men moet dezelve m de uitgeflrekte velden

zoeken Delmvoondcrs van J-accara hebben geen ander middel van beflaan , of hm-

del in hunne woeftynen, dan momien te zoeken, met we ke zy koophandel dry-

«Sn door dezelve aan vreemdelingen te verkoopen, welke zig in Kaïro bevin-

dL’ PiETRO DELLA VAt.r.E (/>) in csn graf willende gaan, dat nog met door-'

zogt was belloot graavers te taccara mode tc neemen, en die te vergezellen,

nm hen te zien werken, in zyne tegenwoordigheid, daar het zand niet omgefpit

S marTyVo..*in die nazoeta ved tyJs verllecten hebben, hadde met een

fipr u’pridieden te vooren gevonden het geen hy zogr.
_

^
Het zand wc-rgenomen zynde, ziet men cene kleine vierkante opening, agttiem

vopt^n Hipn en zo gemaakt ,
dat men ’cr kan iii komen , door de voeten m de gaa-

pte zS^ die vbic over elkander flaan, dit foort van ingang heeft aan deze

graven don iiaam v;:n putten doen geeven; zy zyn in

I ,
ingchouwen , dezen vindt men het goheele land door ouder ecuige voeten zands,

(a's Vosaets de Ciïardin en Amft. 1711. Zsw. H. pag. ij.

Voyiges dans rigypte , ia tolejiine, les Indes Onentales, Tm. I. pa®. 33J*
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die het minft diep zyn hebben twee-en-veertig voet. Wanneer men op den grond

-gekomen is, ziet men vierkante openingen, en doorgangen van tien of vyftien

voeten , welke in kamers uitloopen van vyfcien of twintig voeten in het vierkant

'(ö). Alle deze rnimtens zyn onder verwulf^elen , byna als die van onze r^enbak-

Iten, om dar zy in de fteen groeve gehouwen zyn ; ydcripnt heeft verfcheiden ka-

mers en >rrottea , welke in elkander loopen. Alle deze holen bellaan eene ruimte

van drie en eene halve myl onder den grond, dus liepen zy tot onder de lladMera*

phis Q) , ten naaften by gelyk de ledige fteen groeven , welke omJPatys gegraaven

zyn, en zelfs onder verfcheiden plaatlén derftad.

Daar zyn kamers
j waar van de muuren vercierd zyn met beelden en beelden-

'Ipraak; in andere zyn de momies in de graven befloóten, die rondom in fteen

in de kamer gehouwen zyn, in de gedaante van eer. man met uitgeftnkte armen.

Men vindt andere momies, en deze in de grootfte menigte, in houten kiften, of

in kiceden die door jodenpikgehaald zyn. Dezekoiïersenkleeden zyn met verfchei-

den verfierzels opgefchikt: dkrzyn ook afbeeldingen, zelfs van den overleedenen,

en looden zegels, op welken men verfcheiden afdrukzelen ziet; daar zyn van die

'kiften welke 'in de gedaante van een man gefneeden zyn , maar men ziet ’er alleen

het hoofd van, en het overige van het lighaam is geheel effen
,
en loopt in een voet-

ftal uit, andere gedaantens hebben de armen hangende j men kent aan deze teke-

nen de momies der lieden van rang, zy liaan op fteenen rondom de kamer. Daar zyn

’er andere in het midden van het vertrek, welke flegts op den grond liggen, en inin-

. der verlierd zyn ,
deze fchynen van lieden van eenen minderen rang of wel van dienft-

•boden; in andere vertiekken cindelyk liggen de raoraien door elkander in het zand.

Men vindt momies, die op hunnen rug liggen (c), met het hoofd naar het

ISoorden, de handen op den buik, de windzels van gewafcht linnen, daar om-
geflagen zyn meer dan duizend ellen, dus zyn zy zeer dikwyls omgeflagen,

beginnen’de van het hoofd en eindigende aan de voeten (d), maar zy gaan niet

over het aangezigt; wanneer dit bloot gelaacen is, valt het tot ftof, zodra de
momie in de lugt komt; om het hoofd in zyn geheel te bewaaren, moet het

aangezigt bedekt geweeft zyn, met een klein gewalcht kleed, welk 20 gelegd is,

dat men de gedaante van de oogen, den neus, en den mond zien kan (<;). Men
heelt niomièn gezien met eenen langen baard en hairen , die tot op de helft der

beenen hingen (ƒ% en^roote nagelen, deze waren zomtyds verguld, of enkel

oranjeldeurfg geverfd; daar zyn momies die een band met beeld (prakigc figuuren van

goud, zilver, of groene aarde op de maag hadden, en kleine afbeeldzelen van

hunne Bcfchermgoden, en andere figuuren van jafpis of andere ftolïe op de borft;

onder de tong vindt men gemeenelyk een ftuk gouds ter waarde van twee pifloo-

deii, om dit Ituk te hebbeli, bederven de Arabieren alle de momien die zy vinden

konnen.
Men

(d) Voy/i/^is entour du monde, pnr Gemelli Cauert Tom. T. pag. iii. enz.

(6) Foyages è? Ohfervations du Sieur de la Büulaye le Gouz, pag. 37, enz.

(fj Vuyages de Thsvenot, Tom. 1 . pag. 25.

Cfij Idem iUd Tom,. I. pag. 2.

(e) Zie hef feuniat des Savms de l’année 1714. pag. 43Ö. fur hs de C, L£
(ƒ) Les Foyages du Seigneur de Villamomt., pag. Cöo.yejj.

I
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Men kan duidelyk zien, dat de balzera floffe voor alle de inomies niet dezelve

geweeft is, daar zyn zwarte, en die alleen met zont, pik en jodenlym overdekt

Ichynen, de andere zyn gebalzemd met myreheen aloë; het lynwaat van deze is

fraaijer en netter (a).

]No. CDI. De voorfle vinger van de regterhand van eene momie, met
een gedeelte van den linkervoet.

De drie leden van den vinger en zelfs de nagel zyn zeer wel bewaard ,
de hiel en

alle de teenen ontbreeken aan den voet, behalven de twee eerde leden der tweede

toon. Het middelde deel is midden doorgezaagd , zo dat het derde been van den

agtervoet in de lengte in twee deelcn gedeeld is ; deze voet is met windzelen om-
kleed, welke ook doorgefneeden zyn, en dus ziet men, dat ’er verlcheiden op
elltander liggen.

STEENACHTIGE A ANGROEIZELEN.

Deflegte hoedanigheid en de verandering der vogten, veroorzaaken meer of

minder harde faaraengroeijingen in de lighaaraen van menfehen en dieren , en daar is

geen deel, dat niet aan datfoortvan ziekte onderworpen is; ook heeft men ze,

welyk Lister aanmerkt, in de herflenen, in de oogleden, onder de tong, in de

maag, in de zaadblaasjes ,
in de lyfmoeder, en voor al in de lever, in de galblaas,

in de nieren, in de blaas, in den balzak, in de gewrigten van handen en voeten,

gevonden Deze aangroeizelen worden veroorzaakt door vogten, gelyk ajle de

andere vafte deelen van het lighaam ; in ’t begin ftollen de vogten in verftoppingen,

vervolgens worden zy dikker in de knoeftgezwellen , en eindelyk worden zy hard

in de knobbels der podagritlen , enz.

In alle deze ziekten, blyven de grovere deelen der vloeifloffen in de vaaten,"

verdikken aldaar en verharden met de vafte deelen die daar om liggen , zo dat alles

te faamen eenen onregelmatigen klomp maakt, die meer of minder uitgeftrekt, en

meer of minder hard'is; maar zyn de vloeibaare in genoegzaame hoeveelheid, in

de holligheid van een ingewand, als de blaas, de nieren, de galblaas, enz. , alsdan

kan het zetzel eenen klomp raaaken, die uit op elkandeiTiggende laagen beftaat, en

wWd deze klomp van plaats veranderd cnbewoogen, door debevveeging van het

li<^haam terwyl hy gevormd word , dan neemen de laagen eene kromte aan en

woorden byti3 c^nmiddelpuntig, en de gedaante is rond, of rondagtig; indien ’ec

veele byzondere faamengroeizelen zyn , van elkander afgefcheiden in dezelve hol-

ligheid, dan konnen deze verfchihende iigha'amen by elkander komen, en met

eene nieuwe ftoffe voorzien ,
groeijen zj' liiamen.

Dus worden die faamengroeijingen in de nieren en blaas gemaakt, die men ftee-

nen noemt in de menfehen, en bezoards in de dieren ;
indien zy een vreemd lighaam

ontmoeten, word dit eene kern ,
en_ de fiamengroeijing zet zig daarom ; men vindt

veele van deze lighaamen in het midden van de ooflerfte bezoards. Een man een

kogel in de blaas gekreegen hebbende, vond men dezelve naderhand in het mid-

(dS Comegrapbie 4u Levant, par Awdxe Tiievet, pag. 152.

lU. Deel, ^ li
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den van eenen fteen. Men heeft in honden de proef genomen ,
na dat men een ftuk

ftoife in hunne blaas gebragt had, dat’er zigfteenagtige faamengroeizelen omgezet
hadden.

Daarzyu vericheidenhedcn in grootte, verw, en hardlieidderfteenen ; men noemt

zand, Hymzand, of zandfteenen graveeïïleentjes, zulke die klein zyn, en met de

pis uit de nieren in de blaas gebragt worden , en uit de blaas naar buiten , zomtyds

zonder pyn, wanneer zy klein zyn: de witte fteenen, of die witagtig zyn, en

pleifteragtig of broofch
, verfchillen zeer veel van de muurfteenen ,

gelyk ’zy ge-

noemd worden, die grys of zwart zyn, en vaft en ongelyk.

Men kan de Jeverfleenen ligtelyk onderfcheiden van de nier en blaas fteenen ,

als ook van die 'der galblaas , de eerfte branden , en hebben een foort van bitter

,

dat een gal-fmaak heeft, de andere hebben eenen pisreuk.

No. CDU. fteen uit een verztveering.

De gedaante van dezen fteen is onregelmatig, de grootfte dikte is zeven lynen;

men ziet ’er zommige beenagtige deelen in , die van binnen ingekorft zyn , en

waarfchyhelyk voor kern gediend hebben.

No. CDIII. Steen uit de galblaas.

Deze is ten naaften by eyrond, de groote middellyn is omtrent elf lynen, de

kleine op zommige plaatfcn zeven, en op zommige plaatfen agt ; deze fteen gelykt van

buiten kryftal, hyis op zommige plaatfen hobbelig, men haalde deuzelven in het

jaar 171G uit de galblaas van het lyk van den Hr. Gaucher , Kamerdienaar van

Mevrouwe de Heitoginne van Bourgogne ; hy zat zeer vaft aan de galblaas
,
waar

van hy de geheele ruimte vervulde.

No. CDIV. Een fteen uit de nieren.

Deze (leen is langwerpig, en met knobbeltjes overdekt, deszelfs groote lengte

is byna een duim,

No. CDV. Brie fteenen uit de nieren.

Hunne gedaante is onregelmatig, en de verw verfchillende in deze drie fteenen ,,

die zeer klein zyn, daar zyn bruine en zwarte, maar deze kleuren zyn ftegts uit-

wendig; want ter plaatfe alwaar de eerfte laag van den fteen vernietigd is, is het

biimenfte wit.

No. CD VI. Steen der Maas.

Deze fteen is wat plat, deszelfs grootfte oratrek is drie duimen en vyf lynen,

op deszelfs oppervlakte zyn kleine holligheden, en verhevendheden.

No. CDVII. JDoorfneede van eenen fteen der blaas,

De fteen was plat en eyrond , een-en-twintig lynen lang en zeftien breed : de

fneede loopt in de lengte en deelt den fteen in twee gelyke deelen : de dikte van

yder vlakte der dooriiieede is negen lynen ; men onderfcheidt ’er de verlcheidert

laagen, uit welke de fteen beftaat, de oppervlakte is met groote en kleine knob-

beltjes bezet.

No. CDVIIÏ, Een pleifterftoortige blaasfteen.

Deze is oercgelmatig, deszelfs grootfte omtrek is vier duim.

No. CDIX. Doorfneede van eenen fteen der blaas , die gedeeltelik pleis-

teragtig en gedeeltelyk tegelagtig is,

De geheele fteen Avas byna rond, hy is in het midden in twee deelen gedeeld,

waar van yder anderhalf duim middellyns is ; men onderfcheidt op de vlakiens def
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1 r* j Ja iiinnenftö Ksscti dic zyn ?
dc biiitciiflc Issgcn j

die Wi£

de eeke «iet,' integendeel zy ntaaken hoeken, punten

en on'Telvkheden, aelyk opdemuurofkegelftcencn.
en «"öCiyj-neae , b K ^ ^oorfneede, u'elue ge!yk ts aan dc voongt.

Hot oroot'lte voihiCtulló^^^^ deze tWee ftcenon ,
‘V"® Sv?,1n ™Sllcde»

wasevronden degrootde middellyn had maar zelben lynen, hy is in cv\

rpdeeld , en zyn laamenftel is gelyk de voorige.

® No C'DXI. Doorfneede van eenm graveelfleen cl:r blaas.

Deze fteenis in twee deelen gezaagd, en een deel is in zyn geheel gehouden;

van hetandere deel is iiog genoegover, om te toonen, dut de Ueen eyrond is,

en deszelfs grootfte middellyn vyfnen lynen.
CU & r^nYiT Rutnen uit den balzak gehaald.

No.
^sliSte M heeft deze ftcenen ten getale van vier

J^'-iWiS^Szonden : hy vond, in het jaar 1737, in het Gafthuis van Sauite*

«an het
p-osne eenen zieken , die eene vry groote dikte aan dc linkerzyde

Reine m l
de hand aanraakende, voelde hy harde lighatimen,

vp den halzaK «
’ naderhand deze dikte openende, kwamen daar ver-

die ;egen elkander vreev^
Geneesheer voor

Zv hebben eene onregelmatige gedaante en verfchillen in grootte, de

^.S.^roiS^op zommige plaatfen, en heeft omtrent vyf duimen en een half

grootfteis rond 0

^^
en een half, om dat de ftoiTe poreus is; de

omtreks, en Y § n q fteenen zyn verhevene hoeken en andere die

andere ^y"
”'«/4T«pofy(freil '^«er dan het overige van den Heen, die kor-

hol zyn, en f ^vn uit de vryving der fteenen tegen elkander

‘’Sen’^ zy ui?gSScïfvier*n,"S zkke,,die omtrent
y «.vnwApi mlvk-nvnen. daar had

dl tenentag S

S

7taizTilwTeiïzyn,‘'en da’a'r'èinddyk eene ono
meent,

hebben en,fchoon de zwelling geopend werd, behield de zieke

neeking wrootzaaktheb^^^^^^^^^ De Geneesheer afwezig zynde , kon-

waren.
cDXIII. IJairen uit den regten dam van een meisje van zeven

T-y- 1 • j j 1* jartyipktp/eBreftgehad hebbende, toen het vyfjaaroud was, kreeg
Ditkind,dekinderziektete^^^^^ onderbuik, omtrent twee

na die ziekte eene vande whteflreepen

^^"^de^rua^^aat^Deze dikte zeer groot en pynelyk geworden zynde, leidde mea

jo!^r eeiSop^^ welke dezelve in vier- cn- twintig uuren opende, daar kwam
daar eene zalt op»

^ zweer tot de grootte vaneen fpelde

ïnop'velmilld^^^ Me| zag ten eerden ,
dat ’er winden en drek met den etter uit
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kwamen , en lang naderhand zag men ook eene flreng hair, gelyk aan hoofd-
hair, dat naar buiten uitkwam

j eindelyk floot de zweer, en de hairen verdwee.-
nen.

Zeven maanden naderhand ,
zagen de ouders, dat uit den aars van het kind een

flreng hair kwam, volmaakt gelyk aan lioofdhair: in het begin ging deze flreng uit
en in, maar was altoos zo lang, dat het uiterfle eind buiten bleef. Reeds driemaan-
den had men deze hairflreng gezien, wanneer men, in de maand van april van dit
jaar, het kind toonde aandenHr.DECouRGELLE, ’sKonings Geneesheer te Breft,
ea Korrefpondeiu van de Koninglyke Akademie der Weetenfehappen. Hy zag
hetzelve nauwkeurig na en zond een verhaal van dit geval aan den Hr. DuHamel,
om hetzelve aari de Akademie mede te deelen.
De flreng was een duim dik

,
en vulde de opening van den aars nauwkeurig-

zo dat de afgang zomtyds moeijelyk was. De hairen hingen drie duimen buiten den
aarsj de Hr. de Courcelle heeft een flaaltjedaar van gefheeden, een half duim
onder den aars, en zond het aan den Hr. Du Hamel, die het aan het Kabinet gaf.
Deze flreng trekkende, deed men dezelve agt duim uitkonicn, maar zo dra men
dezelve los liet, fchoot dezelve weder in, en telkens wanneer men trok ging de
plaats alwaar het lidteeken der zweer was, naar binnen, het geen deed denken,
dat de flreng aldaar vaft was, en dat de hairen, uit welke zy beftond., dezelfde
waren , die men in de zweer gezien had.
DcHr. DE Courcelle gelooft, dat de hairflreng meer dan een el lang was, en

de draaijingen der ingewanden volgde, van daar zy geopend waren ter plaatfè
van de yerzweerirg daar de drekftoffen uit kwamen. Hy konde niet bepaalen , of
de opening aan het uiterfle van den kronkeldarm ware , in den blindendarm , of in
het begin van den omgewonden darm, welke byna onder het lidteeken liggen»
3vyl hy de zieke niet gezien heeft ten tyde van de verzweexing.

I
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beschryving van het geraamte van den menscet. *5:3

beschryving van het geraamte

van den m e n s c h.

beklaagendat de Hr. Daubenton, die, in dit werk, met zo veel

gy ë
, Jd ons de afmeetmgen mededeelde van yerlcheidc dee-

^ W r ipn dïr dieren welke hy befchreeveu heeft, met even nuvoerig is ge-

^ % len dier dieren weiKc
> niet dat het noodig ware alle de

0%## w^eeft ten de Untlcedknnde,.

^•"'’ons^en dSropzigïe niets laaln oStbreeken; maar dett^l wy gewoon zyn
die ons ten deze p b

deelen, naar reden van onze eigen lengte, zo wa-

van de g^oodf
^ a=weeft, dat hy, om te beter onze denkbeelden op dcbcfchry-

re bet
,
ook de maaten van de verfcheiden deden gegeeven

vingen die hy geer^^^ uicmaakt, en voor al het geraam-

had ,
welker ^aamenit

„
j 4n zulk een werk als dit, maar cene zeer op-

te, van het welke de meelte lezers v
^

overeenkomdige

wdke d= Hr. DAU»k..T0.v met zo veel zorg gemcc-

“m héki‘onsXwöo?7n“*^^^^^
^«>«'*8 ™

Dit heettons
^ gekoozen, die ons hetzelve na-

een merifch te geeve^^^^
welke w>^ op de maat

tuurlyk a
^gg^dingen van öu w«rk' verkleind hebben, met toeüeniming van

nSler Dezelve toont ons het geraamte niet van een lyk, nmar zo als

den Uplteiier. iz
ic A'ien kan in de Voorrede zien, van dien Hoog-

het in een leeven men
zynkoftbaar Werk getyteld, TaM<e fctktï

leeraar, welke ny
ƒ hnmani wat moeite hy genomen heeft om een geraam-^ lieSegtop naat en zo zal voort-

K te
^„efgemaakt onderwerp genomen omtrent vyf voeten cn drie

gaan. Hy
,,gn |ene opgaave doen van alle de beenderen, welke her fia-

diimien lang, ^ z
‘jgg^^g ^e maaten van yder opgeeven. Men moet

menftellen, ^ b die onderwerpen van dezelfde grootte zyn; want

niet denken, dat deze^ geraamtens van een man en

zonder ^^inbet verfeW
nauwkeuiig opgeeft, vindt menin de

van eene wo»w is,
^Ig ijghaamen der menfehen vindt

;

geraamtens zo
niet weg, dat, indien men de maaten van de vcrlcheideir

dit neemt
, I rripn ook een klaar denkbeeld genoeg van de andcreir

deelen van het ke'U, men^ ^ elkander overeenkomen , en het hier

op wy de orde volgen van den Hr. Albinus in zy-

welke ons tie natunrlykfte voorkomt ; m..,r

ne Verhandcimj, ^ y befchryvingen van,

Sêrfl^DAUDlmos OTtrent de beenderen der vietvoetigeii met de beenderen:

tjeu ti*»
li 2
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van den menfch te vergelyken, zullen vvy ons houden aan de orde, welke de laat-
11e volgde en volgen moefl:.

Het hoofd van een geraamte is zonder het onderkaakbeen uit een - en - twintig
beenderen faamengeftéld, en vafl: genoeg aan eikanjci gchcgi ..««i- »t aitcriyk aaii-

zien een geheel uit te maakcn.
De voornaamfte zyn de iwcc wandbeenderen aan het bovenfle en zylingfche

gedeelte van de beeni^ kas of herffenpan, welke de herflènen bevat; zy zyn door
de pylnaad aan eikandcren vereenigd; en aan het agterhoofdsbeen door de winkel-
naad; met het voorhootdsbeen door de kroonnaad; met de flaapbeenderen door de
fchubnaad; met het wiggebeen door de ^viggebeensnaad. Zy zynbyna vierkant
van binnen-lugtig uitgehold en van boven verheeven.

Het voorhoofdsbeen maakt het voorfte en bovenlle deel van het hoofd ; in kin-
deren beftaat het uit twee Hukken

, ais ook zoratyds in volwalTenen
; het is van bo-

ven faamengevoegd met de wandbeenderen
, beneeden en van vooren met de neus-

beenderen, de kaakbeenderen, de nagelbeenderen en het jukbeen : ter zyden eu
van onder met het wiggebeen , en zeefbeen. Het is het holde van alle de beende-
ren van het bekkeneel, en dient om een gedeelte van de holligheid der oogen te
maaken.

Het agterhoofdsbeen beflaat het agterde en onderfte deel van de herffenpan ; het
is van onder aan het wiggebeen gehegt, van boven aan de wandbeenderen, ter
zyden aan de flaapbeenderen ; deszelfs gedaante is byna eyrond, in dit been is het
gat door het welke het binneufte van de herffenpan gemeeiilchap heeft met de rug-
gcgraat.

De flaapbeenderen zyn twee in getal, zy liggen ter zyden aan den middeiften en
ondeiflen kant der heriïlnpan ; van boven lluitea zy aan de wandbeenderen (offa
parlpalia-,') van vooren aan den vleugel van het wiggebeen (or fphenois) en aan
het jukbeen (w zygomaticum) doorliet jukbeens uitfteekzel; van agtercn aan het
agtei iioofdsbeen , van onderen aan hetzelfde been, en aan het wia'gebeen Men
verdeelt dezelve, in het fchubbecn (or fquamofum), dat het bove”nfle is,’ en in
het mamsgewyze uitfteekzel dat het onderfle is, en in het fteenagtig, welk in het
binnenfle van de herffenpan gaat, en het gehooituig bevat; uit dit been komt
het priemsgewyze uitfleekzel.

Het wigg«-been is tuflchen deze verfcheiden beenderen als eene wigge ingevoegd,
waar van het ook zynen naam heeft; deszelfs gedaante is in den eerflen opflag on-
regelmatig, maar nauwkeurig befchouvvd zynde, flaat men verbaafl, wanneer men
ziet hoe juift alles gemaakt is om te fluiten niet de omliggende beenderen ; aan des-
zelfs grondlruk, dat het dikfte is, ftrekkeuzig aan wederzydcn, drie byhangzelen

welke de twee de vleugels genoemd worden, wegens hunne gedaante en
uitgeflrekiheid.

q

Einde! yk het zeefbeen, dus genoemd, om darde bovenfle plaat doorboord is
gelyk een zeef, met een groot getal gaaten, welke doorgang geeven aan de reuk-
zenuwen, is vereenigd met het voorhoofdsbeen, met het wiggebeen, met de neus-
beenderen, de opperkaakbeenderen

, de nagelbeenderen, de verhenieltbeenderen,
«n het ploegbeen. '

de beenderen, die door hunne vereeniging de holligheid van het hoofd
j zy laaten openingen tuflchen elkanderen of zyn doorboord met gaatjes#
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om doorgang te geeven aan de zenuwen, en aan de bloedvaaten, welke uit de hers-

fenen komen, of daarnaar toe gaan.

De andere beenderen van het hoofd dienen om het aangezigt te maaken.

De twee kaakbeenderen, zyn van boven gehegt aan het voorhoofdsbeen, aan de

neusbeenderen, aan de nagelbeenderen ^ ter zyden aan het jukbeen; van agteren

aan het wiggebeen ,
en aan de verhemelt beenderen. Derzelver omtrek van onde-

ren maakt een foort van hoefyzer, het geen het opperkaakbeen, is , en alwaar de zes-

tien tandkaflen zyn.
, . , , . , , ,

De twee jukbeenderen zym byna vierkant, zy zyn gehegt aan de kaakbeenderen,

aanhet jukbeensuitfteekzel der flaapbeenderen, aan het voorhoofdsbeen, en aan

de vleugelen van het wiggebeen.
_

De twee neusbeenderen vereemgen zig om de verhevendhcid van den neus te

maaken zv zyn langwerpig vierkant, egter zodanig, dat derzelver onderfte einde

breeder ’is dan het bovenfte; zy zyn aan het voorhoofdsbeen gehegt door hun bo-

venfte einde en aan de kaakbeenderen door hnnne langlle zyden.
, , ,

De twee beenderen van het verhemelte zyn onregelmatig, zy zyn geleed onder

rlk-'nder, en met de kaakbeenderen : zy zyn ook aan het ploegbeen gevoegd , aan

de onderfte binnenbeenderen van den neus, en in de oogholtens aan het gedeelta

van het zeefbeen, welk men het vlakke been noemt.
, , , . ^ ,

De twee nagelbeenderen hebben hunnen iiaam van de gelykheid met de nagelen

;

zv maaken een gedeelte van den oogkring^ zy raaken van boven aan het voor-

hoofdsbeen, van agteren aan het vlakke been, en het overige van hunnen om-

trek is aan het kaakbeen vaft. r
De binnenfte neusbeenderen (cornets) zyn ligte beenderen, die half faamenge»

rold zyn, en in de holligheden van den neus liggen^ zy zyn geleed met de kaak-

beenderen, met het zeefbeen, Ue nagelbeenderen en de beenderen van het verlie-

*°^Het ploegbeen ligt ook in de holliglieid der neusbeenderen ; het heeft zynerr

naam van zW gedaante, dienaar eenploegyzer gclykt, van boven hegt het zig„

L de agterzyde, aan het wiggebeen , van vooren aan het zeefbeen , van onderen

voor aan de beenderen van het verhemelte en aan de kaakbeenderen
_

Bv deze een-en-twintig beenderen , welke faaraengevoegd het hoofd uirmaaken

moet men het onderkaakbeen voegen ,
dat zig door een loffe fcharmervvyze geleeding

Sn de flaapbeenderen voegt. Het bellaar uit een ecnig been, dat in kinderen uit

twee ftukken beftaat. De oratrek komt volkomen met het boven kaakbeen overeen,

en men vindt daar hetzelfde getal van tandkaflen in.

De tanden van het menfehelyk geraamte zyn twee-en-demg; en dewyl ze een

gepelte van de kaakbeenderen maaken ,
moeten zy als beenderen aangemerkt worden

Sou zv harder, vafter en witter zyn. Yder kaakbeen bevat er zcftien, welke

Iver èlka^iderLn r hunne wortel is in de tandkas beftooten , en hnn ligbaam of

kroon ,
komt buiten het tandvleefch. Daar zyn vier fiiytandcn, die voor aan liaan ,,

twee hondstanden, een aan wederzyden, tien kiezen, vyf aan yder zyde.

Men kan het tongebeen by de hoofdbeen deren voegen, fchoon het zelve met

daar aan gehegt is, en het geen andere beenderen raakt. Het hangt als het ware

hoven aan de keel, tuflclien de longpyp en den wortel der tonge ; het beftaat uit

en grondftuk en twee hoornen, die daar aangevoegd zyn door een kraakbeen, ea
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Ttmi de faamenvoeging zfn twee byhargzelen, die men graanwyze, of kleine
hoorns noemt. Het hoofd ruft op het lighaacn van het geraamte, dat gemaakt word
door de ruggegraat, welke in haar midden, de borft draagt, aan dewelke de ar-

men gehegt zyn , en welk ruft op het bekken, datdoor«j<» drjcu, bccncn, cn voe-
ten gedraagen wordt.

De ruggegraat is eene be<»«'ë® kolom, die vaft en teffens buigbaar is, om dat
zy uit vik-en twintig, ^wervelbeenderen beiiaat, waar van ’er zeven tot den hals,
twaalf tot den rug? vyf tot de lendenen behooren.

Zy is door naare geheele lengte hol, en de holligheid heeft de grootfle middel-
lyii in de wervelbeenderen van den hals, vermindert in den rug, verbreedt zig
weder in de lendenen en vernauwt zig aan het heiligbeen.

De zeven wervelbeenderen van den hals, zyn zo hoog niet als de andere, en
platter. Het eerfte, vlak onder het hoofd , wordt oHas genoemd, en is alleen eene
foort van beenigcring, die van vooren eii van agteren zeer dun is, en flegts twee
dwarllcbe uitflcekzclen heeft.

üe twaalf wervelbeenderen van den njg zyn hooger, dan die van den hals^ het
zevende wordt Vv'at dileker, en de andere vermeerderen in dikte, en neemen al-

lengskens de gedaante van de wervelbeenderen der lendenen aan; deze zyn vyf in
getal, en overtreffen de andere in grootte en dikte, welke allengskens vermeerdert,
naarmaate zy het heiligbeen naderen.

Dit been eindigt de ruggegraat, en maakt, aan het ftaartbeen en ongenaamde
beenderen gevoegd, het bekken uit.

Deszelfs gedaante is als een geknotte driehoek , en beflaat uit vyf badaard wer-
velbeenderen , die als aan elkander gefoudeerd zyn , en allengskens kleiner wor-
den

; het hoogde , dat het grootfte is , is deszelfe grondfteun.

Het ftaartbeen heeft zyne plaats onder het heiligbeen, en maakt ’er de punt van,
en voleindigt dus den driehoek, als zynde zelf driehoekig. Het bedaat uit vier
beenderen, welke ook wcrvelbeenagtig zyn, en kleiner worden , naarmaate zy van
het heiligbeen afwyken; zyzyn door de ligamenten of bindzelen fliamengevoegd,
die hen flegts eene kleine beweeging naar vooren en naar agter laaten; zy buigen
zig naar vooren

, en maaken eene foort van inwaards geboogen daart.
De ongenaamde beenderen, zyn twee groote dukken, welke de zylingfche en

voornaamde deelen van liet bekken uitmaaken. In jonge menfehen
, bedaan zy yder

uit drie beenderen; het hovende is het darmbeen (Jlion\ het onderde het heupbeen
Qfchto»), het derde, dat het voorde cn onderde is, is het fchaarabeen ,* fchoon
in volwaden menfehen, deze drie beenderen maar een uitmaaken, hebben zy eg-
ter hunne naamen behouden , en loopen laamcn om de pansgewyze holligheid te
vormen, door welke de ongenoemde beenderen geleeding maaken met het dijebeen.

Het darmbeen is het voornaamde der drie beenderen, en vormt het hovende deel
en het wyddc van het bekken : het wordt door eene kraakbeenige kord aan het hei-
ligbeen geleed.

Het heupbeen vernauwt het bekken door zyne kromte, en dit is het, waarop
menrud, wanneer men zit.

Het fchaambeen is een vervolg van het heupbeen , en maakt met hetzelve eene
noemt. Deze beenderen worden naar vooren

oeenig, en vereenigen zig dus met dat van de andere zyde ; dit kraakbeen is,

ia
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iti zyn midden, byna maar een bindzel, het welk deze twee beenderen toelaat,

zig wat te verwyderen.

Wy zeiden, dat het middelde deel der ruggegraat, met de borftbelaaden was.

De bord bedaat uit de wervelbeenderen van den rug , het bordbeen , en vier-en-

twintig ribben.
, „ „ , n j j

Het bordbeen, aan het voorde gedeelte der bord geplaatd, onderdeund de ze-

ven eerde ribben , en wordt wederzyds van dezelve onderdeund. Het bedaat uit

drie beenderen die dikwyls in gryfaarts faamengegroeid zyn. Het is dun en Ipon-

sieus. De gedaante van het hovende been komt zeer na aan die van eencn drie-

hoek"met geknotte hoeken. Dat ’er vlak onder ligt, is veel langer j het onderdo

dat men het zwaardbeen noemt, is het kleinde van allen.

Het bordbeen heeft in zyn bovenden rand twee holligheden, welke de voorde

einden der fleutelbeenderen inneemen , cn aan zyne zyden holligheden om de ui-

terfte einden van de kraakbeenderen der zeven hovende ribben te ontvangen.

De ribben maakcn het grootde gedeelte van de bord : daar zyn ’er twaalf aan

vder zyde, welke wederzyds gelyk zyn. Zy zyn geleed met de wervelbeenderen

van den ru^- en maaken van daar een boog, en loopcn naar het voorde deel der

bord alwaar zy wat breeder zyn j hier voegen zig de eerde , die men de waare

noem^ aan de kraakbeenderen , die dezelve verlengen en aan de randen van het

bordbeen hegten. Devyf die volgen, noemt men valfche ribben. Het kraakbeen van

de eerde dezer voegt zig aan de waare rib, welke zy volgt, maar raakt het bord-

been niet, het kraakbeen van de tweede valfche ribbe volgt dat der eerde, doch

komt zo ver niet, gelyk ook het derde; maar de twee laatde zyn zo kort, dat

heure kraakbeenderen niet aan de andere raaken, en zy dryven als ware het tus-

fchen de bekleedzelen van den onderbuik. De eerde en laatde van alle de ribben, zyn

de kleinde; zy worden van de ^erde tot de zesde groo! er; deze, de zevende en agt-

fte zwi byna even groot ,
en dè andere worden anêngsEens kleiner tot aan de laatde toe.

De armen zyn wederzydfch aan de bord vadgehegc ; de deelen uit welke yder

bedaar, zyn het fchouderblad ,
het fleutelbeen ,

het fchouderbeen, het armbêen,

fchouderblad is een vlak driehoekig been aan het bovenfee agterfte eii

zvlin'rfche gedeelte van de bord .geplaatd, en geleed met het opperde einde

van het fchouderbeen, van welk hetzelve het voornaamfte fccunpunt is. Des-

zelfs bultende oppervlakte heeft een uitfccekzcl darmen den doorn noemt; en dat

naar vooren uitdeekende eene verhevenheid, {acromhn) genaamd, opgsefc. De

voorde hoek is uitgerond, cn maakt dc pansgewyze holjigheid, m dewelke het

hoofd van het fchouderbeen beweegt. Voor deze holligheid is voorwaards en m-

waards een krom uitfteekzel, welk men het ravenbeks mtdeekzel noemt; het

fchouderblad raakt niet aan de beenderen der borfc; het is er door defpicren, met

welke deszelfs binnenfte oppervlakte bekleed is, van gelcheiden.
_

De fleutclbeendcren zyn twee lange gekromde beenderen, liggende het een eind

tuflehen den bovenden rand van het bordbeen , en het ander op de punt van het

^^^H^et fchouderbeen is geleed met een van zyne einden aan het fchouderblad, en

met het ander einde aan het armbeen.

Deszelfs hoofd bedaat uit twee deelen; uiteen halt rond niet gepolyfte kraak*

///. Deel, Kk
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beenderen bedekt, dat in depansaewyze holligheid van het fdionderblad opgeiio-

men wordt, en eene knobbel, diezig onderfcheidt m twee deelen, een groot en

buitenfte en een klein en voorfte, welk door eene holligheid gefcheiden wordt. Het

Jigtaam van het fchonderbeen is van

ifeszelfs onderfte einde is wat plat, de aö*"n:t oppervlakte neeit eene aanmenceiyKe

S-Ua, welke dcclleboos-^r^^el ontvangt, wanneer de arm uitgeftrekt wordt.

TiM7elfs voorl’e
eindigt met verhevenheden of knokkels en lugtige

Iiniüo-heden weik>^ «e geleedingen vrijer maakt in haare beweegingen.
_

De voorarrii beüaat Uit twee deelen, welke zyn het armbeen, dat met de bin.

uende knokkel van het fchouderbeen geleed is, en de armpyp, welke aan de bul-

Het armbeen is een lang been, welks bevende uiterde aanmerkelyk is dooreen

wvdehalf ringsgewyze uitüiyding, die men de groote maansgewyzc holligheid

noemt door wefke het aan het fchouderblad geleed wordt. Eene hobbelagtige verhe-

venheid, de elleboogsknok genoemd , eindigt hetzelve aan de bovenzyde, en deze

fluit in de holligheid van het fchouderbeen; hetonderde gedeelte van de halt maans-

cewvze holligheid, is gevormd door een uitdeekzel dat men het kroonsgewyze noenit,

naad dit is de kleine half maansgewyzc holligheid, in welke het hoofd van de

arnmvP '^eieed word. Het lighaam van het onderarm- of elleboogsbeen bedaat uit

drie oppe'rvlaktens, zynde byna driehoekig, het onderde einde word ranker en

ronder en geleedt zig door eene verhevendheid aan de armp>T), welke mtgehold

is oni dezelve te ontvangen, en door eene andere verhevendheid is zy aan bet

kraakbeen gevoegd, dat de tuirdienruiiiue vervult, welke tulTchen hetzelve en de

handbeei^er 11
den voorarm, is de armpyp, deze ligt boven of voor het

voorise overeenkomende met de bultende knokkel van het fchouderbeen, en am

de zyde van het gewrigr, dat onder den duim is ; het hoofd eindigt in een klein

bekken of pansgewyze holligheid, kraakbeenig en gepolyd, die de bultende

knokkel* van den fchouder ontvangt; en aan de zyde van den omtrek, welke naat

het armbeen ligt, is eene kraakbeenige verhevenheid, welke in de kleine half

maanso-ewyze holligheid van hetzelve elleboogsbeen duit. Het lighaam is driehoe-

kig en hetonderde eind maakt een dik aangroeizel, dat ook driehoekig is, al-

\vaar men twee kleine holligheden ziet, van welke de eene zig geleedt met het

Ichnitbeen van de hand, cn de andere ontvangt een groot deel van het raaanbeen,

De hand bedaat uit de voorhand {_carpus\ de agterhaud (metacarpus)

,

en de vin-

^^De* voorhand (carpui) of vuid, bedaat uit agt beenderen welke ia twee reijen

liggen yderreivan vier; men heeft hun naanien gegeeven , die het bed met hunne

gedaante overeenkomen. Die den eerden rei raaaken, of aan den voorarm liggen,,

zvn de volgende. • ij..- .

Het fchuitbsen heeft de gedaante van eene fchuit, en geleedt zig met de arm-

pyp, en voegt zig aan het ruitwyze {trapezium), aan het groote been, en aan het

inaanbeen.
. , , . , i j

Het maanbeen gelykt naar eene halve maan en geleedt zig met de beenderen vam

den voorarm, met het groote been, met het Ichuitbeen, en wiggebeen; het iSv

kleiner dan het fchuitbeen.
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en
Het wicTffebeen, ook teerlingbeen genaamd, is onregelmatig driehoekig.

selSdtmameS hetmaanbeea, het kromme

been het erwtbeen, en de beenderen van den voorarm.

Het Mwtbeen , heeft in gedaante en in dikte ecmge gelykheid met een erwt, ea

o-pleedt zie mat het wiggcbeen. ,,1.3
°

1 )e tweede rei der voorhand (carpus) beftaai uit de volgende beenderen.
_

Het ruitvormig been {trapezium^ welks gedaante ecnc onregelmatige ruit ver*

pHt is aeleedt met den duim, met het fchuitbeeu , met h-sx pyramidaalbeen

,

eiVeen’ klein gedeelte van dat been der agterhand Qmetacarpus), dat onder den

^°I-lSv2idad^f tafelwyzebeen Qrapezoides-)

,

draagt met eene van zyne op»

1 / ^ . Jorhppn der a /terhand, dat den voorvinger onderfteunt; het is ge»
perykktens dat been

het fchuitbeeu en hetgroote beln.

‘“Kóóï te”Tsg™teVd^ .lle dc’andae, e., seleed. .ig ma het bee.

dpr a4?hand (metacaffm), dat den middellleii vinger onderfteunt , en eengedceh

fe van dat van den eeflfen vinger, met het maaubeen, het ichiiubeen, en het

dus genoemd, om zyn krom uitfteekzel dat uk

desSs SSndigeoppe^akteuitlleekt, fchoon het meer naar eeu wig, dan naar

S'Se "-elykt ;
het is gelecdt met de beenderen der agteiband ,

welke den pmk, en

den derd^r vinger draagen ,
met het groote been , cn het taarlmgbeen.

j
^ DrSShan4ffiê?«clr/.«0, welke de hand {carpus) volgt , kan m twee dee»

len gedeeld 4rden waar van het eene het agterbeen van de hand is, en het an»

^^H^a4rbS derhand (metacarpm mams) beftaat uit vier lange beenderen, mt-

wpndiff een weinig verheven vftiaeus hunneJ^gte,. en naar binnen hohond.

hnvpnfïe einden beftaan uit knobbelagtige aangroeizels , ei.niis.cnde door ktaak-

uS^oeken bvna plat, met welke deze beenderen aan de voorhand

Sdt z4 zv hebben ook aan dezydenandere hoeken, waar door zy aan eiltam

geleedt zyn , zy
elkandereii geleedt zyn. Dc onderfte einden eindigen met

weiiXg plat aan de zyden, door wolk zy

4hrwvers tot do a<Tterbeenderen der vingeren brengen ;
maar dc.vyl het-

fcheide
y geigedip't met de beenderen der voorhand (carpus)i en naar de

zelve zig oh^itldelyiv geK ^ (mHacarpm') gelykt,. en de duim kan en moet
andere beeud^ vertad, om
aangemerkt worto, ais e y natuurlylc deze beenderen on-

zyne eigentlyke hand te mnpe
, Deszelfs bovenfie einde geleedt

Sfb^ênieS v^rd^il^rhand , eh daar doorgeit hetzig mat

%1?de'f“f™Rem"brf,Miutd* boenderen, behata den dnihi, die 'et

1 p rip uprfrlieiden reilen van deze beenderen worden gelederen of flagor

S “s ï""“ “
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eerfte van den duim

,
dar maar alleen volgons zyne lengte hol is ; aan hunne eiii*

den zyn zy breeder voor al van boven.

De eerlie gelederen geleeden zig met de by liggende deelen der vuifl (meiacar--

dooreen pansgewyze geleeding, en hun onderfte uitwas, heeft twee verhe-

venheden en eene middelde holligheid .
beenderen van de twee-

de flagerde of gelid te voegen,
, I j

Deeze (van het iweo'^" hebben daarom twee holligheden en eene mid-

delde verhevendb'’'-'' bovenfte einde; en hun onderfte einde gelykt naar

die van de gelederen , behalven dat de holligheden en verfcheidenheden zo

fterk niet zyn. In den duim wordt dit tweede gelid niet gevonden.

Het derde en laatlle gelid , heeft aan zyn grondlluk twee holligheden in eene zeer

oppervlakkige verhevendheid , om zig met het tweede gelid te vereenigen in de

vier vingeren van de hand, en met het eerfte van den duim. Deze beenderen ver-

dunnen aanmerkelyker van hun grondhuk af, dan die der andere gelederen , en ein-

di'-'en door eenen eyronden omtrek aan den binnen kant.

'Behalven deze beenderen der hand, zyn ’er nog de zaadbeentjes , welke zeer

kleine beentjes zyn van een lange eyronde gedaante , wat verheven, aan welke zig.

de buigfpieren der vingeren hegten. Twee zyn ’er aan het onderfte einde van het

agterbeen van den duim (jnctacarpus polUcisy^ ook is ’er een aan de geleeding van

den voorflen vinger met de vuilt, en een ander aan die van den pink: zelden

vindt men ’er op de andere geleedingen.

Het lighaam van het geraamte, word, gelyk wy gezegd hebben, onderfteund,

door|de dijen, beenen, en voeten.

Het dijebeen , ofde dije, is het langfte van alle de beenderen van het lighaam,.

het heeft zvne geleeding van boven met de ongenaamde beenderen , tn van onde-

ren met het teheenbeenj het bovciifte einde of het hoofd eindigt niet een gladden

kraakbeenigen halven bol, die zig fchuinfch geleedt met de holligheid van de heup-

beenderen; hy is uitgehold met eene kleine holligheid , die een bindzel geeft, dat

dit hoofd in de holligheid houdt; onder het zelve is de hals van het been, die

fchuinfch van boven naar onder ftaat, en van binnen naar buiten; hy is ten naas-

ten by rolrond , en wordt breeder naarmaaten hy aan het lighaam van de dije na-

dert; deze is van boven bepaald door een aangroeizel, dat men den grooten draai-

jer noemt, en van onderen door een ander, dat de kleine draaijer heet; daar na

wotd het eene foort van rol, welke van agter met een hobbelige, uitfpringende lyn

bezet is ;
maar onder wordt het breeder en platter en eindigt eindelyk met twee

knobbels, door eene holligheid van elkander gefcheiden; door deze knobbels, wordt

de gi keding van dit been met de knie gemaakt.

Het been beftaat uit twee beenderen , van welke het eene de Icheen, en het an^

der het kuitbeen genoemd wordt.

De fcheen (tibia

)

is het voornaainftc. Deszelfs lighaam is driehoekig ; deszelfs

opperfte einde is met de dije geleedt door twee knobbels , welke door lugtige uit-

fnytlingen gefcheiden zyn. Het onderfte einde loopt uit in een breed aangrodzel

,

dat in eenegroote vlakte eindigt; welke beftaat uit eene kleine verhevendheid en

twee holligheden , om zig aan het gewrigt te voegen.

De knielchyf (rotula) \a een klein been aan het voorfte deel der knie op de ge-

leeding van de dije en der fcheen ; deszelfs omtrek is byna rond van boven
,
en ein-.



beschryving van het geraamtevan den
MENSCH.

dig. onder mee een punt. Het is

JjtShïnTe
hoBighedco eU K^ je naaden liggen de

b%?êkfvirverE& zó der dijen" als derbeenen, d,e z,g d» m-

kuitbeen ( is het fmalflevan beenderen,

,
^ rti.lXLVpatn is driehoekig, het opperde einaWeft een hoofd, dat byna

k PI zi2 kleedt met eene oppervlakte van het fcheenbt^; hetonderfte em-

dTeiSgrn?efeenaangroeizel, welk men den buitenllen enkel noemt, en dat zig

“li“oeTbSt'S^^ aen agteiïoet (-nr.,/«r/„,), en de

“r— (Ufs, is -eV" S" din-voor.

\ottiiarJusj,.ósszdisgc^
Puitbeeii met zvn onderfte aan d: hiel, en

te geleedt het zig met ^j^t feh e

^ of Ichipwvzebeen. De hiel is dat been,.

™ den voet; het geleed..

J 'KJfme, eTSrë*h,nd, zynen

'Het Muitten (.ryJnrgn&O/n "«

SStevltgt"

fX?fe“e'melf.“S^ "o. fchuitbeen;

SS™ïngr~
'llriirSvveto SXnoTbetMnaat eene wigge dan het earte ; het ligt-

hetirootfte en middelde wiggebeen ;
het geleedt zig

teibcen van den tweeden teen.
rohnitbeen tUiTchen het kleine wigge-

be«?n'tS^^^^
™

te‘tweede hoofd van 1'/'

de lengte, die aanmerkelyk is; zy gdecd.n
pint. is; aan het agr

iJg”«
Dcvyfteencnbenaa. ,ge^ d^ De beenderen ; die deze gek-

SrSiSto zya van boven in do H.-|to vetheven rond, en van onderen hol.
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Et agterf.e einde van bet eerfte gelid eindigt in eene holligheid, welke het hoofd
van den agtervoet (^metaiarfus') inneemt, het voorfte einde heeft twee verheven-
heden en eene holligheid tuifchen beiden , om zigmet het tweede gelid te geleeden.

Verder gelyken deze beenderen naar die van de hand.,.
,

Men vindt de zaadbeentjes ook aan de -liggen ’er aan de geleeding

van het eetlle gelid van den dw '7 agtervoet (metatarfus) , welke voor
;kleinelchyven dienen; vindt erlomtyds een op de geleeding van het tweede
been van dien teen eerlte.

Na dat wv beenderen
, welke in het faamenflel van het geraamte van een

nienfch voorkomen, aangeweezen hebben, zullen wy hunne voornaamlle maaten
opgeeven, volgens de orde, welke de Hr. Daueenxon gevolgd heeft in de be-
fchryving der beenderen van de viervoetige dieren.

Lengte van het Itoofd van het opperkaakbeen tot aan het agterhoofd.

De grootfte breedte van het hoofd
Lengte van het onderkaakbeen van zyn voorfte einde tot aan den

terften rand der geleeding

Ereedte van het onderfte kaakbeen ter plaatfe van de hondstanden.
Breedte ter plaatfe van de takken

Afftand tuflehen de uitfteekzels der geleedingen.

Dikte van het voorfte gedeelte van het onderkaakbeen.
Dikte van het voorfte gedeelte van bet opperkaakbeen.
Breedte van dit kaakbeen aan de Ihytanden.

Afftand tuflehen de oogholtens en de opening der neusgaaten.

Lengte van deze opening. ......
Breedte. - - • . . . .

Lengte der neusbeenderen. . . . .

Breedte van de breedfte plaats. . . . . ,

Breedte van de oogholtens. . . . . .

'Hoogte. . . .

Lengte van de grootfte fnytandcn buiten het been.

Breedte van het grondftuk. .....
Lengte der hondstanden.

Breedte aan het grondftuk. ’
. . ,

Lengte der grootfte kiezen buiten het been.

Breedte aan het grondftuk.

Lengte van de bafis van het tongebeen.
' der hoornen. . . . : f. ;

van den hals. . i ... .

Breedte van het gat van het eerfte wervelbeen, van voorennaar
agter. . . * , .

Lengte van de eene zyde tot de andere. . . ;

O o tr> CJ ' w , r

velbeenderen van den rug beftaaf.

Hoogte van het eerfte dezer wervelbeenderen , dat het kortfte is.

Hoogte van het twaalfde wervelbeen, dat het langfte is. .

voeten, duim. lyn.

o. 6. 5*"

0. 5’ 3ï*

ag-

S.0. 3-

,
o. I. o|.

o. I. 5ï-

o. 4- 3j-
o. o. 6.

o. o. Ah
o. o. lO.
o. o.

o. I.
€ •

O.

0. 0. II.

o. I. 3-
o. o. 4-
o. I. 4-
o. I. 6.

o. o. 6.

o. o. 5-
o. o. • 51-
o. o. 25.

o. o.

o. o. 3l.

o. o. II.

o. I. I.

o. 4. 10.

lar

o. I. I.’

o. I. 2.

1 . o. 3- O*
.

o. 10. 6.
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voeten, duim. lyn.

Lengte van het doornig uitftcekzel van het eerfle wervelbeen,
•' dat het grootfte is. . . . . . -o. i. 6.

- van het doornig utrftef van het twaalfde wervelbeen

,

dat het korfde is-. . . ...
- van het twaalfde wervelbeen, dat het langTua is.

van de eerde rib. i

van de zesde rib, die eene der langde is^

. van de laatde der valfche ribben.

Breedte van de tiende, die de breedde is. . . .

GrootftèafUand der ribben.

Lengte van het borftbeen. . . , . .
_

.

___

'

eerde been. 1 . . . .

tweede, dat het langde is.

derde been. ......
de ruggegraat, vvelk-e beftaat uit de lenden wervel-

beenderen.

Hoogte van het vyfde wervelbeen , dat het dikde is.

Lengte van het derde wervelbeen, dat het langde is, genomen

op de dwarlTche uitfteekzelen. . ...
van het langde lütdeekzel van de wervelbeenderen der

lendenen, welke het derde is.

van het heiligbeen.

Breedte van het bovendeel. . . I— onderdeel. . . •

Loi^gtc van het daartbeen. .

Breedte van het bovendeel. ......
onderdeel. . . . . .

het heupbeen op zyn breedd.

De hoogte van het midden van de pansgewyze holligheid.

Middellyn van deze holligheid. . . . .

Lengte van de eyronde gaaten. .
•

^
•

Breedte • • • . .

Lengte van het fchouderblad.

Breedte op de breedde plaats..

Ihialfte plaats. .

Lengte van het doornig iiitdcekzel.

ravenbaks iiicdeekzel.

— fleutelbeen. . . .

Deszelfs dikte aan de dunde plaats. * .

Lengte van het ichouderbeen. . . .

Dikte van de kleinde plaats. . • .

Middeilyn van het hoofd. . .

Breedte van het onderde deel.

Lengte van het armbeen. 1 . L
Dikte aan de dunde plaats.. - . .. . . L
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vocten.

O.

o.

a-
o.

o.

o.

o.

o.

o.

Lengte van de elleboogsknokkel. .. * " „
*

Lengte van de armpyp. . • • * * *

Dikte aan de dunfte plaats. .. -•
, *

.
’ .*

Hoogte van de voorhand
is. . . :

Lengte van den ag^erduim
.

^ yoorften vinger, dat
.— — van ®

i..;t langfte IS. . •

. y.jj^ jjgt eerite gelid van den middellten vinger.

het tweede gelid.

het derde gelid. • •

liet eei-rte gefid van den duim. • •

het tweede. . • • .

de dije. . •
•

Middellyn van het hoofd. . • „
^ -

Dikte van de dunfte plaats. . • •

Breedte van het onderfte einde. . • . •

Lengte van de kniefchyf. - ,
• • . ’

; / .

Breedte. . • • * -
* *

.
*

-
.

'

Dikte. . . • r

*

Lengte van de fchenkel.

Breedte van het hoofd. •
,

•

Dikte op de dunfte plaats. •

Breedte van het onderfte einde.

J.enate van het kuitbeen. . _
- -

Dikte aan de dunfte plaats._ . . • •

Breedte van het bovenfte emde. . . • •

— onderfte einde. * * *
'

o

HeS van hSeerfle^vvibebeen en van het fchuitbeen te faainen. o.

Leiwte van het eerfte been van den agtervoet, Qnetatarfus) dat

het kortfte is. . • •
.

• *

T en'Tte van het tweede been, dat het langde is.
,

/ .

Lengte van het eerfte gelid van den grooten teen, dat hyt langfte is.

I tweede gelid. ... • • *

derde gelid. • • • • ‘

eerfte gelid van den duim.

tweede gelid. - • *
.

' '

van het zaadbeentje van den grooten teen. . .

Deszdfs grootfie breedie. . • • * *

ESgtfvan ^£t grootfte zaadbeentje van de hand.

^ ^

.

Deszdfs grootfte breedte. • • • •
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