
Ai 
rt 

4 hal 
. ì 

ï 

ad b N 
he 

" a « 

- 

sw 

' 

* 

Mi 
d . 

: . 

sja 
A 

: 

é , 

Ei 

a” 

- hal en 

Ki 

F Ed 
. & ri 

hed E, 

de 



sj 

nd 

er (A 







8 ee à 
hd mag ddr 

« 

EEE Ne enn ent 

eN 

veen EE EE DE a Sr a ne 



Ge 

jj Je 

1 
EG 



Ar EN ans 

KABINET 
DER 

NATUURLYKE 
HISTORIEN, 
WETENSCHAPPEN, 
KONSTEN 

E N 

HANDWERKEN, 
Voor de Maanden / 

JULY en AUGUST Y 1721 

Verciert en opgebeldert met Kopere Plaaten, 

ZESDE DEEL. | 

Te AMSTERDAM, 
By Z. MOELÉ en J. oa RUITER, 

Boekverkoopers opde Cingel, op de hoek 
van de Huiszittenfteeg, 1722, 





OPDRAGT 
„Aan alle vechtfchaape Nederlandfthe 

Liefhebbers der Natuurlyke Hifto- 
rien, Konftenen Handwerken. 

GR K heb, hoog geachte Mannen! 
B) in mynenopdragtaan Uw E.E, 
RN, dewelke geplaatft ftaat voor het 

UE Derde Deel van ons Natuur- 
en Konft-Kabinet, openhertig voorge- 
ftelt, dat de Konftenen Handwerken by 
ons ftonden te verminderen, als met geen 
meerder en algemeender yver , tot der- 
zelver verbeteringe en verderen opbouw, 
de hand aan * werk geflagen wordt. 
Maar tegenwoordig ‘{chynt het my toe, 
dat de goede letteren, de luft tot weten- 
fchappen, een nieuwe en hartelyke trek 
tot geleerdheid, deugd en godsdientt, on- 
der onze Nederlandíche Natie wederom 
beginnen te herleven. Ik zal de oorzaak 
van deze gelukkige verandering niet van 
de grond af ophalen , om niet aanftote- 
lyk te zyn voor zommige , dewelke , 
noch niet genoeg verlicht zynde , hen 
noch ophouden met droomen en herzen= 
{childeryen : te minder om dat wy op 

a een 
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een goeden grond-mogen verwagten , dat 
ook deze lieden binnen korten tyd zul- 
len genezen worden van de algemeene 
opinie-ziekte, dewelke alle onze weten- 
fchappen, onze godsgeleerdheid , genees- 
kunde, wysbegeerte, regeerkunde, bur- 
gerlyk gedrag, ons geheele verftand, en 
de overleggingen vande fchranderfte van 
den volke , byna tot in den grond hadde 
bedurven. Dat in deze gefteltheid voor 
my noch wel het hertelykfte en het aan- 
genaamfte is, (ik beken het opregtelyk) 
is dat ik dagelyks zie aanwaflen een al- 
gemeene behartiging en betragtinge van 
de natuurlyke Hiftorie, en deszelfs ge- 
volgen , namentlyk der Konften en Hand- 
werken. De liefhebbery tot de natuur- 
Iyke Hiftorie, en de Studie in het onder- 
zoek der fchepzels en konft-ftukken , be- 
ginnen tegenwoordig door te dringen byna 
door alle Koningryken, Staten , en Land- 
{chappen , en geraaken zo algemeen inde 
mode, dat zelfsook onze landslieden daar — 
daaglyks meer en meer kennifle van beko- 
men. De manier ‚door dewelke de geftelt- 
heid der natuurlyke wezens tegenwoordig 
onderzogt word , is zo zeer beichaafd , dar 
wy nu niet langer meerder van de {chep- 
zels, en derzelver verfchynzelen en uit- 

were 
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werkingen, voorgeven te weten, als wy 
door goede proeven en waarnemingen 
komen te agterhalen. Deze zakelyke we- 
tenfchap van de natuur, is op die wyze 
zo overvloedig en zo ryk , dat tegen- 
woordig door de proefondervinding groo- 
ter {chat van waare kennifle word ver- 
kregen, uit het onderzoek van een eenig 
wezen of fchepzeltje , als voor dezen, 
door de onderftellende natuurkunde, uit 
het winderig onderzoek van het Geheel- 
al met allezynedeelen. Het aldergering- 
fte fchepzeltje is op deze vrugtbare on- 
derzoek-wyze ‚ nu onze naauwkeurige 
oplettendheid en aandagt waardig gewor- 
den. Ditis voorwaar de oorzaak, dat wy 
de liefhebbery in de natuurlyke Hiftori- 
kunde, of de betrachtinge der fchepze- 
len daaglyks zien vermeerderen: veel dee- 
len van de natuur, dewelke voor dezen 
van de opgeblaze wind-Philofofen, met 
veragting en uit onkunde, over’t hoofd 
wierden gezien, verftrekken tegenwoor- 

_ dig tot voorwerpen van de aldernaauw- 
keurigfte befchouwinge en proef-onder- 
vindinge der alderwakkerfte verftanden : 
zommige met inzicht om daar uit te ver= 
gaderen een verheven en eerbiedig denk- 
beeld vandengrooten Maaker , den onbe- 

ak. gr 
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grypelyken konftenaar, en onbepaalden 
Schepper en onderhouder van her.groote 
gevaarte, het welk wy het Geneer-ar 
noemen; andere met voornemen om door 
proeven niet alleen te ontdekken de ver- 
wonderenswaardige gefteltheid van elk 
fchepzel , maar om noch daar boven , zo 
het mogelyk is, op die wyze uit te vin- 
den nieuwe, voordeelige en onbekende 
konften, of ten minften eenige. verbete- 
ringe van reedts bekende konft-ftukken , 
groote werken, konften of handwerken. 
Het zal niet nodig zyn, hoog geachte 
Mannen! breed uit te weiden wegensde 
voortreffelykheid en de nutheid van de 
natuurlyke Hiftorie, van de proef-kundi- 
ge wysbegeerte, van de natuurkundige 
wetenfchappen, konften en handwerken, 
dewyl deze zaak omftandig genoeg aan- 
getoont is, in de vier uittrekzels van den 
hoogwaardigen RosBerTus BoyLe, 
dewelke ik daar na gefchikt hebbe, en 
gevonden worden in de vier Natuur- en 
Konft-Kabinetten voor de Maanden Ja- 
nuary en February , Maarten April, Mey 
en Juny; en jin dit tegenwoordig Kabi- 
net voor July en Augufty 1721. Ik heb- 
be die vier uittrekzels aan Uw E. E. 
wel voornamentlyk medegedeelt , op dar 

aan 



SIE DK ALG WD. 
aan elk een, die met een bekwaamen 
geeft begaaft is, openbaar zoude werden 
de nutheidt van de kennifle der natuurly= 
ke Hiftorie en proef kundige W ysbegeer- 
te: mitsgaders wat dic kennifle al ver- 
mag, ter ontdekkinge en ophelderinge 
van Gods onbegrypelyke grootheid „goede 
heid en liefde, als ook tot onderhoudin= 
ge van onze gezondtheidt, en genezinge 
van de menfchelyke ziekten: mitsgaders 
ter genieting van onze vermakelykheden, 
dientt en gebruik der fchepzelen: bene. 
vens de opbouwinge, uitvindinge en ver- 
beteringe van kontten en handwerken; 
in zo verre dat de Lezer die vier boven- 
gemelde uittrekzels wel mag aanmerken, 
als een Inleidinge en Voorreden van al- 
les wat tot nochtoe is voorgeftelt , en na 
deze noch voorgeftelt zal warden in het 
geheele Kabinet der Natuurlyke Hifto- 
rien , Wetenfchappen ,Konften en Hand- 
werken. Het welke ik in het geheel, 
onder het geleide van dit tegenwoordig 
Stukje, aan Uw E.E. zeer eerbiediglyk 
opdrage, om veeleen verfcheide beweeg- 
redenen. … 

Eerftelyk , werde ik daar toe aange- 
noopt door dankbaarheid voor de gunt 
en het vriendelyke oog, met het welke 

het 
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het Uw E. E. behaagt heeft, voortref- 
felyke Landsgenoten, dit Werk te ont- 
fangen , zeer aandagtiglyk te befchou- 
wen , en myne geringheid zelfs zomtyds 
al mede eens en andermaal te bekroonen 
met een gulhartige toejuiching van een 
onverdienden lof; in dewelke Uw E.E. 
geen geringe blyken komen te geven van 
uw uitftekende goedheid , daar gylieden 
zo dikwils myne misflagen, onkunde en 
gebrekkelykheid, hebt believen ten beften 
te duiden. 

De tweede beweegreden , dewelke my 
aanfpoort , hoog geachte Mannen ! het 
Natuur- en Konft-Kabinetaan Uw E.E. 
op tedragen, isde befcherminge, dewel- 
ke ik van dit myn Werk en perzoon daar 
uit zomtyds zoudemogen hopen. Als ik de 
voortreffelyke Konftbeminnaren tot be- 
fchermheeren kan verkrygen, zal zelfsde 
nyd , de onkunde , noch de laftering 
(hoe machtig anderzints) niet in ftaat 
zyn, om dit goede Werk te ftoren of te 
verhinderen : want de rechtf/chapene Nen 
derlandfche Liefhebbers der Natnurlyke 
Hiflorien , Konften en Handwerken ‚zyn ze- 
kerlyk de aanzienlykfte , vermogenfte , 
verftandigfte , deugdzaamfte en nutugfte 
van onze geheele Natie: zy zynde Bloem 

van 
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van’t geheeld Nederlandfche Volk, de on- 
uitputbare myn van alle onze. tegenwoor- 
dige en toekomende waereldíche rykdom- 
men, de natuurlyke bron van al onzen wel- 
vaart , welgefchiktheid en vermaak „ en 
eindelyk de uitwerkende oorzaaken, dat 
wy voor onze vrienden en bondgenaoten 
als een machtig bolwerk, en voor onze 
vyanden , alseen fieren Leeuw , zeer ont= 
zachelyk verfchynen. 

De derde beweegreden, dewelke ons 
heeft aangezet, om dit Boek als een of- 
fer voor Uw E.E. neder te leggen , is 
een fchuld , dewelke ik uit hoofde van 
belofte fchuldig ben, en niet op deszelfs 
behoorlyke verfchyndagen betaalt hebbe. 
Ik hadde beloofd , om alletwee maanden 
een Stukje van het Natuur- en Kontft- 
Kabinet, aan het Gemeen mede te dee- 
len, maar ben door verfcheide verhinde- 
riogen daar in zo verre te kort gefcho- 
ten, dat wy byna een geheel jaar zyn ten 
achteren geraakt. Ik zoude tot onzetvere 
ont{chuldiging wel eenige zaaken kon- 
nen bybrengen , maar dezelve zyn Uw 
E. E. aandacht geenzints waardig. Ik 
zal alleenlyk maar zeggen „ dat de Mrs. 
Z. Moelé en F.de Ruiter , Boekhandelaars 
in Maatíchappy, het Regtvan Copy vaa 

my- 
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mynen eerften Boekverkooper Sr. Hendrik 
Strik gekoft hebbende, aan my hebben 
beloofd , om op elke maand een Stukje af 
tedrukken, en op die wyze binnen den 
tyd van een jaar zo veel in te haalen , dat 
wy binnen twaalf maanden wederom met 
den tyd gelyk zyn : het welk voor myn 
cerfte Boekverkooper Sr. Hendrik Strik, 
zonder andere Boekwerken van belang tot 
zyn groote {chade te verwaarloozen, niet 
wel doenlyk was; waarom zyn Ee. zo 
om my , alsook ten dientte van’t gemeen, 
veel liever gewilt heeft het Regt van dir 
Boek over te doen aan zyn gewezen W in- 
kelknegt J.de Ruiter in Compagnie. Waar 
van ik niet alleenlyk hier in % openbaar 
aan zyn E. myne dankbaarheid betuige, 
maar ook daarenboven belove, om als den 
Hemel zulks behaagt, aan myn zyde alles 
toe,te brengen, het welk zal konnen ftrek- 
ken, om zo lang van maand tot maand 
een Stukje vanhet Natuur- en Konft. Ka- 
binet in het licht tedoen komen, tot dat 
wyeindelyk wederom, gelyk als voor de- 
zen, met den tyd egaal zyn. 

Ik heb op verfchcide plaatzen van het 
Natuur-en Konft-Kabinet aan myne Lee- 
zers bekent gemaakt de ordre, of verdee= 
linge van dit geheele werk, en dewyl ik 

on- 
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onder het fchryven gewaar ben geworden; 
dat de Liefhebbers geen misnoegen fchep-= 
ten in deze verdeelinge, om de gedurige 
veranderinge „en grooten rykdom van ftof, 
dewelke dezelve uitlevert , heb ik geen'de 
minfte reden, om in de gemelde ordre 
eenige veranderinge te maaken. 

Het is niet genoeg, dat wy van een 
Natuurkundige Wetenfchap , of Konff, 
of Handwerk , kennifle hebben van den 
ftaat , daar dezelve' zich tegenwoordig in 
bevind , maar het geeft een veel ryker;ken- 
nifle, en veel omftandiger en verhevener 
denkbeeld van zodanig een Wetenfchap , 
Kont of Handwerk, als wy ook noch 
daarenboven weten alle deszelfs oudheden, 
en in wat ftaat dezelve ouwelings, en by 

__verfcheide Natien, van tyd tot tyd ge- 
weeft is. Daarom heb ik begonnen (en 
meene ook zulks van Natie tot Natie te 
vervolgen) tebefchryven de Natuurlyke 
Hiftorikunde, en de Konften en Ambag- 
ten van de oudfte en eerfte Volkeren. Ik 
heb in dit opzicht eertt aangevangen van 

__de Jooden, om dat door de bc{chryvinge 
van de Nartuurlyke Hiftorikunde, Na- 
tuurlyke Wertenfchappen , Konften en 
Ambagten der Hebreeërs, voor ons Chrifte- 
nen zeer veel Natuurlyke Zaaken, Kone 

ften 
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ften en Ambagten, van dewelke overs 
vloediglyk inde Heilige Bladeren gefpro= 
ken word , opgeheldert en verklaart zullen 
worden. Vande fooden zullen wy nader= 
hand overgaan tot zodanige Natien, de- 
welke in ordre van tyd malkanderen heb- 
ben gevolgt. 5 

Onder de tweede verdeelinge van het 
Natunr- en Konft-Kabinet hebbe ik ge= 
bragt de Schryvers der Natuurlyke Hifto- 
rien, proef kundige Natuurkunde; Kon- 
ften en Handwerken, waar doorde Lee- 
zers, buiten en behalven de oudheid der 
Natuurlyke Hiftorikunde, proef kundige 
Wysbegeerte, Konften en Handwerken, 
door den tyd vok kennifle zullen krygen 
van de groote menigte Schryvers der 
Natuurlyke Hiftorien „, Konften, Hand= 
werken, enz. en op die wyze derzelver 
waardy ‚ gezag en verdienften konnen on- 
derfcheiden, en in aanmerkinge nemen. 
Op dat dit in een gevoegelyker fchikkinge 
zoude voorkomen, hebbe ik deze Schry= 
vers in twee foorten, namentlyk in Arce- 
MEENE En BYZONDERE NATUURLYKE 
Hisrorre-scuryvers verdeelt, en ook 
van elk byzondere uittrekfels mede gedeelt. 

In het uittrekken van deze Schryvers 
hebbe ik my aan de woorden , veel minder 

aan 
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aande gedagten, of redenkavelingen van 
dezelve gebonden , maar overal, daar de 
waardy van de zaaken zulks vereifchte, 
meerder de klaarheid, kortheid , nutheid, 
ondervindingeen waarheid gevolgt ; gelyk 
als de Leezers beft zullen konnen ontdek- 
ken, alszy de Schryvers, benevens onze 
uittrekzels gelieven te leezen, 

Onder de derde verdeelinge van het Na- 
tuur- en Konff-Kabinet , heb ik gebragt de 
verhandelingen van zodanige aanmerkely- 
kenatuurlyke wezens, uit welkers berei- 
dinge of bewerkinge verfcheide Konften 
en Handwerken gebooren zyn geworden: 
gelyk als by voorbeeld , het Goud, bene- 

__ vens de Konften en Ambagten, dewelke 
of uit het zelve zyn voortgekomen , of be- 
trekkinge op het zelve hebben; na het 
welke wy de andere Metaalen, Minera- 
len, Dieren, Diers-deeleh, Zeegewaf- 
fen, Planten en Plants-deelen, enz. elk 
byzonderlyk , met hunne onaflcheidelyke 
Konften, Handwerken, en bereidingen 

… zullen vervolgen, tot naauwer verbinte- 
niffe, vereeniginge , en aaneenfchakeling 
van Naruur en Konst. 

Onder de vierde en laatfte verdeelinge 
van het Natuur- en Konft- Kabinet hebbe 
ik gefchikt, de verhandelinge van zoda- 

nige 
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nige natuurlyke voortbrengzels of ftoften ‚ de. 
welke by ons, of in een zeer groot en gee 
meenzaam gebruik zyn, of in dewelke onze 
Natie een grooten koophandel dryft; gelykals 
onder deze aangemerkt moeten worden de 
verhandelingen van de Cacao, van de Zui- 
ker, van de The, van de Kina-Kina; dewel- 
ke, van tyd tot tyd, van diergelyke zullen ge- 
volgd worden. Ik twyfel nu geenzints, voor-' 
trefielyke Landsgenoten! of elk een‚ dewel- 
ke de bovengemelde verdeelingen in acht heeft genomen, zal zeer lichtelyk begrypen, vol- 
gens welk een order het Nazruar- en Konft. 
Kabinet behoord gelezen te worden; nament- 
lyk de verhandelingen over de oudheid der Na- 
tuurlyke Hiftorien , alfchoon dezelve lin ver- 
fcheide Stukjes verfpreid zyn, vervolgens{ach- 
ter malkander , en met die aaneenfchakeling 
als dezelve van my gefchreven zyn, Het welk ook in acht genomen moet worden in de uit. 
trekzels van de Natuurlyke Hiftoryfchryvers : in de verhandelingen van zodanige wezens , uit dewelke verfcheide konften en handwerken geboren worden: en in de verhandelingen der 
Koopwaaren en Stoffen , die by ons in een - algemeen gebruik zyn. In verwagtinge van 
het welke , voortreffelyke Landsgenoten! ik zal blyven uw toegenege Konft- en Hand werk- beminnaar en Vriend 

W. V. RANOUW. 44. D.. 
Amfterdam den 

26 October 1722, 

NA- 
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KONST-K ABINET, 
Voor de Maanden 

PUEY eN AUGUSTY 

1721. 

\Poftiende Verhandeling van de ALG E- 
MEENE natuurlyke Hiftorifchry- 
vers, en indezelve het vervolg van bet 
kort begryp, en de Opheldering der na= 
tuurljke Hiflorie , en _proefkundige 
Wijsbegeerte van ROBERTUS 
BAILE, 

Ìa 

ENOR A dat de uitmuntende RoBrrTus 
SIN Borre, in zyne verhandelingen over 

Npb de Nutheid der netuurlyke Hiftori- 
ass kunde en proefkundige Wysbegeerte, 

getoont heeft , welke uitftekende vruchten 
konnen voortgebragt worden, door een Na- 
turaliff, aan het vyfde deel der Geneeskonft, 

VL, Deer. Â het 



2 Natuur- en Konft-Kabinet , 
het welke de verloren gezondheid leert herftel- 
len, en de ziektens volgens een bek waat be- 
leid en met goede geneesmiddelen leert ge- 
neezen, door het uitvinden en toepaflen ‘al- 
Jleenlyk van uitwendige hulpmiddelen, ver- 
volgt hy deze (toffe, mette onderzoeken , of 
niet noch deot andere ongewooneen verwon= 
derenswaardige wegen, groote geneezingen 
konnen uitgevonden en verricht worden ? Hy 
vraagt of het de moeite niet waardig is, om 
eehs naauwkeurig te onderzoeken „ of niet 
wel wonderlyke geneezingen konnen volbragt 
worden door hulpmiddelen, dewelke ( zonder 
“dezelve te onderzoeken) voor fabeltjes en 
halve tovery gehouden en verworpen wor- 
den? 

2. 

De Heer Boyre verhaalt, dat hy door 
het Sympathetifche def grooten dienft ge- 
daan heeft aaneen Vriend, in een zeer pynly- 
ke zweer van de pisblaas, met het zelve te 
doen werken in de etterachtige pis van den 
Iyder. De Heer Boyre wil echter niet âan- 
gemerkt worden voor zodanig bygelovig, als 
of hy zoude trachten te verdedigen de getui- 
geniffen en berichten van Paracelfus , Hel- 
mont , Goclenins , Burggraav , Servius, of 
wie het ook zoude moogen zyn, van de on 
gelooflyke kragten van de wapen-zalf , of ook 
wel van het Sympatherifohe poeder, echter 
oordeelt hy, dat het de moeite wel waardig 

is, eenige zeer verwonderenswaardige waar- 
: nee 



July en Augufly 17ar; 3 
neemingen aan te merken, en onder anderen 
Van (4) Dominicus Panarola, in de leeftyd 
Vanden Heer Boyre Hoogieeraar der Ges 
neeskunde tot Romen, dewelkegetuigt, dat 
de proef-ondervinding dikwils beveftigt heeft, 
dat de al te flerke vloedt der maand(tonden 
geftremt isgeworden, door iets , het welk in 
het maandftondelyke bloedt gedoopt was, on= 
der de gloeyende afch te leggen; als ook dat 
zyn Leermeelter, de vermaarde Petrus Ca= 
Hellas, verzekerde, dat hy ondervonden had, 
dat de aambeyen opdroogden, als zy geftre. 
ken wierden met de knobbelachtige wortel van 
de Choudrilla, indien die wortel dan gedroogt 
wierd; en dat de aambeyen verrotteden, als 
de wortel kwamterotten of te bederven, om 
welke reden zodanig een knobbelachtige wor- 
tel van de Chondrilla, na de aanraakinge van 
de aambeyen , onder de fchoor{teen om te 
droogen geplaatft wierd. 

3: 

De geleerde Geneesheer Saluuth (4) vere 
haalt een geval, van het wegneemen ván een 
felle pyn aan den arm; door overplantinge, 
met een te zamen geftämpt mengzel van roo- 
de koraalen en eike-bladen, her welke zo lang 
op het beledigde deel gelegt wierd, dat door 
het zelve een verettering veroorzaakt was, 
waar na het mengzel des morgens vroeg ge- 
daan wierd in de doorgeboorde wortel van 

À 2 een 
(«) Vid, Faftieul. Arcanorum. 
(£) Obfervation. 34. Cenrurie II. 



4 Natuur-en Konft-Kabinet 3 
een Eikenboom , aan de ooftzyde van den 
boom; en dat, zo ras als de opening van de 
wortel met een weinig van het eikenhout 
was toegeltopt, de pyn datelyk was opgehou- 
den en geneezen. Het is voor iemant, de- 
welke zodanige vreemde geneezingen niet 
zelfs ondervonden heeft, zeer bez waarlyk om 
volkomen geloof aan dezelve tegeeven ; ech- 

ter verzekert de Heer BoyLE, dat de meid 
van een geloofwaardige Dame van zyn ken- 
nis, van een hardnekkige geelzucht geneezen 
wierd, alleenlyk met de pis van de Iydíter 
met iets, het welke door dezelve bevochtigt 
was, onder de gloeyende afch te leggen. Hy 
verhaalt , dateen voornaam Geneesheer genee- 
zen wierd van eenteeringachtige uitdrooging, 
(dewelke door geen geneesmiddelen konde 
geholpen worden) door een ey zeer hard te koo. 
ken in de pis vanden lyder, en’twelk op eeni- 
ge plaatzen met een priem door de fchaal 'ge- 
ftoken zynde, gelegt wierd in een miere neft, 
en dat na mate, dat herey verteert wierd, de 
ziekte afnam, en de lyder volkomen herftelt 
wierd. 

4. 

De Experte LAZAR. RivERIUS (a) ver- 
haalt, dat de oudfte dochter van een voor- 
naam Franích Officier vier geheele dagen met 
zodanig een pyn, veroorzaakt door de vyt 
aan een vinger, aangetaft was, dat delydfter, 
zonder geheele nachten te flaapen, als ver- 

teert 

(a) Cent IP, obfervar. 63. 
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teert wierd, en dat de zelve van de zwelling 
en pyn verloft wierd, met de vinger te ftee- 
ken in het oor van een kat. Dezelve RiveE- 
RIUS (a) verhaalt hetzelve vaneen Raads- 
heers vrouw , die cp dezelve wyze binnen een 
vierendeel uurs van de onverdraaglyke pyn 
geneezen wierd, en dat (hetwelk aanmerke- 

_lyk was) de kat in elk geval door fchreeu- 
wer als anderzins te kennen gaf, dat de on. 
verdraagyke pyn in het oor was overgefla- 
gen. De naauwkeurige PETRUS BOREL- 
LUS (4) verzekert, datde podagra wonder- 
baarlyk verlicht word, als eenige hondjes by. 
den lyder onder het dekzel van het bed. {laa- 
pen; want dat de hondjes de ziekte zo zeer 
na zich trekken, dat zy naauwelyks konnen 
voortgaan, en dat daar door ondertuffchen de 
yder verlicht zal worden. De vermaarde 
Chymift RosBertTus Frupp zag om- 
trent een Podagrift een hond leggen, en ge- 
boodt dat dezelve by de zieke dikwils gelegt 
moeft worden, en hy heeft ondervonden , dat 
het dier naderhand geplaagt wierd met de po- 
dagreufe overvallen , dewelke te voren de ly- 
der onderworpen was geweelt. Ik zal myn 
oordeel over de voorverhaalde gevallen te rug 
houden, maar ik durf (toutmoediglyk aan my- 
nen Lezer verzekeren, dat de Podagra aan een 
hondje , het welk zeer lang aan de voeten 
van een Podagrilt geflapen heeft , is mede- 
gedeelt. 

dl 3 N, 

(«) Centilp. obfervat.1g. 
(5) Hiftor. &* Obfervat. medico sn c‚ Centur, r 

ebfervat, 28, 
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N. N, een pottebakker (zegt de Heer 
Bovyre) had een zoon, dewelke zeer lang 
met het koningszeer gekwelt was geweeft, en 
dat de gezwellen, na dat dezelve waren door= 
gebroken, na gene geneesmiddelen luitterden 5 
maar de hond van de vader likte volgens ge- 
woonte de zweeringe zo lang, tot dat het ge- 
zwei volkomen geneezen was, als wanneer 
het zelve aan den hond was overgeplant , in 
zo verre dat het beeft altyd met een dik gea 
zwollen keel belemmert was. De Heer Boy- 
LE getuigt verder, dat by zyn tyd in het jaar 
1660 deze zoon leefde, en volkomen gezond 
Was, en dat hy hem zelfs dikwils hadde ge- 
zien.Devermaarde BART HOL INUS(a) ver- 
haàlt, dat zyn Oom, de Hoogleeraar Faco= 
bus Finchius, van een zwaare kolyk-pyn was 
aangetaft, dat by zyn gewoonlyk huishondje 
Op zyn buik hadde gelegt, en dat, zo ras als 
de hond heet begonde te worden, de pyn ver= 
mindert was,en dat het hondje met kragt trache 
te tc ontvluchten, en zeer fterk begon te 
braaken. Dat op een andere tyd de dienftmaagd , 
onverduldig door de tandpyn, de hond tegens 
de wang hadde gelegt , dat datelyk de tand- 
pyn was vermindert, en de hond door blaffen 
als anderzins een groote pyn te kennen gaf: 
dat een zeker fchryver of boekhouder , die éen 
gez wel aan zyn hals hadde, ook het zelfde hadde 
ondervonden. Met een woord, wy leezen 

„zeer 
(a) Bartholini obfervat, 
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zeerveel van de geneezingen der ziektens door 
overplantinge by de vermaartfte fchryvers, in 
zo verre dat, indien wy alles niet konnenige= 
looven, wy echter altyd beft zullen doen, 
van ons oordeel op te fchorten, tot 20 lang 
dat de ondervinding aan ons de waarheid of 
valfchheid dezer dingen heeft verzekert, 

6. 

‚ Degrooteenwelbekende VER ULAMIUS, 
dewelke niets minder als bygelovig was, ge- 
tuigt (a) zeer folemneel , dat hy bewrydt is 
geworden , niet alleen van eenige nieuwe wrat- 
ten, maar zelfs van een, met dewelke hy 
geboren was, door een {tukje fpek,daar het 
zwoordt noch aan was, en het welk, na dat 
de wratten met het zelve geftreken waren , on- 
der een venfter na het zuiden gehangen wierd 
om te verrotten. De Heer Borre verhaalt, 
dat de groote HARVEUS, beroemt door ’% 
ophelderen van den ommeloop des bloeds;, wel 

een zeer geftreng Natuurkundige was, dog ech- 
ter daarom niet naliet zomtyds een proef te 
neemen omtrent de geneezinge van uytrwatlen 
en gezwellen, door op dezelve te doen hou- 
den de koude hand van een geftorven men- 
fchelyk lichaam, zo lang tot dat de koude 
diep ingedrongen was, en dat HAR vEUS 
zelfs getuigt heeft „ dat zommige gevallen ge- 
lukt, en zomtyds andere-miflukt waren. 

A 4. De 

la) Cent,X, exper. 997. 
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De Heer Boyre is van gedachten, dat 
veele ziektens konnen geneezen worden door 
onzichtbaare uitvloeyingen, en door de wer- 
kinge van kleine deelen, dewelke geenzins 
door de zinnen ontdekt worden: dat de Ge- 
neesheeren dwaalen , als zy zich voorftellen , 
dat de ziektens altyd door zichtbaare ont- 
laftingen van kwaade of bedorve vochten be- 
hooren geneezen te worden, daar ondertuf= 
fchen de grootfte ontroeringen in de deelen 
van! het bloedt ende andere humeuren konnen 
ingebragt worden, zonder eenige ontlaftinge 
of inneeminge van zichtbaare ftof, maar en- 
kelyk door een inwendige beweeginge, op 
malkander-wryvinge , of verfchikkinge of 
fcheidinge van deelen, dewelke zodanig een 
vocht uitmaaken, of dewelke zich in zoda= 
nige vochten door den tyd, en tegens de na- 
tuur van het vocht hebben ingewikkelt. De 
Heer Borre oordeelt, datde Phyfiologta of 
de Natuurkunde, in dewelke de Geneeshee- 
ren en andere op de fchoolen onderweezen 
wierden, in zyn tyd dikwils te grof en teon- 
gepoly(t was, om door deszelfs behulp te ver- 
krygen zodanige denkbeelden, door dewelke 
de verwonderenswaardige en afgelege ver- 
fchynzelen der natuur aan ’t verftand voorge= 
ftelt behooren te worden, en dat dit de oor- 
zaak is, waarom zelfs de grootfte Geneeshee- 
ren gewoonlyk dwars afkyken vaa de zeer 
aanmerkelyke kwynziektens en zwaare acct- 

den- 
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denten, als by voorbeeld, lamheid , vallende 
ziektens ‚ melaatsheid, verouderde teering, 
fogewortelde hoofdpynen, hypockhondriacgue 
en byflerigueunfe dampen, opbruizingen en be- 

_naauwtheden , melancholy , dolheid , podagra, 
fteen der nieren en blaas, zweerende kankers, 
en alle audere: terwyl ondertuffchen zommi- 
ge door kwakzalvers en oude wyven , tot 
fchande en {chaamte der Medicyn-meefters, 
geneezen worden, op een wyze, die dikwils 
volgens hunne fchoolleffen onmogelyk fchynt 
te zyn. 

8. 

Hoe zeer zomtyds een vocht kan verandert 
worden door een onzichtbaare uitwaafleming 
van eenige onzichtbaare en fynedeelen, blykt 
ten minften door gifling, uit de verandering 
van de Wyn in Azyn, het welk wy dagelyks 

overal, maar voornamentlyk dikwils binnen 
een zeer korten tyd in de zeer heete luchten 
zien gebeuren, Prso (a) verhaalt, dat het 

_uitgeparfte zap van het zuikerriet, op zich zelfs 
gelaaten zynde , zyn zoetheid 1maar vieren- 
twintig uuren kan behouden, en naderhand 
onbekwaam om van het zelve zuiker te maa- 
ken, in goeden azyn verandert. LiNsCHo- 
TEN (6) verhaalt, dat, alsde Sura „ dewel= 
ke uit de kokosboom vergadert word, maar 
een vur in de zon geftelt word , dezelve datelyk 
in goeden azynis overgegaan. Waarom zouden 

Mg de - 

(a) Zib.IV. Cap, ro. 

_(#) Kap. 56. 
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kwaadaardige humeuren in het menfchelyke 
lichaam (vraagt de Heer Bovre) dooreen 
enkelde inwendige beweeginge en onzichtbaa- 
re verfchikkinge van deelen niet konnen ver- 
betert worden, daar het uitgeparfte zap van 
de Manioc, hoe vergiftig het zelve anderzins 
ook zyn mag, door een enkelde geftinge van 
eenige vuren zyn geheele fchadelyke geftelt- 
heid van zelfs aflegt? Dat insgelyks door een 
enkelde indringinge van eenige fyne en on- 
zichtbaare {tofsin zommige ligueuren inwendi- 
ge beweegingen konnen verwekt worden, 
blykt uit de zuurheid en goorheid, dewelke 
de wyn, het bier, en de melk , zomtyds zeer ” 
fchielyk verkrygen door de ratelende en dreu- 
nende donderflagen in den dampkring , het 
welk zomtyds zo algemeen doorgaat, dat de 
Heer BoyrE een geval verhaalt van een ger 
heel gebuurfchap, inhet welke al het bier door 
den donder bedurven was geworden. De 
Heer Boyre gedenkt zelfs van een aardbe- 
ving, dewelke, terwyl hy tot Gezeve uit lta- 
lien te rug kwam, aldaar meeft al de wynder 
inwoonders hadde zuur gemaakt. Als wy 
zulke aanmerkelyke veranderingen zien , 
door enkelde beweeginge van fyneen onzicht- 
baare deelen, konnen wy te lichter toeftem- 
men ‚ dat de verwonderenswaardige genee- 
zingen , dewelke wy door de Amuleta, of 
op een andere onzichtbaare wyze zien gebeu- 
ren , door diergelyke onzichtbaare uitvloei- 
Ji en veranderingen koomen te gefchie- 
en. 

Als 
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fj 9. 
Als wy aanmerken , dat de tevendige lics 

haamen, zo door de ademhaaling als de {py- 
zen, gedurig met lucht als vervult worden, dat alle derzelver deelen’door ontelbaar on- 
zichtbaare luchtgaatjes gedurig worden door- gewaaflemt; en dat de planten , mineralen 8 
en zelfs de harde metaalen , overvloedig veel 
Onzichtbaare uitvloeizels als uitdampen, kon- 
nen wy zeer klaar ontdekken „ dat wy de Werkinge der geneesmiddelen niet behooren te bepaalen alleeniyk aan die gewrochten, de- welke aan onze grove zinnen openbaar zyn. Welk een onbegrypelyk getal van zeer kleine en onzichtbaare deelen werpen de welruikende lichaamen (gelyk als de amber, de mufcus, … decivet, de fpeceryen , de fyne gedeltilleerde Olien) niet uit, die geheele kamers, ja de Vertrekken van een geheel huis met haar reuk vervullen, zonder dat zy in gewigt en hoe- veelheid naauwelyks iets fchynen ‘te vermin. deren? Wie kan zich zelven verbeelden de Onbegrypelyke fynheid van de materie ‚ de« welke wy vuur noemen, of de deelen van het licht, als wy door het aan den brand (tee- ken van een weinig vuurvattende deelen, of ly, of vet, een groote en donkere zaal zien Verlichten, of de koude lucht van een geheel Vertrek voelen verwarmen ? 

Le, 
Wie heeft tot noch toe met zyne zinnen konnen achterhaalen dat onbegrypelyke wee. 

\ en, 
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zen, door het welke het yzer gedirigeert word 
na den zeilfteen of andere magnetifche lic- 
haamen? Als wyhet glas van Antimony, of 
de Crocus metallorum, of de regulus van de 
Antimony, of het Salfur auratum Antimonii, 
en diergelyke purgeer- en braakmiddelen in 
een hoeveelheid gebruiken , dewelke zo gering 
is, dat dezelve naauwelyks onder de zinnen 
valt, moeten wy dan niet bekennen, dat de 
onzichtbaarheid zelfs op onze lichaamen hevig 
kan werken, en alle onze ingewanden beroe- 
ren, en onze vochten in een kragtige bewee- - 
ging brengen? Het Kwikzilver, gedigereert 
in water, zal, zonder iets van zyn gewigtte 
verliezen, aan het watereen kragt en vermo- 
gen byzetten , waar door, als dit water inge- 
nomen word, de wurmen worden gedoodt 
en door ftoelgang uitgeworpen. 

1. 

Hoe zeer Galezus verflingert was op de 
zichtbaare hoofdítoffen van Ariftoteles, na- 
mentlykde /ucht, het vuur, deaarde, en het 
water, mitsgaders derzelver eerfte vermogens, 
de droogte , vochtigheid , koude en hitte, 
heeft hy echter zelfs het onzichtbaar en onbe- 
grypelyk vermogen der Amuleta niet in twy- 
fel getrokken, want hy («) verhaalt zelfs 
van een vallende ziekte van een kindt, het 
welke geneezen wierd, alleen door het aan 
den hals hangen van de varfche wortel vande 
peeenen ; en hy oordeelt, datde beledigde dee. 

len, 

(a) De fimplic. Medic. faculpat, Lib. VZ. 
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len, in dewelke de oorzaak vande ziekte ge- 
huisvelt was, of geneezen wierde door het .in= 
ademen van de onzichtbaare uitvloeizels van 
de wortel, of dat de wortel het vermogen 
heeft, om de lucht, dewelke gedurig ingea= 
demt word, zodanig te veranderen en te ver- 
temperen, dat dezelve een hoedanigheid ver- 
krygt, door dewelke de ftoffelyke oorzaak _ 
vande ziekte verandert word. Galenus {preekt 
in het zelfde Kapittel noch van verfcheide an- 

… dere geneezingen, dewelke door onzichtbaa- 
re uitvloeizels gebeuren. 

Ii. 

Dat de textuur’ of zamenvlechting der vloei- 
baare lichaamen en artuculatie van derzelver 
deelen konnen verandert worden, door on- 
zichtbaare uitvloeizels van andere lichaamen, 
dewelke gedrongen zyn in derzelver wezens- 
band, is een zaak, dewelke aan alle Stof- 
fcheid-kundige al te openbaar is om met veel 
omflag beweezen te worden. Het Kwikzil- 
ver, zynde een van de vloeibaarfte lichaamen 
des werelds, laat zich te zamen firemmentot 
een vaftigheid bynaalsloodt , zo ras als het zel- 
ve doorgedrongen word van een metallyne 
uitwaafleming ; en zo ras deze ingedronge 
damp door een andere werkdaad wederom 

‚ word ontlaft, verkrygt het Kwikzilver ook 
datelyk zyn vorige vloeibaarheid wederom. 
Word niet de werking der onzichtbaare wee- 

gens wonderbaarlyk beveltigt, als wy zien, 
dat een yzer, aan de noorder pool van een 

zeil- 
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zeilfteen geftreken, al zyn verkregen magne= 
tifche kragt verlieft „} als het maar zeer ge= 
zwindelyk boven over de zuider pool van den 
fteen, zonder den fteen eens te raaken, be- « 
wogen word? Blykt niet by uitmuntendheid 
de verfchikking en a/teratie van de zamenwe- 
vinge eenes lichaams, door onzichtbaare in- 
vloejingen, aan het verzachten of verharden 
van het (taal? Wy ondervinden, datalleenlyk - 
het fchielyk of het langzaam koud worden 
van een gloeyend lichaam deszelfs zamenhang 
meer of minder bros of taay kan maaken. Als 
de glasblaazersde glazen, zo ras als dezelve 
geblaazen zyn, datelyk in de koude lucht 
plaat{ten, zouden zy onbruikbaar en bros wor. 
den, maar als zy dezelve allenskens lasten ver- 
koelen inieen daar toe gemetzelde en warme 
plaats boven den glas-oven , verkrygen zy haare 
behoorlyke vaftheid en vereifchte ftevigheid, 

13 

De zeer fyne en onzichtbaare uitvloeizels 
der weezens werken dikwils zo openbaar op. 

. de lichaamen van zommige menfchen, dat zy 
alleen door de reuk van de dranken afgang 
en zomtyds de loop krygen, gelyk als onder 
anderen met verfcheide voorbeelden beveftigt 
word van de vermaarde Mannen Salmath, 
(a) Dr. Pful, Henricus ab Heer. (b) De 
ontroeringen , dewelke alleenlyk een zeer fy- 
ne en doordringende lucht in de lichaamen der 

men-= 

(a) Cent. III, Obferwat. 4. 
(4) Obfervat.29. 
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snenfchen kan. verwekken , im het overrei- 
zen der hooge gebergtens, heb ik:voor dezen - 
aangeweten met de reizen, dewelke gedaan 
‘worden over de bergen Pariacaca, van Peru, 
en dewelke gebeuren aan die gene, die 
alte hoog: klimmen. op de piek van Camarie. 

+ Maar dat-alles te boven gaat, zyn de Cozta- 
gien der onzichtbaareen fyne uicwaatlemingen 
der befimette Jichaamen en goederen in de 
voortkruipende’ pett. Welke verwonderens- 
waardige ontroeringen‚ aandoeningen en ver= 
anderingen, zien wy niet dagelyks gebeuren 

_ aan de ingewanden, ledemaaten, vafte dee- 
len en zappen des menfchelyken lichaams , 
alleenlyk door een enkelde gedachte, by voor- 
beeld in de {chrik, vrees, droefheid , melan- 
choly en naargeeftigheid, of in al te hevige 
blydfchap? Welk een veranderinge van ko- 
leur, beweeging, trilling en beeving brengt 
zomtyds de befchaamtheid miet voort? Heet 

__ gezicht van een tegenftrydige fpyze. verwekt 
dikwils walginge of braakinge. Op het ge. 
zicht van een kat, rot, muis, of fpinnekop:, 
vallen zommige als roereloos en halfdood op 
den grond. De enkelde reuk of ttank vaneen 
uitgeblufchte kaars kan dikwils een getrokken, 
Of nalf-dood leggende, door opftyginge in. een 
Oogenblik geheel wederom herftellen. 

14. 

„ De Boeken van de Geneeskundige Schry- 
‚wers vloeyen over van de verwonderenswaar- 
dige voorbeelden , van de kragt van de in= 

jie beel- 

k Kad 
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beeldinge des moêders , op haar ongeboren 
vrucht. Wie is zovreemd in den ommegang 
der menfíchen, die niet dagelyks ondervindt, 
dat de inbeelding de lichaamen der menfchen 
zomtyds zodanig hevig beroert, en de geeft , de 
fyníte deelen der zappen , het bloedt, degal; 
en andere humeuren zodanig verfchikt, dat 
daar uit zeer dikwils zeer gevaarlyke ziektens 
geboren worden > De Heer BoyrrE heeft 
zelfs een geval gezien van een Kapitein in ler- 
land, aan dewelke door een vafte vrees voor 
de dood gebeurde, dat een gedeelte van zyn 
hair, het welk ros van koleur was; in een zeer 
korten tyd grys wierd. 

Ig. 

In de uitvindinge en verkiezinge der ge= 
neesmiddelen, ontdekken wy dagelyks twee 
uiterftens , dewelke zeer dienen vermydt te 
worden , dat is: zommige Geneesmeefters 
doen niet als by nachten dag droomen van 
Specifica, van Arcana, van een Panacea, of 
algemeen geneesmiddel, en oordeelen , dog 
zeer onvoorzichtiglyk , dat alle ziektens be- 
hooren geneezen te worden door fyne deel. 
tjes, of door onzichtbaare uitvloeizels , en 
ongevoelige verfchikkinge en vertemperinge 
der deeltjes van de kwalyk-geftelde wezens- 
band der bedurve of zieke humeuren, en ly- 
dende valte deelen, zonder eenige zichtbaare 
ontlaftinge van bedurve (toffen door den af« 
gang, door de pis-wegen, door het zweeten; 
door het braaken , door het kwylen, door het 

rochee 
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tochelen uit de long, of de ontlafting van de flym uit de neus; maar voorwaar Lezer, een ondervinding van lange jaaren ‚En een gemeen- zaamen ommegang met diergelyke lieden,heeft my hun onvermogen, zelfs meeft altyd hunne „Broote onkunde der ziektens, en de werkin= ge der medicynen, niet alleen openbaarlyk doen zien, maar ook doen bevinden,dat, als het opde zaak aankomt, zy zeer dik wils verlegen ftaan , en dat wy zeer dikwils door de zichtbaa= re werkinge der geneesmiddelen veel zaaken en ziektens moeten herftellen engeneezen. An- dere Geneesheeren zyn wederom rechtdraads tegen de bovengemelde, en veroordeelen én belachen zelfs de naam van Specificum , vaft- ftellende dat geen ziekte geneezen kan wors den, ten zy de vuile en bedurve (tof door een zichtbaare ontlaftinge uit het lichaam na bui- 

ten word gebragt: 

1ó. 

> Omtrent de Specifica moeten wy niet da= 
telyk alles met een groot vooroordeel vers 
werpen , zonder daar omtrent eenige proef- 
Opdervindinge te neemen, en dat op een en- 
kelde fiellinge, om dat dezelve rriet zyn lax=, 
erende , of braak-verwekkende, of zweet-of 
Water-dryvende, of dat in dezelve niet, kan 
befpeurt worden eenige openbaare hoedanig- 
heid van hitte, koude, droogte „reuk, {maak ; zamentrekkinge, of iets diergelyks 5 of om dat dezelve zomtyds in een gezond lichaam 
geen de minfte werkinge of veranderinge doen 
„VI Deer. on Be zien, 
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zien. Maar als wy acht geeven op de verwon=: 
derenswaardige vermogens van de onzicht= 
baare lucht, in het geneezen en ongevoelig: 
verdwynen van de kwyn=ziekteris, zullen wy 
daar uit, en uit ontelbaare andere voorbeel= 
den, konnenontdekken, dat de grootfte ziek» 
tens dikwils geneezen worden door genees- en 
hulpmiddelen:, dewelke noch de aldermin= 
fte zichtbaare ontlaftinge , noch:ook: geen’ 
erin alteratie aan het lichaam verwek- 
en. ij 

17: 

Het lichaam van een levendig menfch is’ 
byna alseen gefnaaart mxficaal inftrument „ het- 
welkejover al, waar het zelve maar word: 
aangeraakt door klank en beweeging, mede- 
deelende is aan.zyn verfteen afgelegenfte dee- 
len, Wy moeten het levendige, gevoelige en- 
bezielde menfchelyke lichaam, niet zo maar 
groflyk aanzien, als een enkelde verzame- 
ling van vaten en vochtigheden, maar veel 
liever als een konftige- Machine , dewelke uit 
zekere wel te zamengevoegde en welgepafte 
deelen, door een verwonderenswaardige en 
eenftemmende aaneenfchakelinge beftaat, op’ 
een wyze, dat door de kragt van deze haare. 
overeenftemminge datelyk groote beweegin= 
gen en veranderingen konnen gebeuren in 
defzelfs afgelegenfte deelen, en dikwils inde 
geheele machine, als zomtydseen ftof, dewel- 
ke zelfs onzichtbaar is, op het een of hetan- 
dere deel van deze machine eenige indrukkin- 
gen of invloeyingen doet. D / 

e 
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18. 

___ De machine van het menfchelyk lichaam is 
zodanig geftclt, dat het zelve zeer groote be- 
roertens kan ontvangen van de minfte bewee- 
Singe der voorwerpen, dewelke niet defzelfs 
gelteltheid niet overeenkomt. Ais iemant zeer 
Íchielyk zich in de ftraalen van de zon begeeft , 
zal het dikwils gebeuren, dat, zo ras als de ftraa- 
Teri van de zonde Eindjes van zyn hair naauwe- 
Jyks aänraaken, (om zo te fpreeken ) in zyn 
hoofd, en vorder door zyn geheele lichaam 
die weberente beweeging verwekt word, de- 
welke wy ziezen noemen.Op ’tenkelde gezicht 
van boven van een hoogen tooren na om laag, 
zullen zommige meùfchen een 2wymelingeen 
ontroeringe des ganfchen lichaams gewaar 
worden. Als iemant op de zee gedurige wals 
ginge gevoelt, en nietaan het overgeeven kan 
geraaken,, beveelen, gewoonlyk de zeelieden, 
dat zodanige benaauwde zee-zieken op het 
boord van het {chip moeten gaan leggen , en 
zeer fterk. hun gezicht veftigen op de’ voor- 
by fnorrende watergolven, waar door zy da= 
telyk aan 'tovergeeverrgeraaken. /k hebbe zelf?, 
(zegtde Heer BoyrLe) alsikgezondheids bal- 
ven eens wilde voneeren, zulks dikwils ou- 
dervonden, Door het enkelde kitteten” van 
een, veder onder aar de plant van de voet, word 
het geheele lichaam, en aïle defzelfs” deelen 
en fpieren in hondert bogten bewogen, zelfs 
tot de fpieren en ‘trekken van, hét zängezicht 
incluis, gelyk wy dikwils zien, datde men- 
hadlais rt Hd an getagd fchén;, 
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fchen, dewelke zulks niet veelen konnen, 
daar door gedwongen worden te lachen, en 
alderhande vreemde poffuren te maaken. „Als 
wy dan begrypen, dat zodanig een geringe 
beweeging, als die van een veder aan de plant 
van de voet, zulke verafgelege deelen , als 
de fpieren van het áängezicht enz. kan aan 
het beweegen brengen , begrypen wy. daar 
uit openbaarlyk 1, de algemeene deelachtigma- 
kinge van alle de deelen onzes lichaams, in 
geval van ongewoone aandoeningen , of ly- 
dingen van het eene of het andere byzonder 
deel. 2. hoe door de aldergering{te, ja dik- 
wils onzichtbaare oorzaaken, in het menfíche- 
Iyke lichaam konnen voortgebragt worden 
zeer fterke beweegingen ,braakingen, trekkin- 
gen van leden, ftuipen, opftygingen , ftilftand, 
of ook wel zwaare ontroeringen der zappen,be- 
roertens , bezwymingen , enz. 3. de moge= 
Iykheid, dat door de Amuleta, of zaaken de- 
welke iemant aan zyn lichaam draagt, of uit- 
wendig op het zelve appliceert, zomtyds de 
ziektens konnen geneezen worden. 

19. 

Elk menfch kan in zich zelfs ondervinden, 
welke aandoeningen hy dikwils gevoelt, op 
het enkelde gehoor van het kraflen van een 
vyl, van het droogfchuuren van metaal, van 
het kryten van een wiel, het welk niet be- 
ftreken is met wagenfmeer. Zommige men- 
{chen krygen daar door zomtyds zodanig een 
tterke dreuninge in hun hoofd, dat hunne 

tan= 
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tanden ais doof van gevoel worden. De 
Heer Boyle verhaalt, dat een van zyne dienft- 
booden zomtyds het bloedt uit het tandvleefch 
konde fpringen , door de kraflende beweegin- 
ge, die door het flypen van een mes veroor- 
zaakt word. Henricus ab Heer verhaalt, dat 
een zekere Dame met een byzonder overval 
gekwelt wierd , het welk haar doods-gelyk 
konde maaken, en voortgebragt wierd op het 
hooren van het een of het ander geluid, het 
zy van een klok, of zelf van een harde (tem: 
en dat dit overval afhangkelyk was van de ge- 
fteltheid van haar lichaam , zulks bleek „om dat 
deze Dame door het gebruik van’t Spa-water en 
andere genessmiddelen herftelt wierd, Ik kenne 
zelfs een voortreffelykeJuffrouw,dewelke,niet 
tegenftaande haar zeer bekwaam verftand en 
oordeel, niet kan beletten, van niet alleen 
hevig te fchrikken op het hard fchellen of 
kloppen aan de voordeur van het huis, daar 
zy zich in bevindt, maar zelfs dikwils geheel 
als weg te zwymen, en als half dood te fchy-= 
nen. Zomtyds zal een vrouw de opliyginge 
krygen op een hard woord, of op het gezicht, 
van eenige zaak , of op de reuk van muskus,, 
civet, of amber enz, 

20, 

Dat de zeer fyne en onzichtbaare uitvloei-, 
zels zomtyds grooter vermogen hebben opde 
ziekelykelichaamen , alsop de gezonde, blykt: 
zeer dik wils,en zelfs kan dit verftrekken tot een 
voorbeeld , dat daarom zommige Amaleta 

B 3 kon- 
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konnen werken op ziekelyke, zwakke of 
kwynende lichaamen, terwyl die zelfde 4- 
muleta geen de minfte veranderinge aan 
gezonde lichaamen toebrengen. De: zeer 
fyne en onzichtbaare uitvloeizels , dewel- 
ke door de lucht zwerven , op dien tyd 
als de Dampkring in baarensnood van een 
hevige ftorm is, verwekken aan de graveeli- 
ge, jichtige , fcheurbuikige, bypochondriacque, 
en andere zieken of zwakken , dikwils onver- 
dragelyke pynen , benauwtheden enz. terwyl 
ondertuffchen de gezonde niets ongewoons in 
hunne lichaamen gewaar worden. Zommige- 
menfehen krygen een draayinge voor de oo- 
„gen, of geraaken zelfs aan het braaken , wan- 
neer zy achter uit ryden in een koets. 

ar, 

Een verandering în de dispofstie van het 
Hichaam kan dikwils de aldertterkfte men- 
fchen in een flaat ftellen „ dar zy niet konnen 
verdraagen zaaken, dewelke zy anderzins-da- 
gelyks gewoon zyn zonder het alderminfte 
letzel te gebruiken, gelyk wy dägelyks zien 
zelfs in de fterkfte en alderrobufte arbeiders, 
wanneer zy, door den arbeidt zeer verhit zyn- 
de, door het al te fchielyk drinken van een 
glas koud bier of water , dik wils of zeer zwaa: 
re ziektens; of een haaftige dood op hun hals 
haalen, daar in tegendeel niet alleen zomtyds 
het koud water hun’ dagelykfche drank is, 
maar zelfs aan zommige menfchen voor een 
groot helpmiddel verftrekt des morgens tegens 

de 
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de verhitte gal,„tegens de dampen en opftygin- 
gen ivan de moer, en verfcheide“ andere ge- 
breken. > , 

f 22. 

Wat reden zouden wy hebben, om niet te 
gelooven , dat ‘de onzichtbaare uitvloeizels 
uit de Amuleta de ziektensinzommige konnen 
geneezen, en opde inwendige deelen en zap= 
pen werken,daar wy dagelyks zulks zien gebeu- 
rendoor’t rooken? Zommige geneezen de roo- 
de loop of graauwe loop, door te zitten over 
een pot, met de waaflems of rook van de 
eene of de andere wortel of kruidt, ot dier- 
gelyke zaak. De klifteeren uit de rook van de 
Tabak tegens de zwaare kolyk-pynen zyn nu 
algemeen bekend. De Heer Boyle getuigt , 
dat iemant van zwaare fcheurbuik en een 
voorteetende zweer geneezen wierd, door 
de gedurige rook van een poeder, het 
welk, indien dit poeder uit kwikzilver is be- 
reidt geweeft, en deze ziekte in de plaats van 
de fcheurbuik een voorteetende zweer is ge= 
weeltuit een Venus-ziekte, zeer wel gelooft 
Mag worden. Zien wy niet dagelyks’ais van de 
dood opwekken de menfchen in den overval 
van de vallende ziekte, bezwyminge, flauw- 
te, alleenlyk door aan de neus te houden de 
geeft van hartshoorn, van armeniac-zout enz. > 

23 

Welk een uitmuntenden vermogen de on- 
zichtbaare uitvloeizels, de welke in ;de lucht 

B 4 fwer- 



24 _Natuur- en Konft-Kabinet, 
zwerven , bezitten , blykt openbaarlyk tot 
groot Cairo in Egypten, want ,alsindie,Stadt 
een zeer wreede en voortkruipende peft graf= 
feert , worden volgens de getuigenifle van 
Profper Alpinus (a) alle de zieken en de gehee- 
le Stadt van de plaage verloft, zo ras als met 
het begin van de Maand Juny de noordelyke 
winden beginnen te waayen; het welk be- 
veftigt word door de getuigenifle van een En- 
gelfch Heer , die lang tot groot Cairo gewoond 
heett, en dieeen zeer goede kennis van den 
Heer Boyle was, 5 

24 

Van welk een uitnemenden dien(t en nut 
de uitwendige wryving van ons lichaam is , 
tot onderhoudinge van onzegezondheid, ge- 
neezinge van verfcheide wangedaantens en 
kwynziektens, blykt uit de getuigenifle van 
Onven vermaarden (#) Piso, wegens de ge= 
neezingen , dewelke verricht worden door 
de eenvoudige Brafilianen , alleenlyk met 
wryven en fmeeren van de uitwendige dee- 
len des lichaams. Als wy zouden bybrengen 
de voorbeelden van de zwaare kolyk-pynen , 
jicht-pynen, flaapziektens, ylhoofdigheid, en 
ontelbaare andere harflen- of zenuwkwaaten, 

alleen door ’t aanftellen van blinde koppen , die. 
geveezen worden, wy zouden (om zo te fpree- 
ken)geeneindekrygen. Als wy over deze zaa- 
ken leezen de Medicina Gymnafttca der aaloude 

Grie- 

(a) Medreine Zryptiorum, Lib.r. Cap 17 
Cb) Hift. Narur, Med. Lib. ax, Cap. s. 
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Grieken ; by Mercarialis, by Galenus, by Paus 
tus Aigrneta, by Ursbafias ent. moeten wy ver- 
„wondert ftaan over de uitmuntende geneezin= 
gen, dewelke verricht worden door Wryvin- 
„gen en {meeringen des lichaams. 1% 

25. 

Hoe kragtig zomtyds een enkelde beweeging 
van de gedrilde lucht op ons lichaam kan 
werken , toont de Mufyk dagelyks; de klan- 
ken en overeenftemmende toonen konnen , als 
wy zeer aandachtig op de aangenaamheid van 
dit geluidzyn, onzen geeft op alderhande wy- 
zen beweegen, in ons verwekken vrolykheid 
en vreugde, en ons lichaam in alderhande po- 
ftuuren (tellen, ons gezicht, de {pieren van 
ons aangezicht „handen en voeten, zonder dat 
wy dikwils zulks zelfs eens merken, als aan 
dengang brengen. Door dekragt van de Mu- 
fyk word de gevaarlyke,Napelfche ziekte ( na- 
mentlyk het Zaragtifmus, welke door eeu feny- 
nige (teek van een fpinnekop,de Tarantula ge- 
paamt, veroorzaakt word) geneezen. De wyze, 
op welke deze geneezing gefchiedt , kan de Liee- 

zer vinden by de vermaarde Schryvers Rober- 
tus Pantarus, Epiphanius Perdinandus , Mat- 
zbiolus, G. Baglivus, en verfcheide andere 
groote mannen. bis 

26. 

_ De ldiofyncrafia (of de byzondere eigen{chap. 
of getempertheid zommiger lichaamen ) over- 

B s tuigt 
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tuigt ons in veele gevallen , welke groote uit- 
werkingen dikwils in de lichaamen.der men- 
fchen kunnen verwekt en voortgebragt wor- 
den, door onzichtbaare uitvloeizels en. dik- 
wils onbegrypelyk-fyne deelen ; zommige be- 
ginnen op het gezicht of gehoor van een kat 
te beeven, en vallen dikwils in een flaauwte. 
De Engelfche Graaf van Barrymore konde geen 
Tanacetum of wurm-kruidt zien. De Heer 
Bo yre konde geen groote fpinnekop zonder 
ontroeringe zien. Een groote Mevrouw in 
Terland konde geen honing zien, of zy wierd 
zeer ontroert, en zy konde ook zelfs geen zalf 
op haar lichaam verdraagen ‚daar maar de min- 
fte honing onder gemengt was. Een zeker 
Heer kan geen kop koffy drinken, zonder zeer 
geweldig te braakeu. De Boeken der Genees- 
heeren vloeyen over van diergelyke zaaken. 

27: 

Zommige menfchen worden aangedaan van 
zeer byzondere luften, zelfs na ongewooneen 
ongebruikelykedingen, en worden, zo ras als 
zy dezelve gegeten of gedronken hebben , dik- 
wils zeer onverwacht van gevaarlyke krank- 
heden verloft. Uit welk alles overvloedig blykt, 
dat wy de kragten der fpecifica niet datelyk 
moeten verwerpen, alfchoon wy dezelveniet 
konnen zien werken door openbaare vermo= 
gens en zinnelyke werkdaaden. Het is no- 
dig, dat wy eerft onderzoeken door verfchei- 
de proeven, hoedanig de uitkomften van die 
zaaken zyn; het welk ook niet kan gekent 

en 
_ 
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entvaftgeftelt worden uit twee of drie gevallen, 
maar uit een groote menigte, en die dikwils 
herhaalt en goed bevonden zyn geworden 5 
want anderzins zoude het-konnen gebeuren 
dat wy bedrogen wierden: want om dat de 
Yichaamen der menfchen in zeer veele geval= 
len alle ongelyk zyn, en dar een en dezelfde 
ziekte om veele omftandigheden en toevallen 
dikwils zeer verfcheiden is, zullen wy altyd 
menfchen ontmoeten, omtrent dewelke de 
alderbekwaamfte fpectfica of buiten onze ver= 
wachting of geheelyk niet zullen werken. 

28. 

Alfchoon dat de uitwloeizels van de Asmaleta 
of uitwendig geappliceerde zaaken, of van de 
fpecifica, dewelke geen openbaare werkinge 
fehynen te verrichten, zeer gering in hoeveel- 
heid mogten zyn, (taat daar geenzins uit te 
befluiten , dat dezelve om die reden niets op 
ons lichaam zouden konnen uitrechten. Als 
wy befchouwen de vreeflyke ziektens, ont- 
roeringen , en doodelyke gewrochten, dewel- 
ke voortgebragt worden dikwils door een vier- 
de van een grein van het fpeekzel van een ad= 
derflang, in deszelfs doodelyke beet, of door 
den fteek van een Zaraxtula „of door het fe- 
nyn van MacafJer , of door den fieek van een 
fekorpioen, of door den beet van een dollen 

hond enz., zullen wy niet langer twyfelen , 
dat zommige zaaken in een uitnemende ge=" 
ringe hoeveelheid een degeen op ofis 
lichaam oefenen. 

jo: Al« 
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29. 

Alfchoon wy toeftemmen, dat zommige 
Amuleta, en middelen, dewelke uitwendig 
gebruikt worden, op een onzichtbaare wyze 
zomtyds zeer zwaare ziektens konnen genee- 
zen: als ook dat door zommige Specifica ee- 
nige ziektens konnen geneezen worden, op een 
en dezelfde wyze in verfcheide menfchen, door 
onkundige lieden en kwakzalvers, zonder eeni- 
ge voor af gaande kenniffe van oorzaaken of 
omftandigheden, volgt hier echter niet uit, dat 
wy zouden toeftemmen , dat de geneezingen , 
dewelkeop zodanige wyze door onkundigen 
verricht worden, veilig en pry{lyk zyn. 1. Om 
dat zommige ziektens niet;moogen geneezen 
worden in die gevallen, daar dezelve niet an- 
ders zyn als ontlaftingen, daar zommige be- 
durve ingewanden of lydende inwendige dee- 
Jen zich door koomen te ontlaften ; welke 
ontlafting; niet zelden word opgehouden en 
geftremt door het geneezen van ae zoo genaam- 
de ziektens; van welke verkeerde en onkun- 
dige geneezingen ik dagelyks veel droevige ge- 
vallen koomete ontmoeten. 2. Zal iemant be- 
vinden, dat de fpecifica niet aan alle menfchen 
zonder onderfcheidt, en noch minder in alle 
omftandigheden, egaal koomen te werken. 
3. Worden vee fpecifica gevonden, dewelke 
de ziekte maar koomen op te (toppen, engeen= 
zins te géneezen: waar door de oorzaak der 
ziekte zich elders wendende, dikwils na ver. 
oop van eenigen tyd een geheel andere, Ee 

vee 
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veel gevaarlyker ziekte, ja zelfs de dood komt 
te verwekken. 4 Moet een fpecificum eerft 

__paauwkeurig gekent, de wyze van deszelfs 
werkinge ontdekt , de omftandigheden en rede- 
hen van deszelfs verfchillende gewrochten ach- 
terhaalt ‚en op deszelfs gebruik een bek waame 
Theory, door een geleert, voorzichtig en er- 
vaaren Man gemaakt worden, eer het zelve 
tot de geneezinge van eenige ziekte behoort 
toegepaft te worden. 

30. 

… Na dat de Heer Boyre de nutheid def 
natuurlyke Hiftorikunde en proefkundige Wys- 
begeerte in deGeneeskonft overvloediglyk heeft 
aangetoont, beveftigt hy derzelver dienft, nut- 
heiden gebruik in verfcheide andere weten- 
chappen , konftén en handwerken, en verder 
in verfcheideandere zaaken, dewelkekonnen 
verftrekken tot dienft, cieraad en vermaak der 
menfchen, en tot beveftiginge der gelukkige 
zamenwooninge des volks. Behalven dat de 
natuurlyke Hiftorikunde en proefkundige Na- 
tuurkunde veel hulp en ophelderingetoebrens . 
gen aan de weêtenfchappen, konften, hand- 
werken, en groote werken der menfchen ; 
konnen dezelve ook dienen „ om de weten- 
fchappen, konften en handwerken , te verbe= 
teren, uitte breiden, en met veel nieuwe uis= 
Yindingen te verryken. 

Neemt 
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31: 

Neemt eens,by voorbeeld,de Liandbouwkun= 
de: is’ niet ten hoogften noodzakelyk „dat de= 
zelve word opgeheldert, en als door de natuur= 
Iyke Hiftorikunde word onderfteunt, en door 
de kennifle der boomen , plantgewaflen, zaaden 
en vruchten,word geholpen? Word in de Land- 
bouwkuude niet vereifcht een _naauwkeurige 
kenni{le vanden aart, hetgebruik , en de hoes 
danigheden van verfcheide dieren, dewelke 
de landbouwers of gebruiken tot medehelpers 
in hunnen arbeid, of om dezelve aan te-fok= 
ken, te voeden,en tot hun voordeel te mef= 
ten ? Is het niet.noodzakelyk, dat een _land- 
bouwer goede, kennifle heeft van,het onder= 
fcheidt der gronden, der aardens,, der kley- 
en ‚der wateren „en der (tandplaatzen, hoog- 
tens en laagtens der akkers, velden, heuve- 
len en bergen? Zoude wel iemant trachten te 
ontkennen „dat een landbouwer noodzakelyk 
moet kennen , of tot zyn gebruik, eenigzins 
verftaan de. Sterrekunde, de kennifle van de 
verfcheiden loop, en verfcheiden afltand en 
beweegingen van de planecten, zon, maan 
en {terren? Zal een Lsandbouwer niet dik wils 
genoodzaakt-zyn , in-de zaaytyd , oogfityd „en, 
verder het geheele jaar door,naauwkeurig acht 
te flaan op. de faizoenen, jaargetyden, vers 
fcheide luchten , regens , hagel, {neeuw , vorft, 
winden, ftormen , onweders, droogte, voch= 
tigheid, warmte, koude, daauwen, miftin- 
gen, dampen, verfcheide getempertheden of 

vreemde 
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vreemde lgefteltheden van de lucht ‚enz. ? Ik 
ben verzekert; dat een kenner van de Natuur 
lyke-Hiftory „en van de proefkundige Natuur- 
kunde ; veel zaakenin de Landbouwkunde kan 
verbeteren „ veel. ongevallen kan voorkoomen, 
en-dezelve met veel heerlyke uitvindingen kaa 
te-hulpe koomen-en verryken, daar een on= 
kundige voor zal moeten ftil ftaan, en dik 
wils in zeer geringe zaaken verlegen zal (taan 
kyken. 

32: 

Niet tegenftaande indeze onzebedurve, on= 
nozele, enovaneige-wysheid ftinkende tyden ; 
de Landbouwkunde maar enkelyk na een flens 
der; en van’ onnozele; boeren-en domme ar= 
beiders-geoefent-word, is echter deze een van 
de heerlykfte konften: des werelds, en de= 
welke de aaloude Griekfche.en Romeinfche- 
Wereld-grooten,en de aldergeleert{te,beroemt= 
fte sen, -dapperfte mannen zich-niet-gefchaamt 
hebben ‘te “oefenen, dezelve te verbeteren , 
andere te’ onderwyzen , en “ook over de= 
zelve gedenk-(tukken ‚na te laaten , gelyk: 
de voortreffelyke- werken;, “gefchreven over 
den-Landbouw, door die. uitmuntende man- 
nen-aan ‘ons:nagelaten:; openbaar lyk getuigen.” 
‘Pot-de rechte, kenniffe van:den Landbouw is 
zelfs van nooden een nauwkeurige kennifle van 
de Metaalkunde,vande Stoffcheidkunde,en van 
de meefte konften-en ambachten. Zommige 
mergels, zouten:en fteenen „dewelke uit de die= 
pe gronden -en:bergen worden gedolven en ges 
hakt „-verftrekken-voorveen weergadelooze 
Bau meft, 
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meft, om de dorre landen vet en vruchtbaar 
te maaken. Zommige fteenkoolen en verfchei= 
de delfbaare ftoffen , vuurfteenen, kalken en 
diepleggende kleyen, zouden gebruikt kon- 
nen worden. tot een heerlyke meft, of ook 
zomtyds wel om een al te geile grond te tem= 
peren , dewelke nu door loutere onkunde vers 
waarlooft word. 

33: 

Aan my zyn bekend verfcheide groote ftree= 
ken lands, dewelke van boven niet anders 
zyn, als een dorre en zandige woeftyne, en 
onder dewelke (toffen worden gevonden „des 
welke boven gekeert zynde, zouden uitleve- 
ren zeer voordeelige en vruchtbaare akkers: 
In Hongarien en Polen word op de grazige 
velden dikwils zoutgeftrooit, daar de beeften 
geduurig aan koomen te likken ; en de onder- 
vinding heeft de landbouwers van die gewef= 
ten geleert, dat de gronden aldaar zo verfch 
zyn, dat zonder dit nulpmiddel de beeften en- 
het vee kwalyk zouden gedyen. - Andere lan= 
den moeten gedurig met zout of ziltige aars 
de beftrooit worden , omde vegetatie der velde 
vruchten te bevorderen. Hoe nuttig zoude. 
het voor zodanige menfchen zyn „ indien zy de 
Chemy verftonden, om daar door den aart en: 
verfcheide natuur dier zouten te ontdekken „ 
en dezelve door deze of gene byvoeging te ver- 
beteren, of te hulp te koomen, om door der- 
zelver behulp de boomen, plantgewaflen en 
veldvruchten in die al te verfche gronden be= 

ter 
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tersté doen groeyen. Degroote VERULA- 

MIUS ftelt valt, (a) datde Salpeter mag aan= 
gemerkt worden, als het leven der planrge- 
waflen, gelyk als blykt uit het gebruik der 
_duive- hoender- en andere meften , dewelke 
overvloedig met Salpeter bevrucht zyn: be- 
halven dat in veel aarde de Salpeter zo over- 
vloedig gevonden word, dat dezelve daar uit 
door konft kan bereidt worden. 

34: 
Op zommige plaatzen worden geheele vel- 

den, dewelke als onvruchtbaar verlaaten wor= 
den, gevonden, dewelke door eigentlyk Sal- 
peter, of door Salpeter dewelke met fterkwa- 
ter uit potafch bereidt kan worden, tot het 
voortbrengen van verfcheide vruchten , als 
raapen, kool, enz. bekwaam zouden konnen 
gemaakt worden. In veele Landíchappen 

„worden zeer groote heuvels gevonden, de- 
welke alleenlyk maar dor zyn, om dat de- 

zelve te hoog verheven leggen, en te veel aan 
de hitte van de zon overgegeven, uitdroogen, 
en daarom onvruchtbaar {chynen, dewelke 
echter door een verftandig kenner van de Na- 

tuur zeer vruchtbaar en deugdzaam gemaakt 
_ zouden konnen worden. Zommige hooge 
‚_ bergen, dewelke niet anders fchynen, als 
maakte fteenrotzen, zouden door beddingen 
«zeer vruchtbaar konnengemaakt worden, als 
het ftof, dat de zon jaarlyks op dezelve caf- 

_gineert , en door den gedurigen regen word 
VL Deer. G afge 

fe fe) Natural, Hift, Gent, V. Obferv, 444 

| 
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afgefpoelt en verloren gaat, door konft be- 
waart, door zout vermurwt , en tot teel-aar= 
de bekwaam gemaakt wierd. In zommige 
landen worden wyngaarden met groote vrucht 
voortgeteelt op fteenachtige bergen, dewelke 
in andere landen op diergelyke bergen zouden 
konnen overgeplant worden, het welk zeer 
veel verwaarlooft word. Zommige gewaflen 
groeyen beft vp fchraale gronden; als dezel- 
ve wierden overgeplant op dorreen onvrucht- 
baare plaatzen , zouden dezelve, door haare 
wortelfchieting en jaarlykfche vergangkelyk= 
heid, door den tyd een bekwaam dekzel van 
aarde konnen maaken, daar naderhand beter 
vruchten ín zouden konnen gebouwt wor= 
den. Veel dorre en waterlooze landen zou- 
den door werktuigen, dewelke het water op= 
werpen en over al voort leiden, zeer vruchte 
baar „konnen gemaakt worden. Zommige 
laage landen, dewelke om haare gedurige nat= 
heid verlaaten worden, en in moeraffen of 
poelen veranderen, zouden konnen leeg ge- 
maalen , of met vruchten bezaait worden; 
dewelke de wateren en natte gronden bemin= 
nen; gelyk veel ryft in Afia, en veel mmoes- 
planten (gelyk de Colocafia enz.) in Egypten ; 
in landen dewelke meeft altyd dras en niet wa- 
ter ftaan , voortgeteelt worden. Zelfs zou- 
den zommige moeraflen , dewelke niet al te 
diep zyn, van haare verrottingen door konft 
konnen geneezen, en in vruchtbaare akkers 
verandert worden. 

Aan 
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…_ Aan wien kan onbekend zyn, dat een 
Laudbouwkundige veel dienft en nut zoude 
konnen trekken uit de kennifle der Natuuren 

_ der Geneeskonft, om door dezelve uit te vin= 
den alderhande dienftige hulp- en geneesmid- 
delen tegens een menigte ziektens en onge- 
makken van de paarden , koeyen , varkens, 
fchaapen , geyten, muilezels en ezels, vande 
hoenderen, duiven, ganzen, tamme eindvq- 
gels, vandehoningbyen, zy-wormen, en an- 
dere nut doende of eetbaare dieren, in. an- 
dere landen van de olyfanten, vande kamee- 
len, van de.drommedariflen enz ? Ik geloof, 
dat door de proef kundige Wysbegeerte noch 
verfcheide geneesmiddelen zouden konnen 
uitgevonden worden, tegens de bedervinge; 
verfchroeyinge „ verroitinge , luis, ru{p., zwar- 

«ke vlieg „wurm, {chimmel, verfterving , kan- 
ker ‚onvruchtbaarheid, der boomen , tuinvruch= 
ten , plantgewaflen , akkervruchten , peul- 
vruchten, moeskruiden. enz. 

36, 100q 

… Door de kennifle van de Stoffcheidkuude;, 
zoude een nauwkeurig en verftandig Liefheb- 
ber van den Landbouw, door het voortzetr 
ten. van een fchielyke verrottinge en by mal- 

kander voeginge van zommige zaaken, opde- 
welke dikwils nier eens gedacht. word, zeer 
fchielyk konnen leeren bereden een grooten 
BĲ % 2 Over= 
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overvloedt van meft; behalven dat hy ook de 
meft zoude leeren kennen en bereiden, on- 
derfcheidentlyker en meerder gefchikt naelke 
byzonderheid, en naelke byzonderen aart van 
elkenakker, of van de byzondere veld-vruch- 
ten of plantgewaffen, dewelke daar op ge- 
woonlyk voortgeteelt worden. 

37 

By zommige Liefhebbers zyn byzondere we- 
teníchappen bekend,-om de tuin-vruchten, 
appelen, peeren, karzen, druiven, aalbeffen, 
pruimen , zeer lang met haar volle zap te con/er= 
weeren, alsook om degeperfte appeldranken , 
peerdranken , aalbefle- morelle- en krieke- 
zappen, zeer lang zonder eenige byvoeginge 
van zoet of zuiker voor bedervinge te bewaa- 
ren. Zommige geparfte zappen, bieren, wy- 
nen, en‚andere vochten konnen zeer lang be- 
waart worden, als dezelve met lucht van zwa- 
vel worden bezwangert. 

38. 

Door de kennifle der natuurlyke zaaken 
zyn zommige landbouwers zo gelukkig ge= 
weeft, dat zy in groote petten en fterftens van 
het vee, hunne kudde voor de ziektens heb= 
ben weeten tebefchermen. Defchaapen, de- 
‘welke op laage landen geweidt worden, zyn 
in natte zomers verfcheide ziektens onderwor- 
pen van de lever en deszelfs naaftgelege dee= 
ten, in dewelke gevonden worden botjes, 

IN 1m wure 
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würmen , of groote verrottingen:-dit kan 
voorgekomer worden, alsde fchaapen te voo- 
ren een weinig bloedt word afgetapt ;-en- dat 
dagelyks een weinig keuken-zoud onder haar 
voedzel of drinken gemengt word. De gor- 
tigheid en fchurftheid der varkens word genee= 
zen , als dagelyks onder derzelver -voedzel 
een vingerhoed vol raauwe antimony , die 
fyn geftamptis, gemengt word. Door kwike 
zilver konnen geneezen worden de wurmen 
der paarden. De geneesmiddelen , dewelke 
hedendaags voor deziektens der paarden „ koe- 
yen, fchaapen, varkens en ander vee; in het 
werk: geftelt worden, beftaan meeft in eeni= 

‚ge recepten, dewelke aan de hand gegeven 
worden van fmidts, onkundige boeren , en 
andere onnozele menfchen, dewelkenoch de 
ziekte in deszelfs byzondere omftandigheid, 
noch de kragt van het geneesmiddel geenzins 
begrypen. Als omtrent deze zaaken eens een 

_ verftandig Naturalifk zyn vermogen beliefde 
inhet werk te ftellen, ik geloof dat aan vee- 

le menfchen , dewelke nu zomtyds door de 
fterfte van het vee tot groote armoede koo- 

‚men te vervallen, zeer groote dien(t-zoude 
konnen gedaan worden. 

lei RAS op 
„Het is ontwyfelbaar, dat naauwelyks een 

eenig handwerk of ambagt, voor hoe’ gering 
het zelve ook mag gehouden worden, gevon- 
den word, aan het welk: een bekwaam Natu- 
raliffen proefkundig kenner der natuurlyke zaa- 
ken, niet verfcheide nutheden kan toebrengen. 

C 3 __ Neemt 
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Neemt eens by voorbeeld het marmer , albaft, 
de hardfteen, óf andere fteenen, dewelkege- 
bruikt worden tot gebouwen, vloeren, ge- 
vels, fchoorfteenen, beelden enz. groeit niet 
alles in de diepe gronden door zyn voedzel, op 
dezelfde wyze als de plautgewaflen en vruch- 
ten? Deze onderaardfche lichaamen of ftee= 
nen hebben zo wel haar tyd van rypwordin= 
ge, als de vruchten boven de aarde, en de 
ondervinding heeft geleert, dat zommige (tee- 
nen , dewelke ontydig uit de fteengroeven 
waren uitgehakt, niet zeer lang in de lucht of 
aan de gebouwen konden duuren, daar ín tee 
gendeel die zelfde foort van fteen op een an-_ 
dere tyd, en in haar bekwaame rypheid uit 
de fteen-groeven uitgehakt zynde , geen de 
minfte vermytiog, wurm of bedervinge on= 
derworpen zyn geweeft. Een Man, aan de- 
welke de natuur en gefteltheid van elk foorr 
van fteenen bekendis, zoude door die naauw= 
keurige kenniffe konnen uitvinden verfcheide 
treffelyketraflen, cementen, en fteen-deegen, 
door dewelke de flukken van gebroke beel- 
den konnen worden aan malkanderen gehecht , 
de muuren en wanden zeer cierlyk konnen 
worden beftreken , de kelders, verwulften, 
putten, regen-bakken, daken enz. konnen wa- 
ter-dicht gemaakt worden. Zelfskonnen van 
gemale en met verfcheide ftoffen gemengde 
fteen, gemaakt worden deegen, van dewelke 
konnen gemaakt worden beelden , tafels, 
kifljes, en alderhande zaaken, even zo-na- 
tuurlyk en beftendig, als of zy zodanig in de 
gronden waren gegroeit, en door de natuur 

zelfs 
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zelfs voortgebragt , behaiven. dat ook aan de- 
ze uit pafta gemaakte (teenwerken „konnen ge 
„geven worden alderhande fchoone koleuren, 
en ingelegt worden met bloemen:, beelden, 

_bloedelooze diertjes , vliegen, ruípen „ ka- 
pelletjes, en ontelbaare andere cieraaden; ge- 
lyk als met de daad beweezen word door zom- 
inige fraaye Italiaanfche werken, dewelkeop 
deze wyze door de konft zyn gemaakt gewor= 

den. Onder anderen heeft daar zeer in uit- 
gemunt myn zeer oude Vriend HENDRIK 
BuscH, binnen de Stadt Lieeuwaarden in 
Friefland. 

49. 

By den hoogwaardigen Heer Borre en 
andere Liefhebbers is ook een kon(t bekend „ 
om in de natuurlyke fteenen, als wit marmer 
enz.,door kont in te brengen alderhande {choo= 
ne koleuren, met aderen, takken, en gedaan- 
tens, even als of die in dezelve gegroeit wa- 

„ten. Ik zwyge noch van de wetenfchap, om 
in de agaat-fteenen, en verfcheide andere 
edele gefteentens, in te brengen verfcheide ges 
daantens met alderhande koleuren, en dui- 
zend diergelyke vercierzels, by zommige Na 
tuur-onderzoekers uitgevonden en bekend. 

41. 

“Tot byna alle de handwerkenen ambagten 
worden vereifcht gereed{chappen van yzer; 
Maar hoe veel gebreken aan de zelve, door 

G 4 on- 
- 
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onkunde veroorzaakt, zich gedurig opdoen, 
worden de Konftenaars,handwerk-en ambagts- 
lieden, dewelke dezelve, gebruiken , dagelyks 
gewaar? Zommig yzer word zo kwalyk ge- 
zuivert in de {meltplaatzen by de bergwerken , 
dat het zelvedaardoor tot veel gereedfchappen , 
werktuigenen konftwerken,zeer onbekwaam, 
bros, fchilferachtig , ftug enz. bevonden word 
in de bereidinge; en ook in de temperinge 
van het ftaal is nochzo veel algemeene on= 
kunde, dat maar zeer weinige konftenaars ge= 
vonden worden, dewelke konnen maaken 
goede dommekragten , geld- of penning-{tem= 
pels, veeren,graveer-yzers,fyneg {ny- en boor- 
werk , tandwerk , zaagen, fchaaven , beitels, 
meflen, lancetten, of oorlogs en krygs-ge- 
reed{chappen van loopen tot fnaphaanen , hand- 
granaaten, kanon, bomben, degens, zwaar- 
den , ítaale pletfchyven, fpiegelsenz. Die van 
Damafcus in Syrien zyn boven alle anderen 
vermaart, in het maaken van verfcheide wer=: 
ken van ftaal; de ondervinding doet dagelyks 
zien, dat met een flagzwaard van Damafcus 
zelfs yzer kan doorgehouwen worden, zon- 
der dat in zodanig een zwaard eenige fchaa= 
ring of omlegging befpeurt word. (a) Echter 
fchryft de vermaarde PET. BELLONIUS, 
dewelke deze zaak zelfs tot Damafcus zeer 
naauwkeurig onderzocht heeft, dat zulks niet 
van de deugd van het yzer van Damafzus af- 
hangt, (want dat omtrent Damafcus zelfs geen 
yzer-mynen gevonden worden ) maar dat al 
het yzer van elders tot Damafcus gebragt wierd 

Ien: 
(%) Obf/erwation. Lib 2. cap. 93. 
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én dat de deugd van hunne zeer vermaarde 
ftaalwerken enkelyk afhangt van de konft der 
„werklieden, in het temperen van het ftaal. My 
ftaat ook voor, dat ik gelezen hebbe by den 
naauwkeurigen Heer de Zhevenot, datde kon- 
ftenaars en werklieden in het (taal tot Damaf- 
cus,‚ zeer geheim zyn met hunne byzondere 
konft van ftaal-temperinge. 

42. 

“Om bekwaam (taal te bereiden, dunkt my, 
dat wy op vier vaornaame zaaken zouden moe- 
ten bedacht; zyn, als 1. In het uitkiezen van 
zeer ryp, fyn en alderbekwaamtft yzer. 2 In 
de vermenginge vande vuurfteen met het yzer, , 
zo omtrent de deugd , bereiding van de vuur- 
fteen, als deszelfs hoeveelheid „en bek waarne 
tyd van kookinge en graad van vuur. 3 Inde 
voorbereidinge van het water, in het welke 

ket (taal gehardt word , daar ik meen dat door 
het indoen van (teen-zappen vry wat zoude 
konnen uitgerecht worden. En eindelyk 4. In 

_het vertemperen van het {taal aan de lamp , door 
het naauwkeurig waarneemenen kennen van 
deszelfs verfcheide vereifchte koleuren. 

43 

De lofwaardige Heer Borre heeft ook 
eenige zaaken aangemerkt, omtrent dewelke 
hy oordeelt, dat een natuurkundig Naturalift 
veel zoude konnen uitvinden, in het verve- 
teren van het yzer en het (taal. Eerflelyk, dar, 
EE G by het 
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her (taal zodanig week zoude konnen gemaakt 
worden, dathet zelve, als een deeg, de ge- 
daante van verfcheide daar toe gemaakte vor- 
men zoude konnen aanneemen; hy getuigt 
dat een voornaam konftenaar hem daar van 
verzekert heeft. Ten tweeden, dat het yzer, 
op de wyze van andere metaalen eer(t gego= 
ten zynde, naderhand wederom zo hard kan 
gemaakt worden, dat het zelve glad gepoly(t 
kan worden. Deze hardinaakinge heeft de Heer 
Borre zelfs verricht met een poeder, be- 
reidt uit wynfteen , zwavel en arfenicam. Ten 
derden ‚dat het yzer door bereidinge zoude kon- 
nen befchermt worden van te roeften, het 
welke zyn Edele verzekert, dat door een ze- 
ker konttenaar was uitgevonden, en dat het 
geheim van die konft voor een groot Prins 
met een ftuk geld gekocht is geworden, en 
dat deze aan den Heer Bo vr LE verzekert heeft 
dat zulks verricht wierd met het ftaal te ver- 
temperen in een water , in het welke zekers 
£chors gekookt was. 

44: 

Dat de kenniffe der natuurlyke Hiftorie van 
veel nutheid is in de handwerken, blykt on- 
der verfcheide andere zaaken ook in de berei- 
dinge van het leer, dewyl de fchorzen, de- 
welke tot dit werk moeten gebruikt worden, 
noit bekwaamer zyn, als dat zelve van de boo= 

\ men worden afgefchilt in de lente, alsdezelve 
vol zap en op het kragtig(te bevonden wor- 
den, daar zy in tegendeel zeer onbekwaam 

zyn, 
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Zyn, âls dezelve op andere tyden van het jaar 
worden afgefchilt, De Schrynwerkers zullen 
dok bevinden, dat het hout van de boomen ; 
het welke zy gebruiken, om de kabinetten, 
tafels, en’ andere zaaken te bekleeden, miet 

rder tot vlammen en aangenaame golvin- 
gen gebragt word, als na een zekere tyd van 
tin en bekwaamen ouderdom des booms, 

45- 
Behalven dat een proefkundig Naturaliff, 

de hedendaagfche konften, handwerken en 
ambagten met veele;nieuwe ‘konftftakken Zou- 
de konnen verryken, ja zelfs geheele nieuwe 
kontten konpen uitvinden, gelyk als de on- 
dervinding dagelyks leert „ welke heerlyke zaa= 
ken,kontten eakonftgewrochten,door verfcheie 
de wiskonftige wetenfchappen, en onder de- 
zelve door de zeer vruchtbaare Mechanica , bin- 
ren weinige jaaren zyn voortgebragt,„zoude ook 
noch daar éen-boven een geleert Natuurkun- 
dige wederom konnen uitvinden veel konften 
en handwerken der Aalouden , dewelke te- 
Enwoordig onbekend zyn, en” van dewelke 

dêgeleerde PaNCciROLLUS, en zyn voor- 
treffelyken ophelderaar SALM U TH, een gè- 
heel en Et werk hebben nagelaaten. 

46. 

Het ís bekend , dat de Diamanteflypers, 
Robyn-flypers-, Slypers van glazen tot bril 
len 5 vervekykers, vergroot-glazen enz. dik- 
Be wils 
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wils van nooden hebben poeders, dewelke 
om haare hardigheid moeten zyn fcherp, en 
om de vereifchte gladheid zeer fyn. Alleen kan 
tot het bereiden van uitftekende fyne poeders , 
een geringe uitvinding van een Natuurkundia 
ge datelyk veel helpen, en veel moeite befpaa- 
ren, wanneer zy het poeder, het zy van (tof 
van andere edele gelteentens , het zy van ama- 
ril, het zy van puimfteen, enz. na dat het 
wel gewreven is, in het water werpen, en 
het bovendryvende water, het welke met de 
fyníte deelen van het poeder bezwangert is, 
gedurig afgieten, en de wryvingeen afgietinge 
gedurig hervatten, tot dat zy een genoegzaa- 
me hoeveelheid poeder, dat op de gronddoor 
dit afgegoten water is doorgezakt, vergadert 
hebben. Deze wyze, om zeer fyne poederste 
bereiden, kan ook uitftekend veel dienft doen, 
in het bereiden van de Gibs-werken „en in het 
toemaaken van fteen-deeg , daar wy van ge= 
fproken hebben, enz. De Heer BoYrLE ver- 
haalt, det iemaut van zyn kennis een zeer 
onkoftelyk middel had uitgevonden , door het 
welke hy beter leer wilt te looyen , alsde ge- 
woonlyke leer-looyers, zonder echter de fchars 
van eiken-boom te gebruiken, en dat door 
dat middel zeer veel uitgewonnen wierd. 

47: 
Als wy onzen aandacht laaten gaan op de 

Werf-konft , zal elk een niet moeten toettem- 
men, ‘dat in het verwen van fcharlaaken , van 
zyde en andere floffen, noch ontelbaare heer 

lyke 
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Iyke zaaken zouden konnen uitgevonden wor- 
den,door proefkundige Natuurkundigen en ken- 
“ders van de natuurlyke Hiftorie ? Het is ze- 
ker, dat in verfcheide Handwerken en Am- 

_bagten, dewelke in een groot getal geoeffent 
„worden, in het Goud, Zilver, Koper, Tin, 
‘Loodt, Yzer, Glas, Spiegel-maakeryen , be- 
reidinge en hechtinge van de Foely, in 
de Polyft- en Schrein-werken, in de Scheeps- 
“bouw-kunde, in de groote werktuigen, in’ 
de huis-bouwkonft, ontelbaare heerlyke uitvin. 

dingen en verbeteringen zouden konnen toe. 
gevoegt worden. MERSENNUS verhaalt, 
dat in zyn Vaderland iemant een zeer lichte 

machine hadde uitgevonden , door dewelke 
hy met het gebruik van maar zeer weinig lucht, 
over de zes vuren lang’, zeer diep in het water, 
en voorzien met een lantaaren en een branden- 
de kaars, konde duuren. De Heer Borre 
verhaalt, (het welk ook van zommigen in 
het werk geftelt is ) dat zelfs het hout tot een 
‚deeg kan gemaakt worden, van het welke 
beelden en andere fraaye zaaken konnen ge- 

„boetzeert worden; dit gefchiedt met het hout 
eerft tot fyn zaagmeel te zaagen, en nader- 

__hand met een lym tot een deeg te kneeden. 

48. 
Om de konft van het glas-{childeren , het 

bereiden van de amauzen , het amolieren, het 
namaaken van edele gefteentens,het bakken van 
het Delffch porcelein, van potten, fchotels, 
het toebereiden en inbranden van alderhande 
fchoone koleuren op het Porcelein, op de fy- 

ne 
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neen grove tichel-fteenen „het kalk-branden,het 
bakken van fteenen op de groote tichel-werken, | 
het panne-bakken, en het maaken van vloer- 
fteenen, zyn noch ontelbaare zaaken te ont-= 
dekken. Omop ronde of holle glazendefoe- 
ly te ieggen, en dezelve tot fpiegels te maa- 
ken, verhaalt de Heer BoyrE, dat aan hem 
als een geheim bekend was het volgende. 
Neemt tin en loodt van elk een deel, als dit 
gefmolten is, voegt daar by twee deelen Bef= 
muth, tuivert het gefmolten mengzel zeer 
naauwkeurig van zyn vuiligheid en fchuim: 
daar na de kroes van het vuur genomen zyn- 
de, worden; eer de (tof noch koud gewor- 
den is, tien deelen zeer zuiver kwikzilver in 
dezelve ingeworpen, en door een gedurige 
fchuddinge en beweeginge zeer naauw met 
de andere ftof gemengt : bewaart dit vloeibaar 
mmengzel in een zeer zuiver en wel toegeflo- 
ten glas, tot uw gebruik, om de foely met 
het zelve te leggen op de fpiegels. Alsgyhet 
mmengzel naderhand tracht te gebruiken, om op 
het fpiegel-glas te appliceeren, moet het zel- 
ve eerft doorgedaan worden door een fyn lin- 
nen doekje, om van het zelve af te fcheiden 
de fchorzen en onvermengde deelen: ftelt dan 
in de opening van een glazen bol of een gla- 
zen cylinder, een zeer lange en dunne trechter 
van papier gemaakt, als een apothekers pe- 
per-huisje, het welke met zyn dunfte einde 
tot onder op de grond van het glas kan rei+ 
ken, op dat in het doorgieten, deze bereide 
kwik , in het hard nedervallen op de grond , 
niet tegens de wanden van het glas zoude fpat- 

ten: 
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ten : giet dan door dit papiere trechtertje zeer , 
langzaam en met de alderuiter{te voorzich- 
tigheid eenige oncen van de bereide kwik ín 
het glas, en verkrygt u zelve een hebbelyk- 
heid, om deze {tof (door zeer zachtelyk het 
glas te wenden en te keeren ) over al over het 
binnenfte van het glas te doen vloeyen; waar 
door dezelve zeer dun en egaal op de bin- 
nen-vlakte van het glas over al zal aanklee- 
ven, en het zelve met foely bedekken ; voor= 

_snamentlyk als wel zorg gedraagen word, dat 
e ftof zo lang in het glas over al word 

overgevoert , dat nergens eenige onaangeraak- 
te plaats befpeurt word: waar na de overge- 
bleven kwik zachtelyk word uitgegoten, en 
tot nader gebruik in een fchoon wel gefloten 
glas bewaart. Op deze wyze konnen de gla- 
zen van alderhande gedaante tot fpiegels ge= 
maakt, en met Foely bedekt worden. Dier- 
gelyke glazen konnen ook zeer dun beftreken 
„worden met een ongemeen fraay en goud- 
geel vernis, waar door deze glazen een vols 
komen goud-glans verkrygen. 

49. 
— Terwy! wy hier van Vernis koomen te fprees 
ken, komt my in de gedachten, van welk 
een groot gebruik en nutheid de kennifle der 
Natuurlyke Hiftorie en proefkundige Phyfica 
is, in het uitvinden, bereiden , en wel ge- 
bruiken van alderhande cierlyke verniflen , 
tot foelien van alderhande kleuren aan het 

4 8las, en onder zommige wt laad” ge- 
48 eene 
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fteentens, tot het verlakken van alderhande 
werken van metaal en van hout; want in het 
uitvinden van deze zaaken rmoeten zeer naauw- 
keurig gekend, beproeft, en elk in zyn aart 
ondervonden worden, alderhande gommen , 
harzen, olien van verfcheide foort, fmelt-voch- 
ten, mineralen, verfltoffen , en een groote 
menigte zaaken, door dewelke wel te ken» 
nen, iemant in deze konften zeer groote voort= 
gangen zal maaken, en veel nieuwe zaaken zal 
konnen uitvinden. 

go. 

De natuurlyke Hiftorie kan aangemerkr wor= 
den, als het onderwerp van de proetkundige 
Wysbegeerte , en als een onuitputtelyk Ma- 
gazyn, in het welke gevonden worden alle 
de (toffen en onderwerpen voor de Kontten, 
Handwerken , en Ambagten. Dan zal iemant 
zeer klaar begrypen, dat door een wyd-uit- 
geftrekte kennifle der ratuurlyke Hiftorie , 
en door een diep en proerkundig onderzoek 
in de natuurlyke fchepzels, konnen ontdekt 
worden zeer nutte zaaken, tot verbeteringe 
en verrykinge van de Konften en Handwer- 
ken. D'AcosraA verhaalt, dat de Spanjaar- 
den langen tyd met zeer groote moeiten en 
onkofien, in de Zilver-mynen van Potozí in 
America, het zuivere zilver en goud van def- 
zelfs onreinigheden plegen af te fcheiden , 
maar dat Petrus Ferdinandus de Vulefco eertt 
aan hen de Amalgamatie van de kwik met 
deze zuiverfte metaalen geleert heeft; ei 

oor 
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door datelyk veel moeite en groote onkoften 
befpaart wierden; 

31 

… Het is immers bekend, dat het uitbeelden 
__Vande gedaante van het hoofd, en alle de trek= 

ken van iemants aangezicht , naar het leven; 
zoude vereifchen de hand en den konftigen 
arbeid van een Beeld-houwer; nochtans weet 
de uitvinding van het menfchelyke vernuft, ge= 
fterkt door de kennifle vande natuur, van de 
Gibs, of van het Albaft, en van het Wafch, 
zulks volkomen overeenkomftig en volmaak- 
telyk na het leven té verrichten, door een konft- 
greep of zeer gemakkelyk artificium , van het 
aangezicht te begieten met pleitter van Gibs; 
of van gecalcineert Albaft. Deze pleifter-{tof 
word bereidt van gecalcineerde en witte gibs, 

‚of van gecalcineerde albaft, welke kalk met 
_ zuiver water beflagen word tot de dikte van een 

bry, en beter is als de gibs. Zodanige plei- 
fter word, na dat de oogen gefloten zyn; 

_ ende neusgaten voor de adem-haalinge elk met 
een peper-huis van papier wel zyn voorzien, 
over al op het aangezicht gegoten , om= 
trent tot de dikte van een vinger, als wan- 
neer dit beflag binnen den tyd van een kwar- 
tier uurs zo hard word als fteen. Op dat het 

__beflag niet aan het aangezicht zoude konnen 
__kleeven, word het aangezicht te voren met 
‚een zeer zachte olie van lelien of amandelen * 
| beftreken. Ook is het beflag , bereidt van ver- 
‚_ kalkt Albaft, dat noch verfch of eerft gecal= 
| VI, Deer. D csneers 
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cineert is, hier veel bek waarner toe, als het beflag 
van gibs,of oudekalk van albaft,om dat het zelve 
tot veel harder zelfftandigheid en ook nóch raf- 
fer droogt. Als deze pleifter droog en hard is ge= 
worden , moet dezelve zeer zachtelyk van het 
aangezichtafgelicht worden , en dezelve zal zyn 
een volmaakte vorm van het aangezicht, in 
dewelke van binnen na het leven ingedrukt 
ftaan alle de trekken van de trony „totzelfsde 
hairen ‘van de wink-braauwen izclgis; in deze 
vorm'kan'een aangezicht‘van wafch, of van 
gibs , of vaneen andere zachte kley; gemaakt 
worden, het welke volmaaktelyk zal gelyken. 

% 

sx. 
Tot het uittekenen van de bladeren of ande- 

re deelen’ van de bloemen, planten of boo- 
men, is van nooden een langen tyd, benevens 
de bekwaamheid en hebbelykheid van na het 
leven tetekenen ‚ maar de Heer Boyte geeft 
de Liefhebbers van de Kraid-kunde een mid- 
delsaan de hand , door het welke zy, zonder 
eeffige zonderlinge hebbelykheid van tekenen 
verkregen te hebben, de kruiden, dewelkezy 
ontmoeten in de velden of op de bergen, on- 
der het reizen in ‘vreemde landen, konnen 
uitbeelden. “Gy neemt by voorbeeld het tak- 
je of blaadje, ‘het welke gy tracht uit te beel= 
den , en berookt het zelve met den damp van 
gom fandarâc, of hars, of van een wafch- 
kaars, van welke rook aan dit takje of blaad- 
je zal aankleeven een roet: legt het tak- 
je of blaadje enz. tuflchen twee bladen wit 
en zuiver papier ; ‘en, (trykt met de lemmet van 

8 x cen 
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een mes of {patel op het bovenfte blad papier 
enals de bladen gefcheiden worden, zult gy 
aan elke zyde van het papier de gedaante van 
dit takje of blaadje zeer levendig uitgedrukte 

vinden. 

53 

_ De Graveer-konft vereifchteen zeer byzone 
dere handelinge, en verfcheide inftrumenten „ 
om op kopere plaaten en penningen te gravees 
ren alderhande uitbeeldingen; maar het ver- 
nuft, onderfteunt door de kenniffe van de 
kragten des fterkwaters op de Metaalen , heeft 
een konft uitgevonden, om met zeer weinig 
omflag alderhande gedaantens en figuren te 
Taaten inbyten in hetkoper, of in andere mee 
taalen. Zy bedekken de kopere plaat met een 
bekwaam zacht vernis, in het welke zy teke- 
nen of doorhaalen het geen op dé plaat ver- 
toont moet worden; als hier op fterk-water 
word gedaan, byt het zelve over al in de me- 
taale of kopere plaaten, daar het vernis of dek- 

zel is doorgehaalt of getekent , en het ove- 
rige van de plaat word door het vernis be- 

_ fchermt tegens het fterk-water. Om doorde 
beweeging van een flinger, of door den tyd, 

‚dewelke een kogel, (teen, of ander zwaar 
lichdam’, het welke na beneden word gewor- 
pen, onderweegis, te weeten, door de uitre- 

kening van Gar:rreus GALILAI van 
_de verhaaltigde beweeging eens vallenden lic- 
haams, zonder behulp van eenig mathematifch 
inftrument, de hoögte van een tooren, of an= 
dd Dz der 
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der zwaar gebouw, geeft de Heer BoYLE 
als twe voorbeelden, dewelke doen zien, wat 
de Natuurkunde zomtyds niet al vermag. Zelfs 
kan gemeceten worden , door het inwerpen van 
een fteen, de diepte van een zeer diepe wa- 
terput. Zelfs konnen op deze wyze gemee- 
ten worden de dieptens van de vuurbraaken- 
de putten, dewelke anders niet konnen ge- 
meeten worden, om dat de touwen datelyk 
verbrandt worden, en zelfs de ketenen koo= 

men te fmelten. De tyd, hoe lang zodanig 
een nedergeworpen {teen onderweeg is, kan 
door een flinger geweeten worden, en door 
het poffen op de oppervlakte van de brand{tof 
of op het water. Het is wel waar, dat wel 
eenige tyd moet geftelt worden, dat de klank 
vande oppervlakte van de brandftof , of van het 
water, van beneden aan ons gehoor komt, 
maar dezen tyd konnen wy mede omtrent be- 
paalen, als wy aanmerken, dat de klank in 
den tyd van een feconde, een lengte van der- 
tien hondert voeten door de lucht kan over= 
gebragt worden, 

54. 
In het deftilleeren van de geeft van Bran 

dewyn, word zeer veel tyd, moeite en vuur 
vereifcht, eer dezelve door gedurige hervatte - 
deftillatien van al defzelfs water en phlegma 
gezuivert is; maar de proefkundige Natuur- 
kunde heeft hier toe weeten uit te vinden een 
artificinm, door het welke de brandewyn van 
alle defzelfs phlegmga of water wordafgefchei- 

_ den, 
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den, zonder eenige deftillatie of eenige on- 
koften van vuur. Neemt by voorbeeld brande- 

_wyn, werpt in dezelve zeer droogen wel ge- 
‚ ealcineert vaft zout van wynfteen , of kriftallen 
__van potafch, en alle de water-deelen fcheiden 
_ zich datelyk van de brandende en zuiveregeeft 
__ van de brandewyn, en vermengen zich met 

_ het zout; en dewyl het zout , bevrucht 
met de water-deelen, veel zwaarder is, alsde 
fyneen zuivere geelt, zult gy met vermaak de 
geelt zien boven dryven, en het water met het 
gefmolten zout beneden; en alfchoon deze 

4 twee vochten wederom door fchuddinge on- 
der malkanderen geroert worden , zullen zy 
echter datelyk wederom zuiver van malkan- 

… derenaf{cheiden. Als de geeft nu voorzichtig- 
lyk van het water word afgegoten , kan we- 
derom droog zout in dezelve geworpen wor= 
den, en dit zal alle de overige waterdeelen , 
dewelke noch„in de geeften mogten overge 
bleven zyn, na zich trekken: in zo verre dat 
noch meerder zout in de geeft geworpen zynde , 
het zelve droog en ongefmolten in de geeft (tot 
een teken,dat dezelve nu van alle defzelfs water- 
deelen ontbloot is) zal blyven leggen. Op deze 

_wyze kan een zuivere en volkomen gedephleg- 
__matizeerde geeft van brandewyn of Alcohol vi- 

ui, tot dien{t van de fyne verlakkers en andes / 
re werken bereidt worden, 

55 

Als het gecalcineerde en beendrooge vafte 
__ zer van wynlteen, van falpeter, van potafch., 

D 
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van eenig ander kruid, inde bloote lucht ge- 
legt word, zien wy het zelve door den tyd 
fmelten tot een vloeibaar vocht, en hoe voch- 
tiger dat de lucht is, (gelyk als in deherflt, of 
inde lente, of in regenachtigetyden ‚of invoch- _ 
tige plaatzen, alskelders enz, ) hoeeerder wy 
dit zout door de lucht zien {fmelten, trekken= 
de dit zout de waterdeelen uit de lucht (om 
zo te fpreeken ) na zich, op dezelfde wyzeals 
uit de Brandewyn. Door dit experiment zouden 
wy altyd konnen weeten de hoeveelheid van 
vochtigheid of droogte des luchts , gelyk als wy 
ontdekken de meerder of minder zwaarte van 
de lucht door de Baremeter , en de meerder of 
minder warmte of koude des luchts door de 
Thermometer, hoewelde graaden van droog- 
te en vochtigheid des luchts noch ook door 
andere experimenten konnen ontdekt worden, 
gelykik na dezen voorde Liefhebbers zal op- 
helderen, 

56. 

‘Zommigelichaameu, omtrent dewelke ver- 
fcheide konft-oefeningen gefchieden , zyn zo 
zacht, of zoteder , of zodanig klein, dat dezelve 
naauwelyks door eenige gereedf{chappen, veel 
minder metde bloote handen , konnen aange- 
taft of beftiert worden , gelyk als by voorbeeld , 
in het flypen van verfcheideglazen, edelege- 
fteentens , robynen , diamanten enz. Hier 
toe heeft de natuurkundige uitvinding een 
hulpmiddel bedacht, zonder het welke cie 
uitftekende kleine en koftelyke lichaa- 

men 
à 



… Fuly en Angufiy vre. ss 
men naauwelyks zouden konnen geflepen of 
bewerkt worden; zy bereiden een ftof, in 
de gedaante van een deeg; zommige gebrui. 
ken gefmolten pik met afch,, andere hart, 
met zeer fyn. poeder van tichel-fteenen : 

__door middel van -dit- cement hechten zy deze 
fyne en kleine lichaamen aan (tokjes of andere 

werktuigen ; en zo ras als dit cement droog 

draad 

is geworden, ís het edele gefteente vaft en on- 
Wrikbaar aan het. (tokje vaft gehecht, waar 
door de Konftenaar onder het flypen zodani- 
ge kleine gefteentjes kan behandelen na zyn 
eigen welgevallen. 

f 57 

In zommige landen worden, in de (teen- 
breeken en harde klippen, veel moeite, tyd 
en groote onkoften aangewendt , om uit de rot- 
zen te hakken vierkante of andere fteenen van 
marmer , albaft, hardfteen enz., tríaar het na- 
tuurkundig vernuft heeft op zommige plaat- 
zen uitgevonden een werkdaad, door dewel- 
ke zeer veel tyd, moeite, en groote onkof- 
ten befpaart worden, alleenlyk om door een ge- 
ringe hoeveelheid buskruid de fteenen te laa- 
ten fpringen, en in kleine en groote (tukken 

te doen breeken. Dit middel word ook met 
veel voordeel eneen zeer goeden uitkomft ge- 
bruikt in de groote berg-werken en metaal. 
groeven, 

D 4 Tot. 
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58. 

Tothet {lypen van glazen, dewelke aan de 
eene zyde hol, en aan de bovenkant verhe- 
ven zyn, word zeer veel moeite, tyd en ar- 
beid vereifcht; maar een proefkundig Natuur= 
kender zal zulks verrichten in korten tyd en 
met zeer weinig moeite, door middel van vuur 
Als een plat en egaal glas gloeyend word ge- 
maakt, en in een daar toe gemaakte holle 
vorm van metaal gelegt word, zal het glas, 
daor de hitte week zynde, de vereifchte vorm 
aanneemen, en op deze wyze konnen binnen 
zeer korten tyd veel glazen voor zakrhorolo- 
gien enz, bereidt worden. 

se 

Zommige taaye of zeer harde lichaamen, 

nd 

gelyk alsby voorbeeld detalk , de heldere vuur- 
fteen enz.,‚zouden veel moeite vereifchen, na dat 
zy al gecalcineert zyn, om tot poeder gebragt 
te worden, gelyk als echter van nooden ís 
voor de glas-blaazers, en voor de amaus-maar 
kers, en voor die, uit liefhebbery „de eaele ge= 
fteentens willen nabootzen door konft; maar 
door de proetkunde is ontdekt, dat, als zodas 
nige vuuffteenen , gloeyend gemaakt zynde, 
zeer Íchielyk in koud water geworpen wor- 
den, dezelve zeer lichtelyk tot een ontaftbaar 
en fyn poeder worden; waar door veel moei- 
te, tyd en onkoften, van maalen als Kra ol 
zins, word uitgewonnen. 

Als 
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60. 

… Alswydebeelden, vaazen, lofwerken ,fef-: 
“tonnen, bloemkranzen, en andere cieraa- 
__den, dewelke gemaakt worden van gibs aan 
de zolders, wanden, en op de pedeftallen, 
_ befchouwen, zouden wy dikwils oordeelen , 
dat byna geen menfchelyke behandeling - be- 
_kwaam was, om zulke zuivere en fraaye konft- 
ftukken voort te brengen; echter is dit gehee- 
le werk van zo weinig belang, en het arzifi- 
_ eium, omdezelvein vormen te maaken, zo al- 
gemeen bekend, dan het niet eens meer noo- 
dig is, om het zelve aan den lezer omflandig 
te befchryven; geïyk als ook het maaken van 
beelden: geheele oranje boomen, bloemen, 
vruchten, oranje-appelen, citroenen , blade= 
ren enz. van wafch in gibze vormen ; niet tegen- 
ftaande alle deze fraayheden het oog des aan- 

_fchouwers konnen verrukken? De proefkun- 
dige Natuurkunde iszo vruchtbaar in defzelfs 
__heerlyke uitvindingen, dat defzelfs konft-ftuk- 
„ken, en voornaamentlyk de boven aangehaa!- 
„de, als half in verachting zyn geraakt, om 
dat de wyze, door dewelke dezelve roebereist 
worden, zo gemakkelyk en licht, en byua 
algemeen bekend is, 

Ó1. 

Niemant zal ontkennen , dat het plaatfny- 
| den is een van de heerlykfte konften des we- 
 gelds, daarom moeten wy ons verwonderen, 

KE . Ds hoe 



ss Natuur-en Konft-Kabinet , 
hoe ’tmogelyk is, dat (zommige Plaatfnyders, 
dewelke dikwils zeer flecht fchryven, en naau- 
welyks een eenige goede letter met de pen 
konnen trekken, zulke volmaakte letters op 
hunne kopere plaaten konnen graveeren of in= 
{nyden; maar het menfchelyk. vernuft „heeft 
hier toe uitgevonden een art:fictga van belang. 
Laat by voorbeeld door een konttig fchryver 
letters fchryven op papier met Francforter 
inkt, die met water tot een bekwaamen inkt 
fyn gewrevenis ; maakt een gladdeen effen ge- 
flepe kopere plaat een weinig heet, en over-: 
dekt dezelve met een wit daartoe bereidt en 
zeer dun vernis, in zo verre dat als de plaat 
koud geworden is, dezelve met een.dun, 
glad en effen huidje van vernis bedekt is ‚ maakt 
dan het papier, daar de letters op gefchreven 
zyn, met de bovengemelde inkt een weinig 
vochtig, legt het #elve met de gefchreven zyde 
op de plaat: als dan zeer egaal op de plaat ge- 
drukt word, zullen de letters (verkeert gefchikt, 
dat ook noodzakelyk is) ophetvernis vande 
plaat zeer net en klaar uitgedrukt ftaan 5 {nyde 
dan na deze ftreeken deor het vernis in deko- 
pere plaat, door middel van een graveer- 
naald, met een houten handvatzel, het welk: 
verricht zynde, word het vernis van de plaat 
zeer zuiver en fchoon afgenomen, om metde 
gewoonlyke konftpars der plaatdrukkers ge- 
druktte worden. Op deze wyze konnen alle 
tekeningen en plaaten of prenten overgefne- 
den worden, 

Om — 



4 62. 40 | 
„Om zelfs gedrukte prenten en alderhande 

‚ plaaten op de voorverhaalde wyze over te zet- 
ten, is niet anders van nooden, als dat een prent, 
dewelke noch varfch gedrukt is, of dewelke 
maar twee of drie jaaren gedrukt ís geweeft,ma= 

‚tiglyk word bevochticht met water ,namentlyk 
maar tot die graad van vochtigheid, dewelke de 
_boekdrukkers gewoonlyk aan % papier , dat 
gedrukt word, geeven ; daar na word de voch- 
tig gemaakte prent met deszelfs uitbeeldende 
zyde gelegt op een kopere plaat, even gelyk 
als te voren gefproken is van het fchrift , het 
welke met frankforter inkt befchreven word. 
Eer de prent op de plaat gelegt word, moet 

‘de plaat overdekt zyn met zeer dun en wit 
wafch, als dan deze prent gedrukt word , zal 
de inkt, door de bevochtiging eenigzins los ge- 
maakt, van de prent over zetten op het wafch , 
en alle de liniamenten en ftreeken van de prent 
zullen zeer naauwkeurig en cierlyk op ’t wafch 
uitgedrukt (taan,waar door dezelve in de kopere 
plaat konnen gefneden worden , op dezelve wy» 
ze gelyk als wy zo even van het gefchreven 
fchrift geleert hebben. Als ‘het gebeurt, dat 
een preet , dewelke gy tracht over te zetten op 
het wafch, oud is en lang gedrukt is geweeft, 
moet dezelve eenige langen tyd met water be= 

_ vochtigt worden, en in de lucht gelegt wor= 
den, waar door de zeer gedroogde en verou- 
derde inkt van zodanig een prent allenskens 
‚zachter, lofler, en eenigzins weeker , en ver- 
Ke vol. 
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volgens bekwaamer om over te fmctten zat 
worden, 

63. 

Het kan dikwils gebeuren , dat door een zeer 
geringe kennifle van de natuur van de eene 
of de andere zaak, iets kan verricht worden, 
dat zomtyds door de ralderzwaarfte en krag- 
tigfte werktuigen of gereed{chappen van de 
Mechanica niet kan uitgevonden worden. Ik 
bid u! wie zoude toch konnengelooven, dat . 
een groot en zwaar lichaam „eenige hondert 
duizende ponden weegende , zoude konnen 
opgelicht, en overeinde gebragt worden met 
eenige weinige ponden water ? De geleerde 
BusBEQUIus, Gezant aan het Turkíche 
Hof, verhaalt by den Heer Boyle, in zyne 
Brieven, dat een Architedf hadde aangenomen 
voor een zekeren prys, een zeer groote Ôbes 
life, dewelke van zyn bafis was afgefineten, 
en veel honderden van jaaren op de grond ge- 
legen hadde, wederom op te rechten, en op 
zyn bafis overeind te zetten ; maar dat, terwyl 
hy hier mede bezig was, en dat allede groote 
en zwaare werktuigen , en dikke kabels en tou- 
wen haar werkinge hadden gedaan „en de Obhe- 
lifc hadden opgelicht, zo veel als hunue toe- 
ftellinge toeliet , eindelyk aan de toekykers 
bleek , dat de touwen zo veel te lang waren, 
dat dezelve noch omtrent een duimbreed was 
gebleven van den rug vande Affragali of ronde 
uihollingen, daar dezelve in geftelt moeft wor- 
den, en dat vervolgens een iegelyk van de aan» 

fchou« 
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_ fehoùwers oordeelde,dat deze konftenaar al zyn 

arbeidt en groote onk often te vergeefs aangetftelt 
had; maar de Bouwmeefter hier door geenzins 
afgefchrikt, geboodt dat alle de touwen eenige 
langen tyd gedurig met water bevochtigt en 
mat gemaakt wierden ; waar door dezelve zo 

veel in de ‘langte krompen , dat daar door 
_de Obelifs tot zyn vereifchte hoogte wierd op= 
__ gelicht, en de toekykers vol verwondering in 
hunne meeninge bedrogen waren. Dit ver- 
_ haal verdient noch te meerder geloof, om dat 
… diergelykehiftorien van verfcheide groote /fa- 
‚ ghematict verhaalt worden , en dat zelfs de 
groote Mechanicus GariLaus een diergely= 
_ ke hiftorie heeft gemeldt. 

Î 64. 

De proefkundige Natuurkunde ontdekt 
zomtyds zulke wonderlyke eigenfchappen in 
zommige {chepzels, dat door dezelve dikwils 
een zeer onverwachte nutheid verricht word, 
gelyk by voorbeeld: omtrent het viffchen in 
„groote meiren,rivieren, of indezee, worden 
vereifcht verfcheide werktuigen, ondervindin= 
gen, tyd, moeite, en verfcheide byzondere 
waarnemingen; maar de reisbefchryvers ge- 
tuigen ‚dat de bewoonders van verfcheide 

… Jandfchappen van Amerika hebben uitgevone 
den een zeker hout, het welke van die byzon- 
‚dere hoedanigheid is, dat , als het zelve in 
zodanigen overvloedt in de wateren word ge- 
Worpen, dat deszelfs kragt in het water komt 

_ door te dringen, datelyk daar door de viffchea 
| 

| zo 
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zodanig in een zwymelinge gebragt worden » 
dat zy van zelfs koomen boven dryven, en 
in een grooten overvloedt zeer licht met de 
handen gevangen worden. 

65. 

Zommige menfchen zyn zodanig teder van 
huid, en hard van baard, dat zy onder het 
fcheeren dikwils veel pyn moeten uitttaan ; 
maar de Turken, en verfcheide andere Vol- 
keren, hebben uitgevonden een zekere Corz- 
pofitie, dewelke zy rafma noemen, door de-_ 
welke zy het hair overal van het lichaam 
zonder eenige pyn of kwetzinge, vande huid 
weeten af te fcheiden, en met wortel met al 
zodanig te verdorren, dat op die plaats dik- 
wils in langen tyd geen hair komt te groejen. 
De vermaarde Bellonins en zommige andere 
reizigers maaken melding van dit ongewoo- 
ne, en by ons ongehoorde artificium. Zy 
neemen een gedeelte van dit poeder, rf/mage- 
naamt, en vermengen het zelve met even Zo. 
veel levendige kalk , het welke de Heer- Bor- 
LE getuigt, dat hy zelfs ondervonden heeft, 
met een gedeelte van dit rufa, het welk in 
Engeland overgebragt was, benevens de le- 
vendige kalk met water te mengen tot een ly- 
mig papje , het welke maar eenige minuten 
geftreken geweeft zynde, op de plaatzen die 
met hair begroeit waren, en daar van weder- 
om met een natte coek afgewaflchen zynde, 
al het hair dede uitvallen. De Heer Borre 
heeft deze proef niet alleen getoont aan ver- 

fcheide 
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fchei e siefhebbers, maar het zelve ook aan 

p eigen lichaam met een zeer goeden uit- 
omft ondervonden. Ik ben van gedachten, 
wy het zelve zouden konnen verrichten met 

en mengzel of papje, gemaakt van levendie 
ge kalk’ en witte vitriool, of ook wel met 
\Colcothar vitrioli, of gecalcineerde Cobolt, 
het welk ilk aan het nader onderzoek der Lief. 
hebbers beveele, te meer om dat deze zaak 
in Vrankryk reets bekend word. 

MEt 66. 
_ Gelyk als de hoogte van een tooren of ge- 
bouw, of de diepte van een put, door het 
nedervallen van een kogel of ander zwaar lic- 
haant, ‘met behulp van een bepaalde flinger 
kan gecaleuleert worden, kan ook de wydte 
van een plaats of groote rivier op de zelve wy- 
ze, door het fchieten van een kogel uiteen ka= 
ron, ontdekt worden, met behulp van een 
flinger, zonder behulp van eenig meetkonttig 
inftrument. Om dat wy ook konnen weeten, 
hoelang dat de klank werk heeft, om van een 
plaats, daar de fchoot gefchiedt, overgebragt 
te worden aan ons gehoor, konnen wy uit 
het gezicht van-het licht vaa het kruid, wel- 
ke het maakt, en de tuflchentyd, in dewel- 
Ke de klánk eerftvan ons gehoort word, zeer 
Iicht weeten , hoe verre een {chip of plaats van 
Ons af îs, voornamenuyk by (til weder, het 

elke des nachts op Zee voor andere fchee- 
den dikwils tot een grootee gebruik zoude 
onnen gemaakt worden , als wy tegenwoor- 

Uig weeren, , 

De 
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67. 

De menfchen zouden wel meer nuttige ei« 
genfchappen in de natuurlyke fchepzels ont- 
dekken, als zy zich zelven niet kwamen te 
misleiden, met de dingen; dewelke zy ont- 
dekt hebben, voor al te groot en te aanzien- 
lyk aan te merken, want dit belet hen, om 
na het onderzoek van andere zaaken om te 
zien, zich dikwils inbeeldende, dat zy zoda- 
nig opgepropt van wetenfchap en kennifle 
Van zaaken zyn, dat nu byna niets meer voor 
hun geeft verborgen is; ondertuffchen zal ie= 
mant bevinden, wanneer hy komt voort te 
werken in de zaaken, dewelke hy reets meent 
in den grond te kennen, dat zich in dezelve 
noch zo veel wonderlyke hoedanigheden en 
onbekende eigenfchappen en vermogens koo= 
men op tedoen, dat het gene hy dus lang van 
dezelve geweeten heeft, een enkelde niet is, 
by het geen dat in dezelve noch voor hem vers 
borgen is; ik zwyge van die ontelbaare zaa- 
ken, dewelkehy noch nooit onderzocht heeft. 

68. 

Wy zullen de waarheid van deze gedach= 
ten beveíitigt zien, als wy aanmerken, hoe 
zeer zich zommige van de oude Griekfche. 
Wysgeeren hebben bedrogen, daar zy byna 
Over de geheele wereld, en alles, wat in de 
zelve gevonden word, op loutere onderftel- 
lingen redenkavelden , terwyl zy ondertuf= 

8 fchen; 
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fchen, door gebrek van ondervindinge en proe- 
ven,zeer weinig natuurlyke zaaken zodanig ken- 
den, als dezelve naderhand door de naauw- 

„keurige waarneeminge en proef-ondervindinge 
„ontdekt zyn geworden ; getuigen hier vanzynde 
„ontdekkingen van Galileus, Scheinerus „Gilber- 

«#45, ende ontdekkingen , dewelke door vlytige 
naarftigheid in de voorgaande eeuw gedaan zyn 
in de Ontleedkunde van menfchen en dieren, in 
de Kruidkunde, omtrent de kennifle van de 
lucht,van’t water,van ’t vuur, van de aarde,van 

„de metaalen,mineralen,dieren en zee-gewaflen, 
„omtrent dezon, maan , planeeten en derzelver 

_ Satellites, in het ontdekken der fterren, der 
„galaxia of melkweg , der luchtsverhevelingen, 
„als ook door de Mechanica en deszelfs werk- 
tuigen, door verfcheide meetkundige weten- 
fchappen, door de vergrootglazen, verreky= 
„kers, brillen, fpiegels, toverlanraarens, Ca- 
mera obfcura; en ook in het verbeteren en 
zelfs uitvinden van een groot getal andere 
pieuwe wetenfchappen , konften, handwer- 
ken, ambagten, bereidingen, als ook omtrent 

_de Zeilfteen, het Compas, de Zeevaart erz. 
dewelke door haaren overvloedt tot getuigen 
konnen verftrekken, wat doorde kenniffe der 
natuurlyke Hiftorie, proefkundige Natuur- 
kunde, en meetkundige Wetenfíchappen, noch 
‚niet ai te ontdekken zoude zyn, als wy aan- 
„merken, dat alle deze menigvuldige zaaken 
binnen zulken korten tyd achterhaalt zyn ge= 
‘worden, 

BEVIEL SG on E _ Wie 
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69: 

Wie zoude, als zulks door de bevindinge 
niet beveftigt wierd, gedroomt hebben, dat 
de zwarte lichaamen door ‘de ftraalen van de 
zon eerder verwarmt wierden , als de lichaa- | 
men, dewelke wit van koleur zyn? Als twee 
eyeren gelegt worden in de heete zonneftraa- 
len, en het eene met inkt word zwart ge- 
maakt, zal dit zwart gemaakte veel eerder heet 
worden, als het ey, dar wit geblevenis. De 
koude is een zaak, dewelke zo gemeen aan 
e menfchen is, maar wie zoude geoordeelt 

hebben, dat door middel van de koude kon- 
de bereidt worden brandewyn, even als door 
deftillatie met vuur? Echter zult gy bevinden, 
in het bevriezen van de wyn, en zelfs van het 
bier , dat de waterdeelén in het vat in ys vere 
anderen, en de geeft van dezelve onbevrozen 
blyft, en van dezelve afgefcheiden word. De 
koude vorft kan zelfs dienen, om van zom= 
mige lichaamen iets af tefcheiden, dat anders 
door geen middel in die hoedanigheid van de- 
zelve af te fcheiden zoude zyn. In het bevrie- 
zen van verfcheide olien , fcheidt zich een 
vloeibaare ftof af, dewelke in de fcheuren en 
reeten van de bevroren oly gezien word , 
dewelke veel fynder is als alle de andere dee- 
len van de oly. Deze ftof fchynt te zyn een 
zeer fyne, vlugge en enkelvoudige geeft, en 
word zeer bekwaam bevonden, om het ftaal 
en yzer, het welk daar mede beftreken word, 
te befchermen tegens deroeft. Uit ontelbâare 

zaa- 
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gaaken konnen wy bewyzen, dat in de din= 
gen, dewelke de men{chen meenen zeer wel 
te kennen, noch ontelbaare verborgentheden 

‚Opgefloten zyn, gelyk by voorbeeld fchynt te 
zyn het algemeen gevoelen der menfchen, dat 
het water door de vorft word te zamen ge- 
drukt, en als in een kleinder plaats tot male 
kanderen geperlt; ondertuffchen leert de on- 

‘ dervinding, dat het water in ys verandert zyn- 
de, grooter van wolgmen word, en zelfs tot 
geheel uitftekende bobbels door de harde vorft 
zich uitzet, poreus en: voos word. 

zo. 

In het begrypen van de hoedanigheden en 
vermogens der natuurlyke wezens, misleiden 
de meefte menfchen, en zelfs zommige groo- 

_ te Philofophen, dikwils hun eigen geeft, wan- 

an —_—m—__ 

| 
| 
| 

Î 

neer zy verkeerdelyk meenen, dat de‘ hoeda- 
nigheden en vermogens der lichaamen in de- 
zelve, op zich zelven, en buiten betrekkinge 
van andere wezens, beftaan. De hoedanighe- 
den en vermogens der lichaamen (ik {preeke 
hier niet van zominige onaffcheidelyke ftelli- 
se of natuurlyke eigenfchappen ) zyn nietan- 
ers, als betrekkelykheden, dewelke zy op 

andere lichaamen , daar zy op koomen te wer- 
ken, of van dewelke zy koomen te lyden , 
hebben, en zonder de concurfus en wederzyd-= 
fche betrekkelyke gefteltheid der wezens zou- 
den de hoedanigheden en vermogens der lí- 
chaamen een niet-weezen zyn. Byaldien het 
Mot niet in de wereld was, zoude de fleutel 
iid E 2 nief 
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niet anders zyn, als een ftukjen yzer van eert 
bepaalde gedaanteen form. Alseen onkun- 
dig Amerikaan onder andere goederen uit een 
fchipbreuk aande ftrand vond leggen een fleu- 
tel, zoude hy dezelve niet anders aanzien, als 
vooreen (tuk yzer ; en deszelfs vermogen, om 
een gefloten koffer te openen , zoude niet eer- 
der aan hem bekend worden, voor dat hy des- 
zelfs bekwaamheid zag oefenen in een flot, 
tot het welke dezelve van pas gemaakt was. 
Op dezelfde wyze koomen de meefte wezens 
aan ons voor, als wy dezelve op zich zelfs 
aanmerken, als of in dezelve geen nutheid of 
vermogen tot ons gebruik te vinden was, niet- 
tegenftaande zy dikwils geheel andere bewy- 
zen van haare voor ons nuttige vermogens 
geeven, zo ras als zy ontmoeten andere lice 
haamen, op dewelke zy door een overeen- 
komfttige fchikkinge en gefteltheid betrekkinge 
hebben. 

71. 

Veel fcherpzinnige Natuurkundige, en zelfs 
ervarene Chymillen, door verfcheide proeven 
afgewerkt hebben, geoordeelt, dat de vloei- 
baarheid van het Kwikzilver, behoudens zyn 
metallyne glans en hoedanigheid , niet te benee- 
men was; echter heeft de ondervinding ge- 
leert, dat de K wik , eenigen tyd gehouden over 
de uitwaafleminge van gefmolten loodt, in 
een hard en vaft lichaam overgebragt kan wor- 
den. Byna de geheele wereld gelooft, dat 
de, Azyn , dewelke al van overoude tyden 

tot 
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tot zo veel zaaken gebruikt is geworden , voor- 
namentlyk daar toe gericht was, en dat ver= 
mogen bezat, om aan de andere lichaamen, 
daar dezelve onder gemengt word, of dewelke 
met dezelve worden ingezulkt,een zurren geur 
en finaak by te zetten. En het is miffchien 
maar by een enkeld toeval ontdekt, dat den 
acyn, met loodt gemengt, uit die vereeniging 
een vermogen bezit, om een meer als zuìker= 
zoete Ímaak te verwekken. 

| 

72. 

De vlugge en vloeibaare geeft van pis heeft 
een vermogen, om veel vafte lichaamen te 
doen fineltenen te ontbinden; maar wie zou- 
de buiten bevindinge geoordeelt hebben, dat 
dezelve met een ander vlug en vloeibaar lic- 
haam, namentlyk de voorloop van brande- 
wyn, of geeft van wyn, zoude konnen verwek- 
ben een zamengeftremt lichaam zo wit als 
fneeuw ? De Schryvers verhaalen, dat, als 
de muskus in de heete landen een weinig te 
ongefloten over de zee word vervoert, de- 
zelve datelyk zyne onderdrukte kragten en 

‘ reuk wederom aanneemt, als dezelve eenige 
dagen boven den reuk van fterke en (hinkende 
pis word gehangen. Wie zoude droomen, 
dat de gibs (dewelke zoo algemeen gebruikt 
word by de (teenhouwers, pleifterwerkers, 

, of oak wel rot vormen voor alderhande wafch- 
werken ) gemengt met de Canary-Sek , dezel- 
ve zeer lang voor bederven en zuur worden 
„konde befchermen >. Diergelyke zaaken ber 

E 3 wy- 
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wyzen Ons, dat wy alle de hoedanigheden en 
vermogens der lichaamen, dewelke wy zeer 
wel meenen te kennen , noch niet weeten. 
Stelt eens aan uw verftand voor een eenig 
lichaam , uit alle de ontelbaare lichaamen, 
dewelke in de wereld gevonden worden, en 
gy zult zeer lichtelyk konnen begrypen , ver- 
ftandige Lezer ! dat dit lichaam , met eenig an= 
der lichaam vermengt ot vereenigt, vattelyk 
zal vertoonen zekere vermogens en hoedanig= 
heden, dewelke geboren worden door de za- 
menmenginge of vereeniginge van die twee 
lichaamen : en zo menigmaal als gy uw eerft 
voorgeftelt lichaam wederom met een ander 
lichaam vermengt of vereenigt, zult gy wer 
derom geheel andere hoedanigheden en ver= 
mogens ontdekken , daarom kan niemant zich 
voorftellen, dat aan hem bekend zyn de krag- 
ten en hoedanigheden van een eenig lichaam , 
zo lang als hy het zelve niet met alle de lichaa- 
men des werelds vermengt of vereenigt heeft 
gezien, en zulks dan noch wel op verfcneide 
en alle betrekkelyke wyzen, waut twee lic» 
haamen vereenigt zynde, geeven verfcheide 
uitwerkingen, nadeverfcheide wyzen, op of 
door dewelke deze vereeniging gefchiedt: het 
welke ik tot opheldering van de gedachten van 
den hoogwaardigen Heer BoyrLeE hier heb 
willen byvoegen , omte doen zien , hoe dwaasr 
Iyk jdie Natuurkundige redenkavelen , de- 
welke uit eenige bekende eigenfchappen , hoe- 
danigheden of vermogens van een lichaam, 
gevolgen trekken van derzelver vermogens 
en hoedanigheden op andere lichaamer , de- 

, welke 
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„welke zy noch nooit ondervonden heb- 
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hal 73: 

‚Wie zoude (zonder zulks door de proef te 
ondervinden ) konnen vooraf ontdekken, dat — 
een weinig zilver met glasgefmolten, of waar 
op het zelve na de wyze der glasfchryvers in- 

‚gebrandt is,aan het glas zoude geeven een gaud- 
__geele koleur, dewyl voor deze vermenginge 

die koleur noch inhet glas noch in het zilver 
zelfs gevonden word? Elk byzonder Metaal, 

‚ „Mineraal , Mineraal-aarde, of geliremt Mine- 
raal-zap , zal, met het glas gekookt zynde, en in 
behoorlyke hoeveelheid vermengt, aan het zel- 
ve een byzondere koleur byzetten; gelyk in 
het smiteeren der edele gefteentens, en in het 
maaken van de Amolieerzels of Amauzen, bee 
kend is by de Liefhebbers. Een man, die in 
het onderzoek van deze zaaken bezig is; zal 
verwondert ftaan , hoe veel vermogens en 
hoedanigheden hy in een eenig Metaal en Mi- 
neraal enz, zal ontdekken , na dat hy het zel- 

„ve of met verfcheide andere wezens, of op 
verfcheide wyzen komt te vermengen. De 

“_aangenaamheid van de koleuren, dewelke in 
de zappen of afkookzels van wortels, houten, 
bloemen , bladen, door het indruppen van een 
weinig loog, of ook wel van een weinig geeft 
van falpeter of een andere zuure geeft, zich 
voor het gezicht vertoont, kan niemant zich 
zelven voorftellen, als die met deze verma- 
kelyke proeven is bezig geweelt. De verfche 

E 4 bla- 
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bladeren vande eyke boomen in een Mineraal. 
water, daar eenige fyne yzer-deelen of yzer- 
erts in gevonden worden, maaken de koleur 
van dit water blauw of bleek-zwart, na de 
meerder of minder hoeveelheid van yzer of 
vitriool-ftof des waters, De blauwe fyroop 
van vioolen , of zelfs het blauwe zap van 
vioolen, of de blauwe bladen van de viool- 
bloemen, veranderen datelyk in een volkomen 
groene koleur, zo ras als maar aan dezelve 
worden bygevoegt eenige druppels loog of 
potafch-water. De roode koleur , zegt de 
Heer Boyre, dewelke aan het gezicht der 
menfchen en dieren zeer aangenaam {chyntte 
zyn, voor de oogen van een kalkoen gehou- 
den zynde, maakt deze vogel tot de uiterfte 
ontíteking en boosheid. 

74. 
In zommige zaaken zyn hoedanigheden , de- 

welke zeer byzonder zyn, om derzelver by- 

zondere toepaffing, gelyk als by voorbeeld : 
_ het gebruik , om met koolen de metaalen glad 

en blank te wryven, word voor een geheim 
gehouden by die gene , dewelke de mathe- 
matifche gereedfchappen en andere zeer glad- 
de flukken en werken van metaal maaken; 
na dat zodanige gereedfchappen door de puim= 
fteen zyn gewreven, neemen zy alle de kraf- 
fen en ongelykheden door het wryven meteen 
fyn poeder van koolen weg, en geeven een on= 
gelooflykeglansaan geel of rood koper. Zelfs 
worden door dit kool poeder de hoorne-bla- 

den , 
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den, die voor de lantaarens bereidt worden ; 
als ook andere bekers en hoornwerk , gepolyt 
en glad gemaakt. 

En 

75: 

… Zommige lichaamen verkrygen door ver- 
menging zodanige nieuwe hoedanigheden en 
vermogens, dat zy eerder eenderde of nieuw 

_ licháam fchynen, als het geen zy voorde za- 
__menmenginge waren. Het Tin, met koper 
in een behoorlyke hoeveelheid vermengt, 
maakt niet alleenlyk een zeer hard metaal uit, 

maar verkrygtook een hoedanigheid, om uit- 
ftekende klank uit te geeven , en te verftrek- 
ken tot klokfpys, metaale-vyzels, klinkende 
ftaatjes, daar het geluid van een orgel door 
word nageboot{t, fchellen enz. Her afkook- 
zel van galnooten, het welk geel van koleur 
is, en het virriool-water, dat zeer blank , klaar 
en doorfchynende van koleur is, by malkan- 
der gemengt , maaken een zeer zwarten 

inkt. 

76. 

— Om de loode pypen der fonteinen, loode 
pompen, loode gooten, en andere water-lei. 

* ders volkomen dicht te maaken, is geen beter” 
mengzel, als het welk gemaakt word uit pyp- 
aarde, fyn gekapte wol vlokken en lyn-olys 
dit deeg droogt wel zeer langzaam , maar” 
eens gedroogt zynde, is het zelve het be= 
kwaamfte , het hardfte , en het alderduur-" 

_ taamíte, om het water te keeren. Wie zoude 
< nu 
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nu voor af uit de kenniffe van de wolvlok* 
ken, of van de oly, bevroeden, dat dezelve 
‘konden dienen om de doorlekkinge van het 
water te keeren? 

77: 
Temant, die het loodt (dat onder de alder» 

donkerte en taayfte lichaamen mag geftelt 
worden) befchouwt, zoude immers niet licht 
bevroeden, dat deszelfs drie vierde parten on- 
der een zeker mengel, dat uit zaveren loodt 
beftaat, moeten dienen, omeen zeer brosen 
doorfchynend glas te maaken, het welke de 
Chemiften lood-glas noemen. Wie zoude zich 
zonder de proef konnen voorftellen, dat het 
vafte zout van het Egyptifche kruidt Kalf, of 
van de pot-afch, enz. het welke zo ongemeen 
Ímeltbaar is, dat het zelfs de bloote lucht niet 
kan verdraagen , zonder tot een vloeibaar 
vocht te {melten, zoudekonnen gebragt wor- 
den door vermenginge van vuurfteenen , zand 
enz., toteen hard en vaft lichaam, gelyk als 
het glas, het welke daar uit gemaakt word? 

Zoek 
Hoe zouden wy van de vermogens en hoe- 

danighbeden der lichaamen iets van voren der- 
ven melden, daar wy zien, dat zommige lic= 
haamen door vermenginge vermogens kry- 
gen, dewelke volkomentlyk ftryden tegens 
die hoedanigheden, dewelke wy voorde ver- 
menginge in dezelve gewaar worden, gelyk 
als by voorbeeld: de oly, het {meer , en an- 
dere vetre liclraamen befmetten byua ern 

en, 
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fen, klederen, woile, zyde en linden, daar 
zy aanraaken ; maar als dezelve door een loog- 
gout van pot-afch enz. tot zeep gemaakt 
zyn, dienen zy om de vlekken, vuiligheden, 
en alderhande fiecerigheid te waflchen uit de 
bovengemelde ftoffen, 

79. 
_… Door de zamenmenginge van twee ver= 
fcheide lichaamen , worden niet alleen gebo= 

ren nieuwe hoedanigheden , maar zelfs door 
de enkelde prorortie, dewelke in deze zamen- 
menginge waargenomen word. De Magse- 
fia, zeer bekend bydeglasblazers, maakt (by 
gefmolten glas gekookt zynde) het zelve 
zwart, dog in een veel geringer hoeveelheid 

„by hetglas gemengt zynde, maakt dezelve het 
glas rood, Ook worddezelve (dat wonderlyk 
fchynt) gebruikt, om zommige duifterheid en 
miskleurigheid uit het glas weg te veegen, en 
het glas helderder en doorfchynender te maa- 
ken. 

80. 
Na dat de Heer Boyre getoont heeft, 

dat, door byvoeginge en vermenginge van twee 
of meet lichaamen onder malkanderen, gebo- 
réu worden zeer veel nieuwe hoedanigheden 

_ en vermogens, vervolgt; die Heer met aan te 
wyzen, dat ook in een en het zelfde lichaam 
veele nieuwe hoedanigheden en vermogens, 
door een verfchikkinge van deszelfs zamen- 
vlechtinge en deelen, als ook door hetenkelde 
veranderen van derzelver uitwendige gedaante, 
gefchieden; ontelbaare getuigen hier van zyn die 

on- 
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oneindige en ontelbaare gereedfchappen en 
werktuigen, dewelke van yzer of (taal ge- 
maakt worden, dewelke elk van byzondere 
vermogens zyn, na haare byzondere fabryk of 
gedaante, gelyk' als dommekragten, zaagen, 
fchaaven , beitels , booren , graveer-yzers, 
meffen, bylen, alderhande groote yzere werk- 
tuigen, kanon, vuurroers, bombden, granaa- 
ten, potten, pannen, plaaten, kachels, yzer- 
draad, rafpen, veeren, degens, zwaarden, 
ftilets , fcheermeflen, fchaaren, lancetten, 
naalden, vishoeken, en ontelbaare gereed- 
fchappen, fpykers, bengzels, bouten, floo- 
ten, houvaften , dewelke gemaakt. konnen 
worden van yzer, en elk haare byzondere 
hoedanigheden en vermogens verkrygen, al- 
leenlyk door de byzondere uiterlyke gedaan- 
te of tempering van deszelfs deeltjes en za- 
menweefzels ; gelyk als blykt uitde verfchei- 
de temperingen van het (laal, verfcheidentlyk 
gefchikt na de byzondere werktuigen of ge= 
reedfchappen, dewelke daar van gemaakt wor- 
den. 

8r. 

Wy zouden ontelbaare voorbeelden konnen 
bybrengen, door dewelke openbaar is, datde 
lichaamen verfcheide hoedanigheden, kragten 
en vermogens , konnen verkrygen , zonder 
eenige byvoeginge, en alleenlyk door ver- 
tempering van derzelver zelfitandigheid , of 
verfchikkinge van deeltjes, of veranderinge 
van gedaante, Wiezoude ooit vanhet Paprer, 
het welke wy gewoonlyk alleenlyk maar ge- 

bruis 
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bruiken tot de fchryfkonft, tekenkonft , of 
andere dagelykfche gebruiken, geoordeelt heb. 
ben , dat het zelve ook bekwaam konde 
gemaakt worden , tot het maaken van al- 
derhande- beelden , tronien, dieren, ge= 
waflen, fchepen enz. ? Om dit echter daar 

toe bekwaam te maaken, neemen de konfte= 
naars een goede hoeveelheid papier, dat zeer 
wit, fyn en ftevig is; dit word twee of drie 
dagen geweekt met helder en fchoon water 
dat heet gemaakt is, en naderhand gedaan in 
een mortier van marmer , en gewreven tot een 
effe pap, dewelke in een zeef gelegt word: 

_als nu de overvloedige vochtigheid is doorge- 
lekt, word met het zelve gemengt ontbon. 
den vifchlym of gom-tragacant ; naderhand 
word zeer zachtelyk met een zuivere fpons 
de overvloedige vochtigheid van deze maf/a 
uitgetrokken ‚en dezelve zachtelyk gevormt in 
een vorm , die gemaakt is van {taal of van loodt, 
of van kalk die van gebrande albaft bereidt 
is, en in welke vorm eerft is gedrukt zoda- 

‚ nig een afbeelding als begeert word, op de 
wyze als de beelden, die gemaakt worden 
van loodt, van tin, van wafch, van gibs enz. 
Als dit deeg van papier de gedaante heeft aan- 

_ genomen, en in de vormdroog is geworden, 
word het zelve daar uit genomen, en verciert 
met alderhandekoleuren, belegt met goud of 
zilver, of beftreken met gibs, of met een over- 
ftrykzel van bereidt kryt. Wy konnen ook 
het papier bereiden, om met het zelvete ftop- 
pen gefcheurde vaten van hout, dat zy vol- 
komen waterdicht blyven. 

Het 
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82. 

Het zuikerriet ís lange eeuwen in de vreem= 
de landen bekend geweeft voor een plant, in 
dewelke een zeer zoet zap gevonden wierd, 
zonder dat echter het zelve van iemant tot 
eenig gebruik is bereidt geweeft, tot dat ein. 
delyk de behendigheid des vernufts heeft uite 
gevonden een bereidinge, door dewelke van 
het zelfde gemaakt worden alderhande foort= 
ten van zuikers, zo wel poeders als Kriftal- » 
len , benevens verfcheide konttige beelden en 
gebakke zuiker-werken , (troopen , zuiker= 
waters, en daar uit gemaakte confyten, dran= 
ken, wynen, brandewyn, azyn en gedeftil- 
leerde wateren, die zeer licflyk konnen wore 
den gearomatizeert , met alderhande fpece= 
ryen, zaaden, fchillen, en duizend zaaken, 
daar noch zeer veel in te vinden zoude zyn. 

83. 

De Tanak is een plant, dewelke in Ame. 
rica zeer lange jaaren (gelyk de bladeren der 
overige jaarlyk{che planten ) verdorde en ver- 
welkte, maar eindelyk heeft de konft dezel- 
ve weeten te bereiden en te droogen, op een 
wyze dat dezelve, het zy in bladen, het zy in 
rollen, gefponnenof geparft, of in poeder tot 
fnuiftabak , zeer lange jaaren kan duuren, en 
een lieflykheid verkrygt, gelyk als blykt aan 
de beite Varinas-Tabak, waar door dezelve 
Cindelyk is een waar van koophandel, daar 
duizende van menfchen de koft mede winnen, 

en 
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en dikwils rykelyk door beftaan. De plant 
Inpieo heeft lange jaaren tot geen gebruik 
gedient, daar dezelve tegenswoordig door de 
Bike is gebragt tot een uitmuntende verf- 
«ftof, in dewelke een aanzienlyke Koophandel 
“word gedreven. Wy zouden geen einde vin- 
den, als wy wilden optellen alle de gewaffen 
en planten, dewelke door enkelde bereidin= 
ge gemaakt worden tot bekwaame verfftof= 
_fen, entot duizend andere voordeelige en var 
„Mmaakelyke gebruiken, dewelke alle zyn uít- 
gevonden door behulp van de proefkundige 
‘Natuurkunde. , 

, 84. 

Het affnydzel of affchaafzel van het leer of 
Perkement, het welk dikwils als onnut word 
Weggeworpen, eenigen tyd gekookt in wa- 
ter , en door een zeef gedaan, verandert 
(koud geworden zynde) in een lym, de- 
welke zeer bekwaam is, om verfcheide hout= 
Werken , waayers, zonne-{chermen, hoed- 
dekzels enz. mede glad en veel duurzaamer 
voor den regen en de lucht te maaken. Ook 
konnen hier door op zatynen of zyde ftof- 
fen gelegt worden alderhande bloemen van 
goud en zilver, ook verguldt en verzilvert 
Papier, als deze lym met een houten plaatge= 
drukt word op de ftoffen, en dan overdeke 
word met blad-goud of blad-zilver, daar een 
liefhebber het zelve zeer bek waam toe zal vin- 
den. 
Y 

se. k Wie 
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85. 
Wie zoude (aan den welken zulks onbes 

kend is) ooit denken, dat uit het alderwit{te 
lichaam , als by voorbeeld het Elpenbeen, 
konde bereidt worden , zonder eenige byvoe- 
ginge, het alderfchoontfte zwart, het welke door 
de naam van Yvoor-zwart by de Schilders be- 
kendis? Dit gefchiedt, als yvoor gelegt word 
in een pot, dewelke wel dicht is toegeftopt 
met een dekzel, dat rondom den rand wel 
geluteert word, en de pot voor eenigen tyd 
op het vuur geftelt word, alleenlyk met die 
zorgvuldigheid, dat het zelve niet al te veel 
noch te weinig moct branden, het welk al- 
derbeft door de eigen behandeling en onder- 
vinding kan geleert worden. Het mag ook 
wel aangemerkt worden , dat het been-zwart 
het alderbekwaamfte zwart is, om te leggen 
als een foely onder de diamanten, het welk 
by zommigen voor een geheim word gehou- 
den. Uit het dikke;en morzige lichaam, na- 
mentlyk den endeldarm der koeyen , word 
een vlies bereidt, het welk ongelooflyk {dun, 
doorfchynend en hard word, en van het wel 
ke de Blad-goudflagers de boekjes bereiden , 
tuffchen welker bladen zy het blad.goud {laan 
tot die dunheiá en egaalheid, gelyk als wy het 
zelve dagelyks in hunne boekjes van papier 
zien verkoopen. 

86. 
Door een enkelde direZie der natuuriyke 

Wezens, van een Naturalift of kender der 
’ mar 
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mathematifche konften , konnen voortgebragt 

worden verfchynzelen en gewrochten , de- 
‚welke dikwils alle verwachtinge te boven 
gaan. Hetheldereglas , het welke zelfs door- 
 fehynend, en met geen de minfte koleur voor= 
zien is,enkelyk in de gedaante van een pri/ma ge= 
 dlepen, levert aan ons gezicht uit alle die {choo- 
mie koleuren, over dewelke wy in den Regen- 
boog ons zO zeer verwonderen. Alfchoonde 
enkelde holle gedaante van een door foely 
 verduiftert glas, of van een metaale uitgefle- 
‚pen fpiegel, de voorwerpen zeer fterk en ge- 
‚zwind kan doen verbranden , konnen wy 
‚nochtans ook een verwulft- of Convex-glas 
brandend maaken door refractie der ftraalen ; 

 alleenlyk met water in een behoorlyke gedaan= 
te gefchikt ; in welk geval wy door middel 
van water een vuur konnen ontfteeken. Een 
‚ phiool van glas, die rond en hol is, laat de 
‘firaalen van de zon door zich gaan, zonder 
| eenige brandende hoedanigheid te verwekken ; 
maar in 't zelve phiool-glas water gegoten zyn- 
‚de,en’t zelve inde behoorlyke gedaante gefchikt, 
konnen daar door de ftraalen van de zon zo- 
| danig vergadert worden, dat zy brand ver- 
wekken; het welkede Heer Bo yre gelooft 
zelfs te konnen verricht worden door wel 
in een gedrongen ys, dat zonder luchtblaas- 
jes gevroren is, wanneer aan het zelvede be- 
oorlyke gedaante gegeven word, hoe vreemd 

ook anders aan elk een zoude voorkoomen, 
dat door middel van water of ys brand zoude 
konnen verwekt worden. Als wy acht gees 
ven op de middelen, door dewelke licht en 
„VI, Deer. F brand 
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brand-kan verwekt worden, moeten wy-dik= | 
wils van verwondering als opgetogen ftaan „ 
gelyk als by voorbeeld door-het pis-licht, door 
de fteen van Boulogne „door een-luchtledige. | 
glazen bol. Ik heb zelfs by toeval ontdekt, | 
dat, ‘als wy een ftuk zeer heldereen harde witte, 
kandy-zuiker {chielyk doorbreeken inhet don= 
ker, het zelve eenige ftraalen licht uitfchiet's: | 
het welk ik niet „weet dat-tot noch toe van, 
iemant aangetekend is. Ook is aan my bekend, 
een poeder, dat, maar ftil in de lucht gelegt 
zynde, van zelfs in vuur verandert. EO 

87. \ 

Wy moeten in het naauwkeurig onderzoek 
der natuurlyke zaaken verfcheide werkingen | 
te zamen voegen, want het zal dikwils gew, 
beusen, dat wy het zelfde oogmerk door ver= | 
fcheide operatien , dewelke van -malkander 
zeer veel fchynen te verfchillen , koomen te. 
bereiken, gelyk by voorbeeld het ontbinden | 
en bereiden van de Zwaveltot een Balfem ge= | 
fchiedt licht door middel van geparfte of fyne. 
olien, als door raap-oly , lynzaad-oly , papa=! 
ver-oly, oly van genever-beffen, oly van an= | 
nys, van terpentyn enz. Wy konnen uit de 
bloemen van Zwavel door behulp van -het 
vuur uittrekken een roode tinduar of afverf= | 
zel, in de gedaante van een roode of bruin=, 
roode Balfem, gelyk byna by elk een bekend « 
is; maar al worden de bloemen van Zwavel, 
zeer lang in de zuivere voorloop van brande= 
wyn gelegt, vinden wy echter de brandewyn 
onmagtig, om uit dezelve een roodezinduar | 
te fimelten ; maar als de- bloemen van Pen 

ie oor 
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„dooreen loog van wynfteen -zout , of pot-afch, 
ontbonden zyn, konnen wy door zuivere voor- 

‘Joop van brandewynin weinig oogenblikken, 
_ €n met maar een matige warmte, uitde bloem 
van zwavel een roode tinuar trekken, de- 
welke door fcheidinge van deszelfs al te over= 
vloedigen ontbind-vocht, een bloed-koleurigen. 
balfemi vertoont. Hier door openbaart zich 
wederom de nutheid van de proefkundige Na- 
tuurkunde aan ons verftand, om dat op deze 
_wyze blykt, dat wy door het aanhouden van - 
proef-ondervindingen een oogmerk koomen te 

_ bereiken , het welke te voren ondoenlyk fcheen 
te zyn. 

88. 

De hoogwaardige Heer Bo y LE brengteen 
zeer aangenaam voorbeeld by , tot bewys van 
het geen ik zo even heb voorgeftelt, nament- 
lyk,dat de (a) Amalgama van kwikzilver en 
goud , het zilver en koper kan vergulden; 
maar dat dit Amalgama, op de gewoonlyke 
wyze toebereidt zynde, aan het yzer of ftaal 
niet wil vatten, en vervolgens niet kan ver- 
gulden; in zo verre dat zommige vergulders 
hebben geoordeelt, dat het onmogelyk was’, 
hars F 2 omt 

{a)'Door Amalgama word verftaan een metallyn 
_ poeder, het welk door kwikzilver, of zwavel, of 

een andere verbreekende ftof, bereidt is, gelyk als 
met tin dat in kwikzilver fmelt, of met goud, of 

{met zilver, want die metaalen worden door de kwik 
aangegrepen, en als tot een (tof of poeder , of amal- 

vj ’ gewreven, ‘ 
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om yzer of (taal door het Amalgama van goud 
en kwik te konnen vergulden; echter kende 
de weergadelooze Heer Boyre een zeker 
geoefendt vergulder , dewelke zulks door een 
kon(tgreep konde verrichten, hoewel niet an= 
ders als door tufichenkomtt van een derde 
lichaam, het welke den weg baant, door den 
welken het goud op het ftaal of yzer. zich 
fchynt vatte hechten ; dit derde lichaam is het 
kopersen gefchied,als wy de koper-deelen in by= 
tende vochten laaten fmelten, en dan in zodani- 
ge vochten , dewelke van de koper-deelen be. 
zwangert zyn , zeer glad gemaakt yzer of 
Îtaa! inwerpen , en het zelve daar uit genomen 
en droog geworden zynde, gedurig wederom 
inwerpen en droogep, zo lang, tot dat zo 
veel koper-deelen zich hebben gedrongen in 
de pypjes van de oppervlakte van het yzer of 
ftaal, dat het goud van dit Amalgama zich op 
dezelve vaft kan hechten. Als wyeen zekere 
foort van Vitriool fmelten in gemeen water, 
en daar op de bovengemelde wyze het yzer 
of ftaal inwerpen, konnen wy het zelve ver- 
gulden, niet om dat het goud zich ophet yzer 
of {taal vafi hecht, maar enkelyk op de inge= 
dronge deelen van het koper, uit dewelke de 
Vitriool beftaat. Op deze wyze konnen wy 
ook zelts het yzer in koper veranderen . maar 
ik zal de omftandigheden, dewelke hier moe- 
ten waargenomen worden, niet gemeen maa- 
ken, op dat den goud-fchalken geen meer mid- 
delen aan de hand gegeven moogen worden, 
om de blinde gierigheid te misleiden, en dit 
kunsje te vertoonen, omde ver wandeling der 

metaa- 
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metaalen, en vervolgens de mogelykheid van 
het goud maaken, of liever de inbeeldinge 
van die zaak bedriegelyk te beveltigen. Deze 
proef verfchilt zo veel van die wezendlyke 
overgang der Metaslen, na dewelke de goud- 
_droomers zoeken , dat wy door dezelveopen- 
baarlyk en onwederípreekelyk aan de recht- 
fchapene Metaalkundigen konnen aantoonen, 
dat de verandering van yzer in koper niets 
anders is, als een verandering in (chyn, en 
zelfs ook diegene, dewelke dagelyksgefchiedt 
tot Berngruudt in Hongaryen , en waar van 
ik zelis eeu verandert hoef-yrer door prent heb 
in ’tlicht gegeven. Op die plaats word else reis 
een goede hoeveelheid yzer in de Som ge- 

worpen, en als het zelve daar word uitge- 
haalt, is het yzer verdweenen, en alles is zui 
ver en van het befte kooper, en nochtasos is 
dit (het welk aan een onkundige zeer vreemd - 
zal voorkoomen ) geen wezendlyke verande- 
ring van yzer in koper. Waar nu eigentlyk 
de yzer-deelen zyn gebleven, en op welk een 
‚wyze de koper-deelen, met dewelke dit bron- 
water bevrucht is , zich in derzelver plaats 
koomen in te wikkelen, kan met een onteil- 
baare proef aangetoont worden. Maar waar 
deze verandering eigentlyk in beltaat, acht ik 
om byzondere redenen niet noodig aante wy- 
zen. Wy zyn in flaat, om op deze ‘wyze 
loodt of kwikzilver in zuiver goud te ver- 
anderen , zonder dat een Man, die in die 
zaaken onervaren is, buiten, nader ophelde- 
ring ooit zoude konnen begrypen , dat hy mis- 
leidt en door fchyn bedrogen was. 

m3 Als 
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89. 

Alfchoon het in veele gevallen kan gebeu- 
ten, dat alle de deelen van een proef-onder- 
vindinge of proces , zyn gehecht aan de Natuur- 
kunde, of volkomen gehecht aan de Stoff{cheid- 
kunde, gefchiedt het echter in verfcheide ge- 
vallen, dat een proef-onderneeming zodanig 
kan gericht worden , dat het eene gedeelte van. 
het experiment behoort tot de Natuurkunde, 
een ander gedeelte van het zelfde experiment 
behoort tot de Stoffcheid-kunde, wederom een 
ander gedeelte van dezelfde proef behoort tot 
de weeging, een ander tot de water weeging, 
een ander tot de beweegings-hoedanigheid en 
kragt-kunde, een ander wederom tot een an- 
dere konft of wetenfchap: De hoogwaardige 
Heer Boyre oordeelt, dat door een rykeen 
gelukkige zamenkomft van veele en vérfcheide 
deelen der menfchelyke wetenfchappen veel zaa- 
ken zouden konnen uitgevoert worden, de- 
welke dikwils niemant zoude durven denken. 
De menfchen, dewelke maar ín een gedeelte 
der wetenfchappen zyn geoefendt, vinden wy 
menigmaal al te vaft gehecht aan hetfuitvoeren 
van werkdaaden , door de werktuigen, ge- 
reedfchappen en ftoffen, dewelke met hunne 
konft overeenkoomen ; maar veele zouden be- 
vinden, dat zy zelfs in hun konft veele zaa- 
ken rouden uitvoeren, en ook dikwils op een 
veel beknopter en kofteloozer wyze, als zy an- 
derzins altyd gewoon zyn , byaldien aan hen 
ook te gelyk bekend waten meerder weten- 

fchap- 
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fchappen, konften, of zelfs ongeachte hatid- 
werken en ambagten. De vernuftige konften, 
handwerken; eti zelfs de geringíte ambagterr;, 
helpen en onderfteunen wederzyds malkande= 
ren in derzelver werkdaaden en konftige ver= 
richtingen; gelyk by veorbeeld:de ervarene mee- 
ftersinde Catoptrica of Spiegel-konft moogen 

__deeigenfchapperrvaû de klootforinige, Cylindri- 
__féhe,of anders-gedaantige fpiegels verftaan,noch- 

tans moeten zy, als %y zodanige fpiegels zullen 
bereiden ‚ hun toevlucht neemen tot de Metaal+ 
kundige „ tot de Stoffcheiders, of tot die Me- 
taal-fmelters; aan-dewelke bekend is de: kon 
flige oefening, omi die zamenmenginge et ge- 
‘daante aan die metäalen te geeven, dewelke 
vereifcht word tot de eigentlykeen geen valiche, 
tot de levendige en geen doove reflexse «De 
meerder of minder bekwaamheid, dewelke if 
elk Metaal, of in een vermenginge van ver- 
fcheide Metaalen, gevonden word voor de po- 
Iy(ting, hangt meerder af van de kennifte ef 
bewerkinge der metaalkundige Stoffchefders, 
en Metaal- en Mineraal-finelters, als vanjde 
werkbaazen die niet anders geleert hebben ;, 
als om dezelve te vylen , te graveeren, te fly= 
pen of te polyíten. Stelt eens tot voorbeel» 
den, het maaken en toeltellen van Klavecim. 
baals, Kerkorgels , Klokfpellen , eii anderé mu= 
ficale ftukken ; word niet tot dezelve vereifcht 
een zamenloop van verfcheide wetenfchäppen; 
konften, behandelingen en ambagten, als de 
kennifle van hoût, metaal-{pys , Draaykontt, 
Schrynwerkers ambagt, GietNontt, Beeldhou- 
wers-konft, Schilderkonft, Vergulders-hand- 
f F4 werk, 
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werk , Blaasbalkmaakers-handwerk , Klank- 
vorming , Muzyk-konft , Vernis-konft , en 
noch verfcheide andere wetenfchappen , hand- 
werken en ambagten ? 

go. 

De proefkundige Wysbegeerte is zo vrucht- 
baar, datzy zomtyds , door het ontdekken van 
de aldergeringfte eigenfchap van een of meer 
(te gelyk genome ) lichaamen , aan een konfte- 
naar gelegentheid geeft, om het zelve toe te 
paflen aan andere wezens, en met het zelve, 
door behulp van zodanig een eigenfchap , fraaye 
uitwerkingen te verrichten. Zodanige eigen= 
fchappen worden aan zommige wezens dik- 
wils niet eerder ontdekt, als door een ken- 
niffe van eenige eigenfchappen van zommige 
andere tuffchenkoomendelichaamen ; wantals 
by voorbeeld aan iemant zekere eigenfchappen 
van de gemeene oly, en van het Albaft, onbekend 
waren, zoude hy te gelyk onwetend moeten 
blyven , wegens een zeker zeer dienftig ge- 
bruik van de Zwavel. De konftenaars weeten 
op zodanig een wyze vormen toe te ftellen, 
om met dezelve uit te beelden de beeldteniffen 
van oude of nieuwe penningen, of alderhande 
munten, of gehouwe en fraaye oude beeld- 
werken. Om het metaalen ftuk , welkers 
beeldtenis zy begeeren , doen zy een rand van 
kley, en beftryken dezelve zeer dunnetjes met 
oly , door behulp van een penceel, als wan- 
neer zy over het metaalen ftuk gefmolten zwa- 
vel gieten, in eenen matige hoeveelheid, pp 

at 



„July en Angufiy 1721. 89 
dat de vorm van zwavel, dewelke zy daar van 
trachten te maaken, des te robufter en te {te- 
viger mag zyn. Deze gemaakte vorm van 
zwavel beftryken zy wederom zeer dunnetjes 
„met oly , en gieten in deze vorm ( omtrent tot 
de dikte van een vierde part van een vinger breed) 

_ _allenskens de pafta of het beflag, het welke 
gemaakt word (tot de dikte van honing ) van 
water en levendige kalk van albaft, waar van 
wy in het maaken van wafiche tronien gefpro- 
ken hebben. Na den tyd van een kwartier 
uurs is dit beflag droog, en vertoont, uit de 
„zwavel-vorm genomen zynde, volkomentlyk 
het afbeeldzel des pennings. Op deze wyze 
konnen alderhande beeldwerken en vercierin- 
gen van penningen, oude en nieuwe munten, 
geheele landfchappen , en alderhande cieraaden 
‚van het Bas-relsef , in den tyd van weinig mi- 
nuten , zonder eenige moeite en met veel ver-- 
maak, uitgebeeldt worden, in de gedaante van 
een wit gedroogde Albaft, 

or. 
Dat het fterk water het vermogen heeft, om 

het zilver en het koper te verflyten, en geheel 
op te vreeten, is aan elk een bekend; maar 
dat het (terk water ook te gelyk dienft kan doen, 
án het overdekken van het koper met zilver, 
is juift niet zeer bekend; en nochtans is dit by- 
tende ligueur (zegt de Heer Boyre) wel 
het voornaamfte deel , in de vernuftige en meer 
vermaarde als bekende verzilvering vant rood 
en geel koper. De rouwheid. ongelykheid, 
en door de lucht ingevrete holligheden , van 

FN en 
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kopere beeldwerken en andere kopere werken, 
konnen dikwils op geenderley wyze doof de 
poeders van tripil, en andere ftoffen , dewelke 
daar toe gebruikt worden, gezuivert, of ge- 
Iyk en glad gewreven worden ; maar alderhande 
beeldwerken en konftftuken van koper worden 
zeer licht gezuivert, en volkomen glad. ge= 
maakt, als zy met fterk water gewaffchen, ge« 
wreven, en naderhand door gemeen water ge- 
zuivert worden. Het fterk water is ook het 
befte middel, om de mathematifche inftru- 
menten te zuiveren en glad te maaken. Maar 
om het koper te verzilveren, moet op de vol- 
gende wyze gehandelt worden : een koper 
konft(tuk , het welke wy trachten te verzilve- 
ren, moet eerft door fterk water zeer lang-en 
dikwils gewreven, en door zuiver en helder 
regenwater gedurig afgewaflchen worden, zo 
lang tot dat alle vreemde, roeftige, en onge- 
Iyke deelen , dewelke zich door den tyd in de 
pypjes van d'oppervlakte van het koper hebben 
ingedrongen , of aan het zelve hebben vaft ge- 
hecht, zyn weg genomen; want deze onrei- 
nigheden zouden anderzins de oorzaak zyn, 
dat het zilver zich op het koper in deszelfs ver- 
zilveringe niet bekwaam zoude konnen vaft 
hechten. Dit gedaan zynde, moet een vereifch- 
te hoeveelheid van het alderfynfte zilver in een 
genoegzaame hoeveelheid (terk water gefimol- 
ten en opgeloft worden. Deze folutre word 
naderhand uitgedampt over een vuur van zeer 
goede houtskool; na de uitdampinge word het 
overgebleven poeder, het welk by de kenders 
Zilver-kaik genaamt word, door fchoon regen- 

water 
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water geedulcoreert en afgewaftchen, het welk 
eenige reizen met verfch regenwater moet her- 
vat worden; als nu eindelyk deze zilver-kalk 
verzoet, en het laatíte regenwater voorzichtig 
afgegoten is, word de zilver-kalk over een 
fterk vuur van houts-kool volkomentlyk ge- 
droogt; en als alles naauwkeurig is waarge- 
nomen, verkrygt eindelyk dit zilver-poeder een 
fneeuwitte koleur: Voegt by dit witte zilver- 
poeder een gelyke hoeveelheid van zeer fyn 
geftoten keuken-zout, en kriftallen van witte 
wyníteen, van elks evenveel ; als nu dezedrie 
ftoffen in de gedaante van een fyn poeder wel 
gemengt zyn, moetdoor een natgemaakte vin= 
ger dit poeder over het gladde en zuivere ko- 
per zodanig gewreven worden, dat alle on- 
gelykheden en holligheden van het koper met 
het zelve wel gevuld en gedekt zyn; waar na 
met een fyne wolle lap over dit koper zo lang 
word gewreven, tot dat het zelve zeer blin- 
kend, glad , en geheel verzilvert is. Deze ver- 
zilvering van het koper, dewelke zonder kwik. 
zilver, en met weinig moeite en omflag , uitge. 
voert word, kan eenige jaaren beftendig bly- 
ven, en by aldien het zilver door het gebruik 
en door de tyd van de oppervlakte van het ko- 
per begint afte flyten, kan het zelve mer verfch 
poeder wederom op nieuw met weinig moeite 
verzilvert worden. Uitde aangehaalde en on- 
telbaare andere voorbeelden, heeft de hoog- 
waardige RoBERTUS KoyreE geoordeelt, 
dat genoegzaam aan elk een, die met een tref- 
felyken en deugzaamen geeft begaaft is, zal 
konnen blyken de nutheid van de kennifle der 
| nâ- 
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natuurlyke Hiftorie en proefkundige Wysbe- 
geerte, ter ontdekkinge van Gods onbegrype- 
Iyke grootheid, goedheid en liefde, als ook, 
tot onderhoudinge van onze gezondheid, en 
geneezinge van de menfchelyke ziektens , mits- 
gaders ter genieting van onze vermakelykhe- 
den, dienft, en gebruik der fchepzelen, bene- 
vens de opbouwinge, uitvindinge en verbete. 
teringe van konften en handwerken, gelyk als 
die godvruchtige, zeer ervare en beminnely- 
ke Heer, in de tien Verhandelingen over die 
ftoffe, dewelke ik dus verre heb uitgetrokken 
en opgeheldert , uit liefde voor zyn even | 
naaften aan ons heeft voorgeftelt , en goed- 
gunftig nagelaaten. 

mensenn 

Vierde Verhandeling van de BYZO N- 
DERE NATUURLYKE HI- 
STORISCHRYVERS,en inde- 
zelve de Natuurlyke Hiftorie van de 
KINA-KINA. 

E KriNA-Krina is tegenwoordig niet 
“alleen in de voornaamfte Koningryken en 
Landfchappen van de wereld, zeer algemeen 
bekend, maar ook zodanig veel in ’t gebruik 
tegens de afgaande koortzen, dat in dezelve 
een zeer aanmerkelyken Koophandel gedreven 
word ; daarom zal het miflchien de moeite 

EN wel 
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‘wel waardig zyn, dat ik aan onze Natie een 
natuurlyke Hiftorie van de Kina-Kina mede- 
deele; te meer als wy acht geeven op twee 
vlak tegens malkander ftrydende gevoelens, 
door dewelke byna de geheele redelyke we- 
reld, en zelfs ook de voortreffelykfte Genees- 
gefenaars en Schryversin de Geneeskunde, in 
twee koorts-fedtens verdeelt zyn ; vandewelke 
de partifans van de eene oordeelen , dat de 
Kira-Kina-ecen zeer voortreffelyk „ veilig, 
deugdzaam, en algemeen geneesmiddel is voor 
de afgaande koortzen ; maar de voorvechters van 
de andere zyde zyn van gedachten , dat de K1ua- 
Kina is een gevaarlyk middel in de afgaande 
koortzen : dat door de Kina-Kina de koorts 

‚niet geneezen , maar alleenlyk opgeftopt word : 
datde Kina-Kina op die wyze de oorzaak is ‚dat 
zeer veel menfchen of wederom geraaken aan de 

koorts, of vervallen in een kwynziekte, droo- 
gen hoeft, verharding van leveren mildt, ver- 
ftoppinge der klieren en ingewanden, waterzucht, 

‚ enverfcheide andere zwaare ongemakken, ja 
zelfs de dood. Ik hoop , dat ik door deze befchry= 
vinge de beide partyen zal bevredigen, en deze 
twee firydende feltens wederom vereenigen „ 
dewyl deze’ twift niet als uit loutere onerva- 

_ rentheid, onkunde, gebrek van /fudte en naar- 
ftige en_naauwkeurige oplettendheid ‚en aan= 
dachtige toepaflìng van den geeft, geboren is, 

a, 

‚Wy behoeven ons, in de befchryvinge van 
de Kina-Kina niet zo zeer op tehouden metal!e 

de 
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de deelen van dezen boom, en deszelfs gedaani= 
te, veel minder metdeszelfs oefening , omdat 
dezelve in het wild groeit. M. ANToONIiUS 
Borrus, een zeer vermaart Koopman tot 
Genua, en die lange jaaren in America ger 
woont hadde, heeft de Kina-Kina-boom in de 
Italiaanfche taal befchreven, in een Brief, de- 
welke hy daar over heeft uitgegeven. Hy ge- 
tuigt, dat de geboorteplaats van de Kina-Kina- 
boom is ’t Koningryk Quito, en wel voorna= 
mentlyk by de ftadtLioxa „gelegen in’t zeer groo- 
te Landfchap Peru. De Kina-Kina-boom is 
niet zeer groot of zwaar, maar van een zeer 
middelmaatig volumen. De Boom is in zeer 
veel takken verdeelt; deszelfs bladeren hebben 
eenige overeenkomft met de bladeren van de 
roode pruime-boomen ; de bladeren zyn rond- 
achtig, en niet puntig of voor fcherp toeloo= 
pende. 

3e 

De fimaak van de bladeren is aromaticg en 
fcherp, en geenzins bitter, gelyk alsde fimaak 
van de Kina-Kina of de baft. De fmaakende 
deelen van de bladen zyn zo fcherp, dat zy 
geproeft zynde met haar fcherpe en prikke- 
lende punten in de tong prikkelen. De Boom 
is, volgens de getuigenifle van- Borrus, 
overvloedig verciert met witte en blauwe bloe- 
men, gelykalsde Granaat-boom. BorLuSs 
getuigt, dat de Kina-Kina-boom echter geen 
vruchten voortbrengt, hoewel echter verzekert 
word door den Heer PoMET, datook vruch- 
' ten 
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ten-aân de Kina-Kina-boom groeyen. Van 
desKina-Kina-boom word zaad gewonnen , 
het welk de Spanjaarden pipita de guina noe- 
men, en in gedaante met de zaaden van de Cu= 
curbita overeenkoomt; waar uit klaarlyk- 
blykt; dat de Kina-Kina-boom vruchten voart- 
brengt. De vermaarde Hieronymus Bardi ges 
tuigtby den Heer Richard, Morton, (a) dat 
in: het hout van de Kina-Kina-boom, noch 
ook ín de bloemen, geen bittere {maak ge= 
vonden word „en dat daarom in dezelve geen 
koorts-verdryvende kragt gevonden word. 

f 
PE) 4. 

« Van de zaaden van de Kina-Kina-boom, of 
de.pipita de guina, word gezegt, dat zy de 
koorts-breekende eigenfchap , op dezelfde wy- 
zeals de fchors, dog in minder trap van ver- 
mogen, zouden: bezitten. Uit de Kina-Kina= 
boom komt voort een hars , in dewelke insge= 

_ Iyks de koorts-breekende kragt gevonden word, 
dog mede in veel minder graad als in de 
fchors , zo dat de fchors, als het kragtigfte 
koorts-middel van allede anderedeelen van die 
zelve boom bevonden zynde , daar toe ook 
maar alleenlyk gebruikt, en na alle deelen van 
de wereld verzonden word. 

S. 

De Pergviaanen geeven aan de Kina-Kina- 
boom den naam van Gannaperide, en Bola; 

# Jd Ver 

(a) De Febribus Cap, PI. 

id 
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verzekert, dat der Indiaanen de koorts-breekein= 
de kragt van dezen boom al voor lange ecus 
wen geweeten hebben, maar zy ;hebben zulks 
voor de Spanjaarden vit een ingenomen wrok 
en haat zeer lang verborgen gehouden ; tot dat 
eindelyk in het jaar 1640. dit geheim is uitge- 
lekt. Na ’tverhaal van M. Antonius Bollus, 
wierd in dien tyd de Vrouw van den Onder- 
koning van Peru (den Graaf van Cichon ) van 
een kwaadaardige zertraan aangetaft tot Lima, 
de Hoofdftadt en gewoonlyke verblyfplaats 
van de Onderkoningen van Perz; en dewyl 
deze koorts tot Lima dikwils kwaadaardig , 
en aldaar zomtyds een graffeerende ziekte is, 
wierd de ziekte van de Onderkoningin als zeer 
gevaarlyk aangemerkt, Het gerucht van deze 
zaak doorgedrongen zynde tot aan Loxa, in 
het Koningryk Qu:to, fchreef daar op de Spaan- 
fche Gouverneur van Loxa aan den Onderko- 
ning van Peru tot Lima, dat aan hem een zeer 
geheim geneesmiddel tegens de koorts bekend 
was, door welkers hulp hy verzekerde, datde 
Onderkoningin zeer haaftiglyk’ konde genee- 
zen worden, gelyk als ook aan de uitkomft 
bleek , want deze doorluchtige patient hadde 
niet zo ras de Cortex ingenomen, of vond 
zich, tot verwonderinge van het geheele Hofs 
gezin,en van de Spaanfche inwoonders der Stadt 
Lima, van de koorts geheel verlaaten. 

6. 

Door het zoeven verhaalde geval, van de 
fchielyke geneezinge van de Ongerkoningin, zel 

1 d 
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de Gravin van Cichon, kreeg dit koorts-mide 
del door de geheele Spaanfche Wettindien 
den naam van het Gravinne-poeder, Na dat 

_pu deze Onderkoning zyn tyd van regeeringe 
hadde uitgedient, en wederom in zyn Vader- 
pad Spanjen kwam, verfpreide zich aan alle 
anten door Europa het gerucht van dit weer= 

gadeloos en onfeilbaar koorts-middel, te meer-= 
der om dat dit middel door het wegneemen van 
een groote menigte koortzen in Spanjen goed 
bevonden wierd ; maar in het Jaar 1639. kreeg 
de Kina-Kina een groot aanzien binnen Ro- 
men, en door geheel Italien, door den Jefuit 
Johannes Cardinaal de Lugo, en de overige 
Vaders Jefuiten, dewelke het poeder van de 
Kina-Kina uitdeelden aan den armen, en om 
Godswil aan een iegelyk , vonder iets daar 
voor te eiflchen ; waar door de Kina-Kina, 
dewelke dus lang het Gravsnne-poeder genaamt 
was geweeft, nu het JESUITEN-POEDER ge- 
paamt wierd ; andere noemeu her de Peru- 

__viaanfche fchors „andere de koorts-jaager, en 
_ met verfcheide andere naamen , om den beken- 

den naam van de Kina-Kina te bedekken. 

7e 

Wat het vaderland van de Kina-Kina be=- 
langt, namentyk het. Koningryk Qui1TO, 
het zelve is gelegen in het groote Luand{íchap 
of Koningryk- Peru , welkers nooraelykfte 
gedeelte dit Koningryk of de Provintie Qa1zo 
uitmaakt. Het geweft Quizo is tachtig mylen- 
lang, en omtrent, vyf en dertig mylen breed „- 
BN. Deen.  … G maat 
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maar dan worden niet onder het zelve gere= 
kenteen groot getal Provintien, dewelke zich 
in het ooften, en in her groote gebergte wydt 
en breed uitfirekken , en dewelke door de 
Spanjaarden aan ’t gebiedt van Quito gehecht 
zyn. Het legt tuffchen de Provintie van de 
Quixosen de Zuidzee; het land van de Quixos 
legt aan. deszelfs ooftzyde, ende Zuidzee aan 
deszelfs wetterboorden , her heeft Popayan 
aan het noorden, de oorfprongen en takken 
van de vloedt Pulomaye en. van de vloedt 
Amazones aan het ooften, en aan het zuiden 
het vordere gedeelte van Peru; het legt zeer 
in de lengte, en met zyn noordergedeelte on-. 
der de linie. Zelfs legt de Stadt’ Qurto maar 
op een halve graad zuider-breedte , op de 
zelfde hoogte als de kuft van Caragues „ het 
welke als onder de zee-boorden van Quito 
aan de Zuidzee behoort ; maar de Stadt Loxa, 
in welkers landftreek de Kina-Kina voorna= 
mentlyk groeit, legt op vyf graaden zuider. 
breedte; waar uit openbaar is, dat de Kina- 
Kina-boom groeit in een van de heetfte ge- 
weften van den aardbodem, ten opzicht van 
de nabyheid der zon: hoewel dit echter we» 
derom geheel anders bevonden word, want 
dewyl de landen van het groote Koningryk 
Peru zeer hoog gelegen zyn, is de hitte niet 
zo groot,’ als dezelve in diergelyke naby de 
zon gelege Climaaten in laager gelege lan- 
den gevonden word, behalven in zommige | 

„groote valleyen, in dewelke de hitte zomtyds- 
zeer wel gevoelt word ; maar by de Stadt 
Loxa, daar de Kina-Kina groeit is de lucht 

zeer 
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teer getempert, eu meerder aan de koele als 
aande heete kant, buiten twyfel om de hoog: 
te van dit Landfchap, en de verkoelende zui- 

_ de winden, die daar dezelfde werkinge doen 
alsin Europa de noorde wind, om dat zy aldaar 
van de koude Zuid-pool koomen waayen , ge= 
Iyk als by ons de noorde wind van de koude 
Noord-pool. d 

Alfchoon dit Koningryk Qaite (gelyk de 
andere Landfchappen van Pera ) bewoonbaar 
en aangenaam genoeg is, en dat de lucht al- 
daar zeer getempert , gezonden verdraaglyk is, 
moeten wy echter aanmerken ‚ dat de hitte hier 
in de vlakke plaatzen zeer groot is, gelyk in alle 
de landen, die onder de verzengde luchtítreek 
gelegen zyn. Wy moeten de natuur en geftelt= 
heid vanhet vaderland van de Kina-Kina, by- 
na in geen eenige omftandigheid of hoedanig= 
heid vergelyken by die van deze onze noord: 
fche, Landfchappen, zo wel ten opzicht van 

de aarde, wateren, lucht en luchts-getem= 
pertheid en verhevelingen, «als de tyden van 
het jaar, metaalen , mineralen , plantgewaf- 
fen, dieren en menfchen. Om dat Peru nade 
zuidpool geftrekt legt, gelyk als onze noord- 
fche landen benoorden de linie, is de zon al- 
derverft van het zelve, in die tyden dat zy die 
van Europa aldernaaft by is, gelyk als in de 
maanden Mey, Junyen Auguftus, om datde 
zon dan naaft aan den Zropieus Cancri, en 
vervolgens verft van den Zropicus Capricorni 

af is. Niettegenftaande de zon dan verft van 
dit land af is, in zy aldaar op dien a 
9 „Ga e 
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de grootfte droogte, en het helderfte en klaar- 
{te weer, zonder dat aldaar eenige regen of 
{neeuw valt; zelfs worden de grootfte rivie- 
ren zeer vermindert, en zommige geheel uit- 
gedroogt: maar als de zon den Zropicus Ca- 
pricornt begint te genaaken, en hem nader by 
is, krygen zy regen, en op de hooge bergen 
en zommige zeer hooge landen zelfs {neeuw ; 

en de rivieren en groote vloeden beginnen te 
zwellen van O&tober af tot aan de maand van 

December. Als de zon nu weder van Capri- 
cornus afkeert, en die van Pera recht op het 
hoofd ftraalt, is aldaar een groot geweld van 
wateren, kragtige regens, en op de bergen 

veel fneeuw , het welk duurt van January af 
tot half Maart, niettegen{taande op dien tyd, 
als het niet regent, aldaar ook de meefte hitte 
van het geheele jaar gevonden word; zo dat 
in dit Landfíchap Quito de hitte en de voch- 
tigheid te gelyk koomen, en in onze Europi- 
fche landen koomen de hitte ende droogte, als 
ook de koude en de vochtigheidtegelyk , het 
welk in die landen tuffchen de Zropsci in alles 
het tegendeel is. 

9. 
Het is ook geheel buiten onze gewoonte, 

de tyd, in dewelke de meefte hitte is, winter 
te noemen, en in dewelke minder hitte is de - 
zomer ; echter gefchiedt dit ook in het Land- 
fchap van Quito, of hier in alle de landen van 
de verzengde luchtftreek ; want op dien tyd, 
dat zy aldaar de zon naaft zyn,en de grootfte hit- 
te genieten, vallen daar de gedurige regens ; 

en 
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en-om dat in deze regentyden hunne zaaijing » 
groeijing en inoogfting niet konnen gefchieden, 

por beletzel van het overvloedige water , 
„gelyk als by ons in de winter door beletzel 
van de groote koude, noemen zy dien tyd hun 

__winter. «Als de regentyd voor de winter ge- 
nomen mag worden, is in Peru de winteren 
de zomer op een endezelve tyd, want in de 
maanden April, Mey, Juny, July en Au- 
guftus, genieten de menfchen, dewelke de - 
hooge bergen van Peru bewoonen, een zeer 
fchoone, drooge en heldere lucht, met. een 
dagelykfche zonnefchyn zonder regen ; en 
die van de platte velden worden op dien zel- 
ven tyd gedurig gekwelt met een nevel en 
milt, en met een damp of zachte vochtigheid , 
‘die-de zon verduiftert, en dewelke in Peru 
Garya genaamt word. 

TO. 

Het fchynt ongelooflyk, als de zon recht 
boven Peru, en aldernaaft by is, dat al- 
daar Zeer veel regen valt; maar zulks word 
veroorzaakt, om dat de kragtige hitte vande 
zon, uit de weergadelooze groote vloeden van 
dat land, als ook it de wederzydfche groo- 
te zeën, zo veel water ophaalt na boven, dat 
het zelve, onder in het bovenfte van den Damp- 
kring by malkander vergadert zynde, tezwaar 
word, en daarom onder de gedaante van een 
gedurigen regen wederom nedervalt , waar 
door voor dien tyd de doorftraaling van de zon 
belet word,daar de egâa!e dagen en nachten ook 

ONE Wer veel 
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veel toe komen te helpen. Dit is de reden, dat op 
die plaatzen onder de linie en verzengde lucht- 
ftreek , de lucht eenigzins verkoelt word door 
de opgehaalde waterdeelen en nedervallende 
regens; daarom is de lucht zeer getempert en 
verdraaglyk in het Koningryk Quito, daar de 
Kina-Kina groeit, als ook op de vlakke vel- 
den van Peru, terwyl in die zelfde tyden, 
en onder de zelfde lucht-geweften, op zom- 
mige plaatzen onder de linie of onder de ver- 
zengde lucht-ftreek , tuffchen de beide Tropics, 
daar niet zo veel water op de landen gevon- 
den word, een zeer groote en brandende hitte 
gevoelt word, gelyk als in Ethiopien, Abyf- 
fine, Monomotapa, Brafilie, en de Moluk- 
fche Bilanden, en op Sumatra. Op zommi- 
ge plaatzen onder de Linie en de verzengde 
luchtftreek , word zelfs een zeer groote kou- 
de gevoelt, als de landen zeer boog leggen 
en bergachtig zyn, gelyk als de meefte landen 
van het Koningryk Perg. 

re PA 

Hoe paader de landen onder de Linie ge= 
legen zyn, hoe de dagen egaalder even lang 
zyn, daarom genietende landen vanhet Ko- 
ningryk Qgito een zeer gematigde en getem- 
perde lucht, in vergelykinge van hasre na- 
byheid der zon; want in een nacht van twaalf 
uuren worden de landen en de lucht verkoelt 
door de water-declen, dewelke in de twaalf 
uuren des daags door de zon uit de waterrvke 
landen zyn opgetrokken. In het groote Ko- 

ningryk 
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ningryk Peru worden tweederhande foort van 
groöte vlaktens gevonden, namentlyk laage 
„en hooge; de hooge vlaktens leggen boven 
op de weergadelooze groote en hooge bergen 
Svan Perx, en de laage vlaktens beneden; op 
“de hooge vlaktens is de lucht getempert of kael, 
Lof zelfs op detoppen der hoogfte bergen (waar 
“van zommige altyd met fneeuw bedekt zyn) 
‘koud,en wederom is de hitte grooter ín de vlak-= 
“ke landen van Peru die laag leggen , om dat het 
‘benedenfte gewelt van den Dampkring veel 
“ywaarder, grover en dikker is, als het ge- 
„welt dat hooger is ; daarom is het beneden ge- 

_“weèft veel warmer ; om dat de vuurdeelen van 
‘de zon meerder in het zelve worden ingewik- 
‘kelt en vaft geknevelt. 

I2. 
Ì 8 

‚De getempertheid van de lucht van QUr- 
“To ‘word ook veel veroorzaakt door de koele 
“winden , die aldaar zeer koel en verkwikken-, 
de zyn, om de nabyheid van de groote Zuid- 

“gee, dewelke gedarige zeewinden: geeft, en 

om den overvloedt van water des Dampkrings, 

‘daar gewoonlyk' in de warme landen koele 
Winden uit geboren: worden. Omrreut de 
“winden is ook’ een groot onderfcheidt, tuf- 

fchen de Landen van Europa en die van Peru 
of Quito, want de noorde wind is aldaar niet 
zo algemeen koud, droog en helder, als in: 

Europa; zelfs is de noorde wind op zommige 
plaatzen van Peru zeer dik, broeyende, ft:k- 

achtig en ongezond, daar in tegendee! langs 
$ G 4 A de 

pe 
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de geheele zee-kuft, ter lengte van omtrent 
vyf hondert mylen, de zuide wind zeer koelen 
gezond, helder en klaar is. Langs de zee- 
kuft van Peru worden zeer veel vlakke lan- 
den gevonden „ die als een. ftreek van omtrent 
tien mylen breed van het noorden na het zui- 
sn loopen. In deze vlaktens aan de boorden 

van de Zuidzee word zeer zelden regen ge= 
zien, maar wel dieper in ’t land ; en dewyl in ’t 
geweft dieper in ’t land de Kina Kina groeit, en 
tuffchen de vlakke bergen landen gevonden 
worden , daar veel regen valt, en dewelke ook 
zeer naten vochtigzyn, zois’t wel tedenken, 
dat de Kina-Kina meeft op de boflchen, die op 
dehoogtens zyn, groeit, om dat de hoogtens 
en b-rgen droog blyven, ende Kina-Kina zo 
dor en uitdroogende van aart bevonden word. 

13. 

De Provintie, dewelke eigentlyk de naam 
van Qui1Te voert, isvolgens PEDRO DE 
CiEca zeventig mylen lang , en dertig my 
Ten breed, en begint volgens DE HERRERA- 

‚ aan de Zeekuft van de Kaap Manglares, be- 
noorden de linie, en eindigt by de Kaap def 
Agula, aan de zuidzyde van de linie, maar op 
deze lengte noch breedte moet niet de miufte 
ftaat gemaakt worden; want dewyl de Provin- 
tie Qu1t0 haar begin neemt zelfs benoorden de 
Linie, en de Stadt Loxa, daarde Kina-Kina- 
boom groeit, gelegen is op vyf graaden zuider- 
breedte, kan de Leezer daar uit zeer wel be- 
grjpen, dat alleenlyk dezen at{tand der Pro- 

vinuie 
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Vintie, van het noorden nahet zuiden, is by 
de tachtig mylen lang. De gefteltheid vande 
lucht van Qu:zo is meerder koel als heer, fchoon 
dit Landfchap onder de Liinie gelegen is. De 

_ dacht is meeft altyd zeer helder, klaar en zeer 
ezond; op zommige vlaktens van Quiro word 

‚zeer veel Salpeter vergadert. Op verfcheide 
„plaatzen vande Provintie Quito groeyen overe 
vloedig veel Perfiken, Oranje-appelen, Ci- 
‘troenen, Vygen, Granaaten, Queen , die al- 
‚daar door de Spanjaarden zyn voorgekweekt; 
Anaar de vruchten , dewelke van dezelve voort- 
‚gebragt wordeu, verrotten binnen een korten 
tyd, en konnen niet duuren. In Quio is veel 
Bras, en matiglyk veel wyngaard ; daar groeit 
t . 

ook terwe, garften maiz, als ook aardvruch- 
ten en moeskruiden in overvloedt. Op alle 
de wegen, dewelke door de Provintie Quito 
loopen , en voornamentlyk op den vermaar- 
den en grooten weg, die door de YNCcAs, 
of oude Koningen van Peru „ gemaakt is, 
Worden om de vyf of zes mylen wegs herber- 
gen gevonden, in dewelke alles tor voedzel 
en gemak gevonden word. De Provintie 
Quito is zeer volkryk, en de natuurlyke in- 
boorlingen worden geregeert door hunne Ca. 
ziguen, betaalende fcnatting aan de Spanjaar- 
den ; zy handelen veel in katoen, het welk 
overvloedig in dit Landfchap groeit, en daar 
zy grove ftoffen van bereiden. In zommige 
rivieren van Quito word veel goud gevonden. 
Alleen onder het dijfrid? van de Hootdftadt de- 
zêr Provintie , $t, Francifto del Quito ge- 
paamt , woonen over de vyfiig duizend 
WT G 5 Ín= 
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Indiaanen, volgens de aantekening der Spaan- 
fche Schryvers. 

14. 

Volgens de aantekeninge van de ooggetuige 
MI. Antonius Bellas, groeit de Kina-Kina-boom 
onder ’ dif?ri? van de (tadt Loxa; deze ftadt legt 
aan’ zuidelyke gedeelte van de Provintie Qu:to, 
op vyf graaden zuider-breedte , in het omgele- 
gen landfchap. Op het gebergte, en in de 
vlaktens omtrent deze Stadt, groeijen (vol- 
gens de aantekening der Spanjaarden) vere 
fcheide foorten van zeer bekwaame houten, 

als cederen, elfen, wilgen, noote boomen, 
eyke-boomen, en verfcheide foorten van hard 
en onverderfelyk hout, en onder dezelve ook 
de Kina-Kiua-boom , uit welkers drooge, 
bittere, zamentrekkende en hars-achtige fchors, 
zeer wel te ontdekken is, dat dezelve in een 
drooge en fteenachtige grond groeit ; gelyk als 
ook beveftigt ward door zommige, dewelke 
in de Provintie Quito zelfs geweeft zyn, dat 
de Kina-Kina boom groeit op de bergen, en 
zelfs in de vlaktens, dewelke omtrent de ftadt 
Loxa gelegen zyn. 

Is. 

Op dat de Leezer eenige kenniffe mag ver= 
krygen, van de gefteltheid en aart van het 
land, en van de grond, in dewelke de Kina- 
Kina-boom groeit,zal ik noch zeer beknoptelyk 
eenige zaaken van deze Provintie Quito aane 

tekenen. 
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stekenen: _ De Hoofdfiadt van dit Peruviaan- 
fche Koningryk of Provintie, word door de 
Spanjaarden St. Francifco del Quito, en in de 
„wandeling alleenlyk “maar Qusto genaamt. 

„Deze ftadt is gebouwt op een plaats, daar 
„ouwelings zeer veel Koninglyke Palleizen ge- 
‘vonden wierden, dewelkede Yreas (die vers 
‚maarde Vorften van Peru, en welker groote 
“bedryven befchreven zyn door (a) GARCH- 
(LASSO DE LA VEGA) daar eertyds had- 
den gefticht5 „want de YNcAs hebben zeer 
veel werk van dit Landfchap. Quito gemaakt, 
om deszelfs vruchtbaarheid en getempertheid 
van lucht. De Hoofdftadt Qzito is zeer naauw- 
keurig befchreven door (4) PEDRO DE 
CiEGA, en den Spaanfchen Hiftorifchryver 
(ec) HERRERA, dewelke getuigen, datde 
ftadt gebouwt is in een klein dal tu{lchen zeer 
hooge ‘bergen , die aan de wettzyde en de 
noordzyde van de ftadt leggende, miet haare 
voeten byna tegens de ftadt aanftooten, en 
deszelfs gezicht beneemen ; deze bergen, aan 
dewelke de ftadt Quito gelegen is, zyn alseen 
regel of hooge rug bergen , dewelke de Span- 
jaarden CORDILLERA noemen; en MAer- 
vera getuigt, dat deze regel bergen zyn begin 
neemt by de fladt Puerto Wejo, die aan de 
Zuidzee legt, by de Kaap van Sizt Laurens, 

en 

_(a) Ziet primera parte de los Commentarios reales , 
gue tratan del origen de los Yncas „ Reyes que fueron 
del Peru, efcritos por el Yaca Garcillaffo de la Veza. 
_(b) Chronica del Peru. 
… (ec) Ziet Hiftoria general de los Hechos de los Caftella- 
wos en las Nlas i Tierra Firme ‚enz, 
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en ’t welk ó6o mylen van Quito aflegt, en eindigt 
deze regel bergen aan de andere zyde van Ame- 
rika,by deszelfs Noorder-zee, aan de ftadt Car= 
thagena ‚het welke een lengte is van 285 uuren 
gaans. In 't weften van de ftadt Quito zyn de (te- 
den van deze Provintie, gelyk als Puerto Vejo 
en Guayaguil, omtrent de boorden van de Zui- 
der-zee, of op die plaats liever de Weft-zee, 
gelegen. In het zuiden van Quito leggen de 
fteden St. Miguel en Loxa, ot het Vaderland 
van de Kina-Kina-boom, elk aan een tak van 
een groote rivier, Loxa 80, en Sz. Miguel 
over de go mylen. Aan de ooftkant van 
de fladt Quito leggen de grouwzaame hoog- 
verheve bergen, die als een oninbeeldelyke 
rug in de lengte door geheel Zuider Amerika 
loopen, en de twee onzachelyke Zeën als een 
monfireufe dyk van malkanderen keeren; en 
op dezelfde hoogte van de ftadt Qzito legt in 
deze bergen de zeer groote en vermaarde vlak- 
te van de Provintie, die de Spanjaarden Lios 
Quixos noemen, en ook aan de Provintie 
van Quito gehecht hebben, alwaar ook in het 
noorden van Quito legt de Hoofdftadt en Pro- 
vintie van die naam Popayan, tuflchende Lii« 
pie en de vyfde graad noorder breedte. 

Ió, 

De grond rondom Qutto fchynt watdoren 
bar op het eer{te aanzien, maar dezelve is echter, 
bewerkten wel bereidt zynde „zeer vruchtbaar, 
en bekwaam om.alles voort te brengen, zo 
wel van vee als van vruchten, en hetgeen tot 

onder= 
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onderhoudt, dienft en vermaak der menfchen; 
verftrekken kan. De landsdouw is zeer ver= 
makelyk en aangenaam voor ’t gezicht. De 
zomer begint by de ftadt Quito met de maan- 
«den Maart en April, en de lucht is tot Quito 
meer aan de koele als heete kant; {choon de 
ftadt maar omtrent zeven mylen bezuiden de 
Linie legt, echter worden onderde landftree- 
ken van deze (tadt verfcheide zeer heete val- 
leyen gevonden, in dewelke de Spanjaarden 
alderhande foorten van Europifche en Ame- 
rikaanfche vruchten voortkweeken, gelyk als 
ook wyngaarden, oranje- en limcen-boom- 
gaarden. Omtrent de ftadt Quito groeit zeer 
veel katoen, van het welke zy laakens maa- 
ken tot hunne kleedinge. In de boffchen en 
landen, heuvels en bergen, onthouden zich 
veel tortelduiven, ringduiven, patryzen, ko= 
nynen, fchaapen, harten, enz. 

17. 

Onder de heerfchappy van de vermaarde 
Vorften van Peru, de YNcas genaamt, 
was gemaakt een koninglyke weg, dewelke 
geenzins behoefde te wyken voor. de roeim- 
ruchtigfte werken van Afia, Europa, of Egyp- 
ten. Deze weg reikte vande ltadt Quito, tot 
aan de ftadt Cafto, zynde zelfs in een rechte 
lyn een lengte van 290 uuren gaans, en we- 
derom van de ftadt Cufzo ftrekt deze wegzich 
voort tot in het Koningryk Chili; zo dat de- 
ze weg , aangemerkt deszelfs bogten, ome 
gangen, hoogtens, opryzingen en daalingen, 

langer 
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langer als twaalfhondert uuren gaans is ge- 
weeft; op dezen langen weg waren in dien 
tyd (op een tuflchen-ruimte van drie of vier 
mylen) gebouwen geplaatít, in dewelkealles 
te krygen en goede verblyfplaats was. Van 
deze gebouwen der cas worden noch zeer 
veele gevonden, en van die gene, dewelke 
vergaan zyn, worden noch de ruiger gezien. 

18. 

Omtrent een uur van de ftadt Quito legt op 
een regel bergen een brandende berg, uit dewel- 
ke zomtyds een fchrikkelyk geluidt voortkomt, 
als een donder, of alseen loeying ; deze berg 
geeft altyd zeer veel rook uit,en op zommigety- 
den werpt dezelve zo veel fteen,‚vonken en afch;, 
dat daardoor aan land, vee en vruchten’, zeer 
groot nadeel gefchiedt. De grond, daar de 
ftadt Quito zelfs op legt, is zandigen droog, 
en de landen falpeterachtig; daarom word in 
de ftadt Quito veel buskruidt door de Spanjaar- 
den gemaakt. Zelfszyntot MrraA,een plaats 
die onder de Cafigze van Otabalo behoort; 
zout-bronnen, uit dewelke grauw zout, het 
welke bitter is, word gemaakt. Tuffchen 

“Quito ende (tad Loxa word gevonden de ftadt 
Zhomebamba, dewelke, volgens Herrera, vyf. 
en vyftig uuren gaans van Quito af gelegen is; 
de weg, van Quito na deze plaats Thomebamba, 
is langs den grooten koninglyken weg van de 
Yreas: op deze reis ontmoeten zy eerft Paz- 
caleo ;, drie uuren verder als Pancaleo, legt het 
dorp Mulabalo, daar ook een herberg is; pn 

e 
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de weltzyde van dit dorp legt een brandende 
Berg, dewelke op zommige tyden veel vuur , 
afch en fleen, heeft uyrtgeworpen. Een wei- 

ig verder als Mulahalo, legt het Palleis Za- 
eunga met defzelfs dorp, Volgens de getui- 
genifle van Diego Fernandes, by Joannes (a) 
de Laet, lag dit prachtig Kafteel vyftien uuren 
gaans van de (tadt Qu:to naar het zuiden, ge= 
lyk als noch hedendaags blykt, hoewel het 
gebouw zeer is vervallen. Van dit Kafteel of 
dorp Zacunga reizen zy,langs den Koninglyken 
weg van de Yrcas, tot Mulambato, van daar 
koomen zy tot aande Rivier Ambato, welkers 
wateren in de Zuidzee worden ontlaft. Drie 
uuren verder als deze Rivier, leggende rainez 
van de heerlyke oude Palleizen, van de Yrcas, 
Mocha genaamt; nier vallen in de vette val= 
leyen, gelegen in het ooften vanden Koning= 
lyken weg , de bete varkens vangeheel Peru, 
en worden ook aan beide zyden, zo wel aan 
de ooft als weftzyde, zeer veel beeften voort= 
gefokt. Aan Mocha volgt het overblyfzel van 

het oud Kafteel der Yreas, Riobamba; dit 
land, daar Riobamba in legt, word genaamt 
de Provintie Purvaes ‚en is van alle de Pro- 

tempert{te en zachtíte van lucht, en word van 
zeer veel veehoeders en fchaapherders be= 
woondt. Aan de weftzyde van dezen weg, 
of nade Zuidzee, leggen bergen, dewelke altyd 
mer fneeuw bedekt zyn. Van Riobamba rei- 

i zen 

__(&) Ziet F, de Laet Befchryvìng van Weftindien, 
_ Hende Boek, zefde Kapittel. 
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zen zy langs den zelven Koninglyken weg 
tot aan Cayambi, alwaar de lucht koel. en 
echter het land zeer vlak is. Van Cayambt reyzen 
zy op Theocaxas, dit zyn oude palleyzen ,de- 
welke leggen in een zeer koude woeftyn ; drie 
uuren verder koomen zy aan de aaloude ge- 
bouwen van Teguscambt ; van daar reyzen zy 
nederwaards na de herbergen van Chaxnchan, 
alwaar de lucht zeer heet is} van hier reizen 
zy langs den koninglyken weg op de ttadt 
Zhomebamba, door een afftand van twin= 
tig vuren weegs, daar om de derde of vierde 
uur fchoone herbergen gevonden worden ; dee 
ze palleizen en (tadt Thomebamba leggen, ge- 
lyk aangehaalt is, vyf en vyftig vuren gaans 
van de fladt Quito. Dit Landíchep, daar de 
ftadt en het zeer vermaarde Kafteel Thomebam- 
ba in gelegen is , word de Provintie van de 
Cannaris genaamt. Het palleys en die plaats 
Zhomebamba legt in een vlakte, dewelke wel 
twaalf uuren in ’t rond is, en zeer koel van 
lucht. 

19. 

Deze Provintie Cannaris van het Landfchap 
Quito, is aan de welt en ooftzydezeerbreed, 
en vol rivieren, in dewelke zeer veel goud 
gevonden word. In * jaar 1544. wierden 
(na de getuigenifle van de Spaantche Schryver 
Pedro de Ciega) aldaar zodanige ryke goud- 
mynen ontdekt, dat de Ingezetenen van Qui- 
to daar over de acht hondert duizend Pezos 
aan goud uit haalden, met geringe moeite. 

Van 
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Van Zhomebamba reizen zy langs den ko- 
len weg tot Canneribamba, en andere 
Palleyzen van de Yneas, dewelke zich verder 
uitftrekken naar ’t zuiden, tot in de Provintie 
van de Paltas, dewelke aan de Provintie van 
de Cannaris volgt. Hier (trekt de koninglyke 
weg, door zeer moeyelyke en moeraffige plaat= 

_zen,terlengte van 17 mylen „tot aan de (tadt 
_Loxa, het vaderland vande Kina-Kina ; in deze 
weg ontmoeten zy ook een gebergte, dat tien 
uuren lang, en niet zeer hoog, maar echter 
uitftekend koud is. Aan het einde van dit ge= 
bergte legt een groot en overoud Katteel , 
Zamboblanco genaamt ; van dit Kafteel loopt de 
koninglyke weg tot aan de riviet Catamayo, 
aan welkers ‘zuiderbovrden eindelyk de fladt 
Loxa, ende voortteelende bergen van de Kina 
Kina-boom, gelegen zyn. 

29; 

De koning!yke weg, dewelke zich van dé 
ftadt Quito tot aan de ftadt Loxa, dat is van 
het noorden nahet zuiden, voortftrekt, {chiet- 
aan weerskanten veel andere wegen uit, de- 
welke zich ftrekken na het ooften , na hetge= 
bergte, het welke van verfcheide Natien word 
bewoondt, en in dewelke verfcheide vrucht- 
baare Provintien zyn, dewelke onder t Land-: 
fchap Quito behooren, als ook andere wegen, 
dewelke zich uitftrekken na het weften of de 
boorden vande Zuid-zee, daar ook verfcheide 

Provintien en volkeren, die onder hunne Ca- 
Migues behooren,gevonden worden, en dewelke 
fchattinge aan de Spanjaarden betaalen. . 

H Ì ’ VL Deer. Ronse 
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21 

Rondom de ftade Loxa-leggen veel dorpen’ 
overal verfpreidt, en dewelke “van zeer veel 
Indiaanen worden bewoondt, om dardelucht 
van dit geweft zeer goed en gezond is. De 
bergen zyn zeer koud, maar de valleyen en 

- de vlaktens,en de boorden der rivieren, zyn zeer 
getempert van lucht; op zommige plastzen 
onder het diftriët van de ftadt Loxa worden 
veel hooge rotzen gevonden , dewelke met 
fneeuw bedekt leggen, als ook veele woefty= 
nen boven op de vlaktens van de hooge ber= 
gen; maar de bergen, dewelke laager zyn, 
worden bewoondt, en zyu in hout, graanen 
en vruchten, zeer overvloedig, en de lucht 
van deze middelmatige hooge en bewoonde 
bergen en vruchtbaare heuvelen is meerder 
aan de koele als aan de heete kant, het welk 
zeer te verwonderen isin een geweft , t welk 
maarlegtop de vyfde graad zuider breedte; 
waar uit befloten moet worden, dat de koele 
zuide winden , en de uitttekende hoogte van’t 
land, buiten alle twyfel tot deze koelheid veel 
toebrengen ; en waar uit ook klaarlyk ontdekt 
word, dat de Kina Kina groeit in een koele 
lucht, en na alle waarfchynlykheid alhier door 
de zorg en vlyt van onze Liefhebbers wel zoude 
konnen voortgekweekt worden: het welk te 
gelooflyker is, om dat in de landen, gelegen 
onder het gebiedt van de ftadt Loxa, alderhan- 
de plantgewafftn en boomen van Europa, 
dewelke de Spanjaarden aldaar hebben voort- 

De 
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gekweekt ‚ zeer weelderig aan de boorden van 
de rivieren groeyen. Op ce landen en grenzen 
vän de (tadt Loxa worden ook zeef veel var= 
kens, geiten en ander vee, voortgefokt, 

22. 

—_ De ftadt Loka legt tu{fchén twee rivieren 
Van zoet water, in eene zeer ruime en aan= 
genaame valley , de valley van Caxibumbâ 
genaamt en alfchoon deze valley ten opzichte 
van de rondrom gelege bergen wel laag fchynr, 
moet dezelve echter zeer hoog gelegen zyn, 
gelyk als de meefte landen van ’t groote Land* 
fchap Pera, om dat zelfs de lucht van deze 
valley zeer gezond, en meer koel -als heet is. 
Op zommige dagen is de Jacht, dewelke bos 
ven deze valley (taat, geheel bedekt met wol= 
ken"en nevels, dewelke door de warmte vari 
de zon zeer haaftiglyk verdunt en opgeklaárt 
worden. Zy genieten gewoonlyk in deze val= 
ley een gedurige regen, van de mäánd Mrt 

tot de maand Auguftus; maar fneeùw word 
in deze valley Cuxibambâ nooit vernomen. 
Omtrent de 'ftadt Luxa word zeer veel hout 
van alderhande (ooft gevonden, en op zeef’ 
veel plaatzen {pringbronnen-en fonteinen van” 
goed water. Op verfcheide plaatzen van dit 
geweft worden veel Mineralen , Metaalen 
Zwavelgronden, en andere ftoffen gevonden,’ 
dewelke een grooten overvloede van onder- 
aardfch vuur betekenen. De maiz, de tarwe 
en gert; groeit hier overvloedig, en kan óok 
langer duuren ; als dewelke gegroeit ‘is op de 

8 H à an= 
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andere plaatzen van de Provintie Quito, Het 
land is overal vervuld met Europiaanfch en 
inland{ch vee en gevogelte, en de rivieren zyn 
wel voorzien van zeer goede vifch; de gron- 
den,luchtsgefteltheid en ftandplaatzen, zyn zeer 
verfcheiden van de andere Landfíchappen van 
de Provintie Quito, Zommigebergen zyn dor , 
derzelver toppen zeer hoog en met {neeuw be- 
dekt, op andere bergen leggen zeer groote vlak= 
tens daar’t zeer koud is,en die om haare dorheid 
geheele woeftynen vertoonen;zommige bergen 
ftooken een gedurigen rook en mineralifche 
damp uit haare toppen, andere branden, en 
werpen op zommige tyden afch en vonken en 
fteenen in de lucht, en eenige mylen ver over 
het land. Andere bergen werpen uit bronnen 
van zout water, andere wederom zeer verfch, 
en andere bitter en falpeterachtig water.In ver- 
fcheide vläktens en gronden word Natron of 

. natuurlyke Salpeter gevonden, en ’t geheele 
land is waterryk, en heeft veel rivieren die van’t 
gebergte koomen, en goudryk zyn; de gronden 
zyn onder fteenig en vol mineralen , boven 
bedekt met aarde; zommige bergen zyn heu- 
velachtig, andere wederom matig hoog en 
vruchtbaar ; zommige vlaktens zyn moeraffig, 
andere zeer egaal , van een vruchtbaare, vafte 
en fteenige grond, hoog gelegen en koel; de 
zuide winden regeeren hier veel, en zyn koel, 
droog, dun en opklaarende, gelyk by ons de 
noordoofte wind. Omtrent twintig uuren van 
de ftadt Loxa legt na de zuid-ooft-zyde de 
ftadt Zamora, by dewelke verfcheide goud- 
mynen en goud-rivieren ontdekt zyn, mits- 

gaders 



July en Aúgufiy 172r. 117 
gaders ook bronnen en fonteinen van zout 
water, van het welkezeer goed zout gemaakt 
word; uit welk alles openbaarlyk blykt, dat 
de Kina-Kina-boom voortgeteelt word in een 
aarde, dewelke vervuldt is met mineralen, 
metaalen , fu/pbur en falpeter , en in een lucht, 
dewelke door een regen van vier maanden, 
en door de overvloedige waaflems van de ri- 
vieren en de zuide winden verkoelt word, en 
door de dampen van het onderaardfche vuur, 
en de nabyheid van de zon, en de verheven- 
heid van het land ,zeer verdunt word. Daar- 
om is dit Landíchap Quito, her welk voor 
een derdendeel van Peru gehouden word, en 
aan de ooftzyde noch zeer veel volkeren en 
groote Provintien onder zich heeft, altyd ge- 
houden voor het gezondfte en vruchtbaarfte 
land van het Koningryk Peru. Her fchynt 
ook, dat de Spanjaarden zeer weinig toegang 
geeven aan vreemde Natien, om de havens 
van Quito, aan de Zuidzee gelegen, te be- 
vaaren, en alle toegangen te lande als ver- 
borgen houden ; het welk buiten alle twy- 
fel de oorzaak is, dat wy dus lang van de 
naauwkeurige befchryvinge vande Kina Kina- 
boom ontbloot zyn gebleven. 

23 

_ Het is zeer aanmerkelyk , dat onder zo vee- 
le groote Mannen, dewelke aan ons mede= 
gedeelt hebben befchryvingen van de Plantge- 
waflen van Amerika (gelyk als Hernandez, 

_ Plumier enz.) en.van deszelfs Eylanden , 
ik H 3 van 
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van de Plantgewaflèn zelfs van Peru, gêlyk 
noch onlangs de Kerwaardige Vader. Louis 
Feusllde, Wiskonftenaar en. Kruid-onderzoe=. 
ker van den Koning van Wrankryk enz. nie- 

‚ Mand gevonden word, dewelke aan ons heeft 
Jmedegedeelt een nette en naauwkeurige bee 
fchryving of natuurlyke Hiftorie van de Kina= 
Kina-boom. Daarom heb ik geoordeelt (om 
echter iets van de natuur van dezen boom te 
achterhaalen ) een weinig zeer kortelyk voor 
af te laaten gaan van de natuurlyke gefteltheid 
van het Vaderland , en de grond, in dewelke 
de Kina Kina-boom door de- natuur en als ín- 
%& wildt word voortgeteelt, van de lucht en 
„deszelfs veranderingen in dat geweft , benevens 
een weinig van de aardens , wateren , metaalen; 
mineralen, (teenzappen ,fteengronden, bergen, 
valleyen ‚„moeraffen enz. 

24: 

De aarde, in dewelke de Kina-Kina-boom 
groeit, is van cen mineraalachtige en fieen- 
achtige natuur, en de wateren, door dewel- 
ke, onder de heerfchappy van de fladt Loxa, 
en genoegzaam in geheel Quito, als ook zelfs 
indeandere deelen van Peru, de boomen en 
gewaflen gevoedt worden, zyn overvloedig- 
lyk mer fteenzappen bevrucht, (Men ziet (zegt 
de Heer (a) FEuILLÉE) omtrent GUANCA- 
BALICA , eén ffadt gelegen in Peru, zeventig 

mylen 

(a) Fournal des Obfervations Phyfigues, Mathe- 
mariques Ó* Botaniques, faites à Lima, Ville Capitale 
dePerou, enl'année 1709. Juillet. 
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len van de Hoofaftadt LiiMA,een Brous 

dewelke vloeit uit bet midden vaneen viern 
kante kom ‚welkers zyden elk omtrent tien roeden 
Jang zyn, van dewelke deze wateren, die in 
haare uitvloejinge ongemeen beet zyn, zich in 

_fleen veranderen , op-de-landeryen, daar zy 
zich niet verre-van haar bron over koomen.te 
ontlaften. Deze. wateren hebben , als zy in 
Sleen verandert zyn; een witte koleur , dewele 
"ke een. weinig na den geelen trekt; . Men heeft 
mich vandeze fleenbedient, in hêtbouwen van 
bet.grootfte gedeelte-der huizen wan deze fradt 
(-Guancabalica,)- dezelve. geeft zeer weinig 
moeite aan de Steenbouwers am dezelve te be= 
werken, want zy doen daar toe nièt anders, 
als dit. water te gieten «in vormen „ dewelke 
van zodanige gedaante zyn, aloay willen uit= 
gebeeldt hebben aan hunne fleenen; na eenige 
dagen vinden de werklieden dit rater in zoe 
danige leenen en gedaantens verandert als zy 
verlangen. De Beeldhouwers -zyuontflagen 
wan de eindelooze moeite der fohikkinge van de 
‚gewaaden en trekken van hunne beelden , want 
zo ras hunne vorm gereedt is „ behoeven zy 

wiet als dezelve te vullen met het water van 
deze bron; en zo baaft als dit water verfleent 
ís, ontbreekt bun niets om de beelden, uit de 
warmen genomen zynde „doorfchynende te made 
ken ‚ als dezelve maar zeer glad te wryven, 
Ik heb een oneindigheid van deze beelden ge- 
zien. En alle de wy-water-vaten van de 
meefte Kerken van LiMA zyn van dezelve 
flof , en van zodanig een fchoonbeid, dat 
seg ooit zonde gelooven, dat haare flof 

_H4 Suer miek 
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niet anders. geweeft was, alseen in fleen vers 
andert water enz. 

25- 

Om eindelyk eens wederom van de Kina 
Kina te fpreeken , getuigen de Schryvers een- 
paarig, dat de naam Kina-Kina aan hun on- 
bekend is, want volgens de getuigenis van 
SEBASTIANUS Bapo is dezen Boom in 
Peru bekend onder de naamen van Gazza= 
peride, Chinanepide , Guananepide, Guana- 
weguide, en diergelyke naamen. De Span- 
jaarden, die daar woonen, noemen de Kina- 
Kina Pals de Calentura, het welk zo veel 
betekendt, als hout voor de koorts. Alle de 
Schryvers koomen over een, in het geene _ 
van dezen boom is medegedeelt door Anto- 
zis Bollus, daar wy van gefproken hebben, 
dat niet alleen deze boom in ’t wildt en maar 
tot een matige hoogte groeit, ia het Koning: 
ryk Quito, maar wel byzonderlyk aldaar om- 
trent de ftadt Loxa; gelyk de Lezer kan na- 
zien by den ltaliaanfchen Schryver GIUSEPPE 
Donzeru (a) in Teatro Farmaceut. parte 
feconda, dewelke uit Sehafttanus Bado, en de- 
ze uit Autonins Bollus getuigt, dat al{choon de 
Kina.Kina-boom «ot geen uititekende hoogte 

groeit, 

fa) Nell’ America ff troua il Regno di Quito, dr 
in luogo particolare d'effo, Che gl’ Indrant Chramano 
Loxa, o.Loia, nafte fpontaneamente il pretrofo Al- 
bero della China China, come rifer;fce Antonio Bollo, 
Mercante Genouefe , dimorante cola, in una fua letree 
ra, della quale fa mensione Sebaftiano Bade, 
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groeit, dezelve echter zeer loofryk en groen 
van bladeren is, en uitwendig zeer veel ge- 
Iykheid heeft met de roode Pruime- boom; 
als ook dat dezelve zeer veel {choone bloe- 
men , dewelke met aangenaame witte en 
blauwe koleuren doormengelt zyn , voort- 
“brengt ; mitsgaders dat de bloemen van de 
Kina-Kina-boom zeer wel gelyken na de 
‘bloemen van de Granaatappel. Op deze bloe- 
„men volgen zekere vruchten, dewelke een 
volkomen overeenkomft hebben met de groote 
‘Caradamom. De fchors van deze zeer aange- 
naame boom is eigentlyk dat vermaarde koorts. 
middel, het welke wy gemeenlyk Kina-Kina 
noemen. _* 

26. 

Deze fchors van de Kina-Kina:boom word 
zeer dikwils vervalfcht met andere fchorzen, 
gelyk als met die van de Saflafras,. maar een 
kender kan lichtelyk ‘het onderfcheidt ontdek- 
ken, want de fchors van de Saffafras is brof- 
fer als die van de Kina-Kina, vgornamentlyk 
als de ftukken van een egaale grootte zyn: 
Als by voorbeeld twee ftukken, gelyk uitge- 
beeldt (taan in Tabula XXXII. Letr. AA, zyn- 
de een (tuk fchors van Saflafras, en BB een 
ftuk fchors Kina-Kina , omtrent egaal van 
grootte zyn, zal de fchors B Kina Kina ge- 
woonlyk wel driemaal zo dik ‚zyn als de fchors 
A van de Saflafras ; ook zal de fchors A 
Saflafras altyd meerder gekruldt zyn als de 
{chors B Kina Kina, hoewel dit echter in de 

Hs kleis 
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kleine en ‚fynfte fchors vande Kina-Kinageen 
plaats heeft „ am dat het fyn(te fortiment.Kina- 
Kina is de;fchors van dunnetakjesen van jong 
hout van de Kina-Kina-boom , en.deze zynalzo 
zeer , jazelfs meer gekrult of gerolt ais de klein- 
fte fchors van de Saflafras. De oppervlakte van 
de binnekantvan defchors4 Saflafras is ook ge- 
‘heclanders , als de fuperficies-vande binnekant 
van de fchors.B Kina-K ina. Wantdefchors van 
deSaflafrasis van binnen zeer glad,en zo fyn van 
vezelen , dat derzelver te zamenweeving met 
het bloote oog. naauwelyks, gezien „kan wor= 
„den , daar in tegendeel aan desbinnekant van 
de fchors- Kina-Kina, devezel-draaden en der- 
zelver langwerpigen loop zeer wel .met het 
bloote oog konnen gezien worden, zelís in 
fuperfyne Kina-Kina. Ook heeft de Kina-Kina 
geen de minfte overeenkomft metde reuk van 
de fchors van de Saflafras , die altyd zeer tterk 
‚na de Saffafras komt te ruiken, daarin tegen= 
deel de Kina Kina of byna-geen reuk heeft, 
of maarseenigzins met de reuk, van vermol- 
=zemt hout overeenkomt. ‚Ook, verfchilt de 
{maak van de {chors van de Saffafras in-alle 
‘omftandigheden met die van de Kina, want 

„de fchors vande Saflafras is zeer.heet en {pe- 
-ceryachtig van fmaak , daar de {maak van de 
fchors Kina-Kina geenzins heet , maar een 
weinig uitden ziltigen bitter en zamentreke 
kende is. 

27 

Als de fchors Kina-Kina zeer.lang in de 
mond 
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fond gekaauwt, en met veel kwyl vermengt 
word, verandert dit mengzel in een zeer fly= 
mige en taaye pap, gelyk wy ook zien gebeu- 
ten, als dezelve fyn geftampt en met water 
eenige uuren lang zeer fterk gekookt word. 
Zodanig een afkookzel word bruingeel van 
koleur , troebel, dik, en zeer flymig, in zo 
verredat ; als wy het zelvelterk {chuaden, bos 
ven op zeer veel fchuim en windbellen, die 
zich vertoonen, zeer lang {taan blyven, de= 
welke te kennen geven, dat-uit de Kina-Kina 
door het vuur zeer veel lymige deelen, die 
zich met het water vermengen, worden los= 
gemaakt. Behalvendat deze deelen zeer lymig 
zyn, fchynen zy ook het voornaamite weezen 
van de Kina-fchors in zich tebehelzen, want 
zodanig een afkookzel is zo bitter „lymig en za- 
mentrekkende van {maak,alsof wy zeer lang de 
gekaauwde fchors Kina- Kina zelfs in de mond 
hadden , daar zich zelfs in dit afkookzel ook 
byvoegt een volkomen geur van vermolzemt 
hout, even als wy in de fchors zelfs gewaar 
worden. 

28. 

“Wy moeten tin de waerneminge, wegens 
de hoedanigheden van de Kina-Kina, op {drie 
zaaken voornamentlyk âcht geeven. Als r. 
Op defzelfs ziltig bittere fmmaak. 2 Op de za- 
mentrekkende en verdikkende kragt, dewel- 
ke daar by uitftekendheid in gevonden word; 
en 3. Op de lymigheid en ongemeenetaay- 
heid van defzelfs zap; want het is zeker, dat 
er de 
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de Kina-kina door deze drie eigenfchappen def> 
zelfs groot vermogen omtrent het vaft leggen 
van dekoors-ftof, of de zo genaamde genee= 
zinge van de afgaande koortzen , oefendt. 
Hoe jonger, verfcher en gezonder de fchors 
Kina-Kina is, hoe meerder deze drie hoeda- 
nigheden in dezelve uytmunten; want als de 
fchors Kina-Kina dik, grof, vermolzemt en 
oud is, zal defzelfs uyttrekzel en af-kookzel 
ook minder bitter, minder zamentrekken= 
de, en minder lymig zyn, en vervolgens zal des= 
zelfs vermogen, om de koorts-(tof vaft te leg- 
gen, en defzelfs opbruyzende beweeging te 
verdooven, ook veel kragteloozer bevonden 
worden, voornamentlyk zo ras als de taay- 
heid en lymigheid van het zap van de fchors 
Kina-Kina, door deszelfs grofheid of ouder- 
dom benomen is, gelyk na dezen klaarder zal 
aangetoont worden. 

29. 

Donzellus , Sebafttanus Bado, Antonsut 
Bollas ‚en andere Italiaanfche fchryvers, gee- 
ven voor, dat de koleur van de fchors Kina- 
Kina aan defzelfs binnenfte kant volkoment- 
lyk overeenkomt met de koleur en de ge- 
daante van de fchors Kaneel; maar de Ka- 
neel is veel meer trekkende na de geel-roode 
koleur als de Kina-Kina; de koleur van de 
Kina-Kina is doffer, meerder bruin-road als 
die van de Kaneel, dewelke blyder , lichter, en 
meerder geelachtig-rood is; hoewel het ech- 
ter waar is, dat onder het fynile en alderbef- 

te 
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te fortiment van Kina-Kina wel zommige 
ftukjes gevonden worden, dewelke met de ko- 
leur van. de flechtfte en groffte Kaneel zeer 
veel overeenkomft hebben. Ook is de fchors 
Kaneel veel vafter, harder, en meerder in een 
gedrongen van zelfftandigheid, als de fchors 
Kina-Kina is. De fyne fybren en eerfte draa- 
en en vezelen van de Kaneel zyn ook veel 
ynder en meer in malkander gedrongen, als 
de vezelen en eer{le daaden van de fchors Kina- 
Kina: daar noch by komt , dat de fchors van 
de Kaneel, door malkander genomen, veel 
dunder als de fchors Kina-Kina is. De koe 
leur, zelf{tandigheid,en verfcheide andere uit- 
wendige hoedanigheden vande fchors Kaneel, 
koomen veel minder met de-Kina-Kina over 
een, als de fchors van de Saflafras; daarom 
zoude de Kina-Kina nooit zo wel met de fchors 
Kaneel konnen vervalft worden, als met die 
van de Saflafras, want elk een zoude datelyk 
de (tukjes Kaneel uit de Kina-Kina konnen on- 
derfcheiden, datde befte kender des werelds, 
op het enkelde gezicht , met de fchors van de 
Saflafras dik wils niet zoude konnen doen, wan- 
neer de uytgelezenfte ftukjes {chors van Safla- 
fras gemengt waren onder het fyníte fortimeng 
van de Kina-Kina. 

o. 
Niettegenftaande by {de Kooplieden der 

Drogeryen verfcheide fortimenten van Kina- 
Kina bekent zyn, heb ik echter niet zo veel 
onderfcheid onder dezelve konnen ontdekken, 
dat ik dezelve als verfcheide foorten RARE: 

« ui 
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durven voorftellen: want net ís uit alle ken« 
tekenen en omftandigheden zeér waarfchyn= 
Iyk, dat alle deze fortimenten van de Kinae 
Kina niet anders-zyn als de fchors-van een en 
dezelve boom $,en dewyl zan zodanig een boom 
verfcheide deelen zyn, gelyk als de ftam, de 
groote moertakken, de kleindere takken, de 
telgen of het fyne hout, als ook het oude hout; 
en ’t nieuwe hout onder het oude hout , weder- 
om hout van zeer lange jaaren, gelyk als aan 
de zeer oude boomen, of van minder jaaren , 
gelyk als aan de jongere boomen, en onder 
het nieuwe hout van twee of een jaaren 3 
na alle welke verfcheidenheid de fchors 
van zodanig verfcheiden hout ook zeer on= 
derfcheiden moet zyn. 1. In dikheid of dun= 
heid. 2. In voosheid of in eengedrongenheid; 
3. In vermolzemdheid of frisheid. 4. In bitter= 
heid ,zamentrekkendheid „zfltigheid , of laffe 
houtigheid en fmakeloosheid. s. In zappigheid 
en gomachtige lymigheid,harsachtigheid of dors 
heid. Eneindelyk 6 in meerder of minder vers 
mogen tegen de koorts. Om welke redenen de 
Kooplieden uit de rouwe Kina-Kina, of de 
Kina-Kinain fortis, gelyk als zulks by de Dro= 
giften genaamt word , alle deze verfcheide 
fchorzen uitzoeken en by malkander voegen, 
gelyk gezien kan worden in Zabula XXX IL.aan 
zes verfcheide furtimenten, dewelke aan my 
ter hand geftelt zyn door den vermaarden en 
zeer ervarenen Heer ALBERTUS SEBA, dewelke 
door zyne weergadelooze verzameling en ken-= 
niffe van vreemde en verwonderenswaardige 
fchepzels en Nazaralia , niet alleen vân groo= 

te 
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te Vorften bezocht word, maar ook by alle 
treffelyke Liefhebbets, en in alle ver, afgelege 
Ben, met zo veel achtinge bekend is, 
at het geheel niet noodig is daar omftandiger 
van ‘te {preeken. B. is Kina-Kina van het 
flechtite en* geringfte fortiment, van grof en 
oud hout, gelyk wel te zien is uit de rouw- 
heid ván het mos , dat boven op de fchors,is 
vaftgedroogt. Uit de grootte en breedte van 
de (tukken, uit de’ grofheid en dikheid, en 
uit de houtachtigheid en fimaakeloosheid, is 
zeer wel te bevroeden, dat dezelve is de fchors 
van ouden grof hout, of liever de fchors van 
de (lam , en de moertakken van een groote 
Kina-Kina boom. De binnenfte zyde van deze 
fchors is draadig en houtig. C. is flechteen ge- 
meene Kina-Kina, en fchynt alleenlyk van 
de eerfte onder {cheiden te zyn,om dat dezelve is 
van jonger en fyrder hout, als ook dat de- 
zelve een’ weinig donkerder van koleur, en 
een weinig verbroeid, of nietalte wel gewon- 
nen is. D is Kina-Kina, zoals dezelve in’t 

gemeen gebruikt word, dezelve is lichter van 

_ 

koleur, en frifler en valter van zelfftandig- 
heid. Eis Kina-Kina vaneen weinig beter for- 
timent als D. Het beftaat voornamentiyk in 
de meerder vaftigheid, ineengedrongentheid, 
en frisheid van defzelfs zelfsftandigheid; ook 
isde koleúr een weinig helderder , en het witte 
mos , *t welk op de uitwendige oppervlakte ge- 
zien word,is veel witter,gelyk als wy zulks zien 
op de {chors van het fritlche en wel ingezamelt 
gehakt eiken-hout of eiken {chors, dewelke wy 
hier E vx noemen, Dog op de fchofs Kina- 

MEA ‚ina 
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Kina worden verfcheide foorten van moffen 
gevonden, van dewelke ik zal fpreeken op die 
plaats, daar ik eenige proef-ondervindingen, 
dewelke door my in de Baft Kina-Kina gedaan 
zyn, aan den Liezer zal mededeelen. F Is 
zeer fyne Kina-Kina, welkers (tukjes alle van 
dun en jong hout zyn gefchilt, gelyk aan def- 
zelfs ineengeroltheid , dunheid en fynheid, 
kan gezien worden ; de uiterlyke oppervlakte | 
van deze friffche en fyne fchors is fynder van 
nerf en inkervinge, als de uitwendige opper- 
vlakte van de andere fortimenten;, ook is de 
binnentte zelfftandigheid van deze fchors veel | 
rooder en fchoonder van koleur, als vanalle / 
de voorgaande förtimenten. De koleuris als | 
Kaneel, die een weinig donkerder van koleur 
is als de befte Kaneel; en dewyl deooggetui- | 
ge Borrus verklaart, dar de oprechtíte en 
de befte Kina-Kina aan defzelfs binnenkant 
met de koleur van Kaneel overeenkomt , kon- 
nen wy deze roodheid van koleur aanneemen , 
als een teken van de jongheid, frisheid, vol- 
zappigheid en deugd van het hout, daar deze 
fehors om gegroeit is geweeft. Ook is de 
fmaak van deze fyne fchors veel bitterder ‚en 
het bitter van een uitftekende doordringend- 
heid en fynheid, veel minder houtachtig en 
zwaarder. G is de alderbefte Kina-Kina, de- 
welke ooit ín deze landen gevonden word, 
deze is in alle de bovengemelde hoedanighe-, 
heden van £. (als fynheid van fchors en nerf 
kerfjes op de fchors, roodheid van koleur, 
bitterheid , doordringendheid van (maak ,fris- 
heid, vaftheid , gematigtheid en had 0 

end. 
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kendheid ) noch veel uitmuntender, en ins? 
gelyks van klein hout in een gerolt en gekrult 
van fchors. Op de bovenfte oppervlakte van 
de fchors Kina-Kina zyn dwarze kerfjes, de- 
welke inde fynfteen jongfte baftjes of fchors- 
jes aan dezelve eenigen cieraad geeven, dog 
aan. de grove en zwaare fchorzen zyn dezel- 
ve dikwils of geheel vergroeit, of door de 

. mos bedekt, of niet zo aangenaam van teke- 
ning. 

31. 

Uit alle deze forvimenten blykt, dat dezel- 
ve maar zyn van een en dezelfde Kina-Kina, 
en van eenderhande boom. De Heer Pierre 
Pomet zegt (a) echter (volgens bericht van 

„eenen zekeren Gratianus, die twintig jaaren 
‚in Portugaal heeft gewoond, en die verfchei- 
de reizen in de Weftindien, en zelfs in Peru 
was geweelt ) dat de Kina-Kina, dewelke groeit 
in de laagtensen beneden(te deelen van de ber - 
gen van Loxa, veel grover van deelen is, 

_om dat deszelfs boom meerder voedzel krygt 
uit de aarde, als de Kina-Kina-boomen, de- 
welke hooger op ’t gebergte groeyen. De 
Íchors van dezeboomen, dewelke in de laag- 
te groeyen, is na de getuigenifle van Gra- 
tanus glad, En van een bleek-geele koleur, van: 
buiten van een bleekachtige purpere koleurs 
maar de fchors van de Kina. Kina-boom , die op 
het gebergte groeit, is zeer fyn, dog echter zeer 
oneffen en ongelyk van uitwendige oppervlak- 
Vl.Deer. l te, 

‚{a) Hiffoire generale des Drogues Liv. IV. Chap. PI, 
Ld 
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te. De uiterlyke koleur van deze fchors is- 
ook zeer bruin, en van binnen van koleur 
hoogbruin-rood. Defchorsvan de boomen, 
dewelke in het midden of op de hangende vlak- 
tens van deze bergen groeyen, ís noch hoo= 
ger-bruin van koleur, als van die boomen, 
dewelke op de hoogfte toppen groeyen; de 
fchors van alle deze boomen is bitter van 
{maak , maar de fchors van alle de boomen, 
dewelke in de laagtensgroeyen, is minder bit- 
ter als de andere; daarom word de flechtfte 
Kina-Kina gewonnen van die boomen, dewel- 
ke in de laagtens groeyen, om dat dezelve 
uit veel grover, aardachtiger, en waterach- 
tiger deelen beftaat, als de fchors van de 
boomen, dewelke op de verhevener en droo- 
ger plaatzen groeyen. De fchors van deboo- 
men, dewelke op het hangen van de bergen 
en heuvels groeyen, word voor de befte en 
de kragtigfte gehouden, om dat de zelve noch 
te veel noch te weinig voedzel krygen, en 
dat derzelver grond noch te droog, noch te 
vochtig is. 

32 

De Kina-Kina-boom fchynt te beminnen 
een grond , die aan de drooge kant, en 
echter niet al te droog noch te vochtig is, 
waar in dezelve overeenkomt met alle de plant- 
gewaflen, dewelke van een bittere {maak zyn , 
gelyk by voorbeeld de Alffem „de kleine Cez- 
Zaurium, de Averruit, de gezegende Diftel, 
de Gentiaan, alle defoorten van eenen 

€ 
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de Aloë enz. dewelke alle een ziltige en 

__droogachtige grond beminnen; gelyk wy ook 
bevinden, dat de bittere plantgewatlen , gelyk 
als de gezegende Diftel , de Alffem enz., zeer 
veel vaft zout uitleveren , als dezelve gecal= 
cineert worden, het welk ook eigen aan de 
fchors Kina-Kina is, uit dewelke de Liefheb= 
bers door de Calcinatie zeer veel vaft zout 
“weeten te bereiden, het welk zeer doordrin= 
gende, openende, ontbindende, en goed voor 
de koortzen is, 

33 

De Heer PoMmer getuigt, dat op de ber- 
gen van Potofi, daar de vermaartfte zilver- 
mynen gevonden worden, en het weike ge- 
legen is op de zuidelyk{te grenzen van Peru, 
of op de drie-en-twintigfte graad zuider-breed- 
te, een zeker foort van Kina-Kina groeit, 
dewelke veel bruinder, veel fpeceryachtiger, 
en veel bitterder van fmaak is, als de Kina- 
Kina, dewelke herwaarts van de ftadt Loxa 
gebragt word, maar dat deze Kina-Kina van 
Potoft zeer zelde word overgebragt. De 
Schryversgetuigen, dat de Kina-Kina, dewel- 
ke voor dezen, toen de Kina-Kina eerft door 

_de Jefuiten uit Amerika in Europa wierd over- 
gebragt , veel kragtiger was, als de Kina- 
Kina, dewelke tegenwoordig tot ons gebragt 
word „en dat dit onderfcheid van kragt zo groot 
was, dat men met een drachima van die fchors zo 
veel tegens de afgaande koortzen vermogt , als 
meteen ons vande Kina-Kina, dewelke.tegen- 
ad la _ woor 
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woordig in ’t gebruik is. Of dit is geweêft dè 
Kina-Kina van de bergen van Potofi „laat ik aan 
het nader onderzoek der Liefhebbers. Dit is 
ten minften zeker, dat de Jefuiten in dien tyd 
zeer veel toegang en onderhandeling hadden 
met de zilvermynen van Potof. Ik geloof ech- 
ter niet, datde Kina-Kina toen beter is geweeft 
als nu. 

34. 
De Heer PoMmer zegt, (en het blykt ook 

klaarlyk uit het gene wy dus verre hebben 
voorgeftelt ) dat in het verkiezen vande Kina- | 
Kina moet acht gegeven worden, dat dezelve | 
is van een vafteen in een gedronge zelfltan= | 
digheid, deweike droog en na de grootte van 
deszelfs wolumen zwaarlt van gewigt, enzeer | 
wel bewaart is, want zomtyds is de Kina- | 
Kina, doorgedrongen van vochtigheid, be- | 
durven of vermolzemt, of zeer draad=-enhout= | 
achtig, kragteloosen veroudert. In hetdoor- 
breeken moet dezelve niet ftofig zyn. Ook 
moet onder dezelve geen {tof of vuiligheid ge- 
mengt zyn , gelyk zomtyds het zelve onder inde 
ceroenen , in dewelke dezelve gemeenlyk 
word overgebragt , gevonden word. Ook 
moeten uit de Kina-Kina uitgezocht worden 
de meeft in malkander gerolde, fynfte, klein= 
fte, dunfte, en roodachtige fchorsjes, om dat 
dezelve veel deugdzaamer en kragtiger zyn, 
als de groote, vooze, dikke en houtachtige 
fchorzen. Deze fchorsjes moeten van binnen en 
in’ doorbreeken roodachtig, en nadekoleur . 
van de kaneeltrekkende, en van buiten meteen 
zeer fyne witachtige of zwartachtige mos, op 

Ì ver. 
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verfcheide plaatzen bedekt zyn. Hoe bitterder 
en doordringender de Kina-Kina van fimaak 
is, hoe dezelve kragtiger tegen de koorts be= 
vonden word. 

35- 

Uit Weft-Indien word noch een fchors of 
baft tot ons overgebragt , dewelke Caf7ua- 

rillia genaamt word. Deze word coor de 
Kooplieden verkocht voor een baftert Kina- 
Kina. De uitwendige gedaante van de fchors 
Cafyuarillia heeft veel overeenkomtt met de 
Kina-Kina , maar de koleur is van buiten veel 
gryzer, en byn1 wit; dog onder deze witte 
mos, dewelke als een byzondere fchors is, 
die over de andere fchors heen gegroeit is, 
word: een fchors of (tof gevonden, dewelke 
zeer vaal en afchgraauw-bruin van koleur is; 
deze is in het doorbreeken veel brofler als 
de Kina-Kina, dog echter zeer hard, maar 
kort en fyn van vezelen en zameuweefzel, en 

piet zo taay als de Kina-Kína; de binnekant 
van deze {chors is glad, en zonder zichtbaare 
draaden of vezelen, geheel anders als de Kinae 
kina; als dezelve word doorgebroken, is de 
inwendige zelfltandigheid zwartachtig, en 
even als of dezelve zeer bevrucht was meteen 
zwaare harft of gom. De {maak is wel zeer 
zamentrekkende, eu dok veel bitterder als de 
Kina- Kina, maar echter meerder gemengt met 
een heete fpeceryachtige en eenigzins peper- 

… achtige byfinaak, De reuk van de Cafguarillia 
__jsook veel lieflyker, als dereuk van de Kina- 

ba Kina, 



134 _Natuur- en Konft-Kabinet ; 
Kina, en zeer fpeceryachtig van reuk en geur. 
Van de medicinale kragten van deze baftert 
Kina Kina zal ik fpreeken, wanneef ik van 
het gebruik der Kina-Kina in de Geneeskunde 

_ koome te handelen. 

36, 

ANToNius Borrus verhaalt, dat hy 
zelfs tot Loxa heeft aangemerkt, dat de Kina- 
Kina-baom zeer wel kan verdraagen , dat des- 
zelfs fchors of baft Kina-Kina van dezelve 
word afgefchilt, zonder daar door in deszelfs_ 
groejinge verhindert te worden, even gelyk 
als de kurkboom; het welk echter een hoe- 
danigheid is, dewelke aan weinig boomen ei- 
gen is. JOANNES RAjus (4) verhaalt, 
dat de uittekening van eenige takies van de 
Kina-Kina-boom, uit Italien is overgezonden 
aan de Koninglyke Societeit van Engeland, en 
dat hy gelooft, dat deze een waare en over- 
eenkom:tige uittekening is, om dat dezelve 
zeer wel overeenkomt met de befchryvinge 
van den Heer Bapo , dewelke verhaalt, 
dat aan hem gegeven is een nauwkeurige uit- 
tekening van de Kina-Kina-boom, door het 
Roomfche Gollegie der Jefuiten. Echter ver- 
klaart de vermaarde Zancredus Robinfon, dat 
het afbeeldzel vande Kina-Kina-boom, dat in 
het vermaarde Kabinet van D. G. Cour- 
TINE bewaart word, geheel niet overeen- 
komt met het geen aan de Koninglyke Socie- 
geit is overgezonden; waar uit klaarlyk in 

f at 

(a) Biftorie Plantarum Lib, XXXII. Cap. 9. 
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dat wy tot noch toe niets zekers. van de ge= 
daante van dezen boom hebben, als het geen 
ANTONrus BorLUS daar van gemeen gee 
maakt heeft. 

37: 

De Heer D. VALEN TINUS (a) geeft een 
uitbeeldinge van een blad van de Kina-Kina, 

__gelyk gezien kan worden Tabula XXXL. hier 
achter bygevoegt ‚NN. 1. maar de gedaante 
van dit blad komt riet overeen met de befchry- 
ving vanden Heer Borr.us, dewyl dezelve 
„getuigt, dat de bladen van de Kina-Kina- 
boom rondachtig en geenzints langwerpig zyn, 
gelyk als dit blad van den Heer VALENTI- 
NUS ; maar de Lezer kan geen de minfte 
ftaat maaken op eenige uitbeeldinge van de 
Kina-Kina-boom , dewyl wy tot noch toe 
geen de minfte verzekering, hebben van derzel- 
ver oorfprong; en het is waarfchynlyk, dat 
zy alle verziert, en gefchikt zyn na de be- 
fchryving van den Heer Antonias Bollus, en 

‚ wel voornamentlyk na de gedaante van de 
Pruime-boom. 

38. 

Na dat myne befchryving van de Kina-Ki- 
na dus verre voltrokken en afgedrukt was, 

Ï 4 heeft 

(a) Natuur- uid MDaterialien- Kammer 
hj eci Buche vierte abtheitung! Das ID. 

8 id 
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heeft de 
voornaam Koopman tot Rotterdam in de Dro- 
geryen, en uitmuntend Liefhebber-en kender 
der natuurlyke Hiftorien, my de eere aange: 
daan, van eenige aanmerkingen over de Kí- 
na-Kina over te zenden ineen Brief, den wel- 
ken ik (om dat zulks veel ophelderinge kan 
geeven aan deze onzebefchryvinge-) goed ge. 
vonden hebbe den naauwkeurigen Lueezer mes 
de te deelen. 

Myn HEER, 3 
H# is my leet, dat ik UE zo lang heb. 

be opgehouden, maar ik hadde voorgeno= 
men, om myne gedachten omtrent de Ktna- 
Kina te. verfterken, en met meerder verzeke- 
ringe te grondveften.. Daarom heb ik geoor- 
deelt , dat het nodig was, om over die zaakte 
handelen met een van onze ondfte Drogiften, 
namentlykden vermaarden Heer JOHANNES 
GRrIFFIT, door gebeel Holland wegens zyne 
groote bekwaamheyd zeer wel bekend , maar 
die Heer woond buiten onze fladt, en dit 15 
de oorzaak, dat ik den zelven heden eerft heb- 
be gefproken, en UE miet langer willende op- 
houden, heb ik goed gevonden, myne aanteke- 
mingen by dezen maar datelyk over te zenden, 
dndren bet al mochte kuomen te gebeuren, dat 
ik niets zonderlings aan UE. wifl mede te dee, 
len, zal bet my genoeg zyn, als tk maar de 
waarherd, met myne oprechte waarnemingen, 
‘als met een nader getuigeniffe en:vafter bedef- 
tiginge mach koomen te verfierken , en wel voor- 

ua. 

er HENDRIK VAN RAAT, 
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„9 April 1722. 
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mamentlyk als.het zelve maar eenigzints kan 
dienen tot nut van onsevennaaften. Dev He- 
mel fpaare uwe gezondheid, geve UE luft en 
kragt om meerder ontdekkingen te doen, en zo 
meel als in my iszaliktoonen , dat ikben UEd. 

_ D.W. Dienaar 
HENDRIK VAN RAAT, 

ke PS 
Ik zal op morgen door onze gewoonlyke markt- 

Schuit de monfters laaten volgen. 

40, 

Aanmerkingen wegens de Kina-Kina, van 
den Heer HENDRIK VAN RAAT. 
Ls wy ten opzichte van de Kina-Kina acht 

+ Á geeven op de naam van CORTEX PE- 
RUSIANUS of Peruviaanfche baft , vouden 
wy alleenlyk daar uit durven befluiten , dat de 
Kinc=Kina is een Peruviaanfch gewas; maar 

. dewyl zodanig een naam aan ons geenzints 
uitdrukt de onaf{cheydelyke en onveranderlyke 
kentekens van dezen boom, door dewelke wy 
dezelve konnen onderfcheiden van de andere 
geflachten van boomen of plantgewaflen , word 
hier door noch naarder beveftigt het geen UE 

_ in uw Natuur-en Konft-Kabinet hebt aange- 
toont, namentlyk dat de Plantgewaflen en 
Drogues zelden met bekwaame naamen wor- 
den betekend, en dar dik wils door het een of het 
ander toeval zeer oneige naamen aan dezelve 

Is gegen 
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gegeven worden. Getuige hier van is onder 
ontelbaare zaaken de Cortex Winteranus, an= 
derzints Cazella alba, dewelke zodanig gee 
paamt is geworden na Meefter WINTER 
een Engelfchman, dieeerft deze baft in Enge- 
land heeft overgebragt, gelyk als dezelve ook 
noch hedendaags by de Enge!fchen genaamt 
word Winters Cinamom, of Winters Kaneel, 
volgens de getuigenifle van (42) SAMUEL 
Dare. Zo is ook de Cortex Cafguarillia 
ELEATERIUM genaamt, naar het Eyland 
Eleathera, het welk een van de Bahamafche 
Eylanden is. Deze Bahamafche Eylanden zyn 
gelegen op de hoogte van de ftraat van Ba- 
bama, dewelke loopt tuffchen Cuba en Flori- 
da, en gelegen is aan de Welt‘zee van Ame- 
rika, omtrent op de hoogte vän vyf en twin- 
tig graaden noorder-breedte. Deze Babama- 
Jtbe Eylanden zynzeer veel in getal, maar het 
hoofd van dezelve is het Eyland Providence, 
op het, welke de Engelfchen een gouvernement 
hebben, het welk over de andere gebiedt, en 
in her jaar 1667 door Kapitein William Say- 
fe ontdekt en in bezitting genomen is. Deze 
naam van Eleaterinm is op verfcheide wyzen _ 
aan de Cafguarillia gegeven, want zomtyds 
hebben wy in den Koophandel dezelve ge= 
naamt Cortex de lateribus. Deze zeer oneis 
ge en verfcheide naamen zyn dikwils de oor- 
zaak, datde menfcnen veeltyds in de kennif- 
fe der Naturalia als verwart worden, en zich 
zomtyds voorftellen , dateen en dezelfde Dro- 

' gue, 

(a) Phytolog. feu Materie Medice part.Il, Se, 4 
At, 15. Periclymmcno odorate. 
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ue verfcheide Drogues 1yn,‚om dat dezelve mee 
‘ verfcheide naamen betekend worden. Want ze- 
‘dert dat de Kenders ontdekt hebben, dat de 
Cafzuarillia, ten opzichte van defzelfs uitwen” 
dige gedaante, zeer wel geleek na de Kina-Ki- 
_na ‚ hebben zy aan dezelve de naamgegeven van 
_Kina-Kinanovaof nieuwe Kina-Kina, alsook 
Cafguarillia del Quito, miflchien om dat de 
oprechte Kina-Kina in de Peruviaanfche Pro= 
‚ vintie Quito groeit: als of zy noch kragtiger 
_ wilden te kennen geeven, dat de Cafyuarillia 
een foort van de eigentlyke Kina-Kina was, 
hoewel dit echter in het algemeen niet is door- 

gedrongen; want de Franfche fchryver Nics- 
das L' Emery (a) heeft aande Cafguarilltade 
naam van Eleaterium gegeven, daar hy zegt: 
Bleaterium is een Indiaanfche fchors, dewelke 
na de Kira-Kinagelykt, maar dewelke de kragt 
wan de Kina-Kina niet heeft, men zegt, dat 
als dezelve is gemengt onder de Tabak, en uit 
een pyp word gerookt, daar door al de onaange- 
naame geur (b) van de Tabak word weggeno- 
men. Het is waar, dat een zeker Jood tot 

Am: 

(a) Traité univerfel des Drogues fimples. 
(b) Van de Ca/guarillia zegt de Heer Pomet, in 

zyne Hiftoire Generale des Drogues, en aldaar in het 
aanhangzel : De Heer Bourdelot heeft aan my een ge- 
fchenk gedaan van de Kina-Kina, dewelke van geftal- 
te is als de Kaneel, maar veel bleeker van koleur , 
en in het eer{t onfmaakelyk , maar na eenige weini- 
ge momenten van een zeer onaangenaame bitterheid ; 
deze Kina-Kina is tor oos overgebragt in het Jaar 
1671. uit Peru, door den Heer le Gras. War my be- 
langt, ik geloof dat deze is aan dewelke de Indiaa- 
men de naam geeven Fal/z Kaskarina, 
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Amfterdam uit de Cafzuarillia een tin&tuur 
of afverfzel heeft weeten te trekken, met het 
welke hy zyne Tabak befprengde, en op de- 
ze wyze teer veel geld heeft gewonnen, Uit 
het aangehaalde blykt klaarlyk , dat aan ver- 
fcheide Drogues door verfcheide byzondere toe= 
vallen dikwils zeer oneige naamen zyn gege- 
ven. De Engelfchen geeven aan de |amaica- 
peperde naamvan Ar SPEYS, datistezeg- 
gen, alie de fpeceryen te zamen , om dat de- 
zelveeen zeer aangename fpecer yachtige (maak 
neeft. Hoe dar het Ammoniac-zout defzelfs 
paam van den Tempel van Jupiter Hammon 
heeft verkregen, is te algemeen bekend, om 
tot een voorbeeld by te brengen, te meer om 
dat aan my een zeer groot getal van Matura- 
ha bekend zyn, deweìke op diergelyke toe- 
vallige wyzen met oneige naamen zyn ge- 
doopt, gelyk als ook aan de Kina-Kina dit 
zelfde is gebeurt, noemende de Indiaanen de- 
zelve Canaper:ae : de Spanjaarden Palo de Ga- 
dentura of hout voor de koorts: de Franfchen 
en Ítaliaanen poeder van de Kardinaal de Lu- 
go: andere Jeluiten-poeder , om dat deze de 
Kina-Kina in Furopa eerft in ’t gebruik heb- 
ben gebragt, en zeer groote winften met dee 
zelve hebben gedaan. Andere geeven aan de- 
zelve de naam van Qusnkina, andere Cina- 
Kina „ Ghina-China , Peruviaanfche baft , 
Koorts jaager, en verfcheide andere naamen, 
dewelke niets van deszelfs uiterlyke gedaante 
of onaf{cheidelyke kentekens koomen uit te 
drukken. Op dien tyd, als de Kina- Kina eerft 
in Europa in ’ gebruik gebragt. wierd, was 

dezel- 
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sdgezelve zo hoog ankh dat dezelve in lta- 
lien, Vrankryk en Engeland , genoegzaam 
tegens goud opgewogen wierd; zelfs was de 
„Kina-Kina in dien tyd in deze landen zo zel- 
„den, dat een oud Apotheker aan my verhaalt 
heeft, dat hy zelfs , noch leerling zynde, tot 

_dienft van zyn Meefter voor een ons: Kina 
Kina zeventig guldens in den Haag betaalt 
heeft. Hier in de ftadt was de prys, volgens 
“de getuigenifle van een man van 87 jaar, drie 
„guldens het drachma, op dien tyd toen hy 
voor knegt diende. Niettegenftaande in den 
koophandel verfcheide furtimenten van Kina- 
‘Kina verkocht worden, moet ik echter beken= 
nen, dat eigentlyk maareen foort van Kina- 
‚Kina aan my bekend is , dewelke beter of 
flechter is, na dat zy wel bewaart, of na dat 
zy van oud of jong hout gefchild is. Onder 
de fortimenten, dewelke ik aan VE. hebbe over= 
gezondenis N.4. deflechifte, om dat dezelve 
vry wat bruinder en grover van (tuk valt, 

‚en om dat dezelve met minder harft of gom 
‘bevrucht is, alsde andere furtimenten, N.g. 
zyn drie ftukjes van Kina,die zeer vol gom of 
harft zyn; ik nebin dezelve,door behulp van my- 

‚nevergrootglazen, de harsachtige gom alseen 
‚berg of heuvel zien leggen. Deze gom of hart 

zag ik leggen in het midden van de {chors, niet 
in de-zwarte buitenfte baft of uitwendige rok 
van de fchors, noch ook in de binnen(te baft 
van de fchors , die gewoonlyk houtachtig, 
vezelachtig , en bleek van koleur is, maar 

_<tuffchen beiden in; onder deze harft vertoon- 
«den zich eenige witte bolletjes, dewelke zeer 
MAIL BU «wel 
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wel en onderfcheidentlyk te zien waren, en 
zich vertoonden als ronde zout-kriftallen, waar 
van zommige elk byzonder, en van zommi- 
ge twee of drie by malkander lagen; deze kriftal- 
lyne boiletjes waren zeer helder, wit en door- 
fchynende , geïyk als het witte en zuiverfte 
zout zich voor het vergrootglas vertoont. Ik 
geloof dat deze doorfchynende korrels inder 
daad niet anders zyn als zout-deelen, dewel- 
ke de ryke Natuur onder de wegetatie van de 
vette en oly-achtige deelen affcheidt, en ver- 
volgens op haar zelfs (als een uitwerpzel ) 
doet leggen tufichen deze refineufe gom. 
Op zodanig een wyze zien wy een zeer wit 
fyn zout fchieten uit de alderverfte Baniljes, 
als dezelve zeer valt by een gebonden, en 
voor de lucht bewaart worden ; dit zout van 
de Baniljes is zo wit als {neeuw , en vertoont 
zichalseen floers of bloem, of een uitgefcho- 
te mos, het zelve is ook zo fcherp op detong 
als de alderfcherpfte peper. N.7. iseengoed 
middel -fortiment van Kina-Kina , nament- 
Iyk tuffchen beft en flecht. JN, s. is een (luk 
hout van de Kina-Kina-boom, daar noch een 
weinigje van de fchors Kina-Kina om heen 
zit. {n het hout vinde ik weinig fmaak, en 
vervolgens weinig overeenkomft met de fchors, 
omtrent het vermogen tegens de afgaande 
koortzen. N.t.en N. 3. zyn beide de befte 
fortimenten, ik hebbe by dezelve gedaan eeni= 
ge ftukjes daar de mos noch aan zit, als ook 
een {lukje daar noch een takje aan zit, gelyk 
by N. 3. gezien kan worden. Debaft Kina= 
Kina is voorzien met een fchimmelachtige 

Witte 
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Witte en zwarte mos, dewelke altyd zeer vaft 
op dezelve zit, gelyk insgelyks in N. 3. te 
zien is. Ook word in de vaten onder de Kina- 
Kina noch gevonden een zy-achtige mos. Dat 
deze mos ook op de (chors Kina. Kina groeit, 

_ moogen wy valt ftellen, omdat by N r. een 
ftukje Kina-Kina-fchors is, aan het welkede- 
ge mos noch vaft gegroeit zit; wy vinden aan 
de fchors Kina-Kina noch een derde foort van 
mos, dewelke de gedaante heeft van gedroogt 
“touw; wy vinden noch. een vierde foort van 
‚mos , gelyk- gezien kan worden aan N. 1. 
deze mos komt zeer wel overeen met de Or- 
feilje, daar ik een monfter van zende gete- 
kent N.8. De Orfeilje komt uit de Kana- 
rifche Eylanden, alwaar dezelve groeit, en 
gevonden word tuffcnen de reeten en tuffchen- 
ruimtens van de klippen, van dezelve word 
het Lakmoes gemaakt. Luaat het aan UE. niet 

vreemd voorkoomen, dat ík onder de forzi- 
menten van de Kina-Kina, twee verfcheide 
fortimenten voor de befte gefteit hebbe, na- 
mentlyk N.1.en N.3. want zy worden bei- 
de voor de befte gehouden, maar elk by een 
byzondere Natie, namentlyk de Franfchen, 
„deze beminnen N. 1. zynde glad van baft, 
en wat {chimmelachtig wit van buiten ; ende 
Engelfchen N.3. die van buiten zwart is, zy 
zeggen dat zy moeten hebben Pefwit-barck 
with a black coat, dat is, Kira-Kina meteen 

| zwarte rok aan, Het is zeer aanmerkelyk, 
dat de Kina Kina zo veel jaaren kan duuren 
zonder te bederven, of merkelyk te verande= 
in IN TRED 4 

NN 
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ren, gelyk als blykt aan N.6. het welk een 
ftuk Kina-Kina is, dat ik zelfs al acht-en-twin- 
tig jaar bewaart hebbe,en aan UE. te meer over- 
zende , om daar door de eenvoudigheid van 
onze goede voorouderen tedoen blyken. Het 
is aan UE. bekend , dat de fchors Kina-Kina ge= 
meenlyk is gegroeit vol dwars-kerfjes, die als 
een dwarfe keper in deszelfs bovenfte baft 
gezien worden, en van dewelke wy aan ons 
alderhande gedaanten , op de wyze als de 
mannetjes in ’ vuur, konnen inbeelden. Nu 
wilden onze ouderen de Kina-Kina niet heb- 
ben, als de buitenfte fchors van dezelve niet 
gekerft was, en met welgefchikte afdeelingen 
verdeelt; in zo verre, dat daar in de gedaan= 
tens konden gezien worden van de Hebreeuw- 
fche letters Joh, Wach , of Jehorach. Het 
heugt my zelfs noch, dat ik, noch jong zyn- 
de, deze foort heb moeten uitzoeken, , van het 
welke ik ook daarom dit ftuk N. 6. als een 
overgebleven getuigenifle van mynen arbeid, 
tot nu toe hebbe bewaart. De Kina-Kina 
kan alderbeft goed blyven, als dezelve droog 
gehouden, en bewaart word in een huid van 
de Wigonjes, dewelke zyn die laftdraagende 
dieren, daar de Vigonje-wol van gewonnen 
word. De Schryn-werkers brengen zomtyds 
by de Drogilten te koop een fchors, dewel- 
ke zy van een zeker foort van hout affchil- 
len; de {maak is bitterachtig , maar de (tuk- 
ken zyn piet gekrult of in een gerolt, 
maar groot en plat als de baft van pok- 

hout, en dezelve word voor een baftert foort 
van 
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Van de Kina-Kina gehouden, en is zeer wei- 
„nig te vinden. De Jooden vervalfchen zom- 
gyds de Kina metde Cortex Tamarife:, en wee- 
ten zelfs daar door zommigen, dewelke niet 
genoeg bedreven zyn, te bedriegen, maar in 
dit geval zoude de Corzex Elateria of Cafgua= 
villa , als deszelfs grysheid eerft benomen 
‘was, meerder fchade , moeite en ongemak 
konnen toebrengen, om dat opdie wyze de- 
zelve zeer moeielyk van de fchors Kina-Kina 
“alleenlyk door *t gezicht te onderfcheiden zou- 
de zyn, Ik blyve enz. 

HENDRIK VAN RAAT, 

41. 
ad 

__ Ík geloof, dat de Lezer uit dezen Brief, 
en de aanmerkingen over de fchors Kinas 

ina, genoegzaam zal konnen merken, hoe 
diepde Heer VAN RAAT (door behulp van, 
ee langduurige ondervinding, zeer. grooten. 
Vlyt, naauwkeurige opmerkinge, gemeenzaa- 
men ommegang met de eeríte Liefhebbers, 
ennifle van verfcheide taalen, veel leczen, 
neen zeer vermaarde vergadering van vers, 
wonderenswaardige Naturalia) is doorges 

drongen in de zakelyke kenniffe der natuurly- 
ke dingen, en dat wy vervolgens wel geruft 
moogen zyn, en betrouwen op de waarne- 
mingen en getuigenifle van dien Heer, dewel-. 
ke volkomen overeenkoomen met myne mee-. 
minge, dat tot noch toe ( wat zommige Lief- 
hebbers ook van deze, of geene foorten moo- 
VL. Deer, B is gen 
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gen vöorgeeven ) geen andere als maar een ee? 
uige foort van Kina-Kina, dewelke tot Loxa 
groeit , bekendis, en dat alle de andere zaa- 
ken, het zy de Cafguarillia, de fchors van 
Saflafras, de Kina-Kína van de bergen van 
Chili (daat de Heer Pomet vanfpreekt, zon- 
der eenig bewys by te brengen ) geen de min= 
fte overeenkomft met de waare Kina-Kina van 
Loxa hebben. De Cafguarillia beftaat , zo 
wel als de fchors van de Saflafras, uit geheel 
andere deelen, en dewelke geheel ftrydig zyn 
met alle de openbaare vermogens en kragteti 
vaù de Kina-Kina. Aan de Ca/guartllsa, de- 
welke in Tabula XXXII. met N. 2. uitge- 
beeldt word, vinden wy ook een mos, de- 
welke geheel overeenkomt met de ‚mos dic 
aan de Kina-Kina gevonden word, en de- 
welke door N. 3. is uitgebeeldt, daar dezel- 
ve aan twee (tukjes van de fchors Kíina-Kina 
op dezelfde wyzeisgegroeit, als aan defchors 
Gafgaarillia ; de binnenfte zyde van deze mos, 
daar dezelve mede aan de fchors als vereenigt 
is, is geheel zwart van koleur, en de buiten- 
fte zyde afchachtig-wit; zulke en diergelyke 
overeenkomften zyn de oorzaak , dat de Caf- 
guarillia voor een byfoort of baflaart-Kina ge- 
houden is geworden, gelyk als ook de uit- 
wendige gedaante van de fchors ; maar wy zien 
menigmaal, dat aan verfcheïde foort van boo- 
men, en derzelver fchorzen , een en dezelfde 
foort van mos, of een en dezelfde foort van 
fungeufe of andere uitwaflen koomen tegroe- 
jen, alfchoon buiten en behalven zodanige 
overeenkomtftige uitwaflen, diergelyke boo- 

men 
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fien geen de minfte overeenkomft met mals 
kander hebben. Hier kotnt ook noch by, dat 
de mos van de Cafjuarillia veel dikker en 
Zwaarder van lichaam is, als diergelyke mos 
aan de fchors Kina-Kina, gelyk als aan het 
ftuk van de fchors Cafguarillia N.2. klaar- 
Iyk blykt , vergeleken by de (takjes van de 
fchors Kina-Kina JN. 3. welker mos veel dun= 
der en tederder is, 

4%. 

‚ Het eenigfte, daar de Cafguarillia met de 
Kina-Kina in over een fchyntte koomen, zou= 
dezyn inde uitwendige gedaante van de fchors; 
maar als wy zouden ootdeelen, dat de fchor- 
zen van een en dezelfde natúur wâren, als 

_ zy in gedaante met malkander over een ’kwa- 
„men, zouden wy ons zelven zeer dik wils 

__mifleiden, om dat zeer veel fchorzen gevon= 
den worden, dewelke (wat de uitwendige 
gedaante belängt) met malkander eenigzins 
Over een fchynen te koomen, terwyl Zy on= 

__dertuffchen in alle haare overige eigen{chap- 
pen, hoedanigheden, natuur en kragten, van 
malkanderen geheel koomen te verfchillen ; 

 gelyk als wy ook dit wezendlyk onderfcheidt 
Vinden in alle de eigenfchappen , hoedanighe= 
den, kragten en natuur, van de Cafgwarillia’ 
en de Kina-Kina; wantdekoleur van de Caf= 
guarillia ìs uitwendig byna wit, en als set 

éen meel beltrouit ‚-op de wyze ls het witte’ 
meel, dat.wy vinden op de Engelfche aûrt- 
culaas. Nu is het wel waar; dat wy op de 
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oppervlakte van zommige ftukjes van de fchors 
Kina-Kina ook wel vinden een zeer fyne mos, 
die als in een gedaante van fchimmel op de- 
zelve is valt gegroeit, maar deze mos is niet 
meel-of afchachtig, gelyk zich dezelve aan de 
Cafguarillia vertoont, maar fchilachtig, op 
de wys als de uitwendige witte fchil van de 
fchors van eykenhout. Ook isdefchors Ca/- 
gaarillia veel harder, brofler, en ingepakter 
van deelen , en van binnen zeerglad, daar in 
tegendeel de Kina-Kina veel taayer en grover 
van vezelen ís. Ook is de {maak van de Ca/- 
quarillia als een zamentrekkende bittere afch , 
maar de Kina-Kina is meerder onder het kaau- 
wen van een doordringende en fyne bittere 
Ímaak ; in het kaauwen openbaart zich de bit- 
tere fmaak van de Kina-Kina aldereerft, en 
de zaimentrekkende fmaak eerft naderhand, als 
wanneer dezelve lang gekaauwt is; maar in 
de Cafguarillia openbaart zich eer(t de afch= 
achtige zamentrekkendheid , die de mond droog 
maakt , en na lang kaauwen eerft een bitterheid. 
De Ca/guarillia gekaauwt zynde, maakt en 
behoudt de mond droog , maar de Kina- 
Kina maakt en behoudt de mond zeer voch- 
tig. Wy worden zo wel in reuk als fmaak 
in de Cafguarillia gewaar cen hitte, en een pe- 
perachtige {cherpheid en bytendheid , maar in 
de Kina-Kina geenzins. Als deCafzuarillia ont- 
bonden word, geeft dezelve een zeer aange- 
naame en fpeceryachtige reuk van zich, maar 
sd in tegendeel een fchimmelachtige 
reuk. 

ik 
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43: 
Ik heb een zeer frifch en droog ftuk vande 

Kina-Kina zeer lang gehouden inde vlam van 
de kaars, maar (dat inderdaad zeer aanmer- 
kelyk is) het zelve wilde op geenderley wy- 
ze vlam vatten; het veranderde geheel in een 
zeer goede beftendige kool, dewelke, op de 
Wwyze als een houtachtige fungus, zeer lang 
duurde,en als een (tuk houtskool zeer lang zelfs 
buyten myne verwachtinge glommende bleef ; 
en zyn kool, zonder echter voort te loopen, 
behieldt zodanig een onverwachte hoedanig- 
heid in zyn weezen,dat het zelve myne ver wach. 
tinge niet alleen te boven ging, maar dat ik 
zulks nooit aan eenige fchors of hout gezien 
hebbe. Het vuur van deze kool was by uyt= 
ftekendheid heet en doorfchynende, de afch 

_ Was zeer wit, en vry zoutachtig van maak ; 
de reuk van de rook was byna gelyk als dereuk 
van de rook van zeer droog eyken-hout. Ik 
hield insgelyks een ftuk van de {chors Caf/7xa« 
rillia in de vlam van de kaars, maar het zelve 
vatrededatelyk vlam in de kaars, en behield 
zelfs de vlam omtrent een half minuit op zich 
zelven, na dat ik de fchors uit de vlam van 
de kaars hadde genomen. De reuk van de 
took van de Cafgwarillia was ongemeen lief- 
Ìyk en aangenaam , maar de kool was niet 
“half zo vuurig en glanzig als die vande Kina- 
Kina. Ook bleef de kool niet de tiende part 
van de tyd in weezen, als de kool van de 
Kina-Kína, maar dezelve verteerde zeer fchies 

K 3 Iyk 



aso _Natuurzen Konff-Kabinet;, 
Iyk in een witteafch; waar uit klaarlyk bleek , 
dat het lichaam van de Cafguarillia ( niet te- 
genftaande het zelve veel harder en meer in een 
gedrongen fchynt als de Kina-Kina) uit veel 
minder vafte deelen beftaar , en dat „het zelve 
veel meer vlugge deelen bezit, dewelkein de 
gedaante van een vlam onder het verbranden 
ook te eerder uitgaan en opgeheven worden, 
daar het vuur in de Kina: Kina langer vertoeft 
en opgehouden werd, gelyk als wy zulks 
ook zien in de metallyne ftoffen , als wy de- 
zelve.gloeyend maaken. De koleur van de. 
afch van de Kina-Kina was ook noch wel zo 
wit, als die van de afch van de Caf/guarillia. 
De fmaak van de afch van de Kina-Kina was 
zeer aaomerkelyk zout, zelfs veel zouter als 
de affchen gewoonlyk zyn; maar de {maak 
van de afch van de Ca/guarillia was alleenlyk 
maar ziltig. De ftank van de rook van de Kina- 
Kina is zeer flinkende , maar te gelyk ook 
fyn bytende, en benaauwt, als van een zwa- 
velachtigheid ; maar de reuk van de rook van _ 
de Cafguartillia is zeer licht, en byt geenzins, 
en maakt geen de minfte {cherpheid in de neus, 

‚ of benaauwtheid in dejademhaalinge, Onder 
het branden van de Cafguarillia, word een | 
groot gekraak gehoort, maar onder hetbran= # 
den van de Kina-Kina niets ter wereld. De & 
vlam van de kaars wierd door de rook van 
de Cafguarillia aangchaalt, en na de fchors | 
zodanig toegetrokken , dat dezelve daar door / 
wederom op nieuws vlam kwam te vatten , 
maar zelfs de zwaare rook van de Kina-Kina | 
trok de vlam van de kaars niet het aldermin 
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fte nazich, tot een bewys, dat zeer weinig 
‘vuur met de rook van de Kina-Kina uit dezel- 

ve opging, en integendeel wederom zeer veel 
Vvüurdeelen met de rook van de Cafguarillia; 

_ gelyk als zulks blykt aan alle de cooken van 
die floffen, uit dewelke het vuur zeêr geree- 
delyk onder de gedaante van vlam mede uit- 
Baat, dewyl de rooken van zodanige dingen 
ook veel lichter aan de vlam van de kaars of 
van het vuur vlam vatten , als de rooken van 

_ die lichaamen, dewelke wel zeer lang blyven 
glimmen , maar echter om de zwaarte van haa 
re deelen weinig of zomtyds geen vlam uit- 
‘werpen. Maar dat wel heteïgentlyke en het 
groote onderfcheidt maakt tufichen de Kina- 
Kina en de Ca/guarillia, en vorder alle andes 
re fchorzen, dewelke zommige met de Kina» 
Kinatrachtente vergelyken, is, dat tot nóch toe 
geen fchors gevonden word , dewelke zo 
prompt en zo fchielyk de opbruizinge van de 
koorts-(tof nederflaat en belet, als de Kina» 
Kina, 

44. 
_Zommige Schryvers zyn van gedachten , 

dat in de eerlle tyden, toen de Kina-Kina 
eerft uit het Peruviaanfche Landfchap Quito in 
Europa overgebragt wierd, de fchors veel be- 
ter en kragtiger bevonden wierd, als tegen= 
woordig ; maar inderdaad 7y hebben ongelyk : 
De fchors Kina-Kina , (vegt de Heer Rr- 
CHRARD (a) MoRTON) dewelke in de 
it Kar ouda Droe 

(a) Exercitatione prima de febribus Cap. 8, 
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Drogift- of Apothekers-winkels verkocht word; 
is inderdaad voor het grootfte gedeelte of valfch, 
of kragtelaos , of vermolzemt., Maar dit moet 
alleen maar van de onkundigen verftaan 
worden, of in die tyden, toen dezelve noch 
zeer duur en weinig bekend was; want tegen” 
woordig is de Kina Kina zeer gemeen en zeer 
bekend, en (als wy debefte fortimenten 1,0e- 
ken ) zo deugdzaam en kragtig, als dezelve 
ín voorgaande tyden ooit geweeft is. Byal- 
dien dezelve kragteloos bevonden is gewor- 
den, is zulks maar veroorzaakt, als iemant 
het befte fortiment niet heeft gekend, of niet 
heeft willen betaalen, maar in deszelfs plaats 
koopt, of zich uit onkunde in de handen laat 
ftoppen groote ftukken, dewelke van grof, 
Zwaar, dík en oud hout zyn, van het welke 
de fchors is fponsachtig, voos , en aan de 
binnen-kant zeer grofdraadig , en eenigzins 
houtachtig, daar zeer weinig bittere fmaak, 
en noch veel minder harsachtige gom in ge= 
vonden word; maar dat de mmeefte Kina- Kina, 
dewelke verkecht word, vermolzemt of ver= 
mytert zoude zyn, (gelykalsde groote voor 
vechter van de Kina Kina, de Heer Mor- 
TON, voorgeeft) is geheel niet waarfchyn- 
Iyk, om dat deze fchors van een uitftekende 
duurzaamheid is, en byna geen bedervinge, 
myt of vermolzemachtigheid , onderworpen 
{chynt te zyn. 

45 

Gemelde Heer Morton oordeelt, dat 
8 de 
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de Kina-Kina, dewelke tegenwoordig in ’ 
gebruik is, veel kragteloozer en flechter moet 
zyn, als de Kina-Kina, dewelke in de eerfte 
tyden door de Vaders Jefuiten uit Peru wier- 
„de overgebragt, om dat (zegt hy) wy tegen- 
woordig in het geneezen van de koortzen wel 
twee oncen van nooden hebben ‘in een dofis, 
daar voor dezen twee drachmaas ‚ volgens zyn 
getuigenifle , genoeg waren voor een dofis. 
Voorwaar ik kan niet begrypen, ‘wat deze 
hooggeleerde Heer op deze plaats door een 
_ dofis verftaat, want byaldien hy door een do- 
fis verltaat zo veel Kina-Kina, als wy elke 
Feis en op eenmaal in ’ geneezen van een 
koorts dikwils en dagelyks gewoon zyn in te 
geeven, is het een volftrekte onwaarheid, dat 
Wy zelfs hedendaags twee oncen Kina-Kina 

_ Ooit te gelyk doen inneemen ; en byaldien die 
geleerde man door een :dofis verftaat juift zo 
veel Kina Kina, als wy van nooden hebben 
om een geheele koorts te geneezen, zouden 
twee oncen,in * geneezen van zommige koort= 
‘zen ,zomtyds zo veel zyn als een boon in een 
‚ brouwketel, om dat wy, tot het vaft leggen 
van zommige koortzen, dewelke gedurig we- 
_derom op nieuw opkoomen en herleeven | 
“zomtyds eenige ponden Kina-Kina ‚ en dat 
‘hoch zelfs te vergeefs, zien verbruiken. Be- 
halven dit alles, word ook noch een zeer 
groot onderfcheidt gevonden, in de wyze van 
de Kina-Kina te bereiden; want als wy de 
Kina-Kiínaingeeven onder de gedaante van cen 
Witgedampt en dik extrad?, zullen wy met een 
geheel pond de. uit dewelke dit extract 

> 5e 

- 
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gemaakt is, niet zo veel uitrechten , als-met 
een eenig ons Kina-Kina in poeder ingegeven. 
Als de Kina-Kina ontbonden word tot een 
extra of tinctuur, behalven deszelfs afverf« 
zel met Rhyníche wyn bereidt, verlieft dezel= 
ve zeer veel van deszelfs koorts-(tof-vaftleg- 
gende kragt. 

46. 

De Kihá-Kina is nooît kragtiger,’ om de 
opbruizinge van de koorts-{tof te wederhon- 
den, als dat dezelve word ingegeven in fub- 
flantie, of in een poeder, zonder eenige andere 
voorafgaande bereidinge. Zo ras als een Ge- 
neesheer begint voor te geeven, dat aan hem 
bekend zyn geheime bereidingen vande enkel- 
de Kina-Kina, om deszelfskragt te vermeer= 
deren, of om het gevaar van deszelfs gebruik 
volkomentlyk voor te koomen, geeft hy aan 
de gene, dewelke met een naauwkeurige 
oplettendheid, en door een zeer langdurige 
en voorzichtige ondervindinge, de hoedanig- 
heid van deze fchors zeer wel hebben leeren 
kennen, een openbaar teken, dat aan hem 
de hoedanigheid en de werking van de Kina- 
Kina noch onbekend is. De Kina-Kina bezit 
de koorts-breekende kragt meer in deszelfs 
geheele fubflantie of zeer wel opgelofte hars- 
achtige gom, als in deszelfs in malkander af- 
gefcheide deelen, het zy deszelfs valt zout, 
dik extra, tinctuur met brandewyn bereidt, 
of iets diergelyks. Als de enkelde deelen, 
dewelke de Kina-Kina uivmaaken , by malkan= 

Ge der 
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der zyn, bevinden wy, dat zy met malkander, 
veel grooter vermogen bezitten , om de op- 

_ bruizinge van de koorts-ftof te wederhouden, 
als dat zy gefcheiden en elk op zich zelfs in= 
gegeven worden. De koorts-breekende kragt 
van de Kina-Kina beflaat wel voornamentlyk 

. in deszelfs orgazigue zamenftellinge ; daarom 
is het poeder van de enkelde Kina-Kina veel 

 kragtiger, als alle die Elixirs, tinduren , 
extraen, geeften, vafte zouten, effentsen, 
of andere pompegfe bereidingen, daar zommis 
ge onkundige of ander foort van lieden zo 
„hoog van opgeeven. 

47 

Als de menfchen het poeder van de Kina- 
Kina niet konnen inneemen, zyn wy gewoon 
dezelve zeer lang en zeer fterk in regen water 
te kooken; deze kooking word verrichtdoor 
zeer (terk vuur, om dat wy geenzins bevreeft 
zyn voor het vervliegen van lichte en vlugge 
deelen, dewyl dezelve. in de Kina-Kina ten 
minften van geen belang gevonden worden, 
als ook om door het geweldig vuur en zeer 
lang kooken, als met geweld los te maaken 
en te verbreeken de Kina-Kina, en deszelfs 
fubflantie te doen mengen met het water tot 
een bekwaam decolfam. Het vuur is noch 
beter bekwaam ais de vyzel, om de Kina- 
Kina fyn te maalen, en deszelfs organique 
deelen zodanig te verbryzeien , dat dezelve zo 
klein en licht worden, dat zy in het water 
konnen dryven, eu zich oppervlakkig (om zo 

te 
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te fpreeken ) met het zelve te vereenigen, of 
zich in de tuflchen-ruimtens des waters in te 
fchikken, gelyk als wy zien gebeuren, als wy 
een vaft lichaam zo ongemeen lang op een 
wryflteen wryven , totdat het zelve zich vol- 
komen met het water om deszelfs uitfteken- 
de fynheid kan vereenigen. In de afkookzels 
van de Kina-Kina met water, dewelke door 
geweld van vuur, en ten mintten door den 
tyd van vier of vyf uuren bereidt worden , zien 
wy cen troebelheid, het welk aan ons genoeg= 
zaam bewyft, dat de Kina-Kina daor het ge- 
weld van het vuur in een zeer onzichtbaar 
poeder vermolzemt, en in fubflantie met het 
water vereenigt is, gelyk als de bruin-roode 
koleur, of liever de koleur van de Kina-Kina 
in fubftantie, genoegzaam komt uit te wy- 
zen. 

48. 

Voor de menfchen , dewelke delicaat 
zyn, en aan dewelke de Kina-Kina in /ubflan= 
tte, Onder de gedaante van poeder of conferf, 
of een fierk afkookzel met water, mishaagt, be= 
reiden wy de Kina-Kina met de Rhynfíche 
fteen-wyn , om dat deze de alderbek waamfte 
is van alle fchey-vochten, om uit de Kina- 
Kina op te loffen die deelen, in dewelke ei« 
entlyk de kragt,om de koorts te (tuyten , ge- 

huisveft is. De deelen van de Kina-Kina,de= 
welke bitter van Ímaak , ziltig ente gelyk za- 
mentrekkende zvn , behelzen eigentlyk de kragt 

om de koorts te fluyten, en deze zyn het, 
de= 
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dewelke de oude Rhyníche fteen-wyn uit de 
Kina-Kina kamt opte loffen. Als de oude 
Rhynfche fteen-wyn deze deelen van de Kina- 
Kina door een zeer langdurige meukinge en 
weekinge heeft afgefcheiden, verkrygt die wyn 
een {maak en geur, dewelke met de frmaak 
en geur van de Kina-Kinain/ubffantie volko- 
men overeenkomt, dat is, de wyo word bite 
ter, te zamentrekkende, en (als wy daar zeer 

_paauwkeurig, op koomen teletten) ziltig van 
Îmaak, en het uitgetrokken overblyfzel van 
de Kina-Kina is byna geworden fmakeloos, 
houtachtig en laf, gelyk als de groote ftukken 
fchors van de Kina-Kina, dewelke byna {ma- 

# keloos zyn, zonder harfachtige gom, grof- 

| 

| 
| 
Ì 

Ì 
| 

| 

Ì 

tdraadig, en van fmaak als vermolzemten krag- 
teloos hout; maar hoe volkomen de oude 

ynfche (teen-wyn de harfachtige gom van 
de Kina-Kina (in dewelke zeer veel van def- 
zelfs koorts-brekende kragt fchynt gehuisveft te 
zyn) ook komt op te loflen, is echter zoda- 

_nig,‚een wyn niet half zo vermogende (alswy 
eeú gelyke hoeveelheid van Kina-Kina tellen ) 
om de koorts te wederftreeven, als de Kina- 
Kina in fubftantie, datis in poeder of conferf; 
waar uit klaarlyk blykt, dat de koorts-brees 
kende kragt van de Kina-Kina in de organigae 
gefteltheid van defzelfs weezen wel voorna= 
mentlyk te vinden is. 

49: 
Om de fchors Kina-Kina wel te leeren ken- 

nen, en te onderfcheiden van alle de andere 
fchor- 
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fchorzen, door dewelke dezelve op eeniger= 

hande wyze zoude konnen vervalfcht worden, 
als ook om de befte en kragtigfte Kina-Kina - 
uit te kiezen, ftaat maarte letten. 1. Opdete= 
derfte, fyn{te endunftefchorzen , dewelke af= 
gefchildt zyn van de dunfte takjes, en van 
het jongfte hout. 2 Op de koleur, want de 
Kina-Kina, dewelke aan zyn binnenfte kant 
in koleur naaft overeenkomt met de geelroo= 
de koleur van de kaneel, is gemeenlyk in dat 
opzicht de befte. 3 Moet zeer wel acht gege= 
ven worden op de {maak , dewelke aangenaam 
bitter moet zyn ; als de fmaak van de Kina= 
Kina onaangenaam bitter en fcherp is, geeft 
zulks te kennen, dat dezelve door het zap 
van Aloë of eenige andere faus befprengt en 
vervalfcht is; ook moet onder het kaauwen 
maar eeh zeer middelmatige te zamnentrekkend= 
heid befpeurt worden, want alsde Kina-Kina 
onder het kaauwen al te wreed, te droog, 
en te zamentrekkend is, geeft zulks te ken- 
ren, dat de fchors houtachtig en al te grof 
van deelen is. 4, Kande Kima-Kina zeer wel 
EEK worden dan de reuk , om dat aan de 

ind-Kina een reuk is, dewelke genoegzaam 
maar alleenlyk aan dezelveeigenis. Dereuk 
vân de Kina-Kina is van een zeer byzondere 
ímutheid en’ vermolzemdheid, maar met dit 
onderfcheid, dat byna alle de andere vermol- 
zemde en muffe reuken van de andere fchorzen 
of houten zeer onaangenaam zyn daar alleen- 
Iyk de mufheid en verfchimmelde reuk van 
de Kina-Kina aangenaam is, gelyk als wy al- 
derbeft konnen gewaar worden, als els de 
: inas 

| 
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Kina-Kina branden, en defzelfs reuk in de 
neus ophaalermr; deze aangenaame fchimmel- 
ad en muffe reuk geett zo openbaarlyk de 
deugd vande befte Kina-Kina te kennen ,dart, - 
dlfchoon aan dezelve de bittere {maak en de 
kaneelachtige koleur gevonden wierd, echter 
dézelve geënzins zo deugdzaam zoude zyn , 
ls deze byzondere teuk aan dezelve kwam 
te ontbreeken. 

$o. 

_ De oprechte en befte Kina-Kina moet ook 
fnatiglyk bros, zo wel in het breeken als in 
het kaauwen, Zyn, wânt deze brosheid zal 
meeft gevonden worden in de fynfté en de dun- 
ffe fchorsjes, dewelke zyn vervuldt met zeer 
veel van defzelfs harsachtige gom, dewelke 
zyn afgefchildt van de dunfte takjes en van 
het jongtte hout, en dewelke daarom gevoedt 
en bezwangert zyn met het verfchite , kragtigfte 
en frifchfte zap van deti boom; want de fchor- 
zen, diezeergrof, groot, dik en dräadig zyn, 
worden gemeenlyk bevonden taay ín het door- 
breeken, zeer dor en fmakeloos in ’t kaauwen, 
ontbloot van de aabgenaame bittere fmaak, 
die aan defynfte, verfchfte en kragtigtte Kiná- 
Kinaeigenis. Degroote fchorzen vande Kina- 
Kina zyn gewoonlyk ook zeer dik en {maké- 
loos, het welk eert teken is, dat zy zyn af- 

 gefchildt van de fam of van de mîoertäkken, 
of van zeer oud hour, en dat hate fyhfle eu 
kragtigfte deelen vergaan zyn. nt 

e 
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SL. 

De fchors Kina-Kina beftaat altyd uit drie 
baften, namentlyk een opperbaft , dewelke of 
is begroeit met een witte of zwarte fchimmel= 
achtige mos, of ook zomtyds met een zy- 
achtige mos daar boven op, of met een mos 
als gedroogt touw , of als een mos, dewelke 
de gedaante heeft van de mos van de Caf- 
guarillia, die van buiten wit en van binnen 
zwart is, De tweede baft van de fchors 
Kina-Kina is vol harsachtige gom. De on- 
derbaft is die gene, met dewelke de fchors 
onmiddelyk aan het hout van de Kina-Kina- 
boom vaft is; deze balt is roodachtig vanko- 
leur, voor een groot gedeelte trekkende na 
de koleur van de kaneel, maar altyd eenig= 
zins meerder draadig als de opperfte bat, en 
wel voornamentlyk in de groote fchorzen die 
van het oude hout zyn afgefchildt; want in de- 
ze kan de onderfte balt zo ongemeen grof- 
draadig en houtig zyn, dat iemant, dewelke 
het hout van de Kina-Kipa nooit gezien had- 
de, zoude oordeelen, dat dezelve was het 
hout van de Kina Kina; maar een kundig lief 
hebber kan zeer wel onderfcheiden, dat dit 
draadige gedeelte van de fchors geen hout maar 
baft is, om dat dezelve bros in het doorbree= 
ken en in het kaauwen is, daar het hout in 
tegendeel is zeer hard, taay, witachtig van 
koleur , en zonder eenige bittere {maak of 
muffe reuk. : 
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EN 

Maar om de draadachtige baft van de grof- 
fte fchors, dewelke (als wy de fchors alleen 
“sbezien ) zeer wel nahoutgelykt, noch zeker- 
_ der van het hout van de Kina-Kina boom te 
__onderfcheiden, heb ik.deze draadachtige binne= 
_ _baft van een zeer grof ftuk fchors Kina-Kina 

afgefcheiden, en her zelve gefteken in de vlam 

î 

vaa de kaars, maar het zelve wilde op geen= 
derley wyze vlam vatten , hoewel het zelve 
echter bet vuur zeer greetig aannam, en in 

een vonkende kool , die zeer lang duurde, over- 
ging, op de wyze als het fuugeufe uitwas, 
‚ dat wy gemeenlyk vonk-hout noemen ; of byna 
als lont of tondel; maar een ander ftukje, 
het welk ik van het hout van de Kina Kina 
had afgefneden, en in de vláäm-van de kaars 
ftak , geraakte daatelyk aan het, branden met 
een zeer witte en heldere vlam, dewelke met 
veel gekraak en geknars zo lang duurde, tot 
dat het geheel verbrandt was, op de wyzeals 
het alderdroogfte brandhout, het welk zeer 
gretiglyk vlam vat. 

eene dep BA le SE ar 
e nk a 

„Als wy de fehors Kina-Kina op het alder- 
naauw{te onderzoeken , konnen ;wy aan de- 
zelve eigentlyk drie. verfcheide baften ontdek- 
ken, als, de alderonderf(le baft, die onmid- 
delyk aan het hout raakt, en kaneel-verwig 
van koleur is en, meerder of minder draadig. 
„Vil DEEL. L ze De 
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zx. De middelfte baft, die gemeenlyk een wei- 
nig bruynder is. 3. De opperfte dunne {chil , 
dewelke gemeenlyk is zwart of wit, na de 
mos, dewelke op deze {chil of opperhuidt op 
een {chimmelachtige en korrelachtige wyze 

‚ gegroeit is, 

54. 

Onder de monfters, dewelkede zeer naauw= 
keurige Heer HENDRIK VAN RAAT 
aan my heeft overgezonden, en dewelke uit- 
gebeeldt zyn inTabula XXXIL, met Fig. 1. heb 
ik gevonden een ftukje Kína-Kina uirgebeeldt 
met 6, aan het welke was vaftgegroeit een 
zeer fyne en draadige mos, die zodanig zacht 
als zyde, en geelachtig. wit van koleur was, 
als ook verfcheide lofle takjes van die zelfde 
zachte en zyachtige mos, getekentmet ec. Van 
deze waren zommige geel, en andere blaauw- 
achtig of paarelkleurig, zacht en blinkendeals 
floweel. Noch heb ik onder het zelfde mon- 
fter gevonden de ftukjes Kina-Kina dd, aan 
dewelke ‘was vaftgegroeit een mos, in de ge= 
daante van kleine boompjes met haare ftam , 
moertakjes, en zeer fyne draadachtige takjes. 
Onder het zelfde monfter waren ook de (tuk- 
jes Kina-Kina eeee. op dewelke een mos was 
vaft gegroeit, aan het welke de gedaante van 
fyn gedraait en gedroogt touwerk gezien wierd; 
deze mos kwam zeer wel over een met de 
Orfeilje vân Canarie, uitgebeeldt met: letter 
f. Ik vond ook noch onder het zelfde mon- 
fter een ftukje, g, op het. welkeeen mos was 

gegroeit 
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‚gegroeit, het welk de gedaante hadde van paar- 
_den-haif. 

Bee pre 

Rr 

ee dae 

… Ge 

$5- 

Onder de andete monfters van den {boveri- 
_gemelden Heer was Fig. 2. een (tuk je Cafzuas 
rallia, getekent h; dit ftuk was op de boverfte 
baft van de. fchors;zeer wit,-en eenigzins rob 
big, maar veel harder, vafter en broffer van 
zelf(tandigheid als de Kina-Kina, en byna zo 
hard, korten knapachtig,-inbet kaauweni en 

‚ byten, als de fchors van!pokhoaut; echterbe=: 
ftond het zelfde mede üitdrie verfcheide baften. 

‚als de Kina-Kina, maar kwam vorders;in ko- 
leur, teuk, fmaak ,gewigt, brandinge „krag- 
ten, of-eenige andere hoedanigheden van de. 
Kina-Kina, geenzints over een , gelyk vook 
zulks nooit in de {chors Cafguarillia gevon=: 

_ den words ‚In dit monfter- word ook noch 
_ gevonden eenftuk Ca/guarillia, tondom het. 

Tast 

hemd 

welke. gegroeit was een ongemeene hoeveel-, 
heid-mos „die van buiten. wit afch-graauw van, 
koleur,en zeer bombazynachtig in ‘het aanra= 
ken „en van binnen zeer: zwart van koleur- 
was; deze mosis zo vaftop defchors gegroeit; 
__dat dezelve zonder breeken niet kan afgefchei-. 
‚den worden; de {maak van deze mos is on-: 
gemeen bitter, en behoeft zelfs voor de bitter- 
beid van de gemeenen alflem geenzints te 

‚ wyken, ín zo verre dat dezelve in bitterheid 
de, fchors Gafguarillia zelfs zeer verre-over- 
treft|:. in dekaars gefteken zynde, vatte dezel=: 
ve web,eenigzins vlam „ maar ging datelyk van: 

L 2 zelfs 
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zelfs wederom uit; maar defzelfs afch was 
van een merkelyke zoute {maak , de reuk van 
de rook was zeer fyn, en geenzins zwaar. 

56, 

In het derde monfter van diegene, dewelke 
my door den voornaamen liefhebber en ken- 
der,-den Heere vAN RAAT, zyntoegezon- 
den, wierden ook verfcheide ftukjes van de 
fchors.Kina-Kina gevonden, aan dewelke ver- 
fcheide aanmerkens waardige kentekenen waar 
te neemen waren. Deze was die foort van 
befte Kina-Kina, dewelke zwart is van buiten 
op: de oppervlakte van de alderuitwendigfte 
baft; en van binnen zeer overeenkomftig met 
de koleur van de grofíte kaneel; deze ftuk- 
jes- worden vertoont met Fig. 3, en kk-zyn 
twee ftukjes, om.-dewelke gegroeit is een 
mos, dewelke van buiten ‘zeer wit ‚en van 
binnen: zeer zwart van koleur is, en dewelke 
de gedaante heeft als de bombazyne mos van 
de-Cafguarillia in Fig. 2. getekent 1.1. ech- 
ter: met dit onderfcheidt , dat deze mos veel 
dunder en lichter van zelfftandigheid is „ als 
die zelfde gedaante van mos aande fchors Caf- 
guarillia. Ook is dete mos zo weinig bite 
ter van Ímaak, dat -defzelfs bitterheid byna 
maar even gemerkt kan worden. 4/44, is de= 
zelfde mos aan vier verfcheide ftukjes gevon- 
den. m2. is een ftukje fchors Kina-Kina, aan 
het welke zeer onderfcheïdentlyk de drie ver= 
fcheide baften van de Kina-Kina-fchors kon- 
nen gezien worden , als namentlyk de ck 

e 
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fte roode, getekent*, de middelfte bruine ge- 
tekent **, en de bovenfte zwarte rok getes 
kenc**# N.N. is een ftukje fchors Kina- 
Kina, aan het welke gevonden worden een 
groot getal verheve knobbeltjes, getekent: 
ERR ROR RR, deze zyn ( gekaauwt 
Zynde)byna fmakeloos,en geenzints bitter gelyk 
als zelfs de boven{te zwarte baft, op dewelke zy 

onmiddelyk gegroeit zyn; zy zyn ook min- 
‚ der hard van zelf{tandigheîd , en onder het kaau= 
‚wen ftoffig, en enigzints als vermolzemt „en 
_fchynen te zyn nieuwe uitbottingtjes van nieu- 
We takjes, dewelke niet voortgegroeit, maar 
verftikt zyn. Dit fluk fchors is ook afge- 
fchildt van een dikke tak, want het is zeer 
breed, en wel driemaal in malkanderen ge- 
kruld, echter is dit ftuk fchors zeer dun van 

_Jubftantie, veer kragtig van {maak , en fyn van 
fibren, geheel anders als de gewoonlyke groo- 
te ftukken fchors, die van het zwaar hout of 
ftam , of dikke takken afgefchild zyn, waar 

uit wy ontdekken dar aan zommige dikke tak- 
_ ken, dewelke wel gevoed worden, zomtyds 
‚ wel een volzappige en kragtige fchors gevon- 
den word, gelyk wy dagelyks zien aan de dik- 
ke takken van boomen, dewelke weeldrig 

fterk groeyen, en binnen korten tyd zwaar 
hout {chieten: op deze fchors worden ook by 
uitftekendheid gevonden de dwarfe kerfjes, 
‚van dewelke de Heer HENDRIK VAN Raar, 
in zyne aanmerkingen gefproken heeft. 

L 3 Het 
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57 

Het vierde monfter van de monfters, de= 
welke aan my door den Heer HENDRIK 
VAN RAAT zyn toegezonden, was Kina- 
Kina van een zeer gemeen Sortimeut ; de 
meefte ftukken van dit monfter waren onge- 
meen dik van fchors, gelyk gezien kan wor- 
den Figuur 4. met o. Van dit ftuk kan zeer klaar 
gezien worden: 1. Datde fchors van de Kinas 
Kina-boom tot een ongemene dikte komt te 
groejen. 2. Dat van jaar tot jaar dezelve met laa- 
gen op malkanderen groejen ‚jen dat de dikke 
fchorzen vervolgens uit veel op malkander ge- 
groeide baften beftaan. De bovenfte baft van dit 
ftuk, aangewezen met &, is zeer robbig, dor „en 
boven met een witte {chimrmnel ; dog even on- 
der die {chimmel fwartachtig bruin van koleur, 
De tweede batt, dewelke hier aan volgt „ gete- 
kent met 9, is bruinrood van koleur, zeer 
bitter van {maak, en zo vol harsagtige gom , 
dat als dezelve met een elpen-beentje, of een 
tant, een weinig geftreken word, zich daar 
op vertoont een zeer groote glans, díe bruin 
van koleur is, en zo glad en blinkende als ge- 
polyft ftaal, en even als of dezelve vol oly- 
deelen was. De onderftebaft, betekend met 
A, is onderfcheidentlyk witachtig van koleur, 
zeer dradig, in zo verre, dat een onkundige 
dezelve voor hout zoude aanzien; maar als 
wy in dezelvebyten, is dezelvezeer bros, ma- 
tiglyk bitter, maar echter wat houtachtiger 
en dorder van fmaak , als de middelfte hars- 

achtige 
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“achtige baft , dewelke ook veel bitterder is als 
deze, zynde deze baft evenwel noch merke- 
Iyk bitterder van {maak als de alderopperfte. 
„Wy konnen zeer wel begrypen, waarom in 
_de middelfte baft gevonden word de kragtigfie 
_fmaak, en de meefte harsachtige gom, want 
_ de bovenfte fchors heeft te veel geleden van 
_ de onmiddelyke aanraaking van de lugt, en 
in de alder-onderfte fchors, dewelke onmid- 
Bor aan het hout raakt, is het zap nog al 

te grof, en niet genoeg gekookt, waar door 
defzelfs gom, oly- en zout-deelen, noch hun- 
ne behoorlyke {cheidinge noch ryp-wordinge 
niet verkregen hebben. 

58. 

DE en 

__Hetvyfdemonfter, Fig. $. iseen ftuk hout, 
> van de Kina-Kina-boom, getekent met P. op 

_ dit hout is gegroeit een dikke {chors Kina-Kina, 
_ getekend met 2, dezelve laat zich matiglyk 
_ ligt van het hout affcheiden, en is zeer wel 
__van het houtteonderfcheiden , door de {maak 
__die zeer bitter is, door de koleur die bruin ka- 
_ _peel-kleurig is, door de reuk die aangenaam , 

muffig of fchimmelig is, daar in tegendeel het 
hout van koleur is wit van fub/lantie, Leer 
hard en taay , en genoegzaam {maakeloos. 

$9. 

Het zefde monfter, uitgebeeld met Fig. 6. 
iseen (tuk fchors Kina-Kina, het welke door 
den naauwkeurigen Heer HENDRIK VAN RAAT 

L 4 agt- 
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ag t-en-twintig jaren is bewaard geweelt , noch= 
tans is deze {chors nog zeer aangenaam bitter 
van fmaak , en bezit de eigentlyke fchimmel- 
agtige reuk, die aangenaamis, noch zo krag- 
tig, als de befte Kina-Kina. De bovenfte op- 
pervlakte van de fchors g. g. is met zeer veel 
inkervingen voorzien, en de drie verfcheyde 
baften rs. #. daar wy van gefproken hebben wor- 
den ook zeer onderfcheydentlyk aan dezelve 
gezien. Het negende monfter is Figuur 7. let- 
ter v, w. x, zynde drie ftukjes Kina-Kina, de- 
welke zeer vol harfagtige gom zyn, van de- 
welke de Heer vAN RAAT in zyn aanmer- 
kingen gefprooken, en dezelve door het ver- 
grootglas ontdekt heeft. Van het zevende en 
achtfte monfter zal ik niet fpreken, om datin 
de monfters van den vermaarden Heer SEBA 
diergelyks zaaken reeds aangewezen zyn. 

60. 

Na dat wy nu de Natuurlyke Hiftorie van 
de Kina-Kina dus verre hebben afgehandeld, 
zullen wy in het toekomende Kabinet , van 
de Maanden September en O@tober 1721. by 
form van een tweede verhandelinge over de 
Kina-Kina, met’er tyd onderzoeken het ge- 
bruyk en het misbruyk van de Kina-Kina.Een- 
geneefimiddel, het welk op de onfeilbaarfte en 
konttigfte wyze de ziekte, voorhet welke het 
zelve als een fpectficum wordt gehouden, ge- 
neeft, is zeer gevaarlyk, als het zelvedoor on- 
kundige of onbedagtzame menfchen in het werk 
word geftelt ; zulks is de oorzaak dat de befte 

Ba: 
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geneesmiddelen, als by voorbeeld, de Opium, 
KCina-Kina , het Kwikzilver, de Antimony, 
de Vitriool , enz. veel meer een kwaaden naam 
onderworpen zyn, als die gene, dewelke of 
geheel onzeker, of flap in haar werking, of 
geheel onnut zyn. 

_Ót. 

_{ Zommige ziektens moeten door langen tyd 
genezen worden, om dat dezelve dik wils niet 
anders zyn, als ontlaftingen vanftoffen, dewel- 
ke ftrydig zyn tegens de gezondheid, en van 
dewelke de natuur, om zo te fpreeken, zich 

zelfs redt. Als nu zodanig een ziekte te haaftig 
‚genezen word ,kanzich het ingewand, of deel, 
het welk met die kwaade ftoffen beladen 

„ is, niet langer van de zelve ontlaften; waar 
door geboren worden verftoppingen, verhar: 
dingen van zommige ingewanden ( als le- 
ver, mildten pancreas, enklieren,) inwendi- 
ge fweeringen, broeying, geheele vermagerin- 
gen, uitdroogingen, teering, waterzugt, be- 
naauwde ademhalinge, droogehoeft, zenuw- 
trekkinge , lamheid, beroertheid, fchielyke dood; 
gelyk wy daaglyks zien gebeuren door het mis- 

_-bruyken van den Opium, het Kwikzilver , de 
Kina-Kina, den Antimony, de Vitriolen, in 

‚ «het verkeerdelyk of al tefchielyk genezen van 
zommige afgaande koortzen, Podagra, Val- 

lende Ziekte, Buikloop, Aambeyen, Zeere 
Hoofden „ Schurft, verouderde Sweeren, ge- 
woonlyk Bloeden uit de neus, enz. 

Ls On- 
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62, 

Onder de zekerfte geneesmiddelen worden 
zommige gevonden, dewelke uit hun eigen na- 
tuur zeer fchadelyk voor het menfchelyk lice 
haam zouden zyn, als delve niet in een zeer 
geringe hoeveelheid wierden ingegeven, gelyk 
als by voorbeeld de Opium, het Kwikzilver , 
de Antimony , enz. Maar zommige zyn geheel 
niet fchadelyk, in hoe grooten hoeveelheid de- 
zelve ook gebruikt worden, gelyk als by voor- 
beeld de Kina-Kina, die niemant zal befchadi= 
digen, al wierd dezelve dagelyks gebruikt als 
Koffy, The, of Chocolade. Het kwaad, dat 
de menfchen dagelyks overkomt, door het al 
te fchielyk genezen van zommige afgaande 
koortzen, met behulp van de Kina-Kina,word 
veroorzaakt van de koorts-{tof „dewelke in ’t in- 
gewand al re haaftig is opgeftopt,en defzelfs even- 
wigtige parflinge tuffchen defzelfs vafte deelen en 
zappen beneemt, of in de zappen valt gelegt is, en 
geenzints vande Kina-Kina; deze zoude aan zo- 
danig een lichaam niet de alderminfte fchade uit- 
werken,of eenige kwynziekte of ander k waat na= 
laaten , gebruikt zynde buiten tegenwoordigheid 
van koorts-{tof, of andere vergaderingen van be- 
dorve gal,flym, of etter, of wormneften „enz. van 
dewelke de natuur zich zomtyds,door een heilza- 
me koorts, of loop, of braakig komt te redden, 
en door geen voorzigtig geneesheer ontydig te- 
pengegaan zullen worden, Een opmerkend 
Leezer kan nu zeer ligtbemerken , dat het wel 
gebruyken van de Kina-Kina niet afhangt B 

e 
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5 kenniffe, dewelkeiemand vande Kina-Ki- 
pa, of van defzelfs byzondere toebereidinge 
heeft, maar van de onderfcheide en naauwe 
keurige kennifle , dewelke zodanig een man 
heeft van de verfcheidenheid der koortzen, en. 
derzelver verfcheide omftandigheden , op de- 
welke in het genezen van de koortzen altyd 
geer zorgvuldig acht moet gegeven worden. 

63: 

De afgaande koortzen, in gelyke lichamen 
en omftandigheden , worden veel veiliger in de 

\ 
5 

! 

F 

Lente als in de Herflt door de Kina-Kina ge- 

nezen ; een afgaande koorts van evengelyke 
_ hoedanigheid en foot, word veel veiliger door 

de Kina-Kina genezen in een robuft arbeider, 
landman, ambagtsman of dienftbode, als ín 
lichaamen van een delicater en tederder com. 
plexie, en die gemakkelyk zyn opgevoed, en 

_ weinig lichaams-oeffeninge of beweginge ge- 
nieten. De bloedvaten, en de buizen der in- 
gewanden zyn veel kragtiger , wyder en rui- 
mer in menfchen die f vaar werk doen, als ín 

die geene dewelke een zagt, of zittend , of … 
vermaakelyk burgerlyk leven leiden. Iú de 
laatfte blyft de koortsftof, dewelke door de 
Kina-Kina is vaft gemaakt en vertraagt, in 
deszelfs focus hertnekkiger opgepakt, en ver- 
oorzaakt dikwils zeer gevaarlyke ziektens, 
daar dezelve uit de ingewanden der eerfte, of 
robufte lichaamen veel eerder word uitgewor- 
en , door behulp van den fwaren arbeid, 

daaglykíche beweginge, als ook door de krag- 
k tiger 
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tiger renixus van de deelen der ingewanden. 
Hetiszeker, dat de beweging van ons bloed en 
zappen, de kokinge der fpyzen, deaffcheiding 

der byzondere humeuren , de ontlattinge der 
overtollige ftoffen en uitwerpzels, de fuxêien 
der ingewanden , nergens prompter en beter 
door bevordert worden, als door een bek waa- 
me exercitie en beweginge van ons lichaam. 

64. 

De kinderen tuffchen de negen en vyftien 
jaren, een jaar of twee onbegrepen, worden 
zomtyds door een afgaande koorts aangeratt, 
in dewelke hunne lichaamen een merkelyke 
fcheut in de lengte krygen. Deze koortzen 
worden by het gemeen groey koortzen ge- 
naamt „en doen hoe hevig derzelver overval, om 
den anderen of derdendag ook fehynen mach, 
aan die lichaamen zelden eenig merkelyk nadeel ; 
maar in tegendeel zyn zodanige lyders in de 

‘tuffchentyd zeer welvarende, eeten fterk, en 
groejen zeer wel. Ik ben gewoon deze koort- 
zen te laten uitgeften, en heb dikwils tot myn 
verdriet gezien, dat de Kina-Kina, met onbe- 
denkelyk nadeel, in zodanigen is misbruikt ge- 
worden. 

ós. 

— Daar is onder allede ziektensgeen , dewel- 
ke zo algemeen is als de koorts. Zommige 
ziekten zyn alieenlyk maar eigen aan deze of 
geene byzondere Natien , of aan byzondere 

Land- 
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andfchappen, zonder dat andere Natien daar « 

goit van aangetaft worden, maar de koorts is 
aan alle Natien gemeen. De byzondere ou= 
derdommen, de byzondere fexe, de byzonde- 
tyden van het jaar, de byzondere manier van 

leven , hebben dikwils elk hunne byzondere 
ziekten, maar de koorts is aan allen gemeen. 

ik heb door een zeer overvloedige ondervin= 
inge, en langduurige oeffeninge van de Ge- 
ieeskonft, geleerd, dat ín het genezen vanide 
Koorts de meefte misflagen begaan worden; ja 
zelfs, dat door het al te onbedagtzaam wegne- 
men van zommige koortzen, de grond word 
gelegt tot verfcheide {ware ziektens, en over= 
hoopwerping van de gezondheid. 

dé 
__ Veel menfchen, en zelfs veel Gencesheeren, 
zyn dikwils al te vreesagtig voor de koorts, 
voornamentlyk als de koorts verftrekt tot ont- 
bindinge ‚ genezinge en ontlaftinge van een 
Jang vergaderde faburra of bedurve ftof, of red= 
ding van een geopprimeert ingewandt. Door 
zommige koortzen worden genezen ftuiptrek- 
kingen, lammigheden, waterzugten , kortade» 

_ migheid „„drooge hoeften, benaauwtheden voar 
het hert, hertkloppingen , draajingen en ruizin= 
gen des hoofts , traagheid en vadzigheid der le- 
dematen „ harde milt en lever; verouderde ;py- 
nen „en ontelbare andêre kwellingen ; án valle 
deze gevallén is de Kina-Kina fchadelyk ‚om 

_dat door dezelve de Conatus van de natuur, 
waar door dezelve zich by beurten tracht te, 

9D onte 
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ontlaften van deszelfs overtolligheden , belem- 
mert, en de koorts ontydelyk tegen gegaan 
word. Noit zal een koorts doodelyk , ja zelfs 
noir fchadelyk zyn, als de ftoffelyke oorzaak ; 
daar de koorts uit voortkomt, niet doodelyk 

‚of fchadelyk is. Daarom moet de natuur van 
de ftoffelyke oorzaak, en de byzondere om: 
ftandigheden van de koorts, wel en onderfchei= 
dentlyk gekent zyn by een man , die zich durft 
onderwinden om een koorts te genezen: 

67: 

Onder de ziektens worden verfcheide gevon- 
den, dewelke zeer duifter en onbekent zyn 3 
als by voorbeeld een dwalende jigt, graveel , 
wurmen, ontelbare ongemakken, en verhoole 
kwaalen der ingewanden, of ongevoelige dee- 
len, ‘beginnende teering , ingeflage fchurft , 
dauw=wurm, of andere uitflag, die ontydelyk. 
na binnen gejaagt is. Maar de koorts is door 
zyn openbare uitwerkinge zo algemeen bekent, 
dat de alderonbedrevenfte dezelve zeer. ge- 
makkelyk kan ontdekken; echter is de koorts, 
in deszelfs byzondere foort en omftandigheid , 
het alderminfte bekent van alle de andere ziek. 
tens ; om deze reden is geen bedryf in de Ge- 
neeskonft zo roekeloos, als dat een onkundi= 
ge onderneemt het genezen vandekoorts; om 
dat zodanig een noit by zich zelven verzekert 
kan zyn, of hy, door de manier van zyn ge- 
nezen van de koorts, aan den Iyder voordeel 
of nadeel toebrengt; om dat de koortzen in ’t 
gemeen niet anders zyn als ontlafting van fcha- 

delyke 
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êlyke ftoffen , of herftellingen van kwaade 

gefteltheden , zal het vandetien reizen wel nes 
enmaal gebeuren, dat een onkundige doorde 

Kina- Kina de koorts aijn tot groot nadeel 
an den yder. 

65. 

Kzommige Geneesheeren hebben zulk eed 
pngegronden vrees voor dealderminfte koorts, 
dat zy daatelyk met al hun vermogen toefchies 
ten om het koortsvuur uit te doven, en oor« 

deelen dat het zelve moet gedempt “worden, 
eer de kootts, gelykals zy voorgeven, in het 
bloed komt. Deze flingeren metde Kina-Kina 
dik wils niet weinig om. in alderhande foort van 
koortzen. Andere Geneesheeren zyn in tegen- 
deel dikwils zo’ zeer onderdanig aan de bewe- 
ginge van de natuuf, zo als zy «dat noemen, 
dat zy de Kina-Kina in alle gevallen verachten, 
En flythoofdig {taande houden, dat de opbrui- 
ginge van dekoorts-ftof niet nedergelegt, noch 
de koorts niet tegengegaan mach worden: dat 
niets als de rypmaakinge en kookinge der koorts= 
_ftof moet betragt worden, op dat de crifss of 
fatutaire fcheidinge niet ‘getroubleert werde, 
De ondervindinge heeft my echter geleerd, dat 
de overval van zommige afgaande koortzen , 
voornamentlyk dewelke in de Herfft na zeer 
heete en drooge Zomers graffeeren, zomtyds 
zo hevig kan zyn, dat als de koorts niet een 
weinigje gebroken word , de lyder door de- 
zelve zoude worden weggefleept ; en wederom 
aan d'andere kant, als zodanige koortzen al te 

reu= 
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reukeloos , geheel vaft gelegt worden , datde 
Iyders daar door naderhand zeer elendig wor= 
den. In de koortzen dewelke niet zuiver af 
gaan, maar flegts, remitteeren, is de Kina ge- 
vaarlyk: als de zieken in de intermiffie of tufs 
fchentyd van de afgaande koortzen veel krag= 
ten verloren hebben, en zeer wanluftig zyn, 
al fchynt juift de koorts geheel afgelopen te zyn!, 
is de Kina-Kina gevaarlyk.. In de afgaande 
koortzen in dewelke de maag in de tuflchen= 
tyd walgt van alle fpys, is de Kina-Kina gee 
vaarlyk. Sterke en langdurige wyndrinkers 
krygen zomtyds een baftert anderendaagfche 
of dubbelde tertiaan, dewelke verandert ineen 
flepende dardendaagfche koorts, in-deze is de 
Kina-Kina gevaarlyk, enz. 

Einde van de Maanden Funyen Augufiy. 
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NATUUR 
EN 

KONST-KABINET, 
| Voor de Maanden 

SEPTEMBER eN OCTOBER 

1721. 

Zeftiende Verhandeling van de ALG E- 
MEE NE Natuurlyke Hiftorifchry= 
wers; en in dezelve bet vervolg van het 

. kort begryp , en de opheldering der Na- 
tuurlyke Hiftorie , en de Proefkundige 
Wiysbegeerte van ROBERTUS BOYLE; 

‚waar in gehandelt word van de Lucht. 

Ï . 

SERA A dat wy de nuttigheid , en het uitmun= 
ADG tend gebruik der Natuurlyke Hiftori= 
IÀ À kunde, en Proef kundige W ysbegeer- 
EN te, uitde Letter-oeffeningen vanden 

Hoogwaardigen Robertus Boyle, en onze aan- 
merkingen , en opheldering afgehandelt heb- 
ben , zullen wy dien weergadeloozen Man 
VL Deer. M 2 ver: 
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verder op ’t {poor navolgen, en met den-zel= 
ven de Natuur , in haar afgelegenfte vertrek- 
ken, met de uiter{te naukeurigheid , proef kun- 
dig gaan befchouwen. Ik zal in deze befpiege= 
ling my op geenderhande wyze binden aan 
dien rigtfhoer, of order, na dewelke de ver- 
feheide natuurlyke en proef kundige verhande- | 
lingen in vervolg van tyd gefchreeven, af ge- 
drukt zyn; om dat de Heer Schryver, mitsga- 
ders de Uitgevers van zyne Werken daar om= 
trent geen de minfte natuurlyke t’zamenhang; 
hebben gelieven waar te nemen. De Hoog- 
waar dige Robertus Boyle heeft op verfcheidety- 
den, verfcheide, en zeer veel van malkander 
verfchelende verhandelingen uitgegeeven : by 
voorbeelt, zomtyds gaf dien Heer eens in ’ 
licht een verhandeling van de Lucht, en daar. 
op onmiddelyk wederom verfcheide verhande- 
lingen van geheel andere ftoffen, en dan nader- 
hand eens wederom een verhandeling van de 
Lucht; het welk insgelyks moet verftaan wor- 
den van de verhandelingen van’: Water , van 
de Aarde, van ’t Vuur , van de. Natuurlyke 
Beginzelen, vau de Stoffcheikundige Zaaken, 
van de Metaalen, Mineralen, Edele Gefteen- 
tens, vande hoedanigheden der Lichamen, van 
de Koleuren, van het Licht, van de verande 
ring der geftaltens van de Lichamen, enz. Ik 
zal veel liever eenen natuurlyken t'zamenhang — 
en fchikking volgen , en alles wat de Heer 
Boyle ‚by voorbeeld, omtrentde Lucht zeer afge- — 
broken heeft geleerd, by malkander voegen ; het 
welk ik ook zal waarnemen omtrent de Aarde, _ 
omtrent het Water, omtrent het Vuur , en ver= _ 

der _ 

4 
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der omtrent alle andere zaaken, dewelke door 
den Heer Boyle nagelaten, en op een zeer ver- 
warde en afgebrooken wyze gedrukt zyn, 

IN 

2e 
Wey leeven in de Lucht, even gelyk als de 

viflen in’t water. Nietsis voor een menfch on- 
der alle de natuurkundige befchouwingen, zo 
noodzakelyk , als de kennifle van de Lucht; 
daarom zal ik de Natuurlyke Hiftorie van de 
Lucht in eenige uittrekzels ,‚ met de uiterite 
naaukeurigheid , en zeer omftandiglyk afhan- 
delen ; daar byvoegende alles wat aan mynen Le- 
zer een ryk denkbeeld van de Lucht geeven kan. 
Ook heeft de Hoogwaardige Robertus Boyle 
van geen zaak meerder werk gemaakt, en in 
geen zaak grooter ontdekkingen gedaan , als 
omtrent de Lucht , dewelke wy inademen ; 
daarom zullen wy ook onzen aanvang nemen 
van de Lucht. Het eerfte Werk , dat de 
Hoogwaardige Robertus Boyle , wegens zyn 
nieuwe ontdekkingen van de Lucht, dewelke 
Wy inademen, in % licht heeft gegeeven, was 
een verhandeling, onder den (a) T'itul van Nzeu- 
we Natnar- en Werktuigkundige Proef-ondervia- 
dingen des Luchts VEERACHTIGE kragt, en des= 
zelfs witwerkingen. Woor het grootfte gedeelte 
witgevoert in de nieuwe Lucht pomp. De Heer 
Boyle fchreef deze Verhandeling in ’t Jaar 
1659, briefsgewys aan zynen Neef , oudf{ten 

M 3 Zoon 

(4) Vid.Nova Experimenta Ployfico-mechanica de Viaë- 
ras Elaftica &* jufdem effebtibus , fabta maximam por- 
tenterm in Nova Machina Pneumatica, 
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Zoon van den Graave van Corke, over wien de 
Heer Boyle Oom was, een zeer groot Bemin- 
naar van de natuurlyke Hiftorikunde en Proef- 
kundige Wysbegeerte, en die zich op dien tyd 
te Parys bevond, alwaar onder de Franfche 
Geleerden en Natuurkundigen op dien tyd veel 
werk van de vermaarde Proefondervinding van 
Zorricellt wierd gemaakt : als mede van’ton- 
derzoek van ’t Vacuum ‚ aangelegt door Otto 
de Guericke, en vande natuur des Dampkrings. 

3: 
Verfcheide redenen bewogen onzen uitmun= 

tenden Schryver , om de Lucht, waar in 
wy leven, eens nader te onderzoeken , als tot 
noch toe gefchied was. Eerftelyk, om dat de 
Lucht niet alleenlyk voor een menfche, maar 
ook zelfs voor alles wat adem haald, zodanig 
noodtzakelyk is, dat dezelve maar eenige wel- 
nige minuten van een uur , zonder de Lucht 
konnen leeven. Ten anderen, om dat de ver- 
anderingen van de Lucht , of Dampkring, wel 
de voornaamfte rol fpeelen in ’t voortbrengen 
van alderhande toevallen , dewelke wy daag- 
Iyks aan de menfchelyke lichamen zien gebeu- 
ren, voornamentlyk aan de lichamen der zwak- 
ke of kwynende menfchen, op de fchielyke of 
hevige veranderingen van het weer, en andere 
lachtsgeftelteniffen in de Lente, of in den Hert. 
Eindelyk , om dat een verder en dieper onder= 
zoek des Luchts , aan ons , op een goeden 
grond , veel klaarder kenniffe van verfcheide 
verfchynzelen’ fchynt te beloven , dewelke 
door tuflchenkomf{te van de Lucht gebeuren, 

Zon= 
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zonder dat wy zulks miffchien anderzints eens 
zouden komen te merken, 

4. 
Wy vinden in de grootfte mannen , dat de 

‚deugd gemeenlyk met de wysheid gepaart gaat, 
ten minften heeft zulks altyd door geblonken 
in ’t gedrag van dezen onzen koftelyken Schry- 
ver, den Hoog waardigen Robertus Boyle. Daar- 
om doet hy ook in ’ begin van deze zyne ver- 
handeling , een openbare belydeniffe voor de 
geheele geleerde Wereld, door wiens uitvin- 
ding hy eerft aanleiding en onderregting om- 
trent het uitpompen of uitzuigen van de lucht 
uit een glazen vat, of bol gekregen, en welke 
perzonen zyne medehelpers zyn geweeft in ’t 
verbeteren van de Lucht-pomp. De Heer Boyle 
fechryft in dezen Brief aan zynen Neef, dat hem 
buiten twyffel noch wel indachtig zal zyn, dat 
hy niet lang voor hun beider affcheid , met hem 
gefproken hadde van het Boek van den naarttie 
gen Jezuyt Scottus , al fchoon hy ‘het zelve 
toen noch zelf niet gelezen had, maar alleenlyk 
gehoort hadde dat het uitgekomen was , en daar 
in wereldkundig gemaakt wierd , de nieuwe 
Proef-ondervinding , om de lucht uit te zuigen , 
van den Groot Achtbaaren Man Otto de Gue- 
ricke, Burgermeefter te Maagdenburg, en dat 
niet tegenftaande de Heer Boyle ook reets in 
verfcheide zaaken al onderzoek omtrent de 
groote vermogens van de lucht, en deszelfs 
uitwerkingen op de lichamen gedaan, hadde ; 
hy echter bekende, datde Edelmoedige Otto de 
Guericke hem voorgekomen was in het voort- 

M 4 bren- 
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brengen en vertoonen van zeer aanmerkelyke 
gewrochten , door het uithalen van de Lucht, 

5. 
Als een zaak eerft nieuwelyks uitgevonden 

wordt, gebeurd het zelden dat dezelve in die 
alderuiter{te volmaaktheid gebragtis, als dezel- 
ve van tyd tot tyd door byvoeging , en nader 
uitvinding van anderen voltooit word; en om 
dat aan het werktuig van den voortreffelyken 
Otto de Guerickezeer veel gebrekkelykheid was, 
heeft de Heer Boyle zich kragtig bevlytigt om 
de Lucht-pomp te verbeteren. Maar eer wy 
van die zaak fpreeken , zullen wy tot opbelde- 
ring, eert handelen van de nieuwe Proetonder- 
vindingen van den eerften Uitvinder van de 
Lucht-pomp, Deze Otto de Guericke was een 
man van aanzien, en is niet alleen Burger- 
meefter van Maagdenburg, maar ook Gehei- 
men Raad van den Keurvorft van Brandenburg 
geweeft. Hy was een zeer treffelyk , edel- 
moedig , mildaadig en werkzaam Heer. Hy 
(a) oordeelde dat alles , ’t welk door de onder- 
vinding en zinnelyke gewaarwording betoogt 
werd, verre de voorrang toekomt , boven de 
alderwaarfchynelykfte en opgefinukfte redenka- 
veling : om dat veele zaaken in de befpiegeling 
wel waar fchynen , dewelke eigentlyk als het 
op ’ {tuk of de oeffening aankomt, geen de 
minfte uitwerkingen doen. Hierom oordeelde 

hy, 

(a) Fid. Prefatio ad leétore-n libri Ottonis de Guericke, 
go experimenta Nova Magdeburgica de vacno [patio 
exhibensuar, 

ne 



September en Odlober 1721. 197 
by, dat alle Wysbegeerte bedriegelyk en on- 

__nut is, die niet door Proefondervindingen on- 
derfteunt word ; en dewyl in zynen tyd zeer veel 
getwilt wierd, en van aloude tyden zeer veel 
twilt onder de Geleerden over ’t Ledige, of 
het Vacuum is geweelt , namentlyk , of het 
Vacuum is, of niet, en wat het eindelyk mach 
zyn, zoo brande onze Otzo de Guericke van yver, 
om eens een proefondervinding aan te leggen, 
wegens deze zo zeer verfchillende meningen. 

6. 
Na dat Otto de Guericke dit op verfcheidene 

wyzen hadde aangelegt, is ’ hem eindelyk 
gelukt , dat hy eenige werktuigen heeft ge- 
vonden „ waar door hy oordeelde in ftaat te 
zyn, het Vacuum , dat zo lang, en zo hart- 
nekkig ontkent was, met proefondervindingen 
te konnen aanwyzen. Als niet lang hier na 
de Heer Otto de Guericke , wegens het Gemne- 
nebeft als Minifter gezonden wierd opde Ryks- 
vergadering te Regensburg, en de Liefheb- 
bers van deze zaaken reets al eenige kenniffe van 
zyn nieuwe proefondervindingen hadden gekre= 
gen, wierd hy aldaar verzogt, om eenige proe- 
ven voor hen te doen; het welk bekent gewor- 
den zyndeaan zyne Keizerlyke Majefteit,als me- 
dede Keurvorften en Princen, dewelke op dien 
tyd te Regensburg vergadert waren , verzog- 
ten dezelven infgelyks , dat die proeven aan 
hen mogten vertoont worden. Onder deze 
Vorften, fchepten in die zaaken wel het‘groot- 
fte vermaak , de Keurvor{t Johannes Philippus, 
Aardsbiflchop van Mentz enz.; en kocht van 

ls dea 
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den Heere Otto de Guericke de werktuigen , waar 
mede deze proeven uitgevoerd waren, en zond 
dezelven naar zyn Paleis tot Wurtzburg , al- 
waar de Vaders Jezuwyten, te zamen met de 
Hoog: Leeraren van de vermaarde Hoge School 
van Weurtzburg , de proefondervindingen van 
den Heere Otto de Guericke, in de tegenwoor- 
digheid van den gemelden Keurvorft, dikwils 
herhaalden, en nader onderzogten. « 

A 

Zo ras als aan die Vaders Tezuwyten deze 
proefondervindingen ontwyffelbaar gebleken 
waren, gaven zy daar kennifle van door Brie- 
ven aan de Jezuwyten van Romen , en ver- 
fcheide andere Plaatzen. In ’t Collegie van 
deze Jezuwyten van Wurtzburg, bevond zich 
ook de naarftige en bekende Gafparus Schot- 
tus, dewelke in dien tyd Hoog-Leeraar in de 
Wiskonft, op de vermaarde Hoge Schoole van — 
Wartzburg was ; deze onderhield niet alleen 
briefwilzeling met den Hoog Achtbaren Otto de 
Guericke, maar verzogt geduurig, en van tyd. 
tot tyd van den zelven nader onderwyzing, 
omtrent de proefondervindingen , wegens het 
uitpompen van de Lucht, en deszelfs nieuwee 
Iyks ontdekte hoedanigheden , en vermogens, 
zo lange, tot dat Schots eindelyk in, zo ver= 
re kundig geworden was in deze nieuwe proef- 
ondervindingen , dat hy dezelve openbaarlyk_ 
in ’t licht gaf, hegtende dezelve, onder de 
naam van Maagdenburgfche Proefondervindin- 
gen, als een aanhangzel achter een Boek, het 

welke — 
ï 

E 
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welke hy in den Jaare (a) 1657. uitgaf. Dit is 
eigentlyk het Boek , waar van de Hoogwaar- 

dige Aobertus Boyle gewag maakt, in zynen 
Brief aan zyn Ed. Neef , die wy tegen- 
woordig zullen uittrekken. Dewyl dezen 
Brief in t Jaar 1ós9g. reets al afgefchreven 
was, en de Heer Boyle toen de werktuigen van 
Otto de Guericke reers al zeer veel verbetert, 
en ongemeen veel nieuwe proefondervindingen 

omtrent de Lucht bekomen hadde , konnen 
wy zeer licht begrypen , datde Heer Boyle in 
der daad de naafte of tweede perzoon is , de- 
welke met de Lucht-pomp gewerkt , dezelve 
veel verbetert, en wel de voornaamtfte proe- 
ven omtrent de Lucht uitgevonden, en in ’% 
werk geftelt heeft. Want het wel zeker is, 
dat de Heer Boyle een Jaar of twee tyd van no- 
den zal gehad hebben, om de verbetering van 
deze werktuigen uit te vinden, en de proeven 
in’t werk te (tellen , dewelke ik aantoonen 
zal, dat zyn Ed. alreets voor het Jaar 1659. 
volvoerdt heeft gehad, 

8. 
Na dat de nieuwe uitvinding van Otto de 

Guericke, of het uitpompen van de Lucht en 
de Proefondervindingen van verfcheide nieu- 
welyks ontdekte hoedanigheden van de Lucht, 
alom bekent geworden , en ook noch met ver- 
fcheide nieuwe Proefondervindingen , en ont- 
dekkingen vermeerdert waren , heeft de ge- 

melde 

(a) vid Gafpari Schotti de Arte Mechanica Hydrau- 
lico-Pneumatica, 
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melde Gafparus Schottus in ’t Jaar 1664. in 
een ander (a) Boek niet alleen wederom uitgegee- 
ven de reets bekent gemaakte Proefondervin- 
dingen, maar ook noch daar bygevoegt de nieu- 

_we Maagdenburgfche Proefondervindingen , de- 
welke zedert het Jaar 1657. door Otto de Gue- 
ricke ontdekt, en aan hem bekent gemaakt wa- 
ren. Gelyk ook veel andere Geleerde Man- 
nen, in verfcheide Laudfchappen , over deze 
zeer verwonderenswaardige ontdekkingen van 
de Lucht, niet alleenlyk Verhandelingen heb- 
ben in’ licht gegeeven , maar zy hebben ook al- 
tyd zeer loffelyke getuigenifle van den Hoog 
Achtbaren Burgermeefter Otto de Guericre , en 
deszelfs voortreffelyke ontdekkingen gegeeven. 

bid 

De Heer Otto de Guericke was eerft van voor- 
neemen om zelf over deze zaak niets in het 
licht te geeven, maar om dat de twist over het 
ledig ruim onder de Geleerden nocheven hart- 
nekkig aan weerkanten gehandhaafd wierd, 
veranderde zyne Hoog Achtbaarheid van gedach= — 
ten, en (chreef een geheel boek (4) over het ledig 
ruim. Dit boek was afgefchreven in den Jaare 
1663. op den 14. Maart, en is, opgehouden 
zynde door ziekten en andere beletzelen , niet 
eerder in % licht gekomen als 1670. den 
14. Maart, en 1672. te Amfterdam in [Folio 
gedrukt. Op 

(a) Vid. G. Schotti Technica Curiofa Lib. 1.de Mira- 
bilibus Magdeburgicis. 

(6) Vid. Ottonis de Guericke experimenta nova (ut 
vocantur) Magdeburgica de Vacuo fpatio. 
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10. 

Op dat de Lezer de eerfte oorfprong van de 
Lucht-pomp, en van de verwonderenswaardi- 
ge ontdekkingen der gefteltheid , hoedanighe- 
den, en vermogens des Luchts , ín den grond 
mag leeren kennen, zullen wy hem mede deelen, 
op welke ven wyze de Hoog Achtbare Otto de 
Guericke aan deze nieuwe Proefondervindingen 
geraakt is, Die voortreffelyke Man hadde zeer 
lang zyne befpiegeling laaten gaan over het 
groote , en onmetelyke ruim , waar in de- 
zen Aardkloot, de Zon , Maan , Dwaal- 
fterren , vatte Sterren , gevonden en ge« 

„zien worden; en maakte by zich zelf een we- 
zendlyk onderfcheid, tuffchen de lichamen , en 
de ruimte in dewelke dezelve gevonden wor- 
den. Hy geloofde dat hier beneden onder ons, 
nergens eenige leedige plaats gevonden wierd, 
dewelke niet dadelyk met de Lucht wederom 
vervuld werd; en om dat de Lucht een zeer 
licht, dun, beweeglyk en vloeibaar lichaam is, 

_ oordeelde hy een ledige ruimte te zullen kon- 
nen aantoonen ; zo wanneer hy de Lucht uit 
een vat konde uitpompen. Om dit in ’t werk 
te (tellen, nam de Uitvinder een zeker Wyn- 
of Biervat, dat geheel vol opgevuld wierd 
met water , en zodanig dicht aan alle kanten 
was, dat ’er niet de minfte lucht van buiten in 
konde dringen. Onder aan dit Vat wierd 
een Spuit, of Kopere Pyp gevoegt , door 
welker behulp het water uit het Vat gepompt 
wierd, dat ín ’t Vat cen lucht ledig ruim ver= 
oorzaakte. Op deze wyze gefchiede de eerfte 

ie oak Proef. 
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Proef-ondervinding van den Heer de Guericke ; 
waar mede zyn Ed. beveltigde, dat het in de 
natuur was, en niet langer ontkent konde wor= 
den, dat het Vacuum, of ledig ruim, in ’t wel= 
ke geen lichaam was, van alle ftoffelykheid 
moet zyn ontbloot. 

iis 
Na dat na deze uitkomft, met de verwag- 

ting van den Heere de Guericke overeen geko= 
men was, liet hy een andere bekwame Spuit, 
of Water-pomp van Latoen maken, gelyk uit- 
gebeeld isin (a) Tabula xxxur, Fig. 1. a, b, ce 
waar van de ftamper uitgebeeld word , loopende 
in de Spuit, met de Letter C, en buiten de _- 
Spuit op zich zelven met F , zynde aan dezel= 
ve zeer valt en wel gehegt deszelfs zuiger G. 
Deze zuiger moeft zodanig naaukeurig flui- 
ten in de Spuit, of Pomp , dat ’er geen de 
minfte lucht nevens kon uit of ingaan. Ook 
was de Spuit van binnen voorzien met twee 
klepjes van leder, als namentlyk een inwens 
dig in ’t dekzel van de Spuit, en uitgebeeld 
meta, en dd , om ’t water dat binnen ge- 
trokken was, het te rug vloeyen te beletten; 
en een uitwendig by bb, om ’t water uit te 
brengen, als de zuiger wederom wierd neder= 
gedrukt. De Seriug, of Pomp, wierd aan het 
Vat valt gehegt, door den yzeren ring e, de- 
welke met vier hegtplaatjes voorzien was. Na 
dat alles wel bezorgt was, konden drie fterke 
karels de Zuiger van de Pomp optrekken, 
en wierd op die wyze ’t water uit het Vat 

doot 
(a) Vid, Tabnla xxxrIr. 
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door ’ bovenfte ledere tochtpypje b ontlaft. 

12, 
Onder dit pompen wierd in allede deelen van 

dit Vat een geluid gehoort, op de wyze als van 
zeer fterk kokend water; dit duurde zo lange, 
tot dat de ledige plaats van ’t Var, terwyl het 
water uit het zelve wierd uitgepompt , opgc- 

_ vult was met buiten lucht ,dewelke , buiten ver- 
wagting van den Heer de Guericke , gedrongen 
was „ door de zelfsftandigheid van het hout. 
Niet tegenftaande op deze wyte de buiten lucht 

niet konde werden gekeert buiten het houten 
Vat, en vervolgens deze onderneming om een 
lucht ledige plaats te maaken mislukte , leer- 
de echter de Heer de Guertcke door deze Proef- 
ondervinding „ dat de zelfftandigheid van de 
Lucht zodanig dun en vloeibaar was, dat de- 
zelve door de togtpypjes van ’t hout konde 
dringen, om wederom te vervullen de lucht= 
ledige plaats, dewelke, door het uitzuigen van 
? water „ in het houten Vat auderzints zou- 
de overgebleven hebben, 

13. 
De onbekwaamheid en tochtgatigheid vart 

thout, door deze mislukte proef ontdekt zyn= 
de, ondernam de Heer de Guericke, een twee- 
de Proefondervinding , en verkoor daar toe een 

- zeer groote Bol van Koper, dewelke vertoont 
word Tabula xxxin. Fig.2. A. In het boven- 
fte gedeelte van dezen Koperen Bol was ge- 
maakteen kraan B, in het onderfte gedeelte van 
dezen Bol wierd de Spuit of Water-pomp zeer 
beftendig ingepaft, en wel valt gehegt ; byna 
í î op 



204 Natuur- en Konft-Kabinet, 
op dezelfde wyze als te voren in het houten 
Vat. Deze Bol wel opgevult zynde met wa- 
ter , liet de Heer de Guertcke, na dat dezelve 
zeer digt was gemaakt, ook opdezelfde wyze, 
door middel van de Pomp, het water uit de= 
zelve uitzuigen. In het begin was de Zui- 
ger zeer licht te bewegen, en het water 
volgde ook gemakkelyk , maar allenkskens 
wierd dit werk zodanig zwaar, dat vier fterke 
mannen werk genoeg hadden, om de Zuiger 
ieder reis na zich te trekken. Na dat nu dit 
werk eenigen tyd was agtervolgd , en dat de 
onderzoeker alreets begon te hoopen, dat al 

water uit den Bol was uitgezogen , gebeur- 
de tegen alle verwagting een zeer nadeelig toe- 
val. Dat is: de kopere Bol wierd met een 
groot geraas, en gekraak , zeer fchielyk plat 
gedrukt, en door de van buiten op den Bol par- 
zende lucht zodanig tot malkander gewrongen , 
even als of het koper van dezen Bol niet an- 
ders was geweeft als zagt linnen, dat met de 
handen tot malkander word gewrongen ; of 
even gelyk of de kopere Bol van een hoo- 
gen loren was plat gevallen. De oorzaak van 
dit ongeluk was de onvoorzichtigheid van den 
Werkbaas, dewelke dezen Bol niet volkomen 
rond gemaakt hadde, Na dat dit gebrek ver- 
holpen , en de Bol volkomen rond gemaakt 
was, gelukten alles wel, err het water wierd 
uit den Bol uitgepompt , en deszelfs holte was 
eindelyk geworden die lucht ledige plaats, daar 
de Heer de Guericke 10 veel moeite, en on- 
koften toe aangelegt hadde. 
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7) 14. 
_Na dat nu deze Bol \geheel van water le: 
dig was „en vervolgens ook van lucht, deed on- 
ze naaukeurige Natuur-oriderzoeker de Kraan 

„ boven in den Bol gemaakt , open drayen, 
en ontdekte met zeer veel vermaak , dat de 
lucht met zodanig een gewelt , door de ope- 
ning van de Kraan, in de lucht-ledige ruimte 
van den Bol geparft wierd, dat de kracht van 
de invliegende lucht, een Man, dewelke daar 
overftond, byna fcheen te konnen bewegen, na 
zichtrekken, en als met zich flepen5 uit welke 
Proef-ondervinding de Heer de Guericke klaar- 
lyk ontdekte, de gereedheid, en kragtige pat= 
zing van de lucht, om te vlieger, en door-= 
gedrongen te worden, in een lucht-ledige ruim- 
te. Als iemant zyn mond , onder het ingaan 
van de lucht, digt boven de opening van de 
Kraan ftelde, wierd daar door de ademhaling 
genoegzaam belet; of als iemand zyn hand om- 
srent dezen ingang van de Kraan kwam te hou- 
den, was dezelve in gevaar, om met gewelt 
tegen dezelve aangepartft te worden, 

ieder Is. 
Aan dit laafte werktuig waren noch zeer veel 

gebrekkelykheden ; en dewyl de Keurvorft van 
Brandenburg , wiens Onderdaan de Heer de 
Guericke was, genadiglyk bevolen hadde , dat 
deze Maagdenburgfche Proef-ondervinding , 
voor hem zoude vertoont werden , heeft onzen 
Onderzoeker een bekwamer , namentlyk het 
‚olgende werktuig bedagt. In de vertoning 
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van dit werktuig, in Tab. xxxm. Fig. 3, diend 
de Lezer bedagt te zyn, dat dezelfde letters, 
zommige enkelde deelen van de Lucht-pomp 
zo wel afgefcheiden , als aan dezelve te zamen 
gevoegt , verbeelden. Hy liet door een yzer-fimit 
maaken, den yzeren drievoet , Tab. xxxmm. Fig. 3, 
abc-df, deze drievoet was omtrent twee ellen 
hoog, en de ronde voeten adf, waren vaft ge- 
fchroeft in den grond , daar dezelve op ftont. 
be is een ronde fchyf van yzer, met een ronde 
opening in ’t midden „e. g. h. ís een kopere Lucht- 
pomp, bynaop de wyzealsde Spuit ; of Pomp, 
dewelke wy hier voor befchreven hebben. Deze 
uucht-pomp was boven voorzien met een rand 
van lood, y. Opdeboven oppervlakte van de- 
zen loden rand was een koper dekzel m.n ‚met 
een pypn, op welkepypgeftelt, of gepaft kon= 
den worden , de Vaten met hunne Kranen, 
waar uit de lucht uitgepompt wierd. Dit ko- 
per dekzel wierd met drie fchroeven vaft ge= “4 
Íchroeft, op de boven oppervlakte van den lo- 
den rand; wordende, op dat alles beter lugt= 
digt zoude zyn, en nauwer toeflujten mogte, 
tuflchen beide zagt en zeer vaft Leer gelegt, « 
echter zodanig, datde openingen vande Pomp, « 
en de pyp van het dekzel open bleven, en‚ge- — 
meenfchap met malkander behielden. Dit dek- — 
zel was ook inwendig voorzien, met een leder 
klepje, gelyk vertoont word in Iig. 1, metde 
letter dd, opdat, de Zuiger aangetrokken zyn- 
de, de lucht, of het water, uit het Vat kan 
trekken , dat uitgepompt zal worden, en de 
Zuiger wederom aangedreven wordende, dar die 
zelfde lucht, of dat zelfde water, kon ontlaft 

5 wor 
À 
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Eh Ar. 

ter in zich’ te houden. Deze Spuit ygh wierd 
te gelyk met zyn vaft gezoudeerde kopere Ems 
mer gefteit op den yzeren drievoet, in het ron= 
de gat‘e van de yzere fchyf bc, en wierd op 
deze yzeren fchyf vaft gefchroeft , door middel 
van den loden rand y,‚ met drie yzere fchroe=- 
ven:  Maáar op dat de Luucht-pomp van binnen 
in den drievoet niet’ zoude konnen bewegen, is 
om dezelve eenen fterken yzeren ring k k-, met 
drie yzere armen ooo ‘gelegt, dewelke, op 
dat zy ook te gelyk den drievoet zouden dwin- 

“gen, en vaft houden, elk met een yzere fchroef 
zyn'vaftgefchroeft, in-elken byzonderen voet van 
den drievoet. In een der yzere voeten van 
dezen ‘drievoet was een zwaar yzer händ- 
vatzel uu vaftgehecht, en vat gemaakt op de 
plaats w, doch zodanig, dat het zelve beweeg- 
Iykop zyne fpilletjesis, wanneer het op of neer 
moet bewogen worden. Eindelyk was aan dit 
handvatzel gemaakt een yzere ftaaf tu, de= 
welke in t valt gemaakt was, aan den houten 
ftamper van de Pomp, fh. waar door de 
Zuiger h bewogen moeft worden. ‘ Op datvan 
Onderen „ noch ook aan de zyde van den Züi- 
get , geene de minfte lucht zoude‘ konnen. in= 
laipen , was ook de groote kopere Emmet 
emaakt, aangewezen met m; deze wierd met 

deszelfs drie yzere haken. opgehangen aan de 
raro AOR, N 2 drie 
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drie yzere armen ooo, en met water gevuld, 
op dat de onderfte mond van de Luucht-pomp: 
by kk, te gelyk met de houte ftamper enz.al- - 
tyd met genoegzaam water bedekt zouden bly- 
ven: gelyk als ook aan het boven einde van de 
Lucht-pomp, in welker vaft gezoudeerden Em- 
mer infgelyks water gedaan wierd; opdatgeen . 
de minfte lucht, toegang zoude konnen krygen „ 
ter plaatfe daar de pyp van de Vaten, dewelke 
uitgepompt moeten worden , gevoegt word aan 
de pyp van ’t dekzel, of de Lucht-pomp: als 
ook , op dat de lucht geen toegang zoude kon= 
nen krygen aan de Kraan van de Pyp, van de 
Vaten, of Bollen , daar de lucht uitgehaalt 
wierd. 

16, 
De voorzorg, dat dit werk zo wel onder als 

boven in ’t water geplaaft wierd , was gebo- 
ren uit die ondervinding, dat de iucht veel 
naauwer zoekt, en overal meer doordringt, als 
het water ; want zonder deze voorzorge was ge= 
duurig in ’t pompen eenige lugt van onderen. 
gedrongen, tufichen door den Zuiger, en de 
binnen{te wanden van de Lucht-pomp; en nach 
was’er ook altyd eenige lucht ingedrongen , daar 
de Vaten en de Luucht-pomp met hunne pypen 
vereenigt wierden; alsook mededoor de kraan 
tuffchen den haan van de kraan en ’t huisje van 
de kraan. Waar uit openbaar is, dat aandeze 
Lucht-pomp noch zeer veel ontbrak ; als eer= 
ftelyk , een volkome gelykheid en rondheid 
van deszelfs binnenfte wanden, waar door de 
Zuiger niet genoegzaam lucht-digt geweeft zal 
zyn: ten anderen, de gebrekkelykheid aan de t’za= 

men= 
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menvoeging der pypen, aan de klapjes, kraa- 
nen, enz. Als-ook van veel te grooten omflag 
zynde ; het welk alles door den Hoog waardigen 
Robertus Boyle, en na den zelven, van tyd tot 
tyd door andere verbetert is geworden, 

vt 
Na dat de Lucht-pomp van den Heere Oz#to 

„de Guericke dusver gebragt was, heeft hy ook 
in de plaats van een koperen Bol, daar de lucht 
te voren uit gepompt wierd , den glazen Bol 
L genomen; hy heeft den hals van dezen Bol 
met een zekere pikachtig lym, vaft gelymt aan 
een kopere Kom of Trechter pp , die voorzien 
was met zyn kraan qr, en welkers pyp zeer 
bekwaam was om gevoegtte worden, in de pyp 
n van ’t dekzel van de Luucht-pomp. En op 
dat in dit glas alderhande zaken na begeren zou- 
de konnen gedaan worden , waarmede de Proe= 
ven worden aangelegt , en dewelke zomtyds 

__wat groot van volumen vallen , gelyk als by 
» voorbeeld, Vogelen, Viflen, Muizen, Kikvor- 
fchen, Zak-uurwerken , Schellen, Kaarflen 
enz. heeft hy deze kraan qr zodanig gefchikt, 
dat dezelve uitgenomen en ingeftelt konde wor- 
den in de Trechter pp. Nadat de Heer de Gue- 
ricke noch verfcheide veranderingen aan zyne 
glaze Bollen , en aan zommige deelen van 
deze zyne nieuwelyks uitgevonde Lucht- 
pomp gemaakt hadde , heeft hy zeer veel, en 
verfcheide Proef-ondervindingen in het ge- 
maakte Luchtledig Ruim gedaan , maar deze 
kan de Lezer naaukeuriger vinden in zyn Boek 
over het Ledig Ruim, van onsaangehaalt, en 
hs N 3 van 
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van het.-welke, wy na dezen op zyn.tydveen 
uittrekzel zullen mede deelen, en een, nader 
berigt van die zaaken geven, 

18. 
Als wy in aanmerking nemen, dat het Bon 

van den Heere de Guericke in het]: aar 1670. cerft 
is uitgekomen, en dat de Brief van den „Heer 
Boyle „ waar, van wy dadelyk wederom zul- 
len {preken , al is gefchreven in het Jaar.16594 
is ’t wel bedenkelyk , dat, de verbeteringens 
dewelke de Heer de Guerzcke , tuffchen het Jaar 
1657. en 1663, den 14, Maart ‚als, wanneer 
(zo als hy getuigt) dit Boek, afgefchreeven, en. 
voltooit is, geworden, aan de Luucht-pompyen 
alle deszelfs gereedfchappen gedaan heeft „voor 
een groot gedeelte ontleend. zullen zyn vanden 
Heer Bode; om dat deze zodanige verbeterin= 
gen alreets gemeen gemaakt hadde „eer het 
Boek van den Heer de Guericke is afgefchre- 
vel geweeft, en temeer eer dit Boek het licht 
heeft gezien; gelyk als dan de Heer Robertus 
Boyle de eerfte ontwerping,van de Lucht- 
pompte danken heeft aan den Heere, Ôzto-de 
Guericke „ zal deze buiten twyffel wederoin vers 
plicht-zyn aan den vlyt van den Heer, Boyle, 
omtreut.de verbetering van de Luucht-poinp, 
en het aanleggen vande Proef-ondervindingen, 
omtrent het Luugtledig Ruïm, de parflinge van 
den Dampkring, ‚ en de Natuur des Luchts„de- 
welke in hetBoek vanden Heer Otte de Galficko f 
gevonden worden. | 

Om dan de gebrek kel ykheden , dewelke van _ 
de é 

erve 
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de Luucht-pomp door den Heer de Guericke 
riagelaten waren, te verbeteren, heeft de Heer 
Boyle „ die altyd zeer eerlyk en oprecht 
was , en aan een iegelyk den lof gaf, den wel-. 
ken hem toekwam ‚ tot medehelpers gehad, 
D.G. en R. Hooke ; en, nadat zy verfcheide 
Pompen en Werktuigen hadden gemaakt, en 
geduurig verbetert , heeft eindelyk de Heer &,. 
Hooke toegeltelt die Lucht-pomp , dewelke de 
Heer Boyle in dezen. Brief befchryft, en in de- 
welke de gebrekkelykheden , hoewel niet alle , 
van den. Maagdenburgfchen Lucht-pomp vere 
betert zyn geworden. Deze Lucht-pomp van 
den Heere Boyle beftond uit twee deelen , na- 
mentlyk uit een Vat, of een zeer grooten gla- 
zen Bol en uit de Pomp, waar door de lucht 
uit dien glazen, Bol wierd uitgepompt: Het Vat 
of de glazen Bol was zeer; groot „en „van. ge- 
daante.gelyk ais het zelve in Tabula xxxiv, 
Fig. 1: uitgebeeld word , houdende omtrent 
feltig.ponden water. Ditglaze Vat hadde een 
groot gat in,deszelfs bovenfte gedeelte, zo dat 
het glaze Vat beftond uiet den glazen Bol, uit 
het dekzel met het welk de opening van den 
„Bol lucht-digt wierd gemaakt „en uit een kraan 
„die valt was aan het benedenfte gedeelte van den 
hals van-dezen grooten giazen Recipient. De 
„Heeren Liefhebbers zouden noch wel grooter 
Vat-van glas verlangt hebben , maar de Glas- 
blazers verklaarden „dat zy niet in ftaat waren, 
om zulks, volgens hun voorgefchreven gedaan- 
te „en fterkte , te konnen volbrengen. „De 
epening BC , dewelke in dit Vat vertoont 
„word , was omtrent vier viugeren breet-in des- 
4 N 4 zelfs 
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zelfs diameter. De mond , om zo te fpreken, 
van deze opening was rondom voorzien met 
een rand, die byna een vinger breet hoog was, 
Het gebruik van dezen rand was, om het dek- 
fel te onderfteunen, uitgebeeld in Fig. 25 al 
waar D.E, betekent een koperen ring, zodanig 
gegoten , dat de glaze rand van den glazen 
Bol, binnewaarts en buitewaards, daar mede 
bedekt was, en over den welken dezen ,kope= 
ten dek-ring zeer valt gelymt was , met een | 
zeer uitftekend beftendig Cement. Door F. G. 
word uitgebeeld een dekzel van koper , wel- 
kers rand zodanig glad is gepoly{(t, en over- 
eenkomttig gemaakt met het binnenfte deel van 
den glad gepolyften rand vanden koperen ring, 
die om den glazen rand gelymdt is, waardoor 
dit dekzel zo naaukeurig fluit in dien ring, dat 
derzelver wanden in alle punten malkander 
raaken, en vervolgens niet de aldermintte lucht 
wffchen den rand van dit dekzel ‚en den binnen- 
rand van de met koper beflage opening vanden 
grooten glazen Bol , kan door geraken. In het 
midden van dit kopere dekzel word een ope- 
ning gelaten, dewelke omtrent een halve vin- 
ger breed wyd is; deze opening is ook weder- 
om omringt met een koper randje, daar we- 
derom toe gepaft word een koper ftopje , ge- 
{chikt na de gedaante van de kraan ; dit ftopje 
is glad gepolyft. na de binnenzyde vanden ko- 
peren rand, die daar mede zeer digt moet 
gefloten worden, op die wyze, dat het in dit 
randje kan omdraayen, zonder dat eenige de 
minfte lugt kan doordringen tuffchen dit (topje, 
en het randje in t welke ‘het zelve word om=- 

gee 
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gedraayt5 niet tegen{taande dit (topje daar kan 
ùitgehaalt en wederom ingefteken worden, tot 

_zodanigen dienft als naderhand getoont worden 
zal; tot welken dientt dit (topje ook doorboort . 
word met een klein gaatje 8 , het welk’ door- 
gaat door de geheele dikte van deszelfs onder= 
fte gedeelte, door welk gaatje, en klein koper 
ringetje L, aan den grond van het dekzeltje 
F. G. een aan een van beide zyden vaft gehegte 
draad (want het is even veel aan welke zyde) 
8 9 ro doorgeftoken kan worden; op dat door 
behulp van dezen draad, de dingen, dewelke 
in het lucht-ledige Var geplaaft “zyn , zouden 
konnen bewogen worden , zonder dat het (topje 
daar afgeligt behoeft te worden. Het laafle deel 

‚van dezen glazen Bol, of Reciprezt, is de kraan 
door N betekent, dewelke, op dat dezelve te 
beter aan den hals van den Kecipiezt, of glazen 
Bol zoudefluiten, by deszelfs (teel door uitge- 
flagen tin M.T,V. aan dien hals is vaftgehegt , 
zodanig, dat het tin den geheelen hals van den 
glazen Bol omvangt; welk tin zeer bekwaam 
is om de kraan zodanig vaft te hegten aan den 
hals van den Bol, dat niet de mintte lucht kan 
doordringen. 

; 20, 
Na dat wy nu het eeríte deel van deze ver- 

beterde Lucht-pomp , namentlyk den glazen 
Bol, met deszelfs opening, dekzels, en kraan 
befchreven hebben, zuilen wy deszelfs tweede 
deel naaukeurig voorftellen. Dit tweede. deel 
beftaat uit de Pomp , en deszelfs onderfteun- 
zel, Het onderfteunzel was van hout, niet 
zeer groot , maar echter zeer hegt en fterk, 
ús N s met 
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met drie voeten 1 1 r onderfteunt,, „en ‘met 
een middelfchot „en drie dwarsbalken 2 2 2 * 
voorzien 5 op dit middelfchot ru{t , en is ook 
zeer ftevig valt gemaakt, en als ingefloten, het 
voornaamfte gedeelte van de Pomp, 

21. 
De Pomp zelf , beftond uit vier deelen, als 

1. seen holle Cylinder, 2. een Zuiger, 3. een 
Handvatzel, om de Zuiger te bewegen, en 4. 
een Klep of Valvula, „De Cylinder was als een 
ronde Pyp , die gegoten was van koper, ter 
lengte van omtrent veertien duimen breet, en 
van zodanig een bekwame dikte en ftevigheid, 
dat dezelve al het geweld zeer licht konde we= 
derftaan, De holligheid van dezen Cylinder 
was in deszelfs, diameter omtrent drie vinge- 
ren breet wydt. Tot de holligheid van dezen 
Cylinder was gemaakt, een welgepafte Zuiger 
4 gen 5 $,endeze Zuiger beftond uit twee dee- 
len 5 -de-diameter vanhet eerfte deel 4-4 was — 
een weinig dunder alsde. wydte van de hollig- « 
heid-van den Cylizder , maar bekleet met zeer 
dik „ fmedig en bekwaam Leer „tot zodanig 
eene dikte , dat de Zuiger daar door. zo net 
klemde, en vaft {floot inden Cylinder „of Pomp, — 
‘dat zelfs een groote kragt van noden. was, als — 
de. Zuiger moeft bewogen worden 5 ‘het welk — 
moodzakelyk was, op dat tufïchen de binnen-_ 
wanden van den Cylinder „of Pomps-pyp‚enden — 
‘Zuiger, niet de alderminfte lucht zoude kon= 
nen doordringen. „Aan dezen Zuiger „was ge- 
hegt, een yzer getande Staaf, van gedaante — 
gelyk als in de Dommekragten gezien word a 4 R 

ie 
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die door het handvatzel op en neder gedraayt 
wierd. Het vierde deel van de Pomp isde Klep 

_R, beftaande in een dwarsgat in de Pomp , en 
een ‘kopere pen, die in dezelve zeer wel fluit, 
en zelfs drayen kan, en ook wederom uitgee 
nomen en ingefteken kan worden. 

2d: 
Zo ras als nu de Zuiger word gehaalt aan 

het onderfte gedeelte van de Pomp, en de pen 
of deuvik van de Klep wel digtis ingedraait, word 
de geheele holligheid van den-Gy/ivder een lucht= 
ledige plaats; en als dan defleutel van de kraan 
word open. gedraayt , fchiet de-lucht uit den 
glazen Bel in de holligheid van-den Cylinder, 
of Pomp 5 waar op-de kraan; of;fleutel vande 
kraan, wederom word toegedraaid, ende ko- 
pere deuvik uit de klep of het tochtgat uitgeno- 
mens zo ras, als dan de Zuiger wederom word 

_ gepar{t tot aan het einde van de Pomp vof den 
Cylinder, word al de lucht, door dit tochtgat 
‘ontlaft, dewelke in de holligheid-van den Cy= 
inder was ingedrongen uit den glazen Bol. Dit 
open. nederhalen van den, Zuiger , fluiten en 
ontfluiten- van,de fleutel „-van-dekraan , en toe= 
ftoppen, ‘en openen van de klep of het tocht= 
gat, met de kopere deuvik „ word zo lange het= 
baalt, tot «de,-Jucht zo veel-als ’t mogelyk is, 
uit den glazen Bol is uitgegaan „en deszelfs 
ruimte een „lucht-ledige plaats is. geworden: 
Hoewel de Heer Boyle bekent, dathy doorde- 
ze eerfte Luucht-pomp, het nooit zo verre heeft 
konnen brengen, -dar:al de. lucht geheel uit den 

glazen Bol.is vitgepompt geweeft „ en oek 
BS oor 
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door geen Lucht-pomp , al is dezelve volmaak- 
telyk lucht-digt, dewelke door een zuiger gaat, 
kan gefchieden , gelyk wy na dezen op zyn 
plaats zullen aanwyzen ; hoewel echter deze 

Lucht-pomp niet volmaaktelyk lucht-digt was, 
maar echter bekwaam genoeg tot de Proef-on- 
dervindingen, dewelke de Heer Boyle door de- 
zelve in ’t werk (telde. 

23. 
De Hoogwaardige Robertus Boyle is in zyne 

waarnemingen zo weergadeloos naaukeurig,en -_ 
oplettende geweeft , dat hem naauwelyks iets 
ontflipte, daar maar eenig het alderminfte licht, 
of de minfte nutheid uit te haalen was; daarom 
maakte die voortreffelyke Natuur -befchou= 
wer, ook zyn eerfte aanmerkingen op de on- 
dervindingen van de manier van ’t uitpompen 
der lucht zelfs. Alsde Cylinder was leeg ge- 
maakt van lucht, door ’t aantrekken van den 
zuiger, en de kraan van den glazen Bol daar 
op wierd open gedraaid, fchoot de lucht daat- 
Iyk zeer fchielyk uit den glazen Bol in de lucht- 
ledige ruimte van den Cylinder, op eene wyze, 
dewelke van iemandt in die zaken onkundig, wel 
mag aangemerkt worden. Deluchtdie in den 
lazen Bol is, door zyn eigen veerachtige kragt 

of vis Elaftica geprangt zynde, fchiet zo ras als 
de kraan van den hals van den Bol word open 
gedraaid , na de lucht-ledige ruimte van den 
Cylinder, of Pomp. Als wy nu in acht ne- 
men, dat dezelfde hoeveelheid van lucht , die 
te vooren alleen in den glazen Bol was, nuzo 
veel meer ruimte (dat is de uitgepompte Cy= 

binder — 
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finder of Pomps-pyp) komt te beflaan-, moet 

_daar noodzakelyk uit volgen , dat deze lucht 
zo veel is verdunt , na maate dat deszelfs dee= 
len wyder van malkander zyn geweeken , om 
grooter plaats, of ruimte te beflaan, als toen 
dezelfde hoeveelheid van lucht noch maar in 
den Recipient of glazen Bol alleen befloten 
was; ten anderen, moet daar ook noodzake- 
Iyk uit volgen, dat de lucht, nu dezelve in de 
zelfde hoeveelheid, grooter ruimte beflaat, en 
van grooter volumen is geworden, ook zo veel 
van deszelfs elafticiteit , of wederftrevende en 
parflende kragt verloren heeft, als nu om de 
grooter ruimte aan die parfling bot gevierd is. 
Ten derden, moet ook volgen, dat dit geheele 
lucht-ledige ruim van den ledig-gepompten C'y- 
binder ‚ egaal verdeelt word onder al de luchts- 
deelen , van de geheele lucht, dewelke nu 
den glazen Bol, en den Cylinder befloot 5 want 
als de lucht door de geopende kraan vloeid uit 
den de Bol in den ledig-gepompten Cy/u- 
der, wyken deszelfs deelen elk net zoveel van 
malkander , als zy in dezelfde hoeveelheid 
grooter volwmen uitmaaken, en vervolgens 
meerder plaats beflaan ; waar uit blykt, dat dit 
ledig-gepompte ruim van den Cylinder verdeeld 
is over de geheele lucht, die in den glazen 
Bol en in den Cylinder te zamen is, 

k 24e ĳ 

Zo ras als de ledig-gepompte Cylinder, door 
het openen van de kraan, vol lucht is geraakt, 
word de kraan toegedraaid , de deuvik van 
de klep R uitgehaalt , en de zuiger wederom 

in 
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in de Pomp gedreven ; waar. op daattyk de Tucht 
diein den C'ylizder was gedrongen,na buiten inde 
open lucht, door degeopende klepof valuulaR 
word gedreven, daar de (topper uitgehaald was, 
konnende-de lucht niet wederom in-den glazen 
Bol gaan , om dat de kraan , diesop den hals 
van dien Bol ftaat, gefloten en toegedraaid was: 
Zo ras als nu de-lucht uit den Cylinder is gez 
dreven, door het aandryven van den ftamper 
met zyn zuiger , word de (top wederom zeef 
lucht-digt gefloten op het klep-gat R. enzo ras 
als nu den zuiger wederom word getrokken ; 
en de Cylinder lucht-ledig geworden is, word 
de kraan wederom open gedraaid, en de Cyliz= 
der wederom opgevult met de lucht, dewelke 
daar in geparft word uit deu glazen Bol. De 

_kraan wederom toegedraaid, en de ftop R geo= 
pent , de zuiger ingedrongen zynde , word 
dit gedeelte luchts ook wederom op dezelfde 
wyze als te voren in de open lucht gepartit. 

… 

25. 
… Na dat nu deze uitzuigingen van lucht uit 
den glazen Bol A menigmaal hervat zyn, komt 
de lucht, die in den glazen Bol was, eindelyk 
te verminderen ; daarom word ook ieder reis, 
of in elke zuiging ,- minder lucht uit den gla- 

» zen Bol in den Cylinder gepompt, om dat de 
verminderde lucht in den glazen Bol nu zo veel 
meerder ruimte verkregen hebbende, de deelen 
van de lucht zich nu meerder van malkander 
hebben verwydert , waarom zy malkander min- 
der parffen na de ledig - gemaakte ruimte van 
den Cylinder. Als de Recipient of glaze Bol 

ge 



September en Oktober 1721. 219 
geledigt is, en echter de zuiger noch word ge- 
trokken, zal de zuiger met geweld infchieten;, 
als hy losgelaten word, omdat de buiten-lucht 
den {lämper met zyn zuiger met meerder ge= 
welt parft , als de weinig overgebleve lucht, 
die noch in den Rec:pient is overgebleven; en 
hier uit word dan ontdekt, wanneer den Reci- 
pient beheorlyk genoeg geledigt is. 

26. 
Dat de lucht, dewelke wy inademen , bezit 

een zogenaamde veerachtige kragt, om zich te 
laten in malkander parflen als een fpongie , en 
zich wederom uit te zetten, zorasals de licha=- 
men, dewelke haar in malkander drukken , ge= 
weken zyn ; zal niemant tegenwoordig onbe- 
kent zyn. De deelen van de lucht zyn zoda- 
nig gefchapen , dat zy altyd trachten van mal- 
kanderen te verwyderen, of van malkander af 
te wyken. Op welke wyze, en waarom deze 
deelen zodanig een eigenfchap en natuur van 
haren maker verkregen hebben , ís een zaak, 
daar zich niemand over moet bekommeren 3 
want het is genoeg , dat wy door de Proef- 
ondervindingen onfeilbaarlyk ontdekken „ dat 
de natuur van de lucht zodanig is 5 gelyk als 
ook de Heer Boyle dezelve zodanig al ontdekt 
‘heeft, door dezen Brief, dewelke wy tegen- 
woordig uittrekken en ophelderen , en 1659. 

„gefchreven is, in dewelke de Heer Boyle 
toont „ dat de lucht-deelen , of door het ge= 
gewigt van den op malkander fteunenden damp- 
‘kring, of door andere lichamen geparft zynde, 
zich trachten door een natuurlyke tegenparflende 

rn nei- 
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neiging, van die parfling, zo veel als zy kons 
nen, te ontflaan; en zelfs zich ook, zo haaft 
als de parfling dier lichamen word weggeno- 
men, zo veel wyder uit te zetten, en van mal- 
kanderen verwyderen , als de weggenome te= 
genftreving dier lichamen , dewelke haar te voo- 

“ren kwamen te parflen, komt toe te laten. 

27: 
Op dat een onervare Lezer eenig licht, of 

klaatder kenniffe zoude verkrygen van de veer- 
achtige eigenfchap des luchts , konnen wy de 
lucht, dewelke wy inademen , vergelyken by 
een fpongie, by fchaapen-wol, veeren , of iets 
diergelyks. Als wy begrypen , dat een zeer 
groote meenigte veeren op malkander leggen, 
by voorbeeld, tot eene hoogte van hondert, of 
meer voeten , zoude de onderfte tien voeten 
veeren veel meerder in malkander gepakt leg- 
gen, als de veeren, dewelke geplaaft leggen in 
de plaats van de overige t'negentig voeten; om 
dat de veeren, leggende in de plaats vande on- 
derfte tien voeten, gedrukt worden , van het 
gewigt van de veeren, dewelke daar boven op 
in de plaats van de t'negentig voeten geplaaft 
zyn; ook zoude deze ingepaktheid, of inge- 
drongentheid van de veeren , verminderen van 
voet tot voet, naar boven ‚na maate van de ver- 
minderende z waarte der boven op rultende, en 
wegende veeren 5 daarom zouden ook de vee= 
ren ‚dewelke alderbovenft, by voorbeeld, in de 
plaats van den honderften voet geplaaft waren, 
‘talderluchtigft,en ’t minft ingedrongen van allen 
leggen, dewelke onder dezelve geplaaft heen. 

o 
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Zoras alsnu de veren, dewelke geplaaft lagen 
in den bovenften honderften voet, wierden af= 
genomen , zouden de veren, dewelke geplaaft 
lagen in den negen en tnegentigften voet, net zo 
veel luchtiger worden, als de zwaarte van den 
afgenomen honderften voet haar te voren had- 
de komen te parflen ; om datdegedrukte, en 
door de parfling geboge deelen, zich wederom 
zouden herftellen in hunnen natuurlyken ftant. 
Dit zoude geduurig van de onderleggende ve- 
ren gebeuren, zo haaft als de bovenleggende 
van dezelve wierden afgeligt; zo dat de onder- 
fte tien voeten veren , waar van wy eerft 
hebben aangemerkt, dat zeer ingepakt lagen, 
(gedrukt wordende van tnegentig voeten die 
daar op kwamen te wegen ) zouden opryzen, 
en zo lugtig worden als de bovenfte tien voe- 
ten veren, zo ras als de geheele tnegentig voe- 

ten daar van afgeligt wierden. Dedampkring, 
of lucht, dewelke wy inademen, is ook op de- 
zelfde wyze veel meer in malkander gedrongen 

‚hier beneden op de aarde , als aan de bovenfte 
deelen van den dampkring, daar de wolken dry- 
ven , of op de toppen van zeer hooge ber- 
gen; ook is de ingedrongentheid van den damp= 
kring hier beneden op de aarde veranderlyk , en 
de eene tyd veel meer in een geparft als de an= 
deretyd, nadat de daar op (teunende lucht z waar- 
der of lichter weegt , of meerder of minder 
drukt; gelyk na dezen klaarder zal aangetoont 
worden , als wy van de oorzaaken van 
deze verandering des damnpkrings , ten opgich- 
te van deszelfs vermeerderde of verminderde 
drukking fpreeken. 

VL, Deer, | o Door 
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28. 

Door den dampkring word verftaan, al de 
lucht, waar van de aardkloot omringt word. 
Tot welk een hoogte dit eigentlyk bepaalt moet 
worden, zal niemand ooit konnen verzekeren , 
alzo weinig als wy ooit zullen konnen achter- 
halen de natuur , of gefteltheid van ’t wet 
zen , dat in het onnafpeurlyke ruim is, tuf- 
fchen onzen dampkring, en de zon , maan, 
dwaalfterren, of vafte fterren ; daarom zullen 
wy, in ’t onderzoek van de lucht , ons ner- 
gens anders mede bekommeren, als met den 
dampkring , waar van wy op een goeden 
grond konnen befluiten , dat met die eigen{chap- 
pen en hoedanigheden (onaangezien in meer- 
der of minder graad ) voorzien is, dewelke wy 
in de lucht, die wy inademen , door proeven 
komen te ontdekken ; onder welkeeigenfchap- 
pen wel een van de aanmerkelykfte is, deszelfs 
Elafticiteit, of veerachtige kragt, door welke 
veerachtige eigen{chap , dezelve zich laat te 
zamen drukken, en zich ook zeer kragtig uit- 
zet, of verwydert 3 in zo verre , dat de veer- 
kragt van de lucht juilt als deszelfs digtheid is, 
En gelyk als de kragt , waar door de lucht 
gedrukt word, egaal is met de kragt, door de- 
welke de lucht zich tragt uit te zetten , zo word 
zulks de Elafticite:t des luchts genaamt. 

29. 
Om dat wy niet konnen bepalen, hoe wyd_ 

zich de lucht kan uitzetten , als dezelve door 
geen de minfte belemmering of parfling word 

weder- 
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wederftreeft, konnen wy ook nooit bepalen, 
hoe hoog de alderbovenifte deelen van de lucht, 
of dampkring reiken; als alleenlyk dat wy kon- 
nen begrypên , dat dezelve zich zeer hoog uit= 
ftrekken , als wy in aanmerking nemen , dat 
de boventte deelen van den dampkring zo hoog 
reiken, en zich uitzetten, tot zy geen de min- 

fte tegenftreving genieten , alwaar zy nood- 
wendig hunne Elafliciteit afleggen, en niet meer 
die lucht of dampkring uitmaken , de welke 
wy onderzoeken. Onder alle.de lichamen , 
die in de natuur bekent zyn , word geen 
lichaám gevonden , ’t welke zich in het eene 
geval, tot zodanig een groot Volumen uittrekt „ 
en wederom in het andere geval tot zodanig 
een. klein Volume laat in malkander parflen ; 
want de uitmuntende Heer (a) G. }. °sGrave- 
fande heeft door proeven getoont, dat dezelfde 
hoeveelheid van lucht in ’t eene geval twintig 
duizendmaal grooter plaats beflaat, als in ’ 
andere: en dat vervolgens de lucht-deelen niet 
vati die zelfde natuut zyn, als de andere veer- 
achtige of Elaftike lichamen , dewelke zich elk 
geen zeven-en-twintigmaal aan alle kanten kon- 
ren uitfpreiden , en vervolgens twintig-duizend- 

_mdal het Volumen vergtooten, met behouding 
van een oppervlakte , waar in geen de min= 
fte ongelykheid gevonden word; want in alle 
uitzetting , of zamenparfling van de veerach- 
tige lichamen, worden de deelen zeer licht on- 
der malkânder bewogen, om dat zy alle mal- 

2 kander 

(4) Vid. Phyfsces Eleinenta Mathematica, Wom. 1. 
Lib, 11. Cap. XIII. 
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kander raken, daar in tegendeel de lucht uit dee- 
ten beftaat , dewelke onderling malkander niet 
raken, maar onderling malkander te rug dry- 
ven 5 niet tegenftaande de oorzaak van deze te 
rug dryvende kragt voor ons verburgen is, en 
daarom voor een wet van de natuur moet ge- 
houden worden. 

30. 
Gelyk als nude Hoogwaardige Robertus Boyle 

door zyne eerfte proeven met de Lucht-pomp, 
eenigzints ontdekt hadde, de Elafticitert , of 
wederftrevende kragt van de lucht, wierd ook 
door ondervinding aan hem bekent , dat de 
lucht zwaarte hadde; want hy ontdekte, dat een 
met lucht gevulde, of opgeblaze fchaapen- 
blaas, een grein en een acht{te gedeelte van een 
grein zwaarder was, als de zelve blaas bevonden 
wierd, zo ras als door ’t inprikken met een naald , 
dezelve zonder lucht was: behalven datmen reets 
in Duitsland al ondervonden had, dat een gla- 
ze Bol van twee en dartig duitfche maaten, 
opgevuld zynde met lucht , ruim tien Drach- 

“ maas'Lwaarder was , dan wanneer de lucht uit 
dezelve was uitgepompt. Als wy ook begry- 
p-n de hoogte van de lucht of dendampkring, 
en hoe dezelve op ’taardryk fteunt, konnen wy 
zeer wel bevatten, dat het lichaam, of de ftof’, 
die wy lucht noemen , zwaarte heeft. Al 
fehoon de lucht , in vergelykinge van alle 
de grove aard{che lichamen , licht fchynt , 
konnen wy ze echter zeer wel zwaar begry- 
pen , in vergelyking van ’t vuur , of van de 
vlam , of in vergelyking van een lucht-ledi- 
ge ruiupte 5 gelyk naderhand met verfcheide 

Preef- 
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Proef-ondervindingen klaarder za! aangetoont 
“worden, 

zl St. 
Om dat de deelen van de lucht, uit hun na- 

tuurlyke gefteltheid altyd malkander wederzyds 
ontvlugten, en te rug dryven , oeffent de lucht 
deszelfs uitzettende en wederftrevende kragt 
ook altyd, in meerder of minder graad, na 
dat de middelpunten der deeltjes van de lucht 
tot malkander genadert, of van malkan- 
der verwydert zyn; want als de lucht in mal- 
kanderen word geparft, en dat de middelpun- 
ten van deszelfs deelen malkander naderen , 
(a) vermeerdert de kragt, waar door deze 
deeltjes malkander trachten te rug te dryven, 
juift net zo veel, als de tu{lchen-ruimte dezer 
middelpunten vermindert word. 

eek 
Deze wederftrevende of terug dryvende kragt 

der lucht, is de oorzaak, datde lucht door de- 
zelve juift altyd gelyke uitwerkingen doet, als 
ze door deszelfs gewigt, of zwaarte te weeg 
brengt; daarom werkt een befloten lucht, door 
deszelfs Elafticiteit in een glazen Bol, of ander 
gefloten vat, of plaats, op dezelfde wyze als 
de buïten-lucht, waar in wy leven, door des- 
zelfs zwaarte komt te werken ; daarom , al 
fchoon de lucht ineen vat, of Zubus is opgeflo- 
ten, drukt dezelve , door deszeifs Elafliciteit, 
net met zo veel kragt op de lichamen , dewel- 
ke in zodanig een vat of Zubus infgelyks opge- 

3 floten 

ö E ES 
£4) Vid, Incomparab, °s Gravefande Loco Citato, 
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floten zyn, als de buiten-lucht op die lichamen, 
door de zwaarte van den geheelen dampkring, 
zoude drukken, als deze lichamen buiten het 
vat, of den Zubus, in de open lucht geplaaft 
wierden. Wat de hoedanigheden van de lucht 
belangen , die dezelve van andere zaaken 
ontfangt, en hoedanig de Elafficiteit of te rug 
dryvende kragt van de lucht zeer vermeerdert 
word, alleenlyk door de warmte, en vermin=- 
dert word door de koude : hier van zullen wy 
na dezen en op zyn tyd fpreken. 

| 33. 

De Hoog waardige Roberins Boyle heeft aan- 
gemerkt , dat de deelen , waar uit de lucht, 
die wy inademen , beftaat, digt by malkander 
gedrongen zyn, of ten minften malkanderen in 
veele punten raaken ; en op de tegenwerpingen, 
dat de deelen van de lucht, veel ruimte tuffchen 
malkander fchynen te hebben, om dat de ligte veert- 
jes en alderhauade pluisjes vande lucht ontfangen 
en gedragen worden , zonder eenige zichtbaare 
wyking , of tegenflreving van de lucht , ant- 
woorde hy : dat wy mochten vermoeden, dat 
de kleine deeltjes , waar uit de lucht beftaat, 
juift niet altyd door de beweging gevoerd wiee- 
den, maar dat dezelve, op de wyze als andere 
vloeybare lichamen’, zomtyds zeer bekwaain 
waren, om voor de lichaamtjes te wyken , en 
dezelve plaats te maaken 5 want de Heer Boyle 
gifte, dat de lacht uit kronkelige deeltjes beftond, 
dewelke gelyk als een veer van een Horolo- 
gie, of als gekrulde {chape-wol , of een bos ge- 
kruldhair, malkander raakten ; maar ook tege- 

lyk 
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Iyk van een groote zagtheid, en buigzaamheid 
waren, en daarom zeer bekwaam om te wy- 
ken, en plaats voor andere deelen te mîiaaken. 
Maar wy worden door de Proef-ondervindin- 
gen onderwezen, dat de deelen van de lucht 
zodanig niet konnen zyn; dat de deelen vande 
lucht malkander niet raaken ; dat de luchts- 

deeltjes malkander altyd trachten te ontvlugten 
en te rug te dryven , en meer andere eigen- 
fchappen en hoedanigheden , dewelke de ver- 
maarde Heer °s Gravefande door proeven ge- 
noegzaam aangetoont heeft, 

34e 
Terwyl de Heer Boyle bezig was om proe- 

ven met zynen nieuwelyks gevonden Luucht- 
poinp te doen, liet hy niet de minfte gelegent- 
heid voorby gaan „ om alles waar te neemen, 
wat aan de Lucht-pomp zelfs gebeurde. Hy 
merkte onder anderen aan: dat als iemant 
van de byflanders het kopere topje, daar de 
lucht uitgelaten wierd „ trachte op te lichten, 
op dien tyd als de glaze Bol byna lucht-ledig 
geworden. was , zulks zeer moeyelyk viel. 
Maar als dit (topje wierd uitgehaalt (ua dat het 
zelve aan de zyde 20 wat los gewrikt wierd, 
gelyk in die omftandigheden altyd gefchied ,) 
op dien tyd, als noch maar een matige hoeveel- 
heid lucht uit den glazen Bol was uitgepompt,- 
„was het juilt wel zo moeyelyk niet, om dít 

“ftopje uit te lichten ; maar echter kwam 
het aan den uitlichter voor , als of onder 
aan ’t ftopje een matig zwaar gewigt hing, 
% welk niet te verwonderen is , als wy 

O 4 in 
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in aanmerking nemen , hoe veel de binnen- 
lucht, dewelke op dien tyd in de Cylinder is, 
verlooren heeft van deszelfs Elafticiteit , door 
’ uitpompen van een groot gedeelte der 
lucht , dewelke te voren in den glazen Bol, 
of Recipient, geweelt was. De lucht, dewel- 
ke in den byna ledig-gepompten Recipient 
overig is , en op ieder pomping, of zuiging , 
in de Cylinder vloeid , parft niet met die 
zelfde kragt tegen het onderfte gedeelte van dit 
kopere ftopje , waar mede de buiten-lucht, 
of geheele dampkring , tegens het buitenfte ge- 
deelte van dit kopere ftopje weegt, en drukt; 
en om dat die geen , die dit ftopje uithaalt, 
zulks niet bedenkt, meent hy , dat aan ’t (topje 
eenig zwaar lichaam hangt, dat het ftopje naar 
beneden trekt; maar zo ras als van boven in 
den glazen Bol eenige lucht word ingelaaten, 
zal daatlyk den uitlichter van dit ftopje gewaar 
worden , dat het uithalen van het zelve net zo 
veel gemakkelyker valt, als de lucht in den 
Reciptent vermeerdert , en verfterkt , en ver- 
volgens deszelfs Elaftic:teit vergroot word ; 
om dat daar door wederftreeft word, de zwaar= _ 
te van den dampkring , die op het buiten-ge= 
deelte van ’t ftopje weegt en drukt. 

35: 
Dat de Elaftike kragt van de lucht, dezelfde 

uitwerking en Force doet , als de lucht in een 
plaats befloten is, dewelke de buiten of onbe- 
flote lucht doet door deszelfs zwaarte, zal 
licht niet klaar genoeg begrepen worden van 
een onervaren Lezer. Maar laaten wy eens _ 

be= 
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begrypen, dat wy van de onderfte tien voe- 

ten veren (daar wy van gefproken hebben, 
en door ’t gewigt van tnegentig voeten ge» 
part, en in malkander gedrukt wierden) een 
gedeelte afnemen in onze hand , dan zullen 
wy daatlyk gewaar worden, dat dezelve tegens 
het binnenfte van onze hand zullen parflen,om 
hen wederom te herftellen uit die bochten en 
kromtens , daar ieder veer , en ieder veers-deeltje 
met geweld was ingebragt , door de zwaarte 
van de tnegentig voeten veren , dewelke daar 
op gelegen hadden ; en deze neiging , waar 
mede die veren zich trachten te herttellen in 
hunne natuurlyke gedaante, en grootetuitbrei- 
ding, konnen wy vergelyken met de Elaftike, 
of te rug dryvende kragt der beflote lucht, 
en waar door dezelve op de by haar beflote 1i- 
chamen werkt, met het zelfde vermogen, dat 
zy oeffent , onbefloten zynde , door haar ge- 
wigt. 

36. 
Gelyk de Heer Boyle de parfling van den 

Dampkring klaar ontdekte , door ’ bezwaar- 
Jyk uitlichten van ’ kopere ftopje uit het lucht- 
„gat van den Cylinder , zo ras alsde binnen-luchr, 
„door uitpomping, vermindert en verzwakt was 
geworden , bleek ook die zelfde zaak uit de 
moeyelyke beweging van den zuiger. Want 
als de kraan van deu glaze Bol word toegedaan, 
is den zuiger niet alleenlyk zeer bez waarlyk aan 
te haalen , maar als het handvatzel los gelaten 
wierd, zoude dezelve door de parfling van de 
buiten-lucht met gewelt wederom geftoten wor- 
den, tot aan ’tuiterfte van depomp , of den Cy- 
zi ves binder; 
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linder ; daarom vereifcht ook tot het uit- 
haalen van den zuiger , meerder kragt , 
als de parfling of 7 waarte van den dampkring 
bedraagt. Maar als de zuiger is aangebaalt ; 
de kraan van den Recipient geopend , en 
de lucht uit dezelve in de holligheid van den 
Cylinder of pomp ingevloeid, zal de zuiger 
van de buiten-lucht niet in de pomp of den Cy- 
binder ingeparft worden , om dat de lucht , 
die uit den Recipieut is gevloeid in den Cy- 
linder, door deszelfs Elafticiteit of tegenparf- 
fing zulks belet ; maar als de Recipiezt byna 
van lucht is Jedig gepompt , en derhalven de 
Elaftictteit van de weinige lucht ‚dewelke noch 
in den Recipient overgeblevenis, daardoor zeer 
verzwakt word, zalden zuiger, al is die ver- 
zwakte lucht, door het openen van de kraan 
reets al gevloeid in den Cylinder, echter we-_ 
derom zeer hevig geparlt worden, totbynaaan- 
’” boven-einde van den Cylinder , door de 
kragt der buiten-lucht, die den zuiger zal 
inparflen , tot byna aan ’t einde van de pomp; pa pomp ; 
wy zeggen byna, want zo ras als de verzwakte 
lucht, dewelke in de ruimte van den Cylinder _ 
is ingevloeid, op malkander is geparft , door _ 
’ naderen van den Cylinder tot byna aan ’ 
einde van de pomp, zal deze weinig te zamen 
geparfte lucht den zuiger wederftaan, zo rasals 
dezelve is ingedrongen tot de Confijteutie van 
de buiten-lucht ; waar uit blykt , dat de Elafti- 
esteit van een weinig lucht, dezwaartevanden 
geheelen dampkring kan wederftaan , zo ras als 
dezelve maar verkregen heeft, die zelfde in een 
gedrongenheid, dewelke egaal is met de in een 

gedron- 
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gedrongenheid van den dampkring, of uitwen- 
dige lucht. Of liever zo ras, als de ruimtens 
der middelpunten van de luchts-deelen der 
weinige ingeflote lucht , zodanig verkleint; en 
egaal zyn met de ruimte tuflchen de middel- 
punten der lucht-deelen van de uitwendige 
lucht. 

37 
Na dat de Hoogwaardige Robertus Boyle 

eenige aanmerkingen wegens de zwaarte, parf- 
fing , veer-kragt , en diergelyke hoedanig- 
heden der lucht, alleenlyk uit de oeftening 
van de Lucht-pomp zelfs gemaakt hadde , is 
dien Heer overgegaan tot het ondernemèn van 
andere proeven. Hy nam onder anderen een 
fchapen-blaas , die maar half vol lucht was, 
en zo dicht toegebonden , dat op de alder- 
fterkfte drukking, niet de alderminfte lucht, 
dewelke in dezelve befloten was , uit de- 
dezelve konde uitgaan ; en deze blaas wierd 
inden glazen Bol of Recipieut, Tab. xxxrv.Fig.r. 
A.gedaan. Na dat de Recipient wel dicht toe 
gemaakt was, wierd door de Lucht-pomp een 
weinig lucht uit den Recipient gepompt, waar 
door de lucht, dewelke in den Reciprezt was 
ingefloten , verzwakt wierd omtrent deszelfs 
Elafticiteiz, om dat dezelve , meerder ruimte 
verkrygende „ in den Reczpiezt zich meerder 
verfpreide „ waar door de middelpunten van 
deszelfs deeltjes zich vervolgens meerder van 
malkander kwamen te verwyderen , en de 
| ruimtens , die tuflchen deze middelpunten wa- 
zen, grooter wierden ; hier op zette zich de 
lucht, dewelke in de fchape- blaas befloten was, 

daat- 
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daatlyk wyder uit, en deed de vouwen van de 
blaas uitfpannen, ende blaas opzwellen, voor- 
namentlyk , na dat noch meerder lucht uit den 
Recipient was uitgepompt, in zo verre, dat de 
blaas zodanig opzwol, als of dezelve geheel vol 
lucht opgeblazen was geweelt ; ’t welk ver- 
oorzaakt wierd , om dat de verzwakte en ver- 
minderde lucht in den Recipient minder Elafli-; 
citeit of parflende kragt hadde , als de lucht, 
dewelke in de blaas befloten was , die zich, 
daarom ook begon uit te zetten , en de blaas 
deed zwellen , om dat deszelfs Elafticsteit ver- 
magender was, als die van de verzwakte lucht, 
dewelke noch in den Recipieut overig was. 
En % is zeker , dat de blaas juift zo vecl moe= 
fte opzwellen, zis deszelfs groote zulks maar 
toeliet , tot dat de lucht , die in de blaas 
befloten was , zich zo veel hadde uitgefpreid, 
dat de ruimtens tu{lchen de middelpunten van 
deszelfs deelen, egaal waren met de ruimtens 
tuflchen de middelpunten van de deelen van die 
lucht, dewelke in den Rectpient was; om dat 
door de egaliteit van verwydering „ van deze 
beide luchten , ook eeu egaale parffing moetft 
geboren worden van de lucht, die in de blaas 
befloten was ‚op de binnen-wanden van 
de blaas , met de parfling van de lucht, die 
in def Keciptezt was, op de buiten-wanden van 
die zelfde blaas. Na dat nu wederom nieuwe — 
lucht van buiten in den Reciprent wierd inge- 
laten , begon, naar maate dat deze lucht in den _ 
Reciptent kwam invloeyen, de opgezwolle blaas — 
wederom neder te zakken, en toen de Recipient 
eindelyk wederom van buiten vol lucht was-ge- — 

WOrs_ 
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worden , verkreeg , door ’t ‘openen van de 
ftop en de kraan , de blaas ook wederom 
deszelfs eerfte gedaante , en was daatlyk wee 
derom maar half vol lucht, gelyk als van te 
voren, om dat deszelfs uitgefpreide lucht we- 

_derom door delucht in malkander was gedron= 
gen , dewelke wederom op nieuw in den Re- 
cipient was ingelaten, en volkomen overeen- 
kwam met de lucht, waar door de blaas 

in ’t begin half vol lucht was geraakt. De 
Heer Boyle merkt hier aan , dat diergelyk een 
proef al eenige Jaren te voren, met een blaasje 
van een Corper, in een Zabaus in ’t werk ge= 
ftelt was geweeft , door den grooten Meet- 
konftenaar Robervallius, om daar door het 
ydel ruim aan te wyzen. 

38. 
Wanneer in de blaas zo veel lucht word ge- 

daan, dat dezelve byna vol is, kan het vlies 
van de blaas de Ela/tike kragt niet wederftaan, 
als de lucht uit den Recipient word gepompt. 
Dit bleek uit een fchaape-blaas , die vol 
lucht was opgeblazen, en gehangen wierd in 
den Recipient , maar zo ras als de lucht uitden 
Recipient was uitgepompt, barfte de blaas aan 
ftukken, met een geraas, als van een klakkec= 
bos; het welk noch met een andere blaas op 
dezelfde wyze hervat wierd , en van dezelfde 
uitwerking was. Zelfs gebeurde deze open- 
| barfting van de blaas , al eer al de lacht noch 
uit den Recipient was uitgepompt, en toen 
noch maar een gedeelte uitgepompt was. 
Algo nu door deze proef van de blaas, 

ie door 
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door de Lucht-pomp, de Elaftike kragt van de 
lucht, zeer klaar van den Heere Boyle getoont 
was, getuigt ook die zelfde naaukeurige Man, 
dat de Elafticiteit van dezelfde hoeveelheid van 
lucht even klaar kan aangetoont worden, bui- 
ten en behalven het behulp van de Lucht-pomp , 
alleenlyk door het verwekken van een inwen- 
dige Agitatie der luchts-deelen van de beflo- 
te lucht in een blaas. Gelyk blykt, ais gy 
een blaas byna, maar niet geheel opblaaft met 
lacht, en wel valt toebind , en eenigen tyd 
tegen ’t vuur houd , tot dat de lucht, die 
in de blaas befloten is, door de warmte geagi- 
teert word , waar door niet alleen de blaas 
dadelyk zal opzwellen , en de lucht , die 
in dezelve befloten is, zich uitzetten , maar 
zelfs zal de blaas aan ftukken barften , met zo- 
danig een grooten flag , als of men een Suap- 
haan hoorde affchieten. Door deze proef 
blykt ook klaarlyk , dat de Elafticiteit, of de 
te rug dryvende kragt der lucht, zo wel ver- 
meerdert word door de warmte , als door in= 
parfling , om dat dezelfde hoeveelheid der 
lucht, die in de blaas was opgefloten , al- 
leen door de warmte, in ’t vermogen om zich 
wyder uit te breiden, kragtig aangezet word. 

39. 
Na dat de Heer Boyle ontdekt hadde, datde 

lacht met een veerachtige kragt voorzien was, 
wilde hy wel eens ín ’t ruuw weten, hoe veel 
de lucht, door deszelfs Elaftrcitett , zich kan 
uitbreiden ; en om dat hier toe niet wel een 
nette of bepaalde maat-te vinden was, heeft hy 

zich 
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zich met de volgende proef beholpen. De Heer 
Boyle nam een vogtige fchape-blaas , dic zeer 
{medig, en byna droog was : {medig, op dat 
dezelve te bekwamer mochte zyn, om zoda- 
nig tot malkander gepakt te worden, dat noch 
in deszelfs holte , noch in deszelfs vouwen, 
een de alderminfte lucht konde overblyven. 
Dese blaas wierd zeer dicht en voorzichtiglyk 
gebonden over den hals van een klein flesje, in 
’t welke niet meer als vyf Drachimaas vogtig= 
heid konde gehouden worden, in dit flesje 
was niet als lucht, maar geen andere als de na- 
tuurlyke, of die wy inademen. Dit flesje wierd 
met de blaas , die daar aan vaft gebonden 
was, in den Recipieut geplaaft, en zo haaft 
als eenige uitzuigingen van lucht uit den Reci- 

„pient gefchied waren, begon de weinige lucht, 
die in ’t flesje ingefloten was , zich te verwy. 
deren en uit te zetten, om datde lucht van den 
Recipient door eenige uitzuigingen vermindert, 
en vervolgens verzwakt was geworden; waar 
door de Elafticiteit van de lucht, deweike in 
’ flesje ingefloten was, kractiger als de lucht 
wierd , die in den Recipient was, en waar 
door het flesje en de blaas omringt , maar 
minder als te voren gedrukt wierden ; zulks 
er een gedeelte lucht uit het desje doordrong, 
tot in den hals van de blaas , aan welker bin= 
nente deze lucht den toegang gelaten was; 
hoe meerder lucht uit den Reciprezt gepompt 
wierd, «hoe zich de lucht, die in % flesje was, 
ook meerder verfpreide en uitzette; waardoor 
de blaas zelf begon op te zwellen ‚ en deszelfs 
vouwen zich zodanig uit te zetten , datde blaas 

daar 
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daar door geheelyk opzwol , en geheel met 
lacht , zo zeer aan alle zyde vervult wierd, 
als of dezelve (gelyk als gewoonlyk met de 
blazen gehandelt word) opgeblazen was ge= 
weeft. Naderhand wierd de lucht van buiten 
wederom in den Reecipient toegelaten , maar 
de blaas wierd wederom zadanig plat als te 
voren ; en de lucht , die zich uit het flesje 
in de blaas verfpreid hadde , wierd weder in ’t 
flesje geparft. Hier uit wierd openbaar , dat 
cen weinigje lucht, die maar in haar natuur- 
Iyken (tand was, door deszelfs Elafticiteit , zich 
(als dezelve niet wederftreeft word ) zodanig 
kan uitzetten , dat daar door een geheele fcha- 
pe-blaas kan vervult worden. De Heer Boyle 
getuigt, dat deze lucht zich noch veel wy- 
der zoude uitgezet hebben , indien de blaas 
grooter geweelt was. 

40. _ 
Om dat door de bovengemelde Proef niet 

naaukeurig genoeg bleek , hoe verre zich de 
lucht , by ontbloting van alle tegenparfling, 
eindelyk wel kan uitzetten , ftelde de Heer 
Boyle een andere Proef in ’ werk. Hy 
nam een glaze Tubus, die de gedaante van 
een Cylinder, of lange ronde pyp hadde , en 
wiens opening de vierde part van een duim 
breed over zynen Diameter wyd was, en zeven 
duim lang. Het eene einde van dezen Zu= 
bas was open, en ’ andere toe, en eindigde in 
een zeer klein glaze bolletje „ waar in de 
Tucht, wiens verwydering gemeten zoude wor- 
den , gehouden moeft worden langs de zyde 

van 
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van dit glaze Zubusje of pypje , wierd in de 
lengte een lang en {mal ftukje perkament vaft 
gemaakt , ’ welk van gedaante als een plat 
koortje was. Dit plat koortje wierd in zes-en= 
twintig gelyke graaden verdeelt, en deze graa- 
den wierden met ftreepjes netjes onderíchei- 
den „ op dat daar uit, de verwydering van 
de ingeflote lucht, naaukeurig en bepaaldelyk 
zoude konnen afgenomen worden, De glaze 
Zubus wierd gevuld met water, byna tot boven 
toe vol; het einde dat open was, en daar zich noch 
een weinig lucht in bevond , om datde pyp niet 
geheel vol water gegoten was , wierd met den 
vinger toe gehouden, waarop de Zubus omge= 
keert zynde, de lucht, diein dezen Zubus aan dit 
Einde was, daar het water na ’t ander einde 
van den Zubus, dattoe was, drong. Dit ge- 
deelte van den Zwbus, daar nu die lucht was, 

was zo gering, dat deszelfs ruimte niet groo- 
ter als een graad of zes-en-twintigfte deel van 
den Zubus was, Daar na wierd het open einde 
van den Zabus in een klein phiool-glaasje ge- 
ftoken , in welker onderfte deel omtrent een 
halfduims hoogte water was. Dit zamenge- 
voegd werktuigje, wierd geplaaft in den Recz- 
pient, In de eerfte uitzuiging wierd men 
zeer weinig verandering aan de lucht gewaar, 
dewelke in ’ glaze bolletje van den Zubus bo- 
ven ’t water befloten was } maar in de tweede 
zuiging van de Pomp, wierd een groote uit= 

({pauning bemerkt, en na eenige uitpompingen 
van lacht uit den Recipient , begon de lucht, 
diein dit bolletje was, zodanig uit te zetten, 
en ’t water na beneden te drukken, dat het de 
„VL Deer. P vere 
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verwagting van den paaukeurigen Onderzoc= 

ker te boven ging: en * is zeker, dat dezelve 

zich noch vry meerder zoude uitgezet hebben, 

indien de Tubus langer was geweelt; want de- 

zelve drukte niet alleen het water beneden de 

zes-enstwintig graden in’t onderftaande phiool- 

glaasje, daar de Tubus met zyn open einde me- 

de in ’t water ftond, maar zelfs noch zes gra- 

den lager ,alsafgetekent was, om dat men onder 

aan dezen Zubus zo veel ongemerkte plaats 

overgelaten had; in zo verre, dat dit weinigje 

lucht, ’t welk boven indezen Tubus was, door 

deszelfs Elaftike kragt, een plaats befloeg , die 

tweeren-dartigmaal grooter was, als de plaats, 

waar in het (in deszelfs natuurlyke geftalte 

zynde) gehouden wierd, zo ras als de lucht uit 

den Recipient uitgepompt was. Deze Proef 

wierd noch eens hervat, en aangelegt met een 

Tubus, waar aan. een knopje geblazen was , 

de helft kleinder als-het eerfte knopje „ of 

bolletje daar de lucht in geweeft was , niet 

tegenftaande de Zxbus even groot was; en de= 

wyl nict alleen het water , door ’t uitzetten 

van de lucht, uit den geheelen Zubus gedron- 

en wierd, maar zelfs uit het onderftaande klein 

phiool-glaasje,en noch 0 veel,dat hetzelve overe 

liep, bleek daar uit, dat de lucht , door des- 

zelfs Elaftike kragt zich uitzettende, een plaats 

kon beflaan „ die zeftigmaal grooter is, zo 

ras als alle tegenftreving is weggenomen : k 

welk in dit geval zodanig niet was, om d 

die lucht hier noch de tegenftreving van 

water ontmoete , ’t welke zy moeft we 

parflen. EL 
Ui 

S 

e. 
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4 a} 
‚ Uit deze Proeven ontdekken wy niet alleen, 
datde lucht door deszelfs Elaflike kragt, by 
ontbering van alle wederftreving , van andere 
lucht of andere lichamen zich ongemeen kan 
uitzetten en veel grooter plaats beflaan , maar 
dat zy ook andere lichamen , die ander- 
zints veel zwaarder zyn , en veel meer ftoffe- 
lykheid bezitten, kan weg parflen door haar 
Elaftictteit of te rug dryvende kragt; want het 
‘water , ’t welk door dit weinigje lucht wierd 
weg geparft, was vry meer als zeftigmaal groo- 
ter van Volumen, dan het weinigje lucht daar 
‘t zelve door weg geparft wierd. Als wy dan 
eens in aanmerking neemen , hoe oùgemeen 
veel zwaarder het Volumeg van water weegt, 
als een gelyk Volumegn van lucht: is zeer klaar 
te begtypen\ dat dit weinigje lucht, zulk een 
groote meenigte water niet heeft konnen weg 
parflen „door deszelf zeer. geringe zwaarte, 
dewelke met die van ’t water in geen duizen- 
fte gedeelte te vergelyken is, zulkseen iegelyk 
lichtbegrypen kan, dat deze wegpar fing alleen- 
lyk maar gefchied door de Elaflike kragt, die 
de lucht bezit, 

4d. 
De zwaarte en de Elafticiteit van de lucht, 

s tegenwoordig door een ontelbaar getal van 
roeven , die op verfcheide tyden en wy- 
en gedaan zyn, veel klaarder bekent, gelyk 
ls na dezen ook klaarlyk zal getoont worden 
laar om dat wy „ in deze onze , en’ de vol- 

3 ___gende 
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gende verhandelingen van de lucht,niet alleenlyi 
in ’t oog hebben , de eigenfchappen en hoe- 
danigheden van de lucht te ontdekken , maar 

‚noch daar en boven voergenomen hebben, om 
een Hiftorie medetedeelen, op welke een wyze 
de reets bekende eigenfchappen en hoedanighe- 
den van de lucbt , door de naarftige Natuur- 
onderzoekers ontdekt zyn geworden: dus hebben 
wy goed gedacht, om onzen Lezer ook het 
vermaak aan te doen, van hem medetedeeïien, 
de eerfte en aldereenvoudigfte proeven, die in 
’t begin van deze onderzoeking en ontdek-_ 
king „ in *t werk geftelt zyn : te meer , om 
dat wy dit Boek wel meelt voor zulke fchry-_ 
ven, dewelke geheel onkundig, en onervaren 
in deze zaaken zyn, en te gelyk weeten, dat 
‘zodanige door de aldereenvoudigfte voorftellin- 
gen, beft aantelokken, ente onderregten zyn. 

) 

43: g 
Op dat dan (in dee al een alderoner= 

varenfte Lezer, zoude begrypen „ op welk een 
wyze dit weinigje lucht , ’t welk in ’t boa 
venfte van den Zebus gehouden wierd, in dit 
geval kwam te werken , diend aangemerkt te 
worden, dat het water , dat in dezen glazen 
Tubus was, die met zyn open einde in 
phiool-glaasje, daar een weinig water in was 
geftelt was , door deszelfs eigen zwaarte 
zo ras als de lucht uit den Recipient uit 
gepompt wierd , wel zoude nederzakken: 
door de opening van den Zxbas , in ’t phioo 
glaasje ; dat bygevolg deszelfs nederftorti 
niet te wyten zoude geweeft zyn , aän de 

ne ns 
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rug dryvende of parffende kragt van ’t wei- 
nigje lucht, dat in ’t boven - einde van den Zu- 
bus opgefloten ftond boven het water ; maar 
dewyl dit open phiool-glaasje in een Recipient 
ftond, die voor de uitpomping noch vol lucht 
was , zo kwam deze lucht, die in den Rece- 
pPient was, zodanig te parflen op de oppervlakte 
van ’t water , dat in ’t open phiool-glaasje 
was, dat daar door de kolom van water, die 
in t Zubusje was , wierd over-einde gehou- 
den in den Zubus. De lucht van dezen Reci- 
pieut was niet alleen magtig am deze geringe 
kolom wan water vm hoog tc houden „ door 
deszelfs ElafZictteit; maar als dezen Zubas lang 
genoeg was geweeft , en boven ’t water , daar nu 
maar een weinigje lucht was,digt en geheel lucht- 
Tedig was geweelt, zoude de lucht van den Rect- 
pient , die op de oppervlakte van ’t water parfte, 
dat in’t phiooltje was , de kolom van water in 
zodanig een lucht-ledigen Zubusopparflen, tot 
een hoogte van twee-en-dartig voeten, Maar 
zo ras alsde lucht nu uit den Reczpent ge- 
pompt wierd , konde dezelve niet langer op 
de oppervlakte van ’t water parffen., ’t welk 
in ’t open phiool-glaasje was, om dat, door 
% Lvitpompen van die lucht, de Recipient nu 
een lucht-ledige plaats was geworden. Het 
water dan geen tegenftreving meer vindende, 
moeft door deszelfs eigen zwaarte noodzake- 
Iyk uit het Zubusje in ’t phiool-glaasje zakken, 
en zelfs het phiool-glaasje doen overlopen, om 
dat , de lucht uit den Recipiezt uitgepompt zyn- 
de, het water door deszelfs eigen zwaarte tot 
twee egaale dta”. zoud komen, indien 
b- 3 in 
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in de plaats van dit phiool-glaasje, ‘den Tubus 
dubbelt en onder geboogen, tot twee opgaan=- 
de pypen was geweeft, Zo dat het geheel weg 
zakken van dit water, niet (volgens de mee= 
ninge van den Heer Boyle) alleen aan de parf- 
fing- van ’t weinigje lucht , dat boven in ’% 
Zubusje was, moet toegefchreeven worden , 
maar ook aan de zwaarte van ’t water zelfs ; 
hoewel het echter waar is , dat dit weinigje 
lucht , door ’t wegzakken van ’t water , en 
door deszelfs Elafticiteit , zich zo zeer heeft 
verfpreid , dat het de ledige plaats van den 
Tubus heeft ingenomen. 

44. 

„ De Heer Boyle was door de twee bovenge- 
melde Proeven ook ganfch niet voldaan ‚ maar 
oordeelde , dat een weiunigje lucht, door des- 
zelfs Elaftike kragt , zich noch veel meerder 
konde uitzetten, en noch veel grooter ruimte 
beflaan , als in de twee bovengemelde Proeven 
gebleken was, Daarom heeft hy een glaze 
Pyp genomen , die dartig duim lang was. 
Het eene einde van deze glaze Pyp was by 
ongeluk veel dunder als ’t ander. Het dunfte 
einde wierd Hersmetifche toegezegelt 5 de Pyp 
wierd als de voorgaande wederom op een wei- 
nigje na opgevuld met water , en de vinger op 
de opening van ’t open-éinde van de Pyp ge- 
houden zynde , wierd de Pyp daar op omge- 
keert, waar door dit weinig lucht van de Pyp, 
wederom door ’t water naar boven, aan %t_ 
einde van de Pyp opfchoot, ’t welk Mermeti= 
| Jche 
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fche toegezegelt was. Dit gedeelte lucht was 
zeer gering. Het open-einde van de Pyp, ’% 
welk zo lang door ’t ophouden vanden vinger 
geflooten wierd gehouden, wierd wederom als 
vooren in een phiool-glaasje , waar ín een 
weinigje water gedaan was, geftelt. Dezegla- 
ze Pyp , benevens het phiooltje, daar dezelve 
in ftond , wierd over-einde in den Recipient 
gezet. Omdat de Recipieut zoo hoog niet was, 
als de langte van deze glaze Pyp, ftak deze 
Pyp met een zeer groot einde door een gaatje 
van ’t boven-dekzel van den Recipiezt, Na 
dat de Pyp in den Recipient geftelt was, wierd 
het gaatje van’t dekzel vanden Recipient, door 

Vr welke het teegezegelde einde van de glaze 
_Pyp doorftak, met een zeer beftendig cement 
toe geluteert, en lucht-digt gemaakt. Na dat 
nudoor de Luucht-pomp eenige lucht uit den 
Recipteat was uitgepompt , begon dit weinigje 
lucht , dat boven ’t water in ’t toegezegelde 
einde van de Pyp was, niet alleen te parffen 
op't water , maar zelfs drongen zich eenige 
lucht-blaasjes door ’t water heen, en gingen 
uit het open-einde van de Pyp, dat in ’t water 
„van ’t phiool-glaasje ftond , en de Pyp wierd 
geheel ledig van zyn water, welk in’t phiool- 
glaasje gezakt was; maar dewyl in den Reci- 
prent eenige ongemerkte opene reetjes waren, 
daar de lucht wederom doordrong , geraakte 
„den Recipiext wederom vol lucht, dewelke het 
water wederom in de glaze Pyp apparte, en waar 
„door de weinige lugt wederom gedrongen wierd 
tot in ’t boven-einde van de Pyp, gelyk alsde 
“zelve te voren geweelt was. Echter hadde dit 
Ln P 4 wei. 
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weinigje lucht , door deszelfs Elafticiteit, zich 
zodanig verfpreid gehad , dat daar mede de 
geheele pyp vervult was. Hoewel echter de- 
ze proeven niet veel van belang waren , om 
door dezelve de nette maat vän de verwyde- 
ring des luchts te ontdekken , gelyk na dezen 
klaarder zal opgeheldert worden. 

45: 
De Heer Boyle deede noch eenige andere 

proeven, om de maat van de verwydering des 
luchts, door deszelfs Elafttciteit , by ontbe- 
ring van alle tegenparffing te vinden ; maar zy 
waren alle van dezelfde onzekerheid , om dat 
de lucht zich veel meerder kan uitbreiden, als 
door die proeven aangetoont wierd. Daarom 
ging onzen naaukeurigen Natuur onderzoeker 
tot andere proeven over, om door dezelve eens 
de fterkte van ’t glas te ontdekken, in ’t we- 
derftaan van de parflingen vande lucht, en hoe 
veel een ronde gedaante van ’t glas, wel ver- 
mogt, om de parfling van de lucht , boven 
alle andere gedaantens, te konnen verdragen, 
zonder gebroken te worden. De Heer Boyle _ 
liet dan aande lamp, eenen glazen Bol van om=- 
trent vyf onzen nat blazen; aan dezen Bol was 
een zeer dun halsje of pypje, omtrent als een — 
zwane fchagt. Dit bolletje was van zeer fyn 
glas, en tot een uitftekende dunheid en teder- 
heid geblazen, gelyk elk een, dien het glas- — 
blazen aan de lamp bekent is, detederheid van _ 
zodanig glas ook weet ; ’t welk alleenlyk 
maar wierd in ’t werk geftelt, om debekwaam- « 
heid van de ronde gedaante, in ’t uitftaan van 

de 
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‚de parfling der lucht, te ontdekken. Het 
pypje van dit glaze matrasje of bolletje, wierd 
in t openingetje geftoken , ’t welk in ’t boven- 
dekzel van den Recipient gemaakt was , daar 
wy meermaal van gefproken hebben , en welk 
anderzints meteen zeer dicht dekzeltje of ftopje 
gefloten was, De reeten tuflchen de wanden 
van dit openingetje en ’t pypje, ’t welk daar in 
ftak , wierden door Cement lucht-digt gemaakt. 
In deze gefteltheid was dit glaze Bolletje buiten 
den Reciprent in de open lucht, en moeft ver- 
volgens de zwaarte van den geheelen damp- 
kring uit(taan, zo ras als de lucht uit het zelve 
gepompt was ; ’t welk gefchiede, zo haaft als 
de lucht uit den Reciptent wierd uitgepompt; 
om dat de binnen-ruimte van dit glaze Bol- 
letje , door zyn pypje, dat in den Recipieut 
ftak, gemeenfchap hadde met den Recspiens, 
gaande de lucht door ’t gemelde pypje, onder 
het uitpompen, zo wel uit het glaze Bolletje, 
als uit den Reczpient, Toen de lucht uit den 
Recipient vO wel als uit het glaze Bolletje 
was uitgepompt , bleef echter dít zeer teder 
bolletje in zyn geheel , zonder van de buiten-lucht 
of dampkring verbryzelt te worden. De reden 
hier van was, niet de fterkte of dikte van ’t 
glas, daar dit glaze Bolletje aan de lamp van 
geblazen was, maar alleenlyk de Globijche Fi- 
guur , of ronde gedaante van ’t bolletje; waut 
om dat de open lucht zo wel voorzien is met 
een Elaftike kragt, als zwaarte, wierd dit bol- 
Jetje niet alleen geparft van boven door de 
zwaarte des luchts , maar ook van ter zyde, 
‚van onderen en van alle kanten , door de 

Ps Elafti- 
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Elaftike kragt des luchts 5 endewyl de lucht, 
door deszelfs Elaflike of terug dryvendekragt, 
juift zo veel vermogen op dit bolletje oeffent 
aan alle deszelfs %yden , of vlakten , als dezel- 
ve van boven op ’ zelfde door deszelfs zwaar- 
te oefent, is de parfling op ’t zelfde aan alle 
kanten egaal ; ’t welk niet zoude gefchieden , 
als het bolletje niet volkomen rond was. 

46. 
Uit deze Proef kan een onbedrevene ook leen 

ren , waarom onze lichamen niet plat op den 
grond van ’t aardryk , door de zwaarte van den 
dampkring geparft worden ; ’t welk noodza- 
kelyk zoude gebeuren , indien de lucht niet 
voorzien was met een Elaftike kragt; want de 
dampkring weegt veel zwaarder op onze licha= 
men, als iemandt (in deze zaken onkundig) zou- 
de konnen vermoeden. Als nu den dampkring 
alleenlyk van boven, of perpendiculair , op on- 
ze lichamen kwam te drukken, zouden de zy= 
den van ons lichaam noodzakelyk moeten uit- 
zetten , en wy tot op den grond plat gedrukt 
worden , indien de lucht, waar in wy als de 
viffchen in ’t water zwemmen , en dewelke 
ons lichaam van alle zyden egaal omringt, 
zulks niet kwam te beletten , door deszelfs 
Elaftike kragt, dewelke altyd egaal is van ver-_ 
mogen, met deszelfs zwaarte: Deze Elaftske 
kragt van de lucht, is ook de oorzaak , dar 
wy de groote zwaarte van den dampkring niet 
voelen of gewaar worden, omdat dezelvedoor 
haar egaaletegenparflìng , onze lichamen altyd 
in eenevengewigt van parfling aan alle kanten 
egaal in kragt bewaart. Uits 
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47. 
Uit de aanmerking van de Proef met dit 

tedere glaze Bolletje , konnen wy noch ver- 
fecheide nutte zaaken , ten opzichte van ons 
lichaam, ontdekken en leeren. Voornament- 
lyk moeten wy begrypen, datop de oppervlakte 
van dit bolletje geen de minfte overwigt van 
kragt geoeffend word , door de zwaarte of 
parfling van den dampkring , zo lang als het 
zelve van binnen vol lucht is, om dat de lucht, 
die van binnen in dit bolletje is , door des- 
zelfs Elafticiteit, juift zo veel kragt oefent op 
de binnen-wanden van dit bolletje, als de bui- 
ten-lucht, of den geheelen dampkring rondom 
op de uitwendige vlakte van ’t zelve ; waar 
door het glas, hoe teder het zelve ook mogt 
zyn ‚ in zyn geheel gehouden word. , Deze 
egaale en evenwigtige parfling van binnen en 
buiten-lucht, zien wy in de blaasjes (die de 
kinderen van zeepfop maaken , dewelke niet 
anders zyn als een teder vliesje, door de lymig- 
heid van ’t zeepfop veroorzaakt, en door ’t 
welke een gedeelte ingeblaze lucht bekleed 
word) gebeuren, Als deze blaasjes door de 
kinderen opgefmeten worden , krygen zy me- 
nigmaal alderhande gedaante, ’t zy langwer- 
pig-rond , luchtig, plat , als anderzints, daar= 
om is de ronde gedaante van dezelve de oor- 
zaak niet, dat zy niet daatlyk barften, maar al- 
leenlyk de egaalheid van parfling van derzelver 
binnen-lucht met de buiten-lucht. 

48. 
… Hier uit kan elk een nu wel begrypen, dat 
4 / de 
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de ronde gedaante van het teder glaze Bol- 
letje, zo lang als ’t zelve van binnen noch vol 
lucht is, geenzins de oorzaak is, dat het zelve 
van den dampkring niet word plat geparft ; 
maar de Elafliciteit van de binnen-lucht, 
die in ’t zelve befloten is. Deze ronde ge- 
daante komt niet eerder in aanmerking , dan 
wanneer het glaze Bolletje van binnen zonder 
lacht is, en vervolgens de parffing van den 
dampkring of buiten-lucht, alleen op zyn bui- 
ten-rond moet verdragen, zonder te genieten 
de tegenpar(lìng van eenige binnen-lucht. Als 
de lucht van alle kanten, zo wel van buiten als 
van binnen , egaal op een lichaam parft , is’ 
evenveel welk een gedaante zodanig een lichaam 
heeft, gelyk wy van de lucht-bolletjes der kin- 
deren gemeld hebben , en alderhande ande- 
re lichamen , die daagelyks van alderhande 
gedaante in de open lucht zyn, zonder verbry= 
zelt of plat geparft te worden ; om dat zy van 
binnen zo wel als van buiten met lucht zyn, 
of van binnen opgevuld met ftoffelykheid 
van vafte of vloeybare deelen; gelyk zelfs ons 
meufchelyk lichaam , ’t welke plat en tot mal- 
kander , door de lucht, zoudegeparft worden, 
indien het zelve van binnen niet met vogten, en 
zelfs ook met lucht opgevuld was. ’t Iswel waar, 
dat in de ruimtens van ons lichaam zo veel hoe- 
veelheid van lucht niet gevonden word , dat de- 
zelve daar door bekwaam zoude zyn, om de 
zwaarte en parfling van den geheelen damp- 
kring van buiten op ons lichaam tegen te ftaan5 
maar de lucht, dewelke in ons lichaam is, 
heeft, na maate van deszelfs hoeveelheid „meer= 

der 
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der Elafticiteit of te rug drvvende kragt, alsde 
groote menigte lucht die buiten op ons lichaam 
parft; omdat de lucht, dewelke in ons lichaam 
is, door de inwendige warmte van ons lichaam, 
grooter te rug dryvende kragt of Elaftiertert 
verkrygt , als de koele lucht, die buiten ons 
lichaam is, Ook wederftaan devogten en fap- 
pen, waar mede alle onze vaten, buizen, en 
pypjes , vervult zyn , zeer licht de parfling 
van de buiten-lucht op ons lichaam; want een 
vogt laat zich of geheel niet. of zeer weinig in 
malkander parffen , gelyk blykt aan een blaas, 
die met ‘water opgevult is ; want het water in 
de blaas, laat zich op geenderhande wyze parf- 
fen tot een kleinder volumen, als aan deszelfs 
natuurlyke uitbreiding eigen is. 

4 
Als een glaze Bol , of ander lichaam, niet 

rond is, en dat uit den zelven de lucht is uitge= 
pompt , zoude ’t zelve aan ftukken barftern, 
of fcheuren, door de zwaarte en parfling van 
de buiten-lucht; gelyk gebleken is , aan de ecp= 
fte kopere Bol van den Groot Achtbaren Heer 
Otto de Guericke , daar wy van gefproken heb= 

“ben. Om deze waarheid te ondervinden, nam 
de Heer Robertus Boyle cen gewoonlyke difte- 
leershelm van glas , ziet Tabula xxxiv. Fig. 3. de 
mond À. of pyp, wierd Mermetifche toegeze- 
gelt, in deszelfs bovenftegedeeite B, en daar ge= 
meenlyk de knop is, wierd een pyp gelwteert, 
zulks dezelve lucht-digt was. {n deze pyp wierd 
den haan C van een kraan gepaft , deze pyp 
wierd geftoken in de boventte opening vanden 
Ee Reci- 
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Recipient des Luucht-pomps, en lucht-digt toe 
geluteert. De groote opening van den helm D 
wierd gedekt met een dekzel van lood , en 
lucht-digt toe gelateert. Zo ras als nu maar 
een weinigje-lucht uit den Recipient gepompt 
was, wierd de kraan C omgedraaid; maar zo 
draa als een weinig lucht uitvloeide uit dezen 
helm, door de pyp of geopende kraan, in den 
Reciptent, en dat vervolgens de lucht, dewel- 
ke in den helm was, daar door een weinig 
wierd vermindert en verzwakt , barfte daatlyk 
dezen helm , door de overmaat van parffing 
van de buiten-lucht, of dampkring 5 dewelke 
kragtiger was op de buitenfte oppervlakte van 
den helm, alsde te rug dryvende kragt of Elafti- 
citeit van de lucht, dewelke binnen in den 
helm is, en door uitpomping een weinig ver- 
zwakt was. Als nu dezen helm een volmaakte 
ronde bol was geweelt, zoude dezelve de parf- 
fing van de buíiten-lucht hebben konnen uit- 
ftaan, zonder te barften, al was dezelve vier- 
maal zo dun en teder van glas geweeft, gelyk 
gebleken is aan ’t dunne glaze Bolletje , dat 
aan de lamp geblazen was, en dat zelfs geheel 
van lucht ontbloot , of ledig gepompt wierd, 
zonder te breken. De fcheur van dezen helm 
gefchiede met een [terk gekraak, en was juitt _ 
op die plaats, daar dezelve minft rond was. 

Ered. 
Hoe ongemeen weinig alle andere gedaantens _ 

der lichamen bekwaam zyn , om de parfling - 
van de lucht te wederftaan , zo ras als dezelve _ 
ontbloot zyn van een egaale tegenparfling , 

Es 7 
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dewelke baar moeft befchermen , blykt uit de 
volgende Proef. De Heer Boyle nam het phiool- 
glaasje, Tab. xxxiv. Iig. 4. zynde omtrent viee 
onzen groot, en ftak in deszelfs hals de glaze 
pypa. De reeten en opening tuflchen den mond 
van ’t phiool-glaasje , en de pyp b, wierden 
lucht-digt gemaakt , door een zeer bekwaam 
Cement, „Doch eer{t was in’t phiool-glaasje zo 
veel water gegoten , als van noden was, om 
eenig gedeelte van't onderfte einde c ‚ van % 
pypje ‚ daar mede te bedekken. In de plaats 
van den gewoonlyken grooten Recipiezt lig. 1, 
A, wierd op de Lucht-pomp gepalt , een zeer 
kleine Recipient, omtrent van een pintje wa- 
ter groot, en in dezelve het phiool-glaasje met 
zyn glaze pypje a geftelt ; doch zodanig, dat 
het glaze pypje dootttak , boven door een loode 
dekzel van den. Recipient , daar een klein gaatje 
in was geboort. De kanten van dit gaatje en 
pypje , wierden. lucht-digt geluteert. Zo ras 
als nu de zuiger van de Pomp wierd aangehaalt, 
en dat uit dezen kleinen Recspiezt eenige lucht 
wierd uitgepompt, en de lucht die noch in den 
Recipient overbleef , daar door zeer verzwakt 
wierd , fprong daatlyk dit phiool-glaasje met 
groot geraas aan ftukken , en uithet zelve vloog 
een ftukje glas, omtrent zo groot als de halve 
palm van een hand, met zodanig een geweld 
tegens de zywanden van den Recipiezt aan, dat 
door die kragt, niet alleenlyk dit ftukje glas 
zelfs verbryzelt wierd , maar daar door ook 
verfcheide {cheuren in den Reczpiezt zelfs ge- 
maakt wierden, met zodanig een geluit, datde 
toekykers daar door ontzet wierden, De oor- 
; zaak 
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zaak was, dat zo ras de lucht uitden Recipient 
begon te vertrekken , de binnen-lucht van ’t 
phiool -glaasje de zwaarte van den geheelen 
dampkring heeft moeten uitftaan , met dewel- 
ke dezelve gemeenfchap hadde ‚ door middel 
van de glaze pyp a, die buiten den Reciprezt 
in de open lucht ftak , en dewelke aan beide 
zyn einden open was, zo wel daar dezelve me- 
de in de open lucht ftak, als aan’t cinde, daar 
dezelve mede in ’t water ftak , dat in ’ phiool- 
glaasje was, Deze binnen-lucht nu parflende 
op de binnen-wanden van ’t phiool-glaasje , 
moeft het zelve noodzaakelyk aan ftukken bar- 
ften, zo ras als de lucht (die deszelfs fteunzel’ 
was, aan deszelfs buiten-vlaktens , tegens die 
parfling vande binnen-lucht) uit den Recipient 
maar een weinigje wierd uitgepompt. Dit 
phiool-glaasje brak ook zodanig, dat uit het 
zelve een (tuk gefineten wierd na buiten , en 
tegens de wanden van den Recipient , die daar 
door fcheurden 5 waar uit klaarlyk blykt , dat 
de overmaat van parfling , of te rug dryvende 
kragt des luchts, binnen in ’t flesje was ; want 
als het flesje aan deszelfs buiten-kant te fterk ge- 
drukt was geworden, zoude het na binnen ge- 
parft geworden zyn. De reden waarom dit 
{tuk glas met zulk een geweld, dat het verbry- 
zeld wierd , tegens de binnen-wanden van den: 
Recipient vloog, dat dezelve fcheurde, is, dat 
zo ras de binnen-tucht een breuk gedaan heeft 
gehad in ’t flesje, zy daatlyk gevlogen is met 
geweld door die breuk , om het ledige, of ge= 
brek van lucht des uitgepompten Recipients 
te vervullen. In dezen vloed is die lucht 

gewel 
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geweldig aangezet door den geheelen damp- 
kring, die gemeenfchap met deze lucht door 
het glaze pypje a hadde; inzoverre, dat toen 
de binnen-lucht uit het flesje in den geledig- 
den Recipient drong ,dezelve daar door niet ver- 
zwakt wierd, (gelyk gefchied zoude hebben, als 
dezelve geen gemeentchèp met den dampkring 
of open lucht gehad hadde) maar door de ope- 
ning van ’t pypje van varfche lucht overvloe- 
diglyk voorzien is geworden , en daar door den 
fnellen (troom des luchts, door het gebroken 
gat van ’t flesje, zodanig is aangezet , dat 
dit (tuk glas uit het gat met geweld tegen t MEUL 5 8 8 5 
den Reciprent is geflagen, 

sL. 

Zomtyds word de lucht ín glaze bollen ge=' 
parft „of andere ronde vaten van glas „in zo ver- 
re, dat de lucht in dezelve tot een groote hoe= 
veelheid word ìn malkander gedrongen ; gelyk 
zulks aan de Liefhebbers overvloedig genoeg 
bekent is: en dewyl de lucht zo veel in Elafts- 
citer of te rug dryvende kragt toeneemt, als 

\dezelve in hoeveelheid van (tof in een zelfde 
jruimte vermeerdert, of in malkanderen geparft 

ord , zoude lichtelyk een onbedrevene zeer ver= 
ondert zyn, waarom ook zodanig eenbol,door 
e vermeerderde Elaft:csteit van deszelfs zeer ver- 
eerderde lugt‚niet kwam aan (tukken te barften. 
aar behalven dat zulks zomtyds wel gebeurt, 

aat hier aan te merken , dat zodanig een bol 
an buiten omringt word van den dampkring, 
n dat deszelfs ronde gedaante de oorzaak is, 
VL Deer. Q dat 
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dat de inwendige parfling op alle de deelen van 
’ glas egaal is, enz. 

52 
Deze bovengemelde Proef van ’t gebar- 

fte phiool-glaasje , wierd noch eens hervat , 
om dat de Onderzoekers wilden verzee- 
kert zyn , dat dit san ftukken barften van ’ 
phiool-glaasje niet by geval , maar door de oor- 
zaaken, dewelke zy vermoeden , gebeurd was, 
Hier toe namen zy een rond glas , of phiool 
van zes onzen, ’t welk veel fterker was als 
het phiool-glaasje dat geborften was. En om 
dat, als dit kwam te barften, daar door den 
Recipient niet zoude gefcheurt worden, deeden 
zy deze phiool in een kleine blaas; opdie wyze 
plaatften zy de phiool in een Recipient, die niet 
grooter was als de voorgaande , en door wel- 
kers bovenfte opening den langen hals van de 
phiool doorftak , te weten door een gat , ’t welk 
daar toe byzonder , in een looden dekzel gemaakt 
was, daar de opening van den Reciprent me= 
de was toegedekt. Dit gat, en verder alles 
wel toe geluteert en lucht-digt gemaakt zyn= 
de, had de Recipient geen de minfte gemeen- 
fchap met de buiten-lucht, maar het binnenfte 
van ‘den phiool had volkome gemeenfchap 
met de buiten-lucht, door middel van deszelfs 
langen hals , die door het loode dekzel van 
den Recipient inde buiten-lucht doorftak. Hier 
op wierd de zuiger van de Spuit zeer fchielyk 
aangehaalt, en daar door een gedeelte lucht uit 
den Recipient gerakende, isdebuiten-lucht zeef 
fnellyk toegefchooten , en heeft de phiool m 
kragt verbryzelt ; ook wierd zelfs het ie 

Eke 
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dekzel van den Recipient weg geparft, door de 
zwaarte en kragt van den dampkring of buiten» 
lucht, en den geheelen recipient aan ftukken 
gellagen. Waar uit nu genoegzaam kan gezien 
worden , hoe ongemeen veel de kloot-ronde 
gedaante kan toebrengen, om de parfling van 
de lucht te wederftaan. Dat dit loode dekzel 
door de zwaarte van den dampkring ook wierd 
nedergeflagen, was geenzints te verwonderen, 
om dat het zelve niet rond wasgeweeft, gelyk 
als ’t overige gedeelte van den Recipient , maar 
plat 5 waar uit noodzaakelyk moeft volgen , 
aangemerkt de buigzaamheid van ’t lood , dat 
dit dekzel neergedrukt moeft worden , zo ras 
als de lucht onder het zelve weg gepompt 
wierd uit den Rectpient, 

53: : 
De Heer Boyle ard deze Proef-onder- 

vinding noch verfcheidemaalen , en bevond dat 
het geweld van de lucht meerder of minder 
bepaalt wierd, na dat de phiool-glaasjes zwak- 

er of (terker waren: als ook. dat het fchielyk 
indringen van de lucht, om wederom de ledi- 
ge plaats vande uitgepompte lucht tevervullen, 
niet geboren wierd uit een afkeer van ’t ledige, 
zo als de Ouden dat begrepen, en daar zy oor= 
deelde, dat de natuur aan-gebonden was, zon= 
er daar verder meerder opheldering van te 
even : maar in tegendeel, dat dit {chielyk in- 
loeyen van de lucht gebeurde door oorzaken, 
ewelke nu zeer klaar ontdekt wierden , na- 

ntlyk door de overmaat vau de parfling des 
iten-luchts, Ct zy door deszelfs zwaarte, of 

: Q 2 Zy 
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 zy,door deszelfs te rug dryvende kracht of 
Elafticiteit,) en ontwyking van de uitge- 
pompte binnen-lucht uit den Recipient.  Alsde 
natuur aan de afkeer wan ’t ledige zodanig ver- 
bonden was, gelyk als die Wysgeeren dat ver- 
ftonden , zouden de fterk{te Recipienten en 
phiool-glaasjes zo wel breken als de zwakfte: 
of de ronde bolletjes die leeg gepompt zyn, ZO 
wel als die boven plat zyn 5 maar wy zien in 
tegendeel, dat alles onderfcheidentlyk gefchied , 
na de onderfcheide vermogens „ kragten , en 
wederftrevingen , dewelke van de lucht en van 
de lichamen geoeffent worden, 

$4. 
Uit het verhaal van deze Proeven „ en de- 

omftandigheden , die hier toe gebruikt wier- 
den, kan de bedreve Lezer zeer licht ontdek- 
ken, dat de ontdekkingen van de gefteltheid — 
des dampkrings toen noch in hunnen morgen 
ftond, of begin waren 5 want om aan te too- 
nen, hoe veel de gedaante van een lichaam, — 
in ’t uitftaan van de parfling des luchts , ver= 
mag, was niet anders van nooden geweeft, — 
als het ronde glaze bolletje , dat aan de lamp 
geblazen was, en, na dat dit (in zyn geheel — 
gebleven zynde) afgenomen was vanden Rect= 
pient, om in deszelfs plaats te leggen, en wel 
tucht-digt te /xteeren , op de bovenfte opening 
van den Reciptezt, eeu plat (tuk glas , of een 
glazen ruit, zo ras als dan-maar een weinig lucht 
uit den Recipient wierd gepompt ‚ kwam zodas 
nig een ruit, door de zwaarte van den damp= 
kring te barften; om dat de lucht, deel 

Roc 
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noch in den Recipiezt is overgebleven , door 
die uitpomping vermindert en verzwakt is ge= 
worden, en daarom niet zo veel Elaftske kragt 
heeft over behouden , om de glaze ruit met 
een evengelyke parfling , tegens de zwaarte 
van den dampkring, of buiten-lucht, te onder- 
fteunen. 

ss: ï 
Het gebeurt zomtyds , dat een glaze Recz- 

pient ‚ Onder ’t uitpompen van de lucht als an- 
derzints, ergens cen klein fcheurtje krygt, of 
ook wel, dat deszelfs dekzel of hals niet zo- 
danig fluiten, dat de lucht, dewelke uitítekent 
naauw zoekt, buiten verwagting doordringt; 
in zodanig een geval befchrytt de Heer Boyle 
een, deeg. of pleifter „’t welk uitflekend be- 
kwaam is, om alles lucht-digt toetepleifteren. 
Neemt, by voorbeeld, levendige kalk en zeer 
vette kaas , van elk zo veel als, Benoeg is, 
ftampt het met een weinig water tot een plei- 
fterachtig deeg, fineert het zelve op een doekje 
als een pleiter, en bedekt daar mede zodanige 
reetjes; fcheurtjes, of openingen, als gy oor- 
deelt dat lucht-digt gemaakt moeten worden, 
Dit deeg is ook ongemeen bekwaam , om de 
„dilteleer-vaten zeer digt toe te luteeren. 

Bh 56. 
‚Om de noodzakelyhheid van de lucht, tot 
shet aanhouden en branden vande vlam van een 
slkaars , te ontdekken , ttelde de Heer Boyle ik 5, 
„een kaars, van de dikte van acht in een pond, 
in den Recipsent , in zodanig een ftantplaats, 
dat dezelve in een klein kandelaartje ftond te 
at Q 3 brane 
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branden , met zyn vlam in ’t midden van 
den Recipiezt, Na dat de bovenfte opening van 
den Recipient , en verder alles wel toegefloten 
en lucht-digt gemaakt was, wierd de Kraan , 
die altyd aan den hals van den Reecipiezt is , 
geopent , en hy liet de kaars twee minuten van 
een uur lang branden in den Recipient ; maar 
na dat de lucht een weinig uitgepompt wierd 
uit den Recipient, zo wierd de kaars binnen den 
tyd van een half minuut uitgedooft. De Heer 
Boyle oordeelde, dat deze kaars niet alleen uit- 
gedooft wierd door de ontbering of vermin- 
dering van de lucht , maar ook door deszelfs 
rook 5 daarom fteide hy wederom op nieuw 
een andere kaars in den Recipient , maar liet 
door een blaasbalkjezeer zagtelyk derook weg- 
blazen , dewelke de kaars in den Rerciptezt 
gemaakt hadde, en toen duurde , onder het 
uitpompen van de lucht, de vlam van de kaars 
twee minuten. In deze twee minuten zag de 
Heer Boyle verfcheide veranderingen aan de 
vlam ; want op de eerfte uitpomping van de 
lucht, wierd de vlam aan alle kanten kleinder 
van omtrek , na twee of drie uitpompingen, 
wierd de vlam zeer blaauw van kleur, behal- 
ven alleenlyk aan deszelfs bovenfte fpitsje, ’ 
welk noch wit van kleur bleef ; eindelyk 
na meerder uicpompingen , week de vlam 
hoe langer hoe meerder van’t kaars-{meer naar 
boven , tot aan ’t bovenfte gedeelte van ’t_ 
lemmet 5 en toen ’t vlammetje eindelyk Het — 
uiterfte topje van ’t lemmet bereikt hadde, k 
ging het zagtelyk uit. ü 

De nj tj 
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s7 
‚De Heer Boyle ftelde voor de dardetnaal een 

kaars in den Recipient , floot alles zeer dicht, 
en liet de kaars branden , zonder eenige lucht te 
pompen uit den Recipient ; maar toen branden 
de kaars veel langer in den Recipient , en de 
vlam ging eindelyk ook op dezelfde wyze uit; 
met te klimmen tot boven aan den top van ’% 
lemmeten begon’t fmeer allengskens te verlaten: 
maar bereikten egter niet zo zeer het alderuiterfte 
toppuntje van ’t lenmmet , voor dat dezelve uit- 
doofde, als toen de lucht, gok in de andere 
Proef, uitgepompt wierd. Deze vlam wierd 
door de dikte van den rook uitgedooft; daar- 
om ftelde de Heer Boyle naderhand een bran- 
dend was-ligtje in den Recipient , om dat de 
kaarfen „die van wit Was gemaakt worden, 
zeer weinig rook van zich geven. Dit Was- 
ligtje brande vyf minuten in den Recipient , 
daar geen lucht uitgehaalt was ; maar op een 
andere tyd, als de lucht uit den Recipient ge= 
haald wierd , brande zodanig een Was-ligtje 
niet langer als een minuut, waar uit zeer klaar 
bleek, hoe noodig de lucht tot het onderhou- 
den van,de vlam van een kaars is, 

58. 
Om te ontdekken , hoe lang een brandende 

_ kool zyn vuur konde houden in een lucht-ledi- 
ge plaats , liet de Heer Boyle toeftelten een 
kronkelig yzerdraad, ’t welk gebogen. was op 
de manier als een flakkehuisje , of alsden draad 
van een fchroef , ziet Tab, xxxiv, Fig. s, In 

j Q 4 dit 
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dit yzerdraad wierden brandende houtskoao- 
len gelegt ‚ dewelke vuur konden houden in 
de open lucht , en van dezelve opgevult om- 
trent vyf vingeren breet hoog. Daar na wier- 
den deze koolen zodanig in den Recipiezt ge= 
hangen , datde lucht, die in-den Recíptent was, 
van alle kanten daar om heen konde fpeelen, 
Na dat nu de Recipient lucht -digt geflooten 
wás, wierd de lucht uit den zelven gepompt. 
In de eerfte uitpomping zag de Heer Boyle 
het vuur van de koolen alreeds minder bran- 
den, en na verloop van drie minuten waren de 
koolen volkomentlyk uitgedoofd: Om.nu vol- 
komen verzekert te zyn , of’ deze uitdoving 
door ontbering van de lucht gebeurde, liet de 
Heer Boyle dezelve zeêr fchielyk uit den Resi 
pient nemen. En dewyl in’t binnenfte van de 
koolen, ‘noch eenige fprenkjes vuur overgeble- 
ven waren, geraakte de koolen, doordeze on= 
zichtbare fprenkjes vuur, in de open lucht we-= 
derom in hunnen vorigen en volkomen brand, 

59. hbe: 
Om nu te ontdekken, hoe lang deze koolen 

in de beflote lucht van den Recspiezt ouden 
branden, zonder dat de lucht uit dezelve wierd 
uitgepompt , wierden dezelve wederom (in 
hunnen vollen brand zynde) in den Recipient 
gehangen, en deszelfs brand duurde vier minu- 
ten, en vervolgens een minuut langer ; waar 
door klaarlyk bleek , dat het uitpompen vande 
lucht, ’t uitdoven dez vuurs een minuut ver= 
haaft hadde. Maar dat deze koolen echter in 
de beflote lucht van den’ Recipiezt niet langer 

als 
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als maar vier minuten duurden; zal zekerlyk 

veroorzaakt zyn, om dat dezelve door hun eí- 
gen damp zullen zyn verltikt , en uitgedooft; 
want dit zelfde gekronkelde yrerdraad, wierd 
op nieuw met brandende koolen in de kamer 
opgehangen „ dat ís in de vrye lucht, en behiel- 
den aldaar hun vuur langer als dartig minuten. 
Aldaar verloren dezelve eerft hun vuur van ter 
zyden en boven , en behielden hunnen brand 
van binnen in ’ alderlangtt , als wanneer ’t 
grootftegedeelte van de koolen in afch waren 
verandert. 

6o. ; 
De Heer Boyle liet een yzerfimeden, ’t welk 

de groote en de gedaante van een gemeene 
houtskool had. Dit yzer wit-gloeyend gemaakt 
zynde, wierd gelegt in ’t gekronkelde yzer- 
draad, Fig. s. en dus opgehangen inden Reci- 
pient ; maar al fchoon de lucht uit den Reci- 
pient wierd gepompt, bleef echter dit yzer vier 
minuten zigtbaar gloeyend , zo dat het uits 
pompen van de lucht, de uitdoving van dit 
yzer niet kwam te verhaaften. De wanden van 

‚den Reciptent waren zeer warm geworden , 
door de hette van ’ gloeyend yzer ; waar uit 
klaarlyk bleek , dat het vuur, in de hoedanig- 
heid van gloed of branding , uit het gloeyend 
yzer , in de zelfftandigheid van %* glas van 
den Recipiert was overgegaan. 

f Ór: Ì N E fj 

__ De Hoogwaardige Robertus Boyle heeft door 
deze Proeven trachten te ontdekken , ín hoe 
verre de lucht noodzakelyk is, om den brand 

Qs \ van 
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van ’t vuur aan te houden: op welk een wyze | 
de lucht betrekking op ’t vuur heeft, en op | 
het zelve werkt; maar op dat onze Lezer een 
weinigje nader kennifle mag hebben van het 
vuur, moeten wy onderfcheid maaken omtrent 
verfcheide gefteltheden of (taten, daar het vuur 
zich verfcheidentlyk ín bevind; gelyk als by 
voorbeeld, tuffchen het onzichtbare vuur, en 
% zichtbare vuur ; het brandend vuur , en ’% 
lichtend of vlammend vuur ; het vuur met 
warmte, en zonder warmte. In alle de licha- 
men is vuur, eu het kan door een zeer {nelle , 
en te gelyk vryvende beweging , taftbaar , 
zigtbaar, of brandend , gemaakt worden ; ge= 
Iyk als blykt, wanneer twee harde lichamen 
geweldig tegens malkander gevreven worden: 
als ook door een meenigte andere Proeven, 
dewelke ik zal bekend maaken, in de verhan- 
deling van ’t vuur. Het wezen, dat wy vuur 
noemen, is zodanig fyn , dat het bekwaam is 
om door alle lichamen te dringen, hoe vaft, 
dicht , hart, of beftendig dezelve ook mogen 
zyn, zo ras als zy gehouden worden in’tvuur , 
zullen zy of heet, en met vuur doordrongen 
worden , of branden , of lichten ‚enz. Alfchoon 
het brandend vuur in een lucht-ledige plaats uit= 
doofdis, en dat de vlam van een kaars daar in 
uitgaat, moeten wy echter niet befluiten , dat 
alderhande zoort van vuur, en ook alderhande 
licht word uitgedoofd in een lucht-ledige plaats, 
De bekende Phofphorus , of het Pis-licht , in 
een lucht-ledige plaats gebragt zynde, zal in de- 
zelve meerder licht uitwerpen , als in de lucht. 
Pompt de buiten-lucht uit een glaze Bol, die 

zeven — 
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zeven of acht duim in zyn drameter is, fluit 
dezelve lucht-digt , vryft dezelve met de hand 
in een donkere plaats, en gy zult van binnen in 
den Bol, het vuur in de lucht-ledige ruimte van 
den Bol, zien lichten. Zo ras als wy de lucht 
in zodanig een Bol laten invloeyen , zal dezel- 
ve niet meer lichten, al word die als te vvo- 
ren gewreeven. Als in zodanig een ledig-ge- 
pompte Globe , of glaze Bol , kwikzilver ge= 
daan word, en de Bol bewogen word, zal het 
in ’t licht onzigtbaar vuur ‚ in die tucht-ledige 
plaats noch fterker lichten als te vooren. Ook 
kan in een lucht-ledige ‘plaats groote hette ver- 
wekt worden , gelyk na dezen getoond zal 
worden; waar uit blykt, dat zomtyds het vuur 
in een lucht-ledige plaats word uitgedoofd, en 
zomtyds in een lucht-ledige plaats opgewekt, 
’% Welk door Proeven nader zal aangewezen 
worden, als wy van de betrekking tufichen de 
lucht en de vlam handelen. Delucht, dewelke 
zodanig gretig is om het vuur te ontfangen, 
en zich wyd en zydteverfpreiden, is ook zom- 
tyds de oorzaak dat het langer opgefloten b!yft , 
als zonder lucht. De uitmuntende Heer ’s Gra- 
vefande heeft doer Proeven (a) aaugetoont, 
dat het kookend heet water al zyn hette daad- 
lyk verlieft, en dat het vuur daatlyk uit het 
water vertrekt, geftelt zynde in een lucht-le- 
dige plaats, terwyl ondertuffchen op dien zelf- 

„den tyd, dezelfde hoeveelheid van kokend water ;, 
_dat in de open lucht ftaat, nauwelyks iets van 
deszelfs warmte verlooren heeft , om dat de 

lucht 

(4) Ployfic. Eler. Mathemat, Lib.tn1.Cap.a. Art.577s 
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lucht het uitgaan van ’t vuur uit het water heeft 
belet, ’t welke in de lucht-ledige plaats niet 
gefchieden konde. 

Ó2. 

De Heer Boyle begeerde eens een brandend 
tichaam in delucht-ledige plaats te ftellen,’t welk 
langer vonk kan houdenals de befte houtskool ; 
daarom liet hy in den Reesprent een fluk bran- 
derd lond hangen; maar zo ras alsde reeten en 
openingen van den Recipteut wel gefloten wa- 
ren, vervulde de rook van dit brandend lond 
den Recipient vodanig, dat zy door den zelven 
niet heen konden zien, Alle diergelyke onge 
makken moeten wy toefchryven aau-detyd, ende 
onervarendheid die men van deluugt-pomp heeft; 
want indien de Heer Boyle tot de meefte van 
zyne reets aangehaalde Proeven , gebruikt hadde 
den glazen klok, die wy nu in’ gebruik heb» 
ben, zoude die voortreffelyke Man een onein- 
digheid van moeite te boven hebben gekomen, 
Zoras als nu de lucht gepompt wierd uit den 
Recspient , wierd zo veel rook metde lucht 
uit den Recipient uitgevoerd „dat daar door al- 
les wederom ophelderde , en gezien. wierde, 
dat het vonken van ’t lont, wan tyd tot tyd 
verminderde, en eindelyk uitgedoofd fcheen te 
zyn, om dat van ’t lond, noch vonk, noch 
vuur , noch licht, in de lucht-ledige plaats 
meer gezien konde worden ;-maar na dat in 
den Recipiezt, door ’ openen van de kraan, 
wederom lucht was ingelaten, begon zeer on- 
werwagt het lond wederom te ontvonken, en 

u geheel 
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geheel te branden, en zyn rook uit te werpen, 
als te vooren ; waar uit genoegzaam ontdekt 
wierd den dienft van de lucht , in ’t voeden en 
onderhouden van den brand des gewoonelyken 
vuurs. 

63. 
Deze Proeven met het brandend lond , wier- 

den noch verfcheidemaalen hervat, maar ge- 
duurig bevonden, dat het lond wederom ont- 
fteken wierd, als de lucht in den Recipient wierd 
ingelaten ; maar na dat eens vyftien minuten 
aangehouden was met uitpompen van de lucht, 
was het lond zo volkomen uitgegaan, dat het 
niet wederom aan den brand geraakte, door de 
ingelaten lucht. Onder het doen van deze proe= 
ven met het lond , liet de Heer Boyle een blaas 
in den Reciprent , neffens het brandend loud, 
inhangen, in dewelke zeer weinig lucht was, 
om te zien , of de rook en damp van ’t bran- 
dend lond, waar door den Recipieut geduurig 
vervult wierd, ook eenig beletzel zoude kon- 
nen maaken in ’t uitzetten van de lucht, die 
In de fchaape-blaas befloten was, als de lucht 
uit den Reesprent gepompt wierd; maar de on- 
dervinding leerde, dat zo ras als de lucht uit 
den Recipreut gepompt wierd, de lucht die in 
de fchape-blaas befloten was , zich daatlyk 
uitzette als van te voren, niet tegenftaande de - 

geheele Recipiezt met rook vervult was , en 
dat vervolgens deze rook geen de minftetegen- 
parfling tegen de blaas deed. Hier uit kon- 
nen wy leeren, hoe weinig wezendlyke plaats 
dikwils een lichaarn beflaat, met het welk Wy 
„zomtyds meenen dat een geheele kamer ver- 

vult 
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vult is; en ook, hoe veel ruimte dikwils in 
een lichaamelyk wezen is, ’t welk de onkun- 
dige voor ftoffelykheid aanzien. Alfchooneen 
zeer groot volumen rook, een groote kerk van _ 
binnen zodanig fcheen te beflaan , dat daar door 
het doorzien geheel benomen was , zoude het 
echter waar zyn, dat al die zo zeer uitgebreide 
rook , geen meer wezendlyke plaats befloeg, 
als de holte van een vingerhoet groot is; dat 
is, als al de ftoffelykheid , waar uit de rook 
beftond, konde in malkander, tot de dichtheid 
van ’t goud, geparft worden, zoudgy konnen 
merken dat ik de waarheid fprak: en dus ook. 
zeer klaar begrypen, dat het water , de lucht, 
het vuur, en vorder alle lichamen, in hun om- 
trek veel ledige ruimte hebben, of onftoffelyk= 
heid beflaan , en dat zy zaakelyk , wat hun ftof- 
felykheid aangaat, niet zo veel plaats beflaan , 
als zy wel {chynen, door hun volumer en uit- 
fpreidinge te beflaan. 

64. 
Na dat de Heer Boyle ontdekt hadde, dat de 

ontbering van de lucht, de uitdoving van den 
brand en de vlam verhaatte, wilde hy ook be- 
proeven, of het vuur in een lucht-ledige plaats 
niet wel konde verwekt worden ; hier toe wift 
hy in den Recipiezt, een piftool met kruit op 
de pan , en een overgehaalde haan te {tellen 
waar aan een draad gebonden was, die op ’t ° 
draayen van een (topje overging, waar door het 
piftool vuur gaf, en het kruit ont{tak ; maar de 
fprankels van ’ vuur, verwekt door de vuur- 
fteen en ’t taal van de pin, waren volkomen 

overe 
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overeenkomtftig, als of het zelve gefchied was 
in de open lucht, gelyk als ook het vuur 
van ’t kruit ; en dit vuur verfpreide zich in ’t 
ledige, veel meer als in de lucht. 

65. 
De Heer Boyle heeft ook een Proef geno= 

men van de werking des zeilfteens , in den 
lucht-ledigen Recipient, en ontdekte, dat de- 
zelve, even gelyk als in de open lucht, de aan- 
trekkende en te rugdryvende kracht oeffende, 
Daar na heeft die naaukeurige Heer zyn ge- 
dagten laaten gaan op ’t Barometrum , of % 
bekende werktuig, door ’t welke het gewigt, 
en de zwaarte van de lucht ontdekt word, in’t 
gemeen niet anders zynde als een glaze pyp, 
of Tubus van omtrent dartig of meer duimen 
lang, en omtrent een vierde vaneen duim over 
zyn Diameter breed, aan’t eene einde Hermet:- 
fche gefloten , en aan * andere einde open ge- 
laten. Deze Zubus word vol kwikzilver ge= 
goten , en dan den vinger zo lang gehouden 
wordende op het einde dat open is, op dat het 
kwikzilver niet zoude uitvallen , omgekeert 
met het toegezegeld einde na boven, en met * 
ander einde , °t welk met den vinger zo lang 
toegehouden word, zeer voorzichtelyk geftelt 
in een bakje met kwikzilver. Nu is zeker, 
dat al de kwik , die in den Zubusis, door des- 
zelfs zwaarte zoude moeten nederzakken, by 
% kwikzilver dat in ’t bakje is, zo ras als de 
vinger , die met ’*t open-einde van den Zubas 
zo lang mede in ’t kwik van ’ bakje was inge- 
leken, word weg genomen; maar in tegen- 

deel, 
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deel, zakt uit den glazen Zwbus maar cen ges 
deelte kwikzilver , waar door ’ kwikzilver, 
in’t bakje vermeerdert wordende, een weinigje 
opry(t, en ’t andere gedeelte kwikzilver blyft 
in den glazen Zubus Ítaan, omtrent zeven-en- 
twintig duim hoog. Al was nu zodanig een 
Zabus hondert duim, ja hondert voeten hoog, 
Ei met kwik gevuld geweeft , zoude al de 

wik uit den Zxbus weg zakken, behalven al- 
leen de hoeveelheid der hoogte van gemelde 
zeven-en-twintig duim. De oorzaak hier van 
is bekent, nam.ntlyk , de zwaarte van ’t kwik- 
zilver; maar dat zeven-en-twintig duim kwik 
in den Zubus blyft ftaan, is door den damp- 
kring, die juift zo zwaar weegt, als die zeven- 
en-twintig duim kwik. De dampkring parft 
juift met een evengelyke kragt op de opper- 
vlakte van de kwik, die in ’t open bakje is , 
als de kolom van de zeven-en-twintig duim | 
kwikzilver tegens de kolom van den damp- 
kring; gelyk gezien kan worden Tab. xxx1v. 
Fig. 6, A betekent de kolom kwik, en B een 
gelykwigtige kolom lucht. 

66. 
Deze zaak was in Italien , door Evaggelifta 

Zorricellt, Wiskonttenaar van den Groot Har- 
tog van Toskanen , en in Vrankryk door den 
eroemden Pafcal,en anderen , reers al zodanig 

begrepen; maar echter niet als by onderftel- 
ling, en geenzints met die netheid van bevin= 
ding en proeven , als de Heer Boyle zulks wel 
verlangde. De Heer Boyle oordeelde, dat als 
die Barometer geplaaft was buiten den damp- 

N kring; 
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kring, of de lucht „en dat aan den Zubus A 
onder noch zo veel glas was, alsvan Ctot D, 
en dat dezelve by D naomhoog gebogen was, 
uitmakende een evengelyke pyp als A, dat dan 
zekerlyk de kwik in beide de pypen even hoog „ 
dat is, op:13} duim zoude (taan: dat de kwik 
in À zoude vallen van 27 duim tot 134 duim, 
en dat in de veronderftelde opgaande pyp, een 
evengelyke kolom van 134 duim zoude moeten 
opryzen. Het welk de Heer Boyle daarom ook 
eens wilde beproeven in een Recipient, daar de 
lucht uitgepompt wierd, N 

pit 7. 
De Heer Boyle nam een glaze Tubus van 

Zes-en-dartig duim lang, en de vierdepart van 
een vinger diametraal wyd, Het eene einde 
van dien Zubus wierd Hermetifche toegezegelt 
aan de lamp, en gevuld deor ’t ander einde met 
kwikzilver, en met het zelfde einde in een ge- 
noegzaam wyden Cylinder geftelt, die half vol 
‘kwikzilver was. Na dat nu de kwik in den 
‘Zubus op deszelfs gewoonelyke hoogte van ze- 
\ven-en-twintig duim was nedergezakt , wierd 
‚den Zubus met de Cylinder zeer voorzichtiglyk 
geplaaft in den Recspiezt , na dat de hoogte 
van de kwik met papier getekent was aan den 
Tubus, Zo ras als nu dit werktuigje met kwik 
(zodanig in den Recipient geftelt was, dat de 
wed niet meer konden drukken op de 
oppervlakte van de kwik , die in de Cylinder of 
6 glaze bakje open was, om dat den Recipient 
Ae alle kanten lucht-digt was gemaakt, 

VI, Deer. R ze- 8414] 
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zeven-En-twintig duim: niet minder als of de 
geheele dampkring geparft , of gewogen hadde 
op de oppervlakte van het kwikzilver , dat in 
het bakje of den Cylinder nù onmiddelyk voorde 
lucht van den Recipieut was. Hier uit bleek, 
dat de ingeflote lucht van den Recipient , door 
deszelfs Elafticiteit:, met een egaale kragt, 
als de zwaarte van den dampkring , drukte 
op de kwik van ’t bakje; door welke druk- 
king, de kwik in den Zabus, tot de hoogte van 
zeven-erf-twintfg duim opgeparft bleef ftaan. 
Maar zo ras als door eene uitpomping, eer 
gedeelte lucht uit den Recipient wierd uitge- 
pompt verloor daatlyk de lucht, dewelke in 
den Recipient was overgebleven, zo vecl van 
deszelfs Elafticiteit , dar daar door de kwik, 
die in den Zubus was, 1% duim kwam 
neder te zakken. In de tweede uitpompinge 
zakte de kwik noch 1$ duim. Hoe meerder 
lucht uit den Recipient wierd uitgepompt, hoe 
fager ook de kwik , die in den Zwbus wâs, 
in ’t bakje of den Cylinder zakte; in zo verre, 
dat al de kwik uit den Tubus in *t bakje zoude 
nedergezakt hebben, als at de lucht uit def 
Recipreut hadde uitgeporttpt konnen worden 
om dat dan de kwik, dewelke in ** bakje on 
middelyk de lucht van den Reecipient raakte; 
miet langer, by ontberinge van die lucht, ges 
parft zoude hebben konnen worden. Nader 
hand wierd de kraan van den Recipiegt voor 
ten korten tyd geopent, waar door wederom 
een gedeelte lucht in den Recipient ingelaten 
wierd, Hier door rees de kwik wederom op, 
in den Zubus, om dat die ingelaten lucht wer 

ee ederomd 
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derom op de oppervlakte van de kwik kwam 
teparflen, dewelke in’t bakje was ; waardoor 
dezelve gedwongen wierd, voor een gedeelte 
in den Zubus op te-ryzen „ om dat den Zubus, 
die bowen toe was’, ‘een lucht-ledige plaats „ 
door het: nederzakken van deszelfs kolom van 
kwik, geworden was. Eindelyk , wierd door 
“ geheel open houden van de kraan van den 
Recipient, wederom zo veel lucht in den zel= 
ven ingelaten , als van te voren, namentlyk, 
tot dat den Recipiezt geheel met lucht vervult 
was; waar op de kwik ook wederom in den 
Tubus oprees tot de hoogte van zeven-eri=twin= 
tig-duim, gelyk als.ván te voren, en even ‘als 
of dezelve door de zwaarte van den dampkring 
geparft was geweeft ; waar door openbaarly 
blyke, dat de lucht ‚ door deszelfs -Elafticiteis 
op de-lichamen een kragt van parfling oeffent, 
dewelke net egaal is-met de kragt van parfling, 
die de lucht op de lichamen , door de zwaarte 
of het gewigt van den: ar: oeffent, 
Eva ot . 6 4 

Deze Proeven wierden naderhand noch eens 
hervat, op het verzoek van de Beroemde Wis- 
konftenaars „ Do@tor Wallifins , Doétor War= 
dus, en den Heere Wvongus. In deze Proeven 
wierd aangemerkt „ dat al fchoon de kwik in 
den Zubus , op de eerfte uitpomping van de 
lueht,’1% duin, en ‘in de tweede uitpómping 
1} dufm gezakt was, dezelve echter in de laafte 
uitpomping, toen de Recipient byna ledig-van 
Jucht begon te worden , by ieder uitpomping; 
riaauwelyks ieder reis zakte een linie van een 
duin: Het welk ook zeer licht is te verftaan, 
ei Kd R's als 
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als wy'begrypen „dat de lucht ‚diegeduurig noch 
in den Reciprent overig blyft, door deszelfs ver= 
mindering zodanig verzwakt.en verfpreid word, 
dat door ieder pomping maar een zeer gering 
gedeelte word uitgepomt 5; waarom ook des- 
zelfs vermindering van parfling, ieder reis ook 
zeer gering moet zyn, en de kwik vervolgens 
ieder reis zeer weinig moet zakken. 

Als de lucht wederom in den Reeipient word: 
ingelaten , en daar ophet kwikzilver in den. Zx- 
bus komt op te ryzen tot de hoogte van zeven- 
en-twintig duim, word met regt befloten , dat 
de parfling of Elaftscitest van de ingelaten lucht , 
alleen de oorzaak is van’t wederom opryzen 
des kwikzilvers ; dit blykt noch te meerder, 
om dat, zo ras als door de kragt vande Luucht- 
pomp , noch meer lucht in den Reeipsent word 
ingeparft, als de natuurlyke hoeveelheid „ de 
kwik ook daatelyk ‚na maate van de meerder 
ingeparfte lucht, komt te ryzen boven de ze= 
ven-en-twintig duim; want hoe meerder lucht 
in een en dezelve plaats by malkander ingeparft 
word ‚hoe grooter Elafticiteit, of te rugdry= 
vende kragt, zodanig een lucht komt te ver- 
krygen. 

En, 7o 
Omtrent deze Proeven word gelegentheid 

gegeven, om van een verfchil, onder de Ge- 
leerde van groot belang , te fpreken ; te weeten, 
de vraag is, of de ruimte vaneen Recipiezt, die 
van lucht is ledig gemaakt, ook daarom te ge- 
lyk ontbloot is van alle (toffelykheid? Zom- 

mige 
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mige Wysgeeren oordeelen volftrekt van neen. 
De navolgers van Defzartes zyn van gedagten, 
dat in dit ruim dezelfde hoeveelheid van {tof 
word gevonden, als de lucht uit ’t zelve is uit- 
gepompt , als van te vooren , toen de lucht 
noch in ‘het zelve was: zy oordeelen, dat het 
zakelyke wezen van een lichaam, in de uitge- 
ftrektheid beftaat , en daarom hebben zy een 
zeer fyne ftof verciert, dewelke zy voorgeven, 
dat door alles heen kan dringen, en dat dezel- 
ve vervolgens door het glasdringt, en de plaats 
van de lucht komt in te nemen, dewelke daar 
uit gepompt is. Als wy deze zaak naauwkeu- 
rig overwegen, oordeelen wy dat elk gedwon- 
gen is om aan deze lieden toe te ftaan , dat al 
fchoon de lucht gepompt wierd uit een Rect- 
pient, daar uit geenzints volgt, dat de ruimte 
van dien Recipiezt daar door geheel zoude ont- 
bloot zyn van een wezen. Ik zal tot voor- 
deel van de ftelling dezer Wysgeeren , eenige 
Proeven bybrengen , die dezelve begunttigen, 
Eerftelyk, hebben wy reets zelfs waargenomen , 
dat in een glazen Bol, vanzeven of acht duim, 
ower deszelfs diameter , fchitterend licht kan ver- 
wekt worden, zo ras als wy dezelve met onze 
handen fterk komen te wryven in een donkere 
plaats. Hier uit blykt, (dunkt ons) dat in zo- 
danig een glazen Bol, waar uit al de lucht ge- 
heelyk is uitgepompt, echter noch een wezen 
is, t welk gemeenfchap kan hebben met onze 
handen, om dat door het wryven van dezelve, 
op de uiterlyke vlakte van den glazen Bol , in 
een donkere plaats licht verwekt word in de 
ducht-ledige ruimte en den glazen Bol. Ten 
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anderen „ blykt ook doorde. Proef-ondervin= 
ding , dat een ftaale naald ‚-geplaat{t in een 
lucht-ledige ruimte van een uitgepompte Reci- 
prent, bewogen word , door een zeilfteen, die 
buiten den Kecipient beftiert word, Ten der- 
den, konnen wy de voorwerpen, dewelke ge- 
plaaft zyn in een luchteledige Recipient , met 
onze oogen zien , *t welk niet zoude gebeu- 
ren, als de ftraalen van ’t licht door ’tglas geen 
doorgang hadden in de lucht-ledige ruimte van 
den Recipreut , waar door klaarlyk blykt , dat 
het wezen, *t welk het licht verwekt, zo wel 
inden lucht-ledigen Recipient , als buiten den 
zelven in deluchtis. Ten vierden, konnen wy 
met een vuurflag „ geplaaft in een lucht-ledige 
Recipient , vuur en licht verwekken , en wy 
zien dit licht in het donker als blixemen , door 
de geheele ruimte van den Recipient: te meer, 
als wy nu eens wederom hier tegen in aanmer- 
king nemen, dat een wezen wel kan fchynen 
een zeer groote ruimte te beflaan „ al beflaat * 
zelve zaakelyk maar weinig plaats „en het uit zeet 
weinig ftof betaat , zouden wy daar uit zeer 
wel konnen begrypen , en dat het wezen, °t welk 
het licht doet zyn, dat het wezen , waar «door 
de zeilfteen gemeenfchap heeft met de naald, 
of eenig ander fyn wezen, wel kan zyn in de 
lacht-ledige plaats van den Recipient, al maakt 
het zelve juilt zoo veel ftoffelykheid niet uit, 
als de uitgeftrektheid van de lucht-ledigeruimte 
bedraagt „gelyk wy reets:hebben ontdekt door 
de proef van den rook , waat door «den Rec 
prent vervult wierd, en die echter maar uit zeer 
weinig ftoffelykheid beftond. Waarom zoude 

deze _ 
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deze zeer fyne lof, zich niet konnen verfprei- 
den in ecn groate ruimte, zo welals de rook, 
of als zommige deelen, dewelke reuk verwek- 
ken in een groote ruimte , en echter maar be- 
{laan uit een geringe haeveelheid van (toffelyk- 
heid? Waarom zoude doch de Crafis, of we- 
zensband van zodanig een fyn weezen , niet 
maar weinig (toffelykheid, en veel ledig kon- 
nen zyn® Als ik ftelle, dat een zekere uitge- 
ftrektheid een lichaam is ; volgt daar dan uit, 
dateen uitgeftrektheid , daar weinig ftoffelyk- 
heid in gevonden word, niet te gelyk ledigheid 
kan hebben? Als-dit waar was zoudceen Cú- 
bifche voer lacht, zo weel ftoffelykheid behel- 
zen, als een Caubifshe voet goud, en ook zo 
Zwaar van gewigt moeten zyn. Alsde ruimte 
van “t geheel-al zakelyk wervult was met ftoffe- 
dykheid, zoude tuflchen de lichamen geen on- 
derfcheid van zwaarte konnen zyn , de bewe- 
ging en wyking der lichamen , voor en onder 
malkander , was onmogelyk , en wy zouden 
door de lucht niet konnen gaan, veel minder 
zien. „Als alles.met (toffelykheid zakelyk ver= 
wuld was „of liever dat alle ruimte niet was 
als ftoffelykheid, zouden de lichaamen.niet van 
analkander.door haar einden ondertcheiden kon- 
men zyn. Al {choon het de waarheid is, dat 
alle lichaam uitgeftrekt zyn, volgt echter -oiet 
«dat alle uitgeftrektheid evenveel lichamelyke 
drotfelykheid behelft,, of dat-alle uitgeftrektheid 
dichaam is. 

k 7L. 
Waarheid. is %:, dat de uitgeftrektheid een 

igenfchap van alle lichaam ‚is ; maar volgt daar 
R 4 uit, 
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uit , dat deze eigenfchap ook niet te gelyk zyn 
kan aan een zaak die geen lichaam is? Kan de 
uitgeftrektheid niet zo wel zyn aan een onlicha- 
melyk , of ledig ruim, als aan een lichaam , ’t 
welk meer of min ftoffelyk zynde , zich in 
dat ledig: bevind > Waarom zoude een toeëi- 
gening , niet konnen zyn aan twee verfchei- 
de zaaken > Het is waar, dat de folidite:z 
alleen aan de lichaamen zoo onaffcheidelyk 
en zodanig wezendlyk is, dat dezelve niet van 
de lichaamen, zelfs door geen gedachten , we- 
zendlyk kan afgefcheiden worden , zonder te 
gelyk de gedachten, of het denkbeeld van ’t 
lichaam zelfs te vernietigen. Daarom, indien 
% wezen van een lichaam te ftellen is in eenige 
enkelde toeëigening ‚ zoude het veel meerder 
meeten geftelt worden , te beftaan in de fo/i- 
diteit , als in de uitgeftrektheid ; dewyl deze 
ook kan toegeëigend worden aan het onlicha- 
melyk ruim, maar de fokidite:t op geenderhan- 
de manier, 

zit 
Moet een iegelyk, die op zyn gedachten acht 

geeft, ook niet belyden, dat hy een denkbeeld 
van een ruimte kan hebben , zonder daar in te 
gelyk een lichaam te begrypen? En blykt daar 
uit niet zeer klaar, dat het denkbeeld van 1í- 
chaam, en het denkbeeld van ruimte , twee 
onderfcheide denkbeelden zyn? Zyn deze twee 
denkbeelden niet zo zeer tegen(trydig, dat het 
zelfs onmogelyk is, om dezelve in een en ’t 
zelfde onderwerp, zonder onderfcheid, te be- 
grypen ? Begrypen wy niet alle door een lichaam , 
tets dat Solide , ondoordringelyk , deelbaar , 

bee 
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beweeglyk , wederftrevende voor zyn lichter 
lichaam , en wykende voor zyn zwaarder of 
kragtiger is? In tegendeel, begrypen wy niet 
klaarlyk het onlichamelyk ruim, als iets, in ’% 
welk het lichaam zyn tegenwoordigheid heeft , 
en zich bevind? als iets, dat geheel doordringe- 
Iyk-is ? als iets, dat alle lichamen in zich be- 
helft? * welk onbeweeglyk vaftis , zonder eeni- 
ge doening , zonder eenige lichamelyke ge- 
ftalte , of hoedanigheid > welkers verdeeling 
door geen kragt kan gefcheiden worden ? ’t welk 
de tuflchenwydte der dingen bepaalt en meet, 
in zo verre, dat deze ongelyke en ftrydige toe- 
eigeningen van ’t lichaam, en van ’ onlicha- 
melyk ruim, onmogelyk aan een en ’t zelfde 
(a) onderwerp konnen toebehooren ? Als de 
lucht uit den Reciprezt gepompt word , is ’t 
immers zeker , dat zodanig een ruimte moet 
zyn of leedig , en van alle ftoffelykheid ont- 
bloot, of dat een zeer fyne ftof heeft moeten 
dringen door de zelfltandigheid van 't glas, om 
wederom de plaats te beflaan van de lucht ; en 
dewyl deze ftoffelykheid noodwendig van bui- 
ten heeft moeten inkomen, volgt daar uit, dat 
als deze fyne ftof daar in belet was geworden, 
zoudein den Reciptezt overig zyn , zo veel ledig, 
als de lucht hadde beflagen , dewelke daar uit- 
gepompt was; waar uit openbaarlyk blykt, dat 
wy een denkbeeld van dat ledig konnen heb- 
ben, zonder dat wy genoodzaakt zyn , in dat 
zelve denkbeeld te befluiten die fyne ftoffelyk- 
heid, dewelke daar was ingedrongen „ om dat 

R s juift 

_ (4) vid. F. Keill, Introd. ad Veram Phoyficam, left. 2. 
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juitt de zelfltandigheid van ’t glas niet dicht ge- 
noeg was, om dezelve buiten te keeren, Dat 
de lichamen , dewelke bewogen worden , in 
een ruimte bewogen worden , en van de eene 
ruimte in de andere, in een voortgaande be- 
weging overgaan , is een waarheid, dewelke 
niemand, zonder zyn werftand geweld ‘aan te 
doen, kan ontkennen. Zo ras als iemandmaar 
toeftaat , gelyk zelfs ook toeftaan die gee- 
nen, die het ledig ruim fchynen te willen ont- 
kennen, dat een lichaam , in een voortgaande 
beweging , de plaats inneemt wan een ander … 
lichaam, ’t welk daar uit is gegaan, geeft hy 
daatlyk onwederfprekelyk te kennen „ dat hy 
een wezendlyk onderfcheid maakt , tufichen 
het denkbeeld van cen lichaam , en van een ledige 
ruimte, daar seen lichaam is uitgegaan, en de- 
welke wederom ingenomen word van een -an- 
der lichaam wantals wy altoeftonden (twelk 
echter tegens alle bevinding vlak aanloopt ) dat 
nooit een lichaam uit een plaats vertrekt „of dat 
een ander lichaam dezelve weer geheel zake- 
Iyk vervult, zoude daar uit nochtans geenzints 
wolgen, dat de plaats en *t lichaam een en -de- 
zelve zaak was. Twee zaken zyn uitgeftrekt,, 
een lichaam , en een plaats, beide zyn zy meet- 
baar, in hoogte, lengte «en breette,, beide zyn _ 
zy deelbaar, de eenc in ftoffelyke werdeeling, 
en de andere in verdeelde ruimtens. Hetsge- 
heele Spectficgue onderfcheid van «de zwaarte — 
der lichamen , ‘hangt af van derzelver „meerder 
of minder hoeveelheid van (toffelykbeid „en ’tde- | 
dige, dat in haar wezensband vervatword, Ge- | 
lyk als wy na dezen zullen toonen, 

…… Hofde 
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Wyfde Venbandeling van de BYZONDE- 
RE NATUURLYKE HISTORI- 
SCHRIVERS, en in dezelvede natuur- 

Dyke Hiftorie en ’t gebruik en misbruik 
„vande Kina Kina. 

D e Kina Kina word by veele Geneesheeren 
S voor zodanig een onfeilbaar Koorsmiddel 
gehouden, dat zy zich niet ontzien het zelve 
voor te fchryven , niet alleen in alle foorten 
van afgaande , maar zelfs geduurige Koorfen. 
Andere Geneesheeren hebben zodanig een groo- 
ten afkeer van de Kina Kina, dat zy dezelve 
in geene Koorfen durven voorfchryven. Eeni- 
ge zeer verftandige en wakkere Mannen, heb- 
ben tuflchen deze ‘twee uiterftens, de middel- 
weg ingeflagen: dat is, zy zyn niet geheelyk 
bevreeft, om de Kina Kina in zommige gelc- 
gentheden te gebruiken , maar oordeelen , dat 
zulks met onderfcheid behoort te-gefchieden.: 
datook de Kina Kina niet zo onbedagtzaam, 
nooit zodanig onverfchillig-, noch in zodanig 
een hoeveelheid moet voorgefchreven worden , 
alsdagelyks wel gefchied ;. ‘maar dat het beter 
ús, «dat in deze zaak met de reden en ondervin- 
ding te rade gegaan word. 

| | 2. 
„Zeker is “, dat veele Koorfen doorde Kina 

Kina geftuit worden , dewelkevan zelfs, indien 
1 niet 
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niet zo haaftig, nochtans veel veiliger zouden 
uitgegeft hebben. Wy zien daaglykssveel Koor- 
fen, die door de Kina Kina al te fchielyk ge- 
ftuit zyn, wederom komen. Ik hebbe verfchei- 
demaalen in den Herflt een anderen daagfche 
Koorts door de Kina Kina zien opftoppen , de= 
welke in den Herflt van ’t volgende Jaar we- 
derom kwam, en dat zelfs eenige Herfiten « 
achter malkander. Hoe grooter kenniffe en 
ervarendheid een Geneesheer omtrent de Koors 
gekregen heeft, hoe minder hy in ’t genezen 
van de Koors, zyn toevlugt tot de Kina Kina _ 
zal nemen. 

3. 

’ Gebeurd wel by toeval , dat een zieke, 
onder ’t gebruik vande Kina Kina, zomtyds 
braakt, of zeer dikwils ftoelgang heeft; maar 
wy zien duizendmaal de Koors door de Kina 
Kina beletten , zonder eenige zichtbaare ont- 
lafting. In tegendeel, wy zien daaglyks in de 
anderen daagfche Koorfen , de ftof door de Ki- 
na Kina opftoppen en weerhouden, dewelkede 
natuur, buiten ’t gebruik van de- Kina Kina, 
door de pis, het zweet, en op detong ‚gewoon 
is uit te werpen, en buiten ’ lichaam te ont- 
laften. Zo-dat eigentlyk de werking van de 
Kina Kina bevonden word te zyn , de Koors- 
ftof aan te grypen, deszelfs opbruizing neder ; 
te houden ‚en door zyntaaye, t'zamentrekken= 
de, en lymachtige. deelen, in deszelfs koortfige 
beweginge te verhinderen. In een volkomen 
anderen daagfche Koorts, waar in een geele, 
vlugge, brandende ,en ontíteke gal den meefter 
fpeelt, zult gy ontdekken een groote regt 
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Septeinberen Oötober 1721. 28r 
of zwakheid van.de maag , een overfmyting 
van een geelagtige (tof , of uit den geelen wit- 
achtig beflag „op den tong „en na de koude vande 
Koorts „een groote en fcherpe hette ; een zweet, 
dat niet alleen eenigzints (tinkt , maar ook zelfs 
“aan de omftanders kan verwekken lichtigheid, 
duizeling , en eenigzints pyn in *t hoofd , met 
een geringe walgachtigheid , ja zelfs zomtyds 
een overfimetting van de Koors „ ten minften 
een brand in ’t aangezigt, van die geene , de- 
welke veel in de uitwazeming van den zieke 
verkeren. Het water van den zieke is na de 
Koors zeer hoog uit den geelen , rood en bran- 
dig van kleur, als roode tichelfteen ; maar zo 
ras alsde Kina Kina eenige reizen. word inge= 
geven „- word de tong zuiver, het zweet ftinkt 
niet meer , en de pis vêrkrygt een geele kleur, 
als de {chil van een Citroen, de dorit en hette 
houd op; dat is, de zieke gal word belet niet 
meer in’t bloed te gaan, en op te klimmen in 
de maag, en tong, of zich te ontlaften doorde 
huid, of door de pis; hoofdpyn , hichthoofdig- 
heid „ duizeling, walging , gaan weg. De ver- 
loren honger-komt wederom, met een groote 
graagte, waar uit blykt, dat de Kina Kina de 
Koorts geneeft zonder ontlafting vande Koorts- 
ftof , door vaftkneiling , aangryping, of doo- 
ding van de Koorts-{tof. Als dit in alle geval- 
len en omftandigheden veilig konde gefchieden, 
zouden wy toeftaan, dat de Kina Kina het al- 
dervoortreffelykfte Koorsmiddel was, *t welk 
tot noch toe bekend is. By aldien de Kina Kina 
de kragt hadde , van de. Koorts-ftof in deszelfs 
„neft, en ook. daar dezelve.door de fäppen ver- 
9 fpreid 
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fpreid is , zodanig te dooden, dat de Crafss of 
wezensband van de Koorts geheel was veran= 
dert, of vernietigt, of verteert, zoude dezelve 
niet weder levendig konnen worden 5; en de 
Koorts „door de Kina Kina weg geholpen zyn= 
de, zoude niet wederom te voorfchyn komen: 
maar wy zien daaglyks het tegendeel gebeuren „ 
zo dat de werkdaad vande Kina Kina, omtrent 
de Koorts-ftof , anders niet is, als maar een om= 
zwagteling van deszelfs deelen, en een kneye- 
ling en zamenvlegting van deszelfs {cherpe en 
heete gal-deelen „en cerrofywe zouten ; dewel- 
ke daarom ook, zo ras als dezelve zich wes 
derom vandeze omwindzels, en zwagtels, van 
de lymige Kina Kina komen te ontdoen, daat= 
lyk wederom opbranden als van te vooren, en 
de Koorts op nieuw doen verfchynen. Alshet 
gebeurd datde Koorts niet wederom komt, ges 
fchied zulks, om dat de Koors-ftof (zo ver= 
dikt als zy is ) door de gezondheid , en fterkte 
van den gewezenen lyder , of door een goede le= 
venswyze, of door kragtige oeffening en bes 
weging des lichaams , verbetert of uitgewor= 
pen word, door de gewoonelyke wegen van 
ontlafting : of dat de Koorts-ftof zodanig in 
deszelfs neft is vaftgelegt „dat dezelve niet weder- 
em levendig word onder de gedaante van Koors. — 

4. 
De Schryvers, dewelke kragtig op de Kina _ 

Kina gevallen zyn, en over ’ gebruik van de- 
zelve inde Koorts gefchreven hebben „ hebbe ik 
zelden zuiver en onverfchillig van oordeel ge= 
vonden. Wy zien gewoonlyk ín hunne Rai- 
fonnementen doorbdlinken een ftoutheid , RS 

e 
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ke uit gebrek van voorzigtigheid , en bedagt- 
zame, en onbevooroordeelde ondervinding ge= 
boren word. De zwarigheden , die zy kwan= 
zuis tegenwerpen , loffen zy gewoonlyk op 
door fophiftery. De ongemakken , dewel- 
ke door ’ misbruik van de Kina Kina veroor- 
zaakt worden, durven zy onbefchroomt aan 
andere zaken (op dat toch:de Kina Kina buiten 
fchuld zoude blyven) toeëigenen. Zy fchry=_ 
ven de Kina Kina op een zeer onmatige wyze, 
en in al te grooten hoeveelheid. voor , en ver= 
zekeren,(al fchoon dit maar in zommige gevallen 
waar is) dat hier in het geheim gelegen is, om 
te beletten dat de Koors weer komt. 

3 y- 

Als de overval of Paroxifmaus van de Koorts 
te hevig is, en te dikwils langduurig weder- 
komt , kan de Kina Kina wel zeer veilig ineen 
geringe hoeveelheid gebruikt worden, om de 
furie van de Koorts een weinig te breken, de 
Koorts-ftof met meerder matigheid te doen uit= 
geften ; en den lyder een weinig adem te doen 
feheppen, en in kragten te doen toeneemen, 
om zo veelte bek wamer-te zyn ‚om de Koorts 
it te ftaan , minder van. dezelfde afgemat , en 
gemakkelyker genezen te worden. Alsopdeze 
wyze de Koorts niet geheel word uitgedoofd, 
maar de natuur eenige Kragten word bygezet, 
zult gy bevinden, dat dezelve veel vermogen- 
der is , om zich van de Koorts-ftof, op een 
gemakkelyke en alderveiligfte wyze te ontflaár. 
„Maar om in-een groote hoeveelheid, in alder= 
hande afgaande Koortfen , in alderhande ouder- 
dom , Sere , Luandfchap , Lucht, Jaargery ; 
ek lichaams 
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ichaams Zemperament, geftelcheid en hoeda- 
nigheid, de Kina Kina zonder onderfcheid in 
te geven, oordeel ik een zeer groote onvoor- 
zichtigheid te zyn. 

In kinderen , zegt de vermaarde B. Ramaz- 
zini, wanneer zy des Zomers van de afgaande 
Koorts worden overvallen ,. welke gewoonlyk 
baftaart anderen daagfche Koortfen zyn, en zel= 
den eigentlyke of Exguzfite, worden de Koortfen 
door de Kina Kina wel wat verzagt , maar zy. 
komen zeer dikwils wederom, en houden veel 
hardnekkiger als van te vooren, eenige maan- 
den lang , door den Herfft en den Winter aan, 
en wyken dikwils niet eerder, als in ’t midden 
van de Lente. De reden hier van is, om dat 
de kinderen, na het ophoudenen vaftleggen van 
de Koorts, zelden zodanig een levenswyze, van, 

 oeffening en beweging des lichaams , en van 
matig en bekwaam voedzel te gebruiken, on- 
derhouden , als wel vereitcht word , om de 
valtgelegde Koorts-{tof te verzagten, te ontbin- 
den, en door de water-wegen, of doorde on- 
zigtbare uitwazeming „ of ftoelgang ‚ te ont= 
laften, gelyk als dikwils gebeurt in de robufte 
lichamen der werklieden , ambagtslieden , dienft- 
booden , enz. 

de 
De Koortfen zyn , door verfchteide omftan- 

digheden van oorzaaken, byvoegzels, toeval- 
len, en byzondere bewegingen van de Koorts- 
ftof , zo oneindigmaal verfcheiden , dat de we- 
tenfchapvan de Koorts, van de Schryvers zeer 
verward en duifter voor de onervare leerlingen 

word 
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sword voorgeftelt.. De oorzaak hier van, is, 
‚omdat zy gewoonlyk al te veel onderfeheiden- 
hedea of diflin@ten misbruiken , en door de- 
zelvede koortfen zodanig van malkanderen on- 
derfcheiden; als of zy wezendlyk van malkan= 
deren kwamen te verfchelen, daar zy dikwils 
wan malkanderen niet als in zommige kleine 
omftandigheden en toevallen verfchelen. Als 
‚wy de eene koorts van de andere wezendlyk 
„wilden onderfcheiden , om dat inde eene koorts 
omítandigheden en toevallen zyn , dewelke in 
de andere koorts niet gevonden worden , zou= 
den wy zo veel onderfcheiden koortfen moeten 
ftellen , als elke reis in elk byzonder menfch 
kwamen te gebeuren, en dit zoude tot het on=- 
eindige vervallen ‚ omdat by elke koorts altyd 
„wel iets byzonders zal zyn , dat by die zelfde 
foort van koorts, op een anderen tyd,of in een 
vander lichaam, niet gevonden word ; daarom 
dunkt ons, dat nooit beter onderfcheid en ver= 
deling van de koorts gemaakt kan worden , als 
„door verfcheidenheden , die’ een openbaar 
onderfcheid in de koorts komen te maaken ; 
„dewelke door een zamenloop van vafte teke- 
‚nen onderfcheidentlyk gekent konnen worden, 
„en dewelke dan met dat onderfcheid, altyd in 
verfcheide menfchen , en op verfcheide tyden 
„ontmoet worden. Dit onderfcheid is nergens 
‚ftandvaftiger in te vinden, als in de onderfchei= 
‚de en bepaalde beweginge van de koorts-ftof , 
\ waar door de koortfen onderfcheiden worden, 
in afgaande, en geduurige koorzen. Om dat 
nooit een koorts gevonden word, of dezelve is 
een afgaande, of geduurige koorts, Tot deze 
„VI, Deer, Ss „twee 
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twee hoofd-geflagten van koortfen , konn 
wy alle de Subdivifren en onderfcheidenheder 
der koortfen, gevoeglyk , en zonder eenige ver“ 
warring, brengen. Wy willen echter niet ver 
ftaan worden , alsof wy alle andere onderfchei 
dingen der koortfen voor geheel onnut verklaar 
den $ integendeel, wy erkennen verfcheide on: 
derfcheidingen omtrent de koortfen , dewelk 
volftrekt noodzakelyk zyn: gelyk by voorbeeld 
het onderfcheid tuflchen grazeerende en nie 
grazeerende koortfen , tuffchen kwaadaardig 
of peftilentiaale koortfen , en koortfen die ge 
woonlyk niet gevaarlyk zyn, enz. Wy keuret 
alleenlyk af zodanige onderfcheidingen ,dewel 
ke de wetenfchap van de koortfen voor de leer 
lingen meer verwarring, als opheldering toe 
brengen, of dewelke hunne geheugenis te vee 
bezwaren, en van weinig belang zyn ter on 
dekking van het wezendlyk onderfcheid de 
koortfen. 

8, 
Ek heb deze hoofd-onderfcheïding , waar doo 

alle foorten van koortfen tot twee hoofd ge 
flagten, dat is, of geduurige, of afgaande, ge 
bragt worden, hier wel voornamentlyk wille 
voorftellen, om dat dezelveten hoogften diene! 
aangemerkt te worden , omtrent het gebruik va! 
de Kina Kina in de koorts, want het gevoele 
van de meefte Schryvers, en zelfs van de uit 
ftekenfte voorvegters van de Kina Kina, kom 
wel gemeenlyk hier op uit, dat zy oordeelen 
dat het gebruik van de Kina Kina gevaarlyk is 
in de geduurige koortfen, en dat de Kina Ki 
alleenlyk maar behoort gebruikt te worden 
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die koortfen, dewelke zuiverafgaan , en nietals 
na een bekwaarme tuffchen-poos , die zonder 
eenige koorts is, wederom komen; gelyk als 
by voorbeeld , de zuiver afgaande alledaagfche;, 
anderen daagfche , of darden daagfche koort= 
fen zyn, dewelke zich zonder kwaadaardige toe- 
vallen , aanmerkelyke byvoegzels van andere 
ziektens , of gevaarlyke omftandigheden, ko= 
men te vertoonen. Dit zyn dan eigentlyk de 
koortfen, waar tegens de Kina Kina daaglyks 
in verfcheide landen, en luchten, en by vers 
fcheide volkeren gebruikt word. Wy weeten 
echter wel , dat zommige zo roekeloos zyn, 
dat zy de Kina Kina durven voorfchryven byna 
in alderhande koortfen , of in afgaande koor= 
zen met gevaarlyke omttandigheden, en onge- 
woone byvoegzels van andere ziektens , of 
kwaadaardige toevallen; maar de onvoorzich- 
tigheid van deze lieden, is de aandagt van een 
wakker Geneesheer naauwelyks waardig , om 
dat de uitkomf{t van hunne onbedagtzame on- 
derneming , hen daagelyks genoegzaam over- 
hoop werpt, en ten toon fteld. 

E Q. 

Ik ben wel verzekert, dat zommige Lezers 
van dit myn twee Maandelyks Boekje, niet zo- 
danig onderwezen zyn in de weten{fchap vande 
koorts, ‘dat zy, zonder een korte en klaare op= 
heldering , omtrent de wetenfchap van de koort- 
fen, onze redekavelingen, wegens ’t gebruik 
‚en misbruik van de Kina Kina in de koorts; 
(zouden konnen verftaan. Daarom heb ik goed- 
\gevonden , aan zodanigen zo veel lichttegeven, 

S 2 wes 
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wegens de wetenfchap van de koorts, als zy 
van nooden hebben , om onze redekavelingen, 
over ’ gebruik en misbruik van de Kina Kina 
inde koorts, te konnen verftaan. En dewyl 
eene hoofd-geflagt der koortfen , nament- 
lyk, de afgaande koortfen, eigentlyk dat geene 
is, tegens ’t welke de Kina Kina meeft gebruikt, 
of misbruikt word, zal ik de afgaande koortfen 
voornamentlyk verklaren, 

10. 
Door de afgaande koortfen worden verftaan 

zodanige koortfen, op dewelke, na dat hunnen 
overval geëindigt is , wederom eenen anderen 
overvalof koorts, *zyopeen zekeren of onze- 
keren tyd en uur, komt te volgen. Omdat nu 
deze herhaling , of vernieuwing van den over= 
val van de koorts gebeurt, of alle dag, of om 
den anderen dag , of om den derden dag, wor= 
den deze afgaande koortfen genaamt , of alle 
daagfche, of anderen daagfche, of darden daag- 
fche afgaande koortfen. De alle daagfche af= 
gaande koortfen , zyn , of enkelvoudige , 
of dubbelvoudige. De alle daagfche afs 
gaande koortfen , worden enkelvoudige alle 
daagfche afgaande koortfen genaamt , als zich 
op elken dag maar een afgaande koorts vertoont, 
Dat is, by voorbeeld, als iemand ’s morgens ten 
negen „ of tien , of elf, of op andere uuren 
overvallen word van de koorts , en dat dezelve 
op dien dag zodanig fchoon afloopt, dat hy zich 

“een geruimen tyd zonder koorts bevoeld, en-dat 
niet eerder als op den anderen dag daar na de 
koorts, ’tzytennegen, of tien, of elf, er ans 
Ok ere 

| 
| 
k 
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dere uuren eerft wederom komt. Doordedub- 

belvoudige alle daagfche afgaande koortfen, 
verftaan wy, als een zieke ’s daags tweemaal van 
dekoortsovervallen word, dat is , alsde koorts 

op een dag of etmaal tweemaal den lyder over- 
valt en afgaat. 

u. . 
De anderen daagfche afgaande koortfen zyn 

ook enkelvoudig , of dubbelvoudig. Door een 
enkelvoudige anderen daag {che afgaande koorts, 
word verftaan een koorts , waar in de zie- 
ken op eenen dag overvallen word vande koorts; 
en op den dag die daar aan volgt, geheel be- 
_vryd blyft van de koorts; datis „ by voorbeeld, 
als iemand op Maandag word aangetaft van de 
koorts, en des Dingsdaags geheel van de koorts 
bevryd blyft , maar des Woensdags wederom 

overvallen word van een koorts, dewelke om- 
trent op % zelve uur, of een weinigje vroeger 
of later, en omtrent met dezelfde toevallen , en 
omftandigheden. zich vertoond, Door een 
dubbelvoudige anderen daagfche koorts , ver= 
ftaan wy twee onderfcheide anderen daagfche _ 
koortfen, dewelke daaglyks malkander volgen, 
op een onderfcheide wyze. By voorbeeld, ie- 
mand word op Maandag ten negen uuren van 
een koorts aangetalt, en op Dingsdag daar aan 
volgende ten twaalf vuren van een andere koorts, 
dewelke, of veel zachter , of veel heviger, of 
met geheel andere toevallen en omftandigheden 
verzeld is, als de koorts van dewelke hy. des 
Maandags was aangetaft geweeft, dan zal daat- 
Iyk een ervaren Geneesheer ontdekken , dat 
deze twee koortfen Been alle daagfche koortfen 

zyn; 
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zyn, maar tweeanderen daagfche koortfen , en 
by zal daar ín verfierkt worden, zo ras als hy 
bemerkt, dat des Woensdags ten negen uuren 
die zelfde koorts , met dezelfde toevallen en 
omftandigheden , wederom komt , dewelke 
zich byna in die zelfde gedaante op Maandag 
vertoont hadde; en dat die koorts op Donderdag 
ten twaalf uuren , of daar omtrent, wederom 
komt, byna met dezelfde toevallen en omftandig- 
heden, dewelke zich Dingsdaags vertoont had- 
de. Een bekwaam Geneesheer zal oordeelen, 
dat een enkelvoudige alle daagfche afgaande 
koorts, niet meer heeft als een neft, daar de= 
zelve in gekookt en geduurig ryp gemaakt word, 
en waar uit deszelfs Miafma , of befimetting, 
daaglyks kompt opte ryzen , en deszelfs koorts- 
ftof over te werpen in’ bloed , om door behulp 
van deszelfs omvloeying , voor een gedeelte 
gebragt, en ontlaft te worden door de zweete 
gaaten van de huit, door de wegen van de pis, 
door de kwylvaten van den mond, de keel „en 
doortogten van de long, en andere ontlaft- of 
uitwerp-plaatzen ; maar in een dubbelvoudige 
daaglykfche afgaande koorts, zal een Genecs- 
heer oordeelen, of dat de rypwording van de 
koorts-ftof zo fchielyk gebeurd , dat dezelve 
tweemaal op een dag voor een gedeelte in ’ 
bloed gewurpen word uit deszelfs fchuilplaats , 
of kook-keuken ; of dat deze koorts uit twee 
verfcheide neften komt, ’t welk echter in een 
dubbelvoudige daaglykfche koorts zeer zelden 
gebeurd. Van een enkelvoudige anderen daag- 
fche afgaande koorts, zal een ervaren Genees- — 
heer oordeelen, dat de koorts gekookt en ryp 

As 
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gemaakt word in een enkelde verblyf-plaats „ 
en dat de koorts-{tof twee etmaal tyd van noo- 
den heeft, eer dezelve bekwaam is gemaakt, 
om op te ryzen , en in ’t bloed te gaan ; het 
eene etmaal voor deszelfs koking , en den an- 
deren dag voor deszelfs koortfige beweging, 
wandeling door ’t bloed, en ontlaftiug van dat 
gedeelte , ’t welk ryp is geworden , en elke 
reis zynen rol van koorts komt te fpeelen. In 
een dubbelvoudige anderen daagfche afgaande 
koorts, zal een Geneesheer oordeelen , dat ’er al- 
tyd twee verfcheide koorts-neften zyn, in elk 
van dewelke een byzondere koorts gekookt, 
en ryp gemaakt word , en dewelke elk ook 
twee etmaal van nooden hebben , tot hunne 
koking, uitfchuiming en ontlafting. 

12. 
De darden daagfche koortfen worden in en- 

kelvoudige of meervoudige verdeeld. Eenen- 
kelvoudige darden daagfche koorts, is, als ie- 
mand op eenen dag van de koorts word aan- 
getaft, en twee dagen vry is, en wederom de 
vierdedag word aangetaft, en de vyfdeen zesde, 
of wederom infgelyks twee dagen bevryd biyft 
van de koorts, en zo vervolgens. In’t geval 
van een darden daagfche koorts , oordeelt een 
Geneesheer , dat de (tof , dewelke de koorts 
maakt , zodanig taay , lymig , en loom van 
beweginge is, dat dezeive twee dagen van noo= 
den heeft, om in deszelfs neft of kook-keuken 
gekookt, en ryp gemaakt te worden , en dan 
nog een dag omm op te ryzen , zich in ’t bloed 
te werpen, ’t zelve door te wandelen, en des- 

8 4 zelfs 
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zelfs ryp gemaakte (tof te ontlaften door de wes » 
gen van de pis, van ’t zweet „en andere uit=> 
werp plaatzen van ’t menfchelyk lichaam. Een » 
meervoudige darden daag{che koorts „is , of dub- +} 
belvoudig , of drievoudig; in een dubbelvoudi= 
ge darden daagfche koorts , word iemand, by 
voorbeeld , aangetaft des Maandags , van de- 
koorts, die omtrent in dezelfde hoedanigheid 
en omftandigheden, wederom komt op Don-- 
derdag , en des Dingsdags word dien zeifden ly- 
der aangeta(t van een andere koorts, dewelke 
byna in die zelfde hoedanigheid, die (echter al- 
tyd zal verfchelen in veel omftandigheden vande: 
de eerlte koorts des voorigen Maandags) we-" 
deromkomt op den Vrydag daar aan volgende, - 
Zo dat in zedanig een geval de zieke geduurig 
twee dagen achter malkanderen de koorts heeft , 
eneen dag vry is. Maar in een drievoudige 
darden daagfche koorts , heeft een lyder alle 
dagen een byzondere darden daagfche koorts, 
die elke reis, elk op zyn tyd, om den darden 
dag , na ’t aflopen van de koorts gerekent, 
wederom komt. In de tweevoudige darden 
daagfche koorts, zyn twee byzondere koorts- 
neften, en drie neften in de drievoudige darden 
daagfche koortfen. Zeer dikwils worden deze 
drievoudige darden daagfche koortfen, of dub- 
belde anderen daagfche koortfen, van de oner- 
varene ‚of jonge Geneesheeren , voor een enkel- 
voudige alle daagfche koorts aangezien ; om 
dat zy niet genoegzaam letten, opde verfcheide 
hoedanigheid van elke byzondere koorts, of op 
de byzondere toevallen , en omftandigheden , 
daar elke koorts , van diedrie ,byzonderlykamede 
verzelt gaat. Hert 
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13. 

Het is zeer aanmerkelyk , dat de afgaande 
koortzen zomtyds zo net op ’t zelfde uur we= 
derom komen, dat zy zelfs een uurwyzer dik- 
wils in ’t naauwkeurig aanwyzen van dentydte 
boven gaan. Maar laat ons deze zaak eens ver- 
gelyken by een Ab/cef/as , of doorgebroken ge- 
zwel. Wy zien dagelyks in zodanige verzwo- 
rene en doorgebroke gezwellen , dat dezelve 

‘ zuift zodanig een hoeveelheid van etter uitlevc- 
ren, als in derzelver holligheid, of verzworen 
ruimte vervat kan worden. Deze etter word 
in dezelve allenkskens vergadert, door een in- 
lekking van t voedzaam fap, en andere vloei- 

bare deelen van onze vogten; dewelke, in zo- 
danig een kook-keuken ingeftort zynde, aldaar 

‚ een rypheid en dikte komen te verkrygen. Tor 
‚zodanig een inlekkinge is voor eerft vannoden, 

een zekeren tyd, om dat ons bloed , door deszelfs 
| omvloeying , elke reis maar een klein gedeehte 
| Chyl komt toe te voeren ; waar door noodza- 
‚_kelyk volgt, dat 'er een zekere tyd van noden 
| is, eer ons bloed, door deszelfs geduurige om- 

vloeyinge, en aanbrenginge, zo veel voedzaam : 
fap, en andere vloeibare deelen heeft uitgele- 
vert, als van noden is , om de holligheid of 
ruimte van zodanig een gezwel geheel te ver= 
vullen. Behalven dit, is ook nog van noden 
een zekeren tyd, tot de koking en rypwording 
van dien etter ; want als een gedeelte voed- 
zaam fap is geftort in de holligheid van zodanig 
een gezwel, is het zelfde nict aanftonds in et- 

| ter verandert ; maar niet eerder, als na dat het 
ii Ss zelve 
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zelve een bekwamen tyd in de ruimte van zo- 
danig een etter-gezwel gehuisveft heeft , en al- 
daar tot de gedaante, dikte en fcherpigheid van 
eter gekookt is geworden. Als dan eindelyk 
de ruimte, of holligheid van zodanig een etter- 
gezwel, opgevuld is met voedzaam{dap, of an= 
dere aanvloeyende vogten, en dat die vogten 
in die ruimte door den tyd zyn vergoort en 
fcherp geworden , door een (loving en koking 
van de natuurlyke warmte , verkrygen deze 
vogten een fcherpigheid , of liever de hoeda- 
nigheid van etter: dat is, zy worden van den 
weinigen etter, die in de ruimte van ’rgezwel, 
na deszelfs ontlafting overgebleven was , of 
door de kwaade hoedanigheid van ’t gezwel 
zelfs, overgebragt in een ttaat van bederving, 
en fcherpheid , dewelke volkomen met onze 
fappen en vliezen ftrydig is. Als dan nu einde- 
lyk de holligheid of ruimte van ’t gemelde ge= 
zwel, geheelyk door den tyd met vogten is op= 
gevuld, en dat dezelve door den tyd zyn ge= 
kookt tot de fcherpe en prikkelende hoedanig- 
heid van etter, begint deze fcherpgeworden en 
bedurve ftof, of etter, te prikkelen op de ge- 
voelige vliezen, dewelke zich bevinden in de 
holligheid van dit gezwel: *t welk zich daatlyk 
aan den lyder , door pyn en fpanning open- 
baart; om dat de gevoelige vliezen, zenuagtige 
deelen, en andere gevoelige deelen „door dezen 
rypgeworden, en prikkelenden etter gedrilt en 
hevig bewogen worden, Nu is het aan de naau- 
keurigfte Ontleedkundigen genoegvaam bekent, 
dat alle de zenuagtige en gevoelige deelen, tot 
het alderminfte zenuagtig vliesje zacluis , aten 

4 Jyk A 
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Iyk eigen is een ofcillatio, of heen en weer be- 
weging, en geduuringe trillinge van vezelen, 
welkers oorzaken en omftandigheden ik hier, 
om niet al te veel hooy over den balk te halen, 
voor deze reis niet zal befchryven. Zo ras als 
nu de fcherpe deelen van dezen ryp geworden et- 
ter beginnen te prikkelen op de vliezen, enge- 
voelige deelen , dewelke in de holligheid, of de 
ruimte van ’ gemelde gezwel zyn , word 
door de boven aangemerkte ofcellatzo, of heen 
en weer beweging van de vezelen , in de gevoeli- 
ge en zenuagtige deelen een rezixas ,of heviger 
wederftand, en een fpanning geboren. Dit is 
de reden en de oorzaak , waarom de Iyders , 
dewelke met zodanig een etter-gezwel gekweld 
zyn, in ’t zelve, op den zelven tyd na elk ver- 
band, een groote pyn, brand, en {panning ge- 
voelen, als zy piet op hunnen gewoonelyken 
tyd worden verbonden , en van zodanig een 
prikkelende etter , door de opening van hun ge- 
zwel, ontlaft, en bevryd worden. 

14. 
Als % te gebeuren kwam, datde opening van 

zodanig een etter-gezwel wierd gefloten gehou- 
den, en dat de etter niet dagelyks door dezelve 
buiten % lichaam wierde ontlaft , zoude een 
van de twee volgende zaaken noodzakelyk moe- 
ten gebeuren : eerltelyk, of dat zodanig een et- 
ter, als dezelve, uit hoofde van de plaats van ’t 
gezwel, daar toe gelegentheid hadde, de vm- 
leggende deelen kwam weg te eeten, en zich 
zelven een grooter ruim en een etter-zak te ma- 
ken: of ten anderen, daz zodanig een {cherpe 

à etter, 
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etter, door de gemelde oft:/latto , wierd geparft- 
in de monden van de vaten , dewelke open- 
ftaan, in de wanden van de holte van zodanig 
etter-gezwel , en vervolgens door deze mon- 
den ingelaten zynde , kwam in ons bloed te 
geraaken. Zo ras als nu zodanig een fcherpe 
en bedurve etter verfpreid was geworden door 
den geheelen af/a van ons bloed, zoude de- 
zelve aldaar noodzakelyk een koorts verwek- 
ken. Want, om dat ons bloed een {tof is, 
die geheel niet overeenkomt met zodanig een 
bytenden en fcherpen etter ‚ en dat de inwen- 
dige ofcillerende en gevoelige wanden van onze 
bloedvaten, tegens dezelve zouden een weder- 
ftand doen, zoude, uitde vermenging van dezen 

‘etter onder ons bloed, een /zctatzo of worfte- 
ling geboren worden, waar door ’t bloed, en 
deze bloedvaten , zich zouden trachten te ont- 
doen van dien vreemden, onnatuurlyken, en 
prikkelenden gaft. En gelooft my Lezer! dat 
uit zodanig een Jutlat:so, tuflchen ons bloed, 
en de kwaade ftoffen , dewelke daar niet toe 
behoren, de hette van de koorts geboren word. 
Als twee lichaamen kragtig tegens malkander 
wryven , word daar door het vuur los gemaakt, 
dat in dezelve befloten is , gelyk als door on- 
telbare proeven kan getoont worden. De koorts 
is in deszelfs (taat van hette, niet anders als een 
vuur, dat door al te fterke wryvinge van dee- 
len is los gemaakt, en in ons lichaam een woe- 
de aanregt. En indeszelfs (taat van koude, of 
in de koourtfen, deweike van hun begin tot aan 
de dood, zonder hette zyn., en niet als met 
een onherttelbare koude zich komen te vertoo. 

nen 
3 
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nen „ of in den tyd der koude van zommige 
koortfen, dewelke met koude aanvallen, is de 
koorts niet anders als een onderdrukking, uit- 
doving , en verfmoring van ’ vuur , door 
„welkers doening en werkzaamheid, wy geduu- 
rig leven, Zodanig een worfteling of koorts, 
duurd net zo lang , tot dat eindelyk dezen 
vreemden gaft is na buiten gebragt , door de 
zweetgaten , of langs de piswegen in de blaas, 
en op die wyze buiten ’t lichaam , of door 
de kwylvaten in den mond, of door meer an- 
dere uitwerp-plaatzen buiten onze natuurlyke 
fappen. Deze zaak is zo openbaar bekent by 
de zeer ervaren Geneeskon(tenaars , dat ik my 
zoude fchamen dezelve met veel voorbeelden 
en ondervindingen te beveltigen 5 ’t zal genoeg 
zyn, dat wy alleenlyk maar aanmerken , dat 
„wy aaeen koorts, uit verhole etter-gez wellen 
‚der ingewanden geboren, menigmaal de tank 
van den etter gewaar worden door’t zweet, of 
‚de uitdamping van de zieken ; of dat wy de 
etter zelfs dikwils metde pis zien uitgeworpen , 
„gelyk als in zommige verzweringen van de long , 
‚van de lever „ van zommige klieren, en andere 
‚ingewanden en inwendige deelen gebeurt. 

15. 
Als wy nu begrypen, dat een gezwel beftaat 

„uit een inwendige holligheid, of ruimte : dat 
_tot het aanvullen van deze ruimte met vogtig- 
heden , volgens de wetten van de beweging 
onzer fappen , word een zekere tyd ver- 
eifcht: dat ook, tot het rypworden van deze 
ingeftorte fappen, vereifcht word een tyd van 

etter 
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ettermakinge, en wederom een tyd, dat deze 
rypgemaakte etter door ’t bloed wandelt , en 
aldaar , onder deszelfs doorwandeling , ver- 
oorzaakt die onnatuurlyke beweging van ons 
bloed, en losmaking van ’t vuur , en verder 
alle die ongemakkelykheden, dewelke wy de 
koorts noemen, konnen wy zeer licht begry= 
pen, waarom zodanig een koorts geduurig op 
eenen den zelfden tyd, en zelfs op % zelfde uur, 
komt te verfchynen , en waar ’t ook van daan 
komt, dat wy eenigen tyd van de koorts, of 
de doorwandeling van dien vreemden gaft door 
ons blocd, bevrydzyn. Een zwerende vinger, 
hiet op zyn tyd geopend zynde, kan, door ’t 
regurgiteren van den etter , in ’t bloed , een 
koorts veroorzaaken , en wel met zodanig een 
aanmerkelyke omftandigheid, dat, nade koorts, 
al de ectet uit het gez wel van zodanig een zwe= 
rende vinger, voor die reis, geheel verdwenen 
is. Gelyk als dit ook plaats heeft in alle de 
etter-gezwellen van onze ingewanden, of in- 
wendige deelen , of klieren van ons geheele 
lichaam, dewelke hun etter, of andere vreem- 
de, of bedurve ftoffen, komen in ons bloed te 
ontlaften, by gebrek van gereeder wegen om 
zich elders te konnen ontlaften. 

16. 
Al fchoon door ‘ontlaftingen, en inwerping 

van etter in ons bloed , afgaande , en ook 
zomtyds wel geduurige koortfen, in verfcheide 
gevallen geboren werden, moeten wy echter — 
dear niet uit befluiten , dat door geen andere 
ftof, als juift door etter, konnen in ons bloed 

| koorts 
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koortfen verwekt worden; want wy bevinden 
in tegendeel, dat de koorts in ons bloed kan 
verwekt worden door verfcheide foorten van 
ftoffen , dewelke by verfcheide gelegentheden 
ja ons bloed geworpen worden, en, met het 
zelve niet overeenkomende, daar mede maken 
een worfteling, of de koorts voortbrengen. Zelfs 
zyn die afgaande koortfen , van dewelke wy 
alhier komen te handelen, ’t zy alle daagfche, 
of anderen daag{che , of darden daagfche , en 
dewelke onder alle menfchen zeer bekent, en 
aan alle zeer gemeen zyn, geenzints koortfen 
dewelke door etter veroorzaakt zyn geworden. 
De etter-koortfen worden gekent aan de etter- 
flank , dewelke zy in haare uitdamping door ’% 
zweet verwekken, aan de kleverigheid van ’t 
gemelde zweet op de huit, aan de uitwerpzels 
in de pis, aan een zekere brandende hette opde 
uiterfte oppervlakte van de huit, en aan ver- 
fcheide andere tekenen en toevallen , dewelke 
tegenwoordig niet opgetelt zullen worden, en 
die zeer veel verfchelen met de tekenen, om- 
ftandigheden, toevallen en hoedanigheden, van 
die koortfen, dewelke wy daaglyks, en voor- 
namentlyk in den. Herf{t ontmoeten, onder de 
verfcheide ‘omwandeling , en benaming van 
alle daagfche , anderen daagfche, en darden 
rdaagfche afgaande koortfen. 

td 
Na dat wy nu het voorbeeld van een etter= 
tk uit welkers in * bloed geftorten etter , 
“dikwils een koorts, op een gezetten tyd, kan 
‘voortgebragt worden , hebben bygebragt , be: 

aar 
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daar door eeníigzints opte helderen, de bepâalde 
wandelingen, en herhaling van de afgaande en ; 
op zyn tyd wederkomende koortfen,, konnen 
wy ook onder de afgaande koortfen ftellen „die 
koortfen, dewelkedwalende koortfen genaamt _ 
worden; om dat dezelve wel afgaan , en we- 
derkomen, gelyk als de alledaagfche, anderen 
daagfche, of darden daagfche koortfen, nraar 
geenzints een gezetten tyd, of een hoegroot- 
heid van gefteltheid, of duringe waarnemen. 

18. 
De Schryvers maaken dikwils gewag van 

vierden daagfche , vyfden daagfche , zesden — 
daagfche , zevenden daagfche ‚ en diergelyke 
afgaande koortfen ; maar behalven dat deze 
zeer zelden voorvallen, zyn dezelve geenzints — 
te ftellen onder die gewoonelyke afgaande 
koortfen, daar wy tegenwoordig van fpreken, — 
maar eerder onder de'etter-koortfen , waar van _— 
wy na dezen zullen fpreken, en waar van wy 
aautoonen zullen, dat in dezelve de Kina Kina — 
nooit gebruikt mag worden. Een ervare Ge- — 
neesheer moet zich niet al te zeer bepaalen aan — 
„den gezetten ommeloop van de koorts ; want 
de afgaande koortfen veranderen zeer dikwils 
in malkanderen , dat ís, een anderen daagfche 

“ koorts verandert dik wils ineen darden dazgfche, 
en een darden daagfche in een alle daagfche 
koorts ; ook gebeurt het dagelyks , dat een 
zware krankte zyn agnvang neemt meteen vol- 
kome anderen daagfche koorts, die na eenige 
overvallen, of Paroxyfmus , verandert in een 
geduurige koorts, of in een remitterende , en 

geduu- 
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geduurige afgaande en wederkomende koorts. 
Deze geduurig afgaande , en zonder tuffchen- 

poos wederkomende koortfen, worden eigente 
yk niet geftelt onder de afgaande koortfen , 

die wy tegenwoordig befchouwen, en waar in 
ina Kina gebruikt mag worden; maar dezelve 

orden mer regt geftelt als koortfen , of krank- 
ns van.meer gevaar en belang. Wy konnen de= 

zelve wel afgaande koortfen noemen, in opzicht, 
„om dat ze eigentlyk verminderen ; maar wy 
mogen dezelve wel achten geduurige koort{en te 
yn, om dat, cer de eerfte koorts volkomen is 

egaan, de andere daar op volgt, of den eer- 
overvalt eer dezelve noch eens volkomen 

afgelopen is. In dit opzigt worden zodanige 
uurig rezitteerende koortfen onderfcheiden , 

volgens de order van de volkome afgaande 
opent ‚ in geduurige alle daagfche koortfen, 
o geduurige anderen daagfche koortfen, ofineen 
Febris Hemitriteus, of halve anderen daagfche 
koorts, In een gedunrige alle daagfche koorts, 

mt dagelyks een nieuwe Paroxvfmus „of over- » 
val van koorts, eer de eerfte nog eens geëindigt 

afgegaan is. Een geduurige anderen daag- 
e koorts , word een geduurige koorts ge- 

‚ die om den anderen dag een verheffing 
„ Eer de eerfte noch eens afgegaan is; 

‚0 dat deze koortfen niet anders zyn, als ge- 
duurig afgaande koortfen, met alle daagfche, 
of anderen daagfche verheffeningen. Deze 
koortfen veranderen wel in zuiver afgaan- 

‚ De Memitriteus , of halve anderen 
che koorts , is tweederlei , nament- 

„&erftelyk , als by een geduurige anderen 
I, Deer. T daag- 
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daagfche koorts, of een koorts, die zich om 

den anderen dag, zonder tuffchenpoos verheft, 

heeft gevoegt een alle daagfche koorts, die ge- 

heel afgaat; of dat by een geduurige alle daag- | 

fche koorts, of by een koorts, die zich alle 

dagen „ zonder tuffchenpoos verheft, een an- 

dere koorts , die afgaat, gevoegt heeft. Maar 

deze koorts behoort eigentlyk onder de graze- 

rende , en kwaadaardige koortfen , en is ei- 

gentlyk een kwaadaardige ziekte, waar in, of 

alle dag, of om den anderen dag , een koorts 

met koude overkomt , by een koorts die ge- 

duurig met alle daagfche of anderen daagfche 

verheffinge, zonder koude ís. Deze koorts be- 

hoort ook geenzints onder de afgaande koort- 

fen, waar van wy fpreeken , of waar in de 

Kina Kina voorgefchreeven word. Deeze 

koorts vertoont zich wel meeft in Peft-tyden, 

en kan niet wel met regt geftelt worden 

een byzondere foort van een koorts te ZD 5 

want aan de Febres Maligne, of kwaadaardige 

en peftilentiaale koortfen, is zeer eigen , dat 

in dezelve, of welalledag, of ook wel om den 

anderen dag , een trilling , of beving. € 

een huivering of koude overkomt ; terwyl 

figepols, dewelke zich met vermeerdering vam 

brand verheft, of met vermindering van bran 

danig een vaften tyd, als de Schryvers wel ko 

men op te diffchen; daarom kunt gy een Hemi 
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triteus nooit klaarder aan uw verftand voor- 
ftellen , als dat gy door dezelve alleenlyk maar 
verltaat, een peftilentiaale , of kwaadaardige 
ziekte, waar in zich te gelyk , dan eens een 
grooten brand, en verheffing of daling van de- 
felve openbaren,en dan wederom eens cen groote 
koude, huivering, trilling en beving; en ik durf 
u verzekeren , dat gy dan het ware denkbeeld 
van een Memitritegs hebben zult, waar over 
zommige Schryvers zo zeer twillen, dat zom- 
mige dezelve (doch op onze wyze bepaalt ) 
zonder grond durven ontkennen, 

19. 

Na dat wy nu van de volkome afgaande 
koortfen gefproken hebben, en van de geduu- 
rige koortfen met de geduurige vermindering, 
en verheffing , ftaat maar aan te merken, dat 
wy dit onderfcheid nergens anders om byge- 
bragt hebben , als om onderfcheidentlyk dies 
koortfen aan te wyzen, waar in de Kina Kina 
“zomtyts zonder gevaar kan voorgefchreven wor- 
den, in tegenftelling van die koortfen, waar inde 
Kina Kina zelden voorgefchreven mag worden ; 
gelyk als zyn by voorbeeld de remitterende of 
Hinorige gaande en komende, als ook de pefti- 
entiaale of kwaadaardige koortfen, al kwamen 

dezelve in haaren omloop eenigzints door ver- 
heffing van koude, beving, huivering , of 
trilling (’t welk anderzints wel de gewoonly- 
keen eerfte toevallen der volkomen afgaande 
koortfen zyn) te vertoonen, de uiterlyke ge- 
daante van de koortfen, die zuiver afgaan. 

Î 0 Als 
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20. 

Als dan met de Kina Kina geen andere, als 
maar alleenlyk de zuiver afgaande koortfen , en 
dat zelfs noch maar in zommige gevallen, mo- 
gen tegengegaan worden , ftaat eigentlyk met 
de uiter{te naaukeurigheid te onderzoeken , wan- 
neer de Kina Kina dienftig en voordeelig is, in 
de zuiver afgaande koortfen , en wederom wan= 
neer dezelve op geenderlei wyze, zelfs in de 
zuiver afgaande koortfen , mag voorgefchreven 
worden, Om dit nu in een bekwame order 
voor te ftellen , zullen wy van de afgaande 
koortfen, elk byzonderlyk, dat is, vande alle 
daagfche , anderen daagfche, en darden daag- 
fche, handelen, en onderfcheidentlyk aantoo= 
nen, in welke omftandigheden, gefteltheden., 
en toevallen , de Kina Kina gebruikt , of nict 
gebruikt mag worden. 

hp 
Onder de zuiver afgaande koortfen, is geen 

koorts zoalgemcen, en dagelyks onder ’t volk , 
als de Zertiaan, of anderen daagfche koorts. 
Deze koorts is niet alleen by elk een bekent, 
maar dezelve iseigentlyk ook die koorts, waar 
tegen de Kina Kina meeft gebruikt word ; 
want in een opregte alle daagfche koorts (die 
geen dubbelde anderen daagfche, of een dric= — 
voudige darden daagfche koorts is, maar inder 
daad en waarheid een zagte lome en kwynende 
alle daagfehe koorts) is het gebruik van de Ki- 
na Kina dikwils zeer gevaarlyk 5 en een hart- 
nekkige en flepende darden daagfche koorts, 

of 

hs 

ee, > 
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of Qwartein, met de Kina Kina te (tuiten, is 
een onvoorzigtigheid, waar op ik menigmaal 
een doodelyke waterzugt hebbe zien volgen, 
of een hartnekkige en gevaarlyke geelzugt , 
een kwyning, of langduurige wangedaante, 
een naargeeltigheid , of Hypochandriacgue 1 waar- 
inoedigheid , een uitdroging van fappen, on- 
gemeene vermagering , en verfcheide andere 
zware ongemakken. Ik zoude de oorzaken 
van deze ongemakken en ziektens wel omftan- 
diger ophelderen , maar ons beftek laat zulks 
niet toe; en een groot gedeelte vande Lezers, 
voor wien wy fchryven , zouden door al te 
breeden uitweidinge , licht eenigzints in ver- 
warring konnen gebragt worden. 

2e 
De bovengemelde zeer bekende en gemeen- 

zame anderen daagfcheafgaande koorts , of Zer- 
tiaan , vertoont zich meelt in den Herfft, en in’ 
begin van de Lente; waarom ook deze koorts, die 
wy vervolgens een Zertiaan zullen noemen, 
onderfcheiden word in een Herflt-Zerttaan en 
Lente-Zertiaan. In ’t afgaan van den Zomer, 
vertoont zich de Herflt-Zertiaan ; deze Zere 
tiaan is dikwils van zodanig een natuur , dat 
zy na eenige weinige wederkomende Paroxyf- 
mi, of herhaalde aanvallen , van zelfs weg blyft. 
Ik denk niet, dat iemant in zodanig een Zer- 

_ Haan, die van zelfs geneeft, de Kina Kina zal 
goedkeuren , ten zy wy gedwongen wierden, 
de koorts in ’t begin te breken , om deszelfs 
toevalten ; 1, van onuitfprekelykebenaauwtheid 
voor ’t hart , 2. ongewoone en meer als ge 

ad T 3 meene 
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meene groote en langduurige koude, en zome 
tyds klam zweet, dat gevolgt word van een 
brandende hette , die byna onverdragelyk is; 
3. een onlesbare dorft, verzelt met groote brand 
in de keel, en droogte der tong ; 4. onlydelyk 
hooftpyn , ydelhoofdigheid verzelt met huppelag- 
tige trekkingjes vande pezen, trillingen beving 
over’ gehele lichaam,met beurt wiffeling van hui- 
vering , mis{lagen in de pols ‚en meer andere dier- 
gelyke toevallen, dewelke inde eerfteof tweede 
Paroxyfmus , of overval , zodanig heevig en 
vreeflyk waren, dat wy reden hadden om te 
vermoeden, dat de lyder gevaar kwam te loo- 
pen ; gelyk als wy diergelyke hevige anderen 
daagfche koortfen zeer dikwils zien opkomen, 
in de Maanden September en Oétober, nazeer 
heete , brandende en drooge Zomers ; waar 
van wy een voorbeeld door geheel Nederland 
gehad hebben, in ’t Jaar 1719, wanneer zich 
overal zeer veel Febres Anomale, of afgaande 
koortfen , die van de gewoonlyke gefteltheid 
der afgaande koortfen , in veel hoedanigheden 
en toevallen h wamen af te wyken , openbaarden. 

23 
Na de brandende en zeer drooge Zomer van 

% Jaar 1719, zyn in de Maanden September 
en Oétober, verfcheide menfchen in Holland, 
en in verfcheide Steden van de andere Provin- 
ciën , in de eerfte of tweede Paroxyfmus, Of 
overval van dezen Zerttaan, in de koude.doud 
gebleven, zonder dat zy door eenige middelen 
tot de hette van de koorts over te brengen, of _ 
te verwarmen waren. Deze koortfen worden, . 

om 
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om die byzonderheid, dat hunnen geheelen 
overval, of Paroxyfmus , of ten minften het 
meelte gedeelte van de koorts-tyd , zich ver- 
toont met groote koude, bevingen en trillin-. 
gen, van de Geneesheeren Febres Algide ge-' 
naamt, „Hoewel echter twee foorten van deze 
koortfen gevonden worden, die zeer veel van 
malkanderen verfchelen , gelyk als op haar 
plaats zal getoont worden. In zommige koort- 
fen word een onverdragelyke brand gevoeld, 
met zeer weinig voorafgaande, koude. ‘Zom- 
tyds ontmoeten wy koortfen, dewelke de Ge- 
neesheeren Febres Lipyrie noemen , waar in 
van binnen in de ingewanden gevoeld word 
een onverdragelyke heete brand , terwyl on- 
dertu{lchen de uitwendige deelen koud zyn. 
In andere koortfen, blyft tegen de gewoonte, 
de huid, na de koude, geheel droog en geheel 
zonder zweet van eenig belang. Anderedryven 
wederom geduurig in haar zweet. By zommi- 
ge koortfen , voegt zich een drooge hoeft , 
of Kig, die na eenige zwaare koortfen , van 
zelfs verdwynt,of door’t opftoppen van de koorts 
toeneemt. In deze koortfen van 1719, heeft op 
dien tyd, de Kina Kina zeer dikwils dienft ge= 
daan. In deze koortfen washet purgeren met 
Rhabarber , Hermodaëyly Myrobalanen, Senu- 
bladen, Zamzarinde,C'remor Tarter „bleeke rozen, 
zap van endivie, en diergelyke zaken , zo dienftig, 
dat wy op dien tyd,door de afziedzels vande Kina 
Kina’, flerk afgekookt met water , en na vier 
uuren kokens met de bovengemelde purgerende 
deelen noch eens opgevuld , of heet uitgetrokken, 
Een groote menigte men{chen veilig hebben gene- 

ne zen ; 
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zen; gelyk ook vecle door een galagtige loop 
gered wierden, Op dien tyd waren tegens de 
benauwtheid voor ’t hart, ’t welk zich by deze 
hevige koortfen zeer gemeenzamelyk verzelde , 
het aftrekzel van de Piedra del Porco , Oofter- 
fche Bevoar-fteen , zweet-middelen , Veneet-. 

“_fche Zheriaac, Dis zscordi, vlugge } fyne en 
hartfterkende middelen, zomtyds fchadelyk. Om 
dat de garftige, en door de voorgaande groote 
hete geel-gebr: ande gal, alte brandig, te fcherp en 
alte corrofyfen bytende: was geworden ‚om, zon= 
der groot nadeel tedoen, geleid te worden door 
de fappen „tot aan den uitwendigen omtrek van ’t 
liehaam, «en om op die wyze door uitdamping na 
buiten ontlaft te worden. Debytendefcherpheid 
van deze fwavelagtige:;, ri biede garftige en 
penetrante gal, bleek zeer klaar, als dezelve on- 
derde hoedanigheid , of beweging van de koorts, 
begon op te ryzen , uit de toevallen van de 
koorts „ en wel voornamentlyk uit de benauwt- 
heid voor ’t hart, de groote hette en brand in 
de ingewanden en keel , de ylhoofdigheid, de 
geduurige walging en braking ‚ met nalating 
van een doordringende en fyne bittere {maakt 
in den mond, een brandende hette er prikkelin- 
ge, die op de huit door *t zweet van die koorts 
verwekt wierd, de hooge geelroode- en vlam- 
mende galkleur van de pis, het uitbraken van 
geele"gal met verlichting van den Iyder „ de 
fcherpe en geelachtige afgang ‘met gelyke 
verlichting „ de ruifchinge in de ooren, en 
fcherpheid van ’ bitter en geelachtig oorfmeer , 
de fchemering voor de oogen, de algemeene 
verdoving van ’t gevoel, Zodanig een gal nu” 

‘ te 
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te willen ontlaften door de afgelege wegen, 

 gelyk als daar zyn de zweetgaaten, en vervol- 
gens dezelve te dryven door de fappen , door 
alle groote en kleine vaten en vaatjes, door 
middel van zweten , tot buiten de huit, ís, als 
of wy den wreedften en woeften vyand, 
zelfs wilde geleiden door de binnenfte , en 
weerloofte deelen van ons lichaam, op dat de- 
zelve te beter gelegentheid zoude hebben , om 
alles tot in den grond overhoop te werpen; 
en dat in een geval , daar die vyand , door 
het kanaal van de darmen, door de Kina Kina 
een weinig getemt „ ingetoomt en verdikt, zich 
zeer gemakkelyk liet uitleiden, ‘Het koorts- 
vuur was in dien tyd in veele lichaamen zeer 
‘hevig „, en de koorts-ftof zodanig corrofsf en 
bytende, dat het in’t bloed gedrongen, en door 
zweet- middelen aangedreven zynde, de vliezen 
en zenuwachtige deelen niet alleen vinnig aan- 
greep „maar als een arfentcale damp in dezelve 
ging huisveften , en dikwils zeer zwaare toe- 
vallen in’t zeer gevoelig zenuwgeftel veroor- 
zaakte. Maar als deze corrofvve gal maar in ’t 
minfte bewogen en geleid wierd door ’t kanaat 
vande darmen, met gal-purgerende middelen, 
was dezelve tot zodanig een ontlafting, uit des- 
zelfs eigen natuur zeer bekwaam 5 om dat zo- 
danige geëxalteerde gal zelfs een prikkelende en 
purgerende hoedanigheid, als een bittere Aloe, 
bezit. 

24. 
_ Een gal, dewelke door een langduurige hette 
en droogte van de lucht al te fcherp, re byten- 
de, te fyn en te geëwalteert is geworden, moet 
el a aan- 



310 Natuur- en Konft-Kabinet, 
aangemerkt worden als een vuur, ’t welk in 
olytakjes vergadert , en opgehoopt is , en % 
welk, zo ras als het zelve, doordeze of geene 
gelegentheid , aan brand geraakt , met zeer 
groote hevigheid uit{pat, een grooten brand 
verwekt, alles daar het kan toereiken aan- 
fteekt, en overhoop werpt : zodanig een vuur 
nu met noch meer brandftof te verzien , en 
noch heviger aan te blazen door Piedro del 
Porco , hitzige zweetmiddelen , enz. , is even 
als of wy den.brand wilde bluffchen met 
oly in dezelve te gieten. Maar als deeze 
gal door den algemeenen ontlaftenis van de 
gal , kwam voortbruizen in den maag-darm, 
en daar op dan by beurten wierden ingege- 
ven Cremortarter ‚ verkoelende bereiding 
van Salpeter , Citroen-fap , vlugge en lieffe- 
Iyke zuren , garfte-waters , melkjes van ver- 
koelende zaden, of aftrekzels van Kina Kina, 
wierd dezelve in deszelfs woede geftuit, inge- 
toomt en verdikt. Hier door wierd dezelve 
belet om op te klimmen in de maag, deszelfs 

bovenfte en zeer gevoelige mond aantegrypen, 
en benaauwtheid voor ’ hart , walging , bra- 
king, brand in de keel, een drooge tong , en 
onlesbare dorft te verwekken. Als nu deze 
door de Kina Kinagecozcentreerde gal, met pur- 
geer-middelen, uz, dewelke byzonderlyk de gal 
ontlaften, of door zeer verzagtende Aliftereren, 
door ’t ruime kanaal van de darmen , buiten ’t 
lichaam wierd uitgeleid , gevoelde de zicke 
daatlyk een groote verlichting , en de overval- 
len vande koorts begonnen op die wyze veel 
verdragelyker te worden, te verminderen, en 

de 
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de koorts wierd zeer kort, veilig en gemakke- 
lyk genezen. 

25. 
Als deze koorts-{tof,of corrofywe en peperagtige 

gal, enkelyk en alleenlyk door de Kina Kina, t zy 
getrokken met Wyn, of in de gedaante van 
Poeders, of Conzerven , of afziedzel van Kina Ki- 
namet water, zonder byvoeginge van gal-purge- 
rende middelen, wierd tegengegaan, wierd de 
koorts in zommige wel voor een korten tyd 
opgehouden, maar kwam of geduurig weder- 
om, of veroorzaakte verfcheide andere onge 
makken , na dat de lichamen , waar in dit 
verrigt was , geftelt waren. De koorts-llof 
was in dien tyd, door voorgaande groote het- 
te, al te geëxalteert geworden , om zich door 
de Kina Kina zodanig te laaten vaflknevelen, 
dat dezelve naderhand niet wederom los wier- 
de, en wederom de koorts, of andere gevaar= 
Iyke ziekte kwam te verwekken; gelyk als in 
een groet getal menfchen , die op deeze ver- 
keerde wyze genezen waren , door de oplet- 
tenfte Geneesheeren is aangemerkt. Zommige, 
dewelke op die wyze genezen fchenen, gingen 
dikwils zeer lang kwynen, en wierden, tot haar 
ongeluk , of kort daar na, of inde volgende Lente 
in % Jaar 1720, en zommige niet eerder als in 
den daar op volgenden Herf{t van % zelfde Jaar 
1720, wederom van de koorts, die weder tot 
haar geluk los gebroken was, aangetalt, 

26. 
Zommige onervarene Voorvegters van de 

Kina Kina, en die dezelve veel te reukeloos, 
en 

é: À 
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„en ook dikwils zeer verkeerdelyk voorfchrys 
ven, zullen zekerlyk tegens deze onze redeka+ 

_veling, met een uitftekende ftoutmoedigheid, 
en geen minder verwaandheid komen aan=_ 
druiffen 5 want wy ontmoeten in alderhande _ 
wetenfchappen en konften , dagelvks men- 
fehen, die door hunne eigenwysheid, en ver- 
eelde opiniën , zodanig verblind zyn, dat de 
alderopenbaarfte ondervinding niet bekwaam is, 
om hen de oogen te openen , of de zaken te 
doen zien, zodanig als dezelve inderdaad zyn, 
of gebeuren. Zy wenden voor, dat alle die 
hun reukeloos gebruik van de Kina Kina ver- 
werpen, de kragt, en hoedanigheid van dit ge= 
neesmiddel niet verftaan: dat wy, die de Kina 
Kinauooit willen gebruiken , als alleenlyk maar, 
daar dezelve noodzakelyk is, en een onfeilbaren 
dientt kan doen, veel te befchroomt, en voor 
de Kina Kina veel te bevreeft zyn : Dat het 
geheim van met de Kina Kina wel om te fprin- 
gen, eigentlyk daar in gelegen is , dat dezelve 
zomtyds ín een uieflekende en groote hoeveel=_ 
heid moet ingegeven worden, en zelfs zo lang 
met deszelfs gebruik moet aangehouden wor- 
den, tot dat de koorts-ftof zodanig is vaftge- 
knevelt, en als gedood, dat dezelve zich zelfs ! 
naderhand nooit wederom zal kónnen ontwin= 
den, en los worftelen. Maarik bid u, myne 
Heeren! ftaat cens een weinigje tit. Waarom 
zouden wy niet konnen achterhalen:, de hoe- 
danigheid en kragten van de Kina Kina? Is die 
zaak zo zwaar, en de kragt van de Kina Kina 
zo onbekent en verholen ? Wy weten inder- 
daad, dat ín de Kína Kina, als Kina Kina, 

niets 



Eetdamaarahenk r Cnn nd k ni 4 

September en Oktober 1721. „ 313 
niets zonderlings gevonden word, ’t welk, als 
% in een groote hoeveelheid ingenomen is, in 
een volkomen gezond lichaam ongemak kan 
verwekken; maar wy hebben, als wy u aanra- 
den voorzigtig te zyn, geenzints het oog op de 
Kina Kina, maar alleenlyk en enkelyk op de 
gefteltheid vän de koorts-ltof , dewelke door 
de Kina Kina zomtyds zeer verkeerdelyk en 
reukelooslyk word verdikt , en vafigeknevelt; 
gelyk als wy ook het oog hebben op degefteltheid 
vandelydersen den ftaat van ’t ingewand, en ’t 
neft, ende keuken, waar in deze koorts-ftof ‘s . 
gehuisveft, of gekookt word. Wy zyn verzekert, 
en worden door een geduurige ondervinding daar 
ook in beveftigt , dat zeer kwalyk geftelde licha- 
men „en dewelke dik wils zeer lang, voor dat zy 
van een koorts zyn aangetaft, in een wangedaante 
vervallen zyn geweelt , mitsgaders zeer zwakke 
ingewanden, waar in de koorts-flo“ neftelt, dik= 
wils geheel buiten ftaat zyn, om zichte ontdoen 
en te Ontlaften van een door de Kina Kina vaftge- 
knevelde koorts-ftof. Wy hebben ook geleert, 
dat zommige koorts-ftoffen, zodanig corrofif, 
kwaadaardig „fcherp‚vlug , etn ien 
dende zyn ,datalde Kína Kina, die in de wereld 
zoude mogen zyn, niet machtig is om dezelve 
zodanig aan den band te leggen, dat dezelve 
niet wederom los worden, en met veel meer 
kwaadaardigheid woeden : en de vezelen en draa- 
der: vant ingewand, daar dezelve in huisveften, 
of geduurig gekookt worden , zodanig te verfter= 
ken, te herftellen, en een daar toc hoodzake- 
Iyken Revixus by te zetten, als vereift word, 
em volkomen buiten gevaar te zyn. 
Lb Wy 
e' $ 
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27. 

Wy weeten, en de geduurige ondervinding 
heeft het ons geleerd, dat in zommige lichaa- 
men, dewelke van een Herfft- of Lente-Zer= | 
taan worden aangetatt „al lang, voor zy van de- 
zelve wierden aangegrepen, kwadegefteltheden 
en ziekten zvn, en dik wils al lange geweelt heb- 
ben, dewelke op geenderhande wyze ’t gebruik 
vande Kina Kina toelaten, of het valtleggen 
van de koorts-ftof op die wyze verdragen kon-_ 
nen. Als wy het reukeïoos vaftleggen van de 
koorts-{tof, door de Kina Kina tegenfpreken, 
hebben wy het niet alleen gemunt juift op de 
Kina Kina, maar op alle middelen, dewelke, 
‘door een ontydige Conceztratie van de koorts- 
ftof ‚de opbruizingen van de kootts verkeerdelyk 
eletten 5 gelyk als by voorbeeld, de zo genaamde 

temperpoeders, en alle aardachtigePrecipitantia, 
Als het veilig genezen van een afgaande koorts — 
altyd beftond in ’t Cozeentreren van de koorts- 
ftof, zouden wy zulks wel konnen verrigten, 
zelf zonder de Kina Kina. De Boeren weten, 
op die gevaarlyke wyze, in zommige Landen, 
buiten en behalven de Kina Kina, een afgaande 
koorts daatlyk te beteugelen, en vaft te leggen, — 
alleenlyk door eenigePoeders van gebrande Aluin 
met Nooten-Mufcaat , en zulks dik wils alzo ras 
en fchielyk , en ook zo veilig, als door de Ki- 
na Kina. Waarom is de Kina Kina fchadelyk 
en zeer gevaarlyk in een afgaande koorts, die * 
uit een inwendig zweer, of etter-ne{t geboren 
sword? In een ettergezwel van de long, of 
long-tering, geboren uit verzwore Tubercula, 

vere k 
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vertoont zich, int begin van deziekte, eenige 
reizen een zuiver afgaande koorts , onder de 
gedaante vaneen Zertiaan, of Quartein; z0 
ras als deze door een onkundig voorvegter en 
misbruiker van de Kina Kina geftuit word, zal 
daatlyk de ademhaling meer belemmert wor- 
den als van te vooren, de hoeft word veel he- 
viger en drooger, de fluimen worden veel be- 
zwarelyker ontlaft, in de long openbaart zich 
een grooter hette , die gevolgt word van. een 
ontfteking in de keel, en een longs-ont{te- 
kinge koorts verzelt met een groote brand en 
ylhoofdigheid , volgt wederom op ’t {poor , 
waar na de verzwering kragtig toeneemt, 
en de zagte en tedere zelfltandigheid van de 
long, zelfs veel eerder verteert word , om dat 
de opgeftopte etter in zich zelfs kwaadaardiger 
word, en met veel meer gewelt op de wanden 
van deszelfs eigen neft, en kookkeuken aan- 
valt, en alles bederft, ontbind, verbreekt, en - 
doet verrotten. Zoud gy niet oordeelen, Hee- 
ren Voorvegters! dat deze fchadelyke uitwer- 
king van * verkeerd gebruik vande Kina Kina, 
ook plaats in meer andere etter-koortfen en ook 
gal-koortfen heeft? Zoude ook in de lever of mild, 
of Paxcreas,nieren,blaas, of in ’teeneof tandere 
deel,ofingewand, of klier, zomtyds niet zo wel 

konnen zyn een ettergezwel, of zeer kwaadaar- 
dige (tof, dewelke zich-by beurten kwam te ont- 
laften , door de beweginge, cn in de gedaante 
van een afgaande koorts, alsindelong? Zoud 
gylieden zodanige koortfen al mede met de Kí- 
na Kina zo maar opftoppen ? Zommige ftof= 
fen, ’ zy etter, of ietsdat dik wils alzo kwaad- 

aars 
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aardig, fcherp, en corrofyf is , zyn in hunne 
neften en kookkeukens dik wils zodanig kwaad- 
aardelyk , ja zelfs byna Cazcreus, dat een Ge- 
neeskontt-Oeffenaar , van goede ondervinding, 
geleerdheid en goed beleid , dikwils blyde is, 
als hy dezelve door eenige afgaande koortfen, 
zich zelfs ziet on:laften, wel wetende, dat als 
zodanig een ftof , in deszelfs heilzaame ont- 
lafting en zuivering van deszelfs neft , door 
Kina Kina, of iet diergelyks belet en tegen- 
gehouden wierd, het geheele ingewand, of het 
deel, waar in dezelve geneftelt is , ja zelfs het 
geheele leven van den lyder, zoude laft lyden, 

28. p 
Waarom durven de Voorvegters van de Ki- 

na Kina, hun algemeen koorts-middel niet ge- 
bruiken in de afgaande koortfen, die peftilen- 
tiaal, of anderzints kwaadaardig zyn? In Peft- 
tyden beweegt de peft-ftof dikwils zo wel om 
den anderen of darden dag , onder de gedaante 
van een anderen daagfche of darden daagfche — 
koorts, als op andere tyden , ja zelfs met een 
zatermiffie, of vrye tuflchen=tyd, die zuiver is 
van koorts, in‚„zo verre , dat de Iyders zelfs 
geloven, dat zy. gezond zyn , en dikwils we- 
derom hunne dagelykfche zaaken gaan verrig- 
ten, terwyl het ondertuffchen dik wils gebeurd, 
dat zy een uur of twee daar na dood zyn. Nie- 
mand kan immers zo onkundig in de Genees- 
konft zyn,dat aan hem de kwaadaardige afgaande, 
’tzy alle daagfche, anderen daagfche, of darden 
daagfche koortfen onbekent zouden konnen zyn, 
Waarom word de Kina Kina zozwak, ja id 

cha- 
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fchadelyk bevonden , ‘in zodanige afgaande 
koortfen? Is zulks niet, om datde koorts-ftof 
in die koortfen als een vlug fenyn te fyn is, 
om zich door dezen koorts-jager te laaten vaft- 
knevelen > Of om dat dezelve dikwils meeft 
woed op het zenuwagtige zamentftelfel, en met 
een gezonde pols , pis , en tong , in de lamp 
des levens woeld, en gewapent met toevallen, 
die alleenig het fyne, daar wy door leven, be- 
oorlogende , uitbluffen? Blykt uit dit alles niet 
zeer klaar, dat zelfs in een Herfft- of Lente- 
Zertiaan of Quartein , de koorts-fkof, ’t zy te 
corvofyf, te fyn, te vlug, het ingewand te te- 
der, al teveel verzwakt , bedurven, en % li- 
chaam veel te veel vervuilt kan zyn , om door 
Cogcentratie en vaftknevelinge met Kina Kina 
genezen te worden ? 

__Ik zoude nu noch wel vragen, waarom de 
voorvegters van de-Kina Kina, door hun zo 
hoog geroemde koorts-jager , niet konnen ge- 
mezen de koortfen van een kwaden aart, de 
bluts- en plek-koortfen , de brandende koort- 
fen, de afgaande en wederkomende' koortfen 
zonder zetergiffie „ en vorder alle foorten van 
geduurige koortfen , ’tzy wezendlyke of toeval- 
lige koortfen ? Want als de kragt en hoedanig- 
heid vande Kina Kina zodanigis, datzy (gelyk 
als die Heeren durven voorgeeven ) ‘de koorts 
niet vaft legt, maar zonder onderfcheid-de koorts= 
ftof alleenlyk maar verbetert, deszelfs k waad- 
aardigheid , en fcherpheid als een tegengift 
wegneemt, verzagt, en verzoet „het ingewand 
daar de koorts in huisveft , en verder het ge= 

i heele SVL Deer. 
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heele lichaam verfterkt, de verflapping der be- 
weegvezelen hesftelt , en door deszelfs lieffelyke 
Couftridie Elaftyk maakt, derzelver verloren 
wederllrevende hoedanigheid, of Ren:xus we- 
derom herftelt, en door deszelfs zoete en aan= 
gename bitterheid , de koude en taaye ftoffen 
verdund , de fcherpe en eorrofywe deelen ver- 
zoer, de levenskragten wederom opwekt, de 
maag en darmen aanprikkelt tot honger, ende 
geheele kooking der fpyze, en affcheiding der 
tappen voortbrengt, zo behoorde immers de Kina 
Kina, met goed voordeel „ in alderhande koort- 
fen gebruikt te konnen worden, Maar om dat 
zelfs de alderhevigfte voorvegters van de Kina 
Kina , in die gevallen geenzints hunnen toc= 
vlugt durven nemen tot hunnen zo hoog ges 
roemden koorts-jager, zullen wy wederom tot 
onzen Herflt-Zert:aan overgaan. 

Jor 
Als de Herflt-Zerttaan ‚na eenige weinige 

herhaalingen ‚ van zelfs verdwynt „ is het de 
mocite nict waardig „ om dezelve met Kina 
Kina, of andere koorts- middelen , te keer te 
gaan; om dat de natuur in die gevallen zich 
zelfs gewoonlyk beter ontlaft , en zuivert, als 
dat dezelve door tuflchenkomende geneesmid= 
delen in deszelfs goede werkzaamheid vertraagt „ 
belemmert, tegengehouden , of verhaalt, en 
asngezer-word, Maarhet gaat altyd niet door , 
dat een Herflt-Zertsaar, zich op die-wyze in al= 
derhandegelteltheid der lichamen gedraagt , waar 
indezelwe zomtyds voorvaltjen de voorgaande of 
tegenwoordige levenswyzen der lyders, of de 
kwaadaardigheid.van het koorts-fenyn, zyn dike 

wils 
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wils wel eensdeoörzaak, dat cen Herflt-Zertiaar 
 hartnekkig of kwaadaardig is. Het gebeurd zeer 
dik wils, dat een Herflt-Zertiaan ineen Quartein, 
of darden daägfche koorts verandert , die wel wat 
zagter en getmakkelyker te dragen is, maar we- 
derom veel hartnekkiger en moeyelyker om uit 
te roeyen bevonden word. . 

í 1 
Zomtnige nieuwe ee edn al teverlekkert 

op onderltellingen, vercieringjes van het al te 
weelderig vernuft, harzen-fchilderyen en wind- 
fludiën, zyn dikwils zeer vies vande zaaken en 

f waarheden , dewelke voor ouze zinnen, voor 
ons gezigt, reuk , {maak , enz. openbaar zyn; 
omdat miffchien de zinnen te grof zyn „ voor 

{hun gerafineert en zeer pewetrant verftand. Zy 
redenkavelen byna nooit over de zâken , als 
door afgetrokke denkbeelden, en, dat klugtig 

tis, zy doen dit zelfs over zaken, welkers oef- 
fening of pra@yk níet âls onze zinnen vereift, 
(Zy willen liever duizend fabeltjes en onzekere 
beiflingjes, waar uit wy geen nut ter weereld 
Fkonnen trekken , verzinnen, als coeftemmen 
dat de heete, fcherpe, en zomtyds corrofyve gal, 
de oorzaak van de anderen daagfche koorts is. 

N anmeêr zy zien,gelyk als in deFebrisDejectorta, 
fof koorts met veel galachtige ftoelgangen vere 

elt, opênbaar is, dat door de ontlatting van 
een brandende en fcherpe gâl, de zwaarfte toe- 

„vallen van de koortfen verminderen , de zie= 
en groote verligting gevoelen , en dat de gal, 
ewelke op die wyze ontlaft word, zeer {cherp, - 
randig ‚én bytende is, en als een bittere, bran= 
. bide dige 
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dige en fcherpe Aloe, de vliezen der darmen 
komt te prikkelen, en tot zodanigeftoelgangen _ 
te verwekken, zyn zy wel gedwongen om te _ 
bekennen, dat de gal in die koortfen mede zeer 
in beweging is gebragt , en zeer fcherp , corra= _ 
ff, ftekend , bytend , prikkelend en brandend - 
is geworden ; maar daar uit volgt niet , dunkt 
hen, dat de gal de koorts-ftof zoude zyn. Zy 
oordeelen , dat de gal de oorzaak van die koort- 
fen niet is, maar dat de gal van die koortfen 
een gewrogt is, en vande brand van die koort- 
fen wort voortgebragt,en daarom zo overvloedig 
word aangefokt en ontlaft. Zy fchynen niet eens 
gelet te hebben , dat deze fcherpe en brandende gal 
zo wel door braking of door afgang „ zich dikwils 
al lang vertoont heeft gehad, voor deParaxyfmus, 
of eer de koorts noch eenmaal eens heeft opge= 
brand. Deze gal, zeggen die mannen, komt 
op dien tyd juift overvloediger uitde gal-blaas en 
galpypjes in de darmen,door eent’zamedrukking, 
en fchudding „dewelke het lichaam van de koorts 
overkomt; maar als deze fchudding en druk-_ 
king de oorzaak is van dit overvloedig uitftor= 
ten van de gal uit de gal-blaas, in den maag= 
darm , waarom vloeid dan in alle diergelyke 
koortfen , gelyk als in de etter-koortfen, en ande= 
ren,daar dik wils alzo veel fchudding en drukking 
gebeurd, en veel hette is, infgelyks niet zo veel 
fcherpe en heete gal in de darmen? Of waarom 
ontlaften wy niet altyd zo veel heete en fcherpe 
gal, als wy zeer verhet worden door lang en 
hard te loopen, in’t welk ons lichaam niet wei= 
nig gefchud, en hard bewogen word? Of lien 
ver, als wy zeer hard ryden en REE 

} / ny 
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__Om een onbekende oorzaak , volgens de myme” 

ringvan den een of anderen Philofoof, als ge” 
_huisveft in ’ zamentftelzel der zenuwen,te vercie” 
ren, moet deze arme gal, niet tegenftaandede” 
zelve een zo openbaare oorzaak is, achter ftaan- 

EN 
„De vermaarde («) aen Jones is van ge- 

dagten, datde Caufe Procatardtice, of de oor- 
zaaken , dewelke de koorts-ftof der afgaande 
koortfen voortteelen, gelykelyk als coufpireres 
en te zamenlopen , om in ons lichaam voort te 

„brengen , eez zekere raauwe of ougekookte flof’, 
dewelke verfcheeld, en als flrydig is metons bloed, 
en Chyl of voedend fap ydat zodanig een raan- 
we, ongekookte, en met de natuurlyke gefteltheid 
van onze fappen onevenredige flof, is het eigent= 
dyke voedzel , en de floffelyke oorzaak van de 
koorts, of liever de koorts-flof zelfs. Als het 
kwam te gebeuren , (zegt de Heer Jones) dat 
de eene of de andere Leerling , aangetaft door 
de befimetting der oudewyfs fabeltjes, met het 
viertal humeuren der Oude (namentlyk, het 
bloed , de gal, de pituita, en ’t melankolyk 
humeur ) op de baan wilde komen, die zoude 
by hem als nul in’ Cyfer geacht worden. ‘Zodat 
een man,gelykalsik, of mynsgelyk,die in een 
Zertiaan de bedurve gal komt aan te merken 
voor de koorts-{tof, by zulk een grooten man, 
als de Heer Jozes, en diergelyke verhevene en 
doordringende verftanden , voor eenen onno- 

Mi3 zelen 

(@) Vid. Novarum Differtationum de Morbis Ab- 
Lrufioribus Tractarws Primus Authore Fohanne Jones. 
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zelen beuling, die noch niet eens weet, welke on- 
derftellingen by de voornaamtfteGeneesheeren nu 
inde mode zyn, zoude gehouden worden. Maar 
om dat wy geleerd hebben,en zeer dikwils onder- 
vonden, de uieftekende nutheid van een geleer- 
de onwetendheid , van een fcherpzinnige on- 
kunde , benevens een zeer wyze dwaasheid , 
zullen wy ons liever zo maar zachjes van de 
natuur laaten by de neus leiden , alsdat we met 
die hoogzwevende renden alles, en ook ons 
zelfs veorby vliegen. Maar * is zeer aan- 
merkelyk , dat de Heer Jorzes zelfs een Pa- 
troon van ’t gebruik van de Kina Kina in 
den Fertiaan ìs, en dat die Heer dan noch 
te gelyk zo hevig tegens de gal uitvaart , en 
vaft{telt, dat de anderen daagtche koorts voort- 
komt uie Cradsterten , rauwe en ongekookte 
ftoffen; want als dit waar was , zoude immers 
de Kina Kina zeer gevaarlyk zyn, dewyl de- 
zelve niet als met groot gevaar kan gebruikt 
worden, in de ziektens , die uit Crudsteiten, 
traage, koude, en taaye ftoffen geboren wor= 
den; gelyk klaarlyk blykt in de fleepende alle 
daagfche en quynende darden daagfche koort= 
fen; waarin de Kina Kina gevaarlyk is, om 
dat dezelve, meer als een hevig opbrandende 
Fertraan, verzelt zyn met taaye, vatteen rauwe 
ftoffen, 

33: 
Om echter ons noch een weinig te gemoet 

te komen, en onze zwakheid liever wat toe 
te geven , wil de Heer Foxes, uit mildheid, 
noch wel toeltaan , dat in de alle daagfche 
koortfen. een groote menigte rauwe , of onge- 
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kookte (tof zondigtdar in deZertiaanen het bloed 
gewvonlyk meer fulferachtig (het mag geen gal 
hieten) is ; in den Qwartera minder falferachtig of 
geeftig ; even aléens, alsof hief (omnu alleen 
maar eens van den Zert:aan te (preken) door {ul- 
ferachtig „ brandig, of hetzig bloed, niet het 
zelfde verftaan wierd , ’t welk de Ouden ver {ton- 
den door galachtig bloed; of even, als of äl- 
hier door de naam tulfer niet dezelve zaak ver- 
ftaan wierd , dewelke de Oude verftonden daor 
geele, fcherpe, magtige , brandende „ bittere 
en geëxalteerde gal. ’t Schynt of zommige 
Geleerde Mannen, zieh inbeelden; dat zy vry 
wat nieuws, en wat wonders hebben uitgev on= 
den, en voor den dag gebragt, wanneer zy 
een oude bekende zaak , meteen nieuwe naam 
doopen , en als wäât nieuws uitventen. De 
varige , machtige , ieflammatigze , of vlafmmenie 
de „en ook fcherpbrandende getteltheid van zom= 
mige deelen , dewellte zomtyds in ons lichaam 
zyn,te noemen fulfcrachtigheid , (een benaarming 
ontleent vanalle {cherpe, oliachtige, brand vat- 
tende lugtige ftof) of galagtigheid , zal dat za 
veel verfchelen ‚ wanneer wy door die twee 
namen een en ’t zelfde denkbeeld trachten te 
betekenen , dat wy daarom de befchryving van 

_de ziektens der gal , door de Ouden zo naars 
flig, en uit de ondervinding aangetekent, ou- 
dewyfs fabeltjes behooren te naemen ? Wy 
zouden , als wy alleen voor Geneeskundigen 
fehreven , konnen vragen ‚ wat deze Heeren 
doer die fulfer of zwavel verftaan ? Want by 
aldien zy daar door een wezen, ’t welk over- 
eenkomft heeft met de gemeene zwavel ‚ ver= 

V 4 ‘_ftaan, 
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ftaan , zouden zy grovelyk dwaalen , als zy 
meenden dat de koorts-ftof van den Zertiaan 
zodanig een zwavelagtige ftof was. De ge 
meene zwavel is een lichaam, daar weinig vet of 
olie in is , het beftaat uit zeer-fyne en lugtige vuur- 
deelen , diedoor’t aanraken van ’t minfte vuur, 
met een tedere vlam aan brand gaan , uit een zeer 
ligte olie die door zuur tot een hars gecozcentreert 
is, en verder in wmetallyze-of vitrioolachtige 
deelen ; deze ligte olie verfpreid zich met een zeer 
grooten ftank , zo ras als de gemeene fulfer 
begint te branden; en de metallyze deeltjes kon- 
nen wy vinden in de Oleum Sulphuris per Cam- 
panam, of de zuure geeft van zwavel , door 
behulp van den glazen klok gemaakt, 

Als de Geleerde Ei: PFones,door deze Ter- 
traan-fulfer , een oliachtigheid en vetheid van 
onze fappen verftaat, zouden wy ook op geen- 
derhande wyze zyne meening goedkeuren ‚om 
dat de zeer uitftekende vette menfchen, minft 
vanalle de anderen ‚den Zertiaar onderworpen 
zyn, gelyk als dezelve ook minder galachtig 
zyn (hoe veel olie en vet zy ook in hunne li- 
chamen mogen omdragen ) als magere men- 
fchen, die kragtig en fterk zyn van {pieren 
en welker beweegvezelen fteviger , harder en 
gekronkelder zyn, welkergezigt glinftert, als 
of het zelve vuurvonken en kleine weerligtjes 
kwam uit te werpen , en welker hoofd ge- 
woonelyk geen elle lang, maar het verftand: 
vaardig en vlug is, enz. „Wy bevinden , dat 
in de lichamen van de galachtige , meer na= 
tuurlyke warmte gevonden word, dat al hunne 

faps 
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fappen en vafte deelen kragtiger en fterker zyn, 
dat hunne vogten geeftiger en raffer van bewes 
ging zyn, dat de deelen van hùn voedend fap, 
die in de vette menfchen gefchikt worden tot de 
aanvoeding van't vez, inde galachtige lichamen, 
uit oorzaak van grooter natuurlyke warmte meer 
worden gerooft,en overgebragt in cen vlugge gal; 
dat zy in't gemeen meer heete ziektens en gal- 
koortfen onderworpen zyn. Indien de Heeren, 
dewelk zo vies van’ viertal der humeuren van de 
Oude zyn, door de gemelde koors-fulfer verftaan 

een lof, dewelke 15 zeer attsef, vol vuur, opgevuld 
met fyne, flekende en prikkelende zout-punten, die 
brandigheid konnen verwekken als de peper, ente 
gelykzomtydsbytende en corrofyf zyn; welke flof 
is gemaakt machtiger , hitziger en garftiger , 
door een beroving van deszelfs verzagtende, ver= 
koelende en vaar-uitbluflende water-deelen , en 

* door inwikkeling en concentratie van meer- 
der vuur , wit een heet-brandende en langduuri= 
ge zomer-lugt , inonslichaam vantydtottyd vers 

 gadert „en het welk „om de overeenkomft van onze 
gatuurlyke gal, in dezelve gehuisveft , en met 
dezelve wereenigt word. Dan zouden wy ge- 
looven , dat de fulfer van die mannen inder- 
daad was de ftoffelyke oorzaak van den Zer- 
tiaan , wy zouden alleenlyk maar daar in met hen 
verfcheelen, dat wy aan hunne fulferachtigheid. 
zouden de naam van galagtigheid geven. Wy 
verftaan door een zieke. gal , nooit een gal, 
dewelke is gematigt, balzemagtig en bloedma- 
kende 5 maar een gal, die „door byvoeging en in- 

wikkeling vanandere deelen, op een ontelbaare 
__wyzeis gebragt in een hoedanigheid , die onze ge- 
zondheid fchadelyk is, Vs Als 
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35. 
Als de Maanden Juny , July en Auguftus, 

vogtig en koel zyn , zult gy in de Maanden 
September , Oétober en November , weinig 
Herflt-Zertsaanon , of andere galziektens ver- 
nemen; maar als de Maanden Juny , July en 
Auguftus , zeer brandendeen droog gewesft zyn, 
zult gy, of in de Maand Auguftus , zien ver= 
fehynen kwaadaardige ziektens , of inde Maan- 
den September enz. op zien komen het bord, 
gal-brakingen, galachtige loop , Herflt 7ertra- 
nen, enz. ; omdat inde lichamen der menfchen, 
door den zomer-brand, veel fcherpe , branden- 
de en geele gal word aangefokt. Een damp- 
kring, dewelke zeer lang opgevuld is met bran- 
dend vuur van de zon, met hairagtige, en geroolle 
olydeelen , dic het vuur in zich inwikkelen, 
by gebrek van water-deelen , mer rottige uitvloi- 
zels en corrofyve zouten , die uit de gronden 
en moeraflen zyn opgewazemt, is, als ík zo 
{preken mag ‚voorwaar niet anders, alseen lucht 
vol vuurige en cerrofyve gal- of zwavel-ftof. De 
getempertheid van onze tappen word geduurig 
verandert, nade verfeheide getempertheden van 
de iucht, daarom zal een koude Winter in ons 
lichaam meerder koude, witte en raaye flym 
voortbrengen, ais feberpe, heete, dunne, vlugge 
en doordingende gal. Eem koele: en vogtige 
Zomer, eneen daar op volgende koude en natte 
Herfft, teelen in ons lichaanr voort , inde plaats 
van gal, een fcherpe wey, waar uit verfcheide 
zinkingen, wey-ziektens , en fchiftingen van ons 
voedzel geboren worden „ gelyk ook eerrkoude 

en 

ee nde … 

4 

a nlt ere. 
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en natte Winter veel taaye en koude flymziek- 
tens voortteelt. 

36, 
Wy moeten de gal niet als een fap aanmer- 

ken, ’e welk als een onnut vocht, door des- 
zelfs algemeen ontlaftvat, in de darmen word 
geftort, om buiten ’'t lichaam ontlaft , en zo 
maar uitgeworpen te worden; want’t is zeker, 
dat een groot gedeelte van die gal , dewelke in 
den maag-darm lekt , gemengt word met de 
nieuwe Chyl, en met dezelve , benevens het 
bloed, en de wey, door de bloedvaten geduu- 
rig omvloeid, tor zelfs in de afgelegenfte , en 
fyntte deelen en pypjes van ’t liehaam ; zo dat 
als de gal ziek is, deze ziekte alzo wel door ’t 
geheele lichaam verfpreid kan zyn, en deszelfs — 
ongemakken doen gevoelen, als of de ziekte 
in de wey, of in de He of in ’t bloed was. 
Al fehoon mu de gal, de wey, de Chy/ en ’t 
bloed gezamentlyk en altyd met malkander , en 
als onder malkander vermengt, door de bloed- 
vaten omvloeyen , zyn dezelve echter niet zo- 
danig vermengt, of elk bewaart en behoud des- 
zelfs eigen C'rafss of wezensband; dat is, in ’e 
mengzel , ’t welk wy, in ’t gemcen genomen, 
‘bloed noemen , is ellk op zich zelven altyd bloed, 
Chyl, wey en gal; om dat deze vermenging, 
waar mede zy gezamentlyk door de blocd-vaten 
omvloeyen , maar oppervlakkig en nooit wer 
zendlyk vereenigt is; op de wyze als voorloop 
van Brandewyn, Ligzear van Pot-afch, enoly 
van terpentyn, onder malkander gefchud, wel 
fehynen te zamen gemengd te zyn, maar weder- 
ora van malkander affcheiden, zo rasals zy ko= 
men ftil te ftaan, Al 
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37° 
Al fchoon de gal door alle de deelen des 

lichaams , en door alle bloed-vaten met het 
bloed, de Lympha en ’t voedend fap zich ge 
duurig komt te verfpreiden, moeten wy echter 
zeer wel aanmerken, dat het voornaamfte ge- 
deelte van de gal woond in deszelfs eigen woon- 
plaats, of kook-keuken , de lever en deszelfs 
gal-blaas ; waar uit noodzaakelyk volgt, datde 
ziektens en kwade gefteltheden van de gal hun 
meefte voedzel krygen uit die plaatzen, waar in 
de gal word bereid, gekookten vergadert word, 
om dat in die plaatzen de meelte gal gevonden 
word ; namentlyk , de lever met deszelfs gal-lei= 
ders, pypjes en gal-blaas, Ons lichaam is zodanig 
geftelt, dat elk byzonder fap meerder gemeen- 
fchap heeft met het eene deel van ons lichaam 
als met het andere; dit is de oorzaak , dat als 
een fap ziek is, die ziekte zich ook meerder 
openbaart in die deelen, dewelke een heimely- 
ke gemeenfchap met zodanig een fap hebben, 
als in andere deelen, die niet zo zeer van zo- 
danig een fap bedaauwd pleegen te worden. 
Daarom zien wy ook , dat in de gal-ziekte 
meeft komen te lyden de darmen , maag „ het 
hooft, de ooren, de oogen, denieren, (want 
veel gal word met de pis ontlaft) en vorder alle. 
die deelen en ingewanden , dewelke hunnen 
dien(t met mede behulp van de gal komen te ver= 
rigten, en van dezelve bedaauwt worden. 

38, 
Als wy de gefteltheid van alle onze fappen 

naauwkeurig overwegen, vinden wy onderde- - 
‘ zelve. 
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zelve geen fap , dat zo bekwaam is, alsde gal, 
om in deszelfs inwendige Receffex te ontfangen 
„en te befluiten het brandend en zwavelachtig vuur 
vande lucht, dat ingewikkeld, en als verftrikt is in 
de hairachtige en harsachtige deelen , waar mede 
de dampkringrin zeer heete en drooge Zomers 
vervult word. Onze lichamen worden in zeer 
heete en drooge Zomers doordrongen en opge= 
vult van diergelyk een harsagtige ftoffeen inge= 
wikkeld vuur; ’t welk zo openbaar is, dat nie- 
mand zulks kan ontkennen. Als de zon een 
zeer langen tyd het aardryk met een zeer bran- 
dende hette heeft gerooften gebrand, enalle de 
water-delen elders heeft weggedreven, wazemen 
de gronden eindelyk niet anders uit, als ftekelige 
zouten, en takagtige verbrande olydeelen of zwa= 
veldelen. Hoe nu het vuur van de zon zich zelfs 
verward in zodanige olydeelen, is genoegzaam te 
begrypen van alle,aan wie de natuur van een vlug- 
ge ,fyne,en te gelyk gefatureerde olie ,dietot een 
hars geconcentreert word,door ftevige zoute pun- 
ten veroorzaakt,bekent is. Daarom is de lucht in 
zeer heete en drooge Zomers, zo szflammatoir, 
haarig , zwaar en benaauwd. Hier uit worden zo 
veel weerlichten, donders en blixems,en zwavel- 
ftanken inde lacht geboren, en zo dik wils voort- 
gebragt brandende koortfen onder de menfchen , 
in zeer brandende en drooge luchten, en heete 
‘Zomers. De weerlichten, donders, zwavel- 
vachtige blixems in de lucht, en de heete koort- 
fen in de lichamen der menfchen, zyn niet an- 
ders als een verwarde beweging van ’t vuur, 
dat in al te grooten hoeveelheid in de takagtige 
shars-deelen was opgefloten, endoor een tegens 
Es mal= 
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mmalkánder wryving dier deelen, deszelfs tak- 
agtige kerkers verbryzelt, om wederom de vlugt 
te nemeù. Als myn beftek zulks toeliet, zou- 
de ik met veele aanmerkelyke Proeven bewy- 
zen, dat het vuur op de bovengemelde wyze 
kan geknevelt worden, en wederom door wry- 
vinge worden los gemaakt, welke wryving en 
losmaking des vuurs eigentlyk de brand is en 
hette, die zich onder dusdanig een worfteling 
komt te vertoonen. 

39 
Als onze lichamen in heete endrooge Zomers 

worden vervult met koorts-fenyn, dat vervult 
is met inge wikkelt vuur „is zeer licht te begrypen, 
dat zodanig een vuurig koorts-fenyn, zich met 
geene fappen beter kan vereenigen , alsmet on- 
ze gal. Want de natte Lympba of wey , het 
bolle , zagte , vogtige en wollige voedzaam 
fap, of de Chyl, zyn uit hun eigen natuur en 
vogtigheid onbekwaam, om zich met zodanig 
een koorts-fenyn te vereenigen. De zuivere en 
vafte zelfftandigheid van ons bloed, als enkeld 
bloed aangemerkt , heeft geen de minfte overeen- 
komft met vuur of brandvattende ftoffen , en 
olien $ want het bloed wil zeer bez waarlyk brand 
vatten, als wy ’t zelve in’t vuur werpen. De 
room=of boter-declen van onze Chy/, dewel= 
ke tot de aanvoeding van ’t vet onzes lichaams 

en en Men 

gefchikt zyn, zouden wel de bekwaamfte{chy- / 
nen, om in hunne takachtige en olyachtige ge- | 
fteltheid , dit vuur en dezen hars te ontfangen 
en te huisveften ; maar wy zien, dat in zeer 
heete, brandende endrooge luchten , dezedee- 

len 
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Jen niet zo veel tot vet voor ons lichaafn wor= 
En ride als in koude of koele luchten: 

Jy vinden , dat de vette lichaamen in zeer 
brandende en drooge Zomers mager worden; 
dat is,dat hun ver gefmolten en ontbondenen ver= 
brand wotd; en dat zelfs die lichamen veel galach= 
tiger worden, als zy te voren (noch zeer vet 
zynde) waren. Gelyk als ook in de warmtfte 
plaatzen van Vrankryk, Ítalien , Spanje, Afië, 
Afrika en Amerika , de lichamen vecl galach= 
tiger zyn, als in de Landen van een koele en 
zeer getemperde luchtftreek. Waaruit wy aan 
% oordeel van verftandige Natuurkundigen zeer 
licht derven overgeven, of die room- en oly= 
deelen van onze Chyl, die anderzints gefchike 
waren tot voorttecling en aangroeying van ’ 
vet, en menfchelyk fmeer , in heete Landen 
niet wel overgaan tot meerder aanvoeding cn 
vermeerdering van gal. Uit deze redenkave- 
ling, dunkt my , zal nu de Lezer zeer licht 
konnen begrypen ‚ waatom in veer heete en 
drooge Zomers zo veel gal in onze lichamen 
word voortgeteelt. Gelyk als het vet ende olie 
altyd een gewrogt van een (tovende warmte 
overal en in de geheele natuur is , zo is de 
fulferachtigheid. in de wezens, en degalinonze 
lichamen „ een voortbtengzel van de hette, of 
hooger trap van den brand des vuurs. De oly 
en 't vet worden bitter als zy te lang vuur ver= 
dragen. , 

| 40. 
Als dan het menfchelyk vet , als vet, niet 

bekwaain is, om de vuurige en fcherpe koorts- 
deelen des, luchts, in zeer heete en drooge Zo- 
Kos mers, 
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mers, in deszelfs fchoot te ontfangen en te huis= 
veften, maar veel eer van het zelve gefmo)ten ; 
en tot gal gebrand en gekookt word; durven 
wy eenigzints befluiten , dat onder alle onze _ 
fappen geen fap gevonden word , °t welk bek wa- 
mer is , om in zich de vuurige koorts-deelen des 
luchts teoutfangen „in heete en drooge Zomers, 
alsde gal.En dat wel voornamentlyk,om de 4za= 
logia of overeenkomt , dewelke natuurlyker 
wyze gevonden word, tuffchen onze gal , dat 
bittere, hitzige, fcherpe, vluggeen vuurige fap , 
en die vuurige koorts-ftof des luchts „waar van 
wy gefproken hebben. Al is de gal van ons 
lichaam gezond , en met geen meerder vuur 
bevrugt, als tot onze natuurlyke welftand ver- 
eifcht word, is nochtans dezelve van dien hee- 
ten en fcherpen aard, dat zy als de peper , en 
* natuurlyk vuur van ons lichaam mag aange- 
merkt worden. Daarom word de hevige hette,die 
zich in de ziekten vertoont, met regt aan de. 
gal toegefchreeven. «Als deze brand en hette 
te hevig is , om de vlugheid en hitzigheid van 
de gal , gelyk als in de brandende koortfen , 
vuurige ziektens , of in de al te woedende Herfft- 
Zertzanen , konnen wy door de Kina Kina de 
gal niet zodanig vaftknevelen en beteugelen, 
dat dezelve zich niet wederom ontworftelt, ten 
zy wy door gal-purgerende middelen „deze voor: 
een tyd vaftgeknevelde gal te gelyk uit het li- 
chaam ontlaften. Of als het gebeurt, dat de 
gal al te corrofyf is geworden, en van een arfe- 
nicale kwaadaardigheid , waar mede zy het za- 
menttelzel der zenuwen aangrypt, gelyk als ge- 
fehied in de kwaadaardige koortfen',-en in de 

pelti- 
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peftilentiaale ziektens van verfcheidene foorten, 
en zomtyds ook in zommige Herfit-Zertianen, 
die niet zonder zeer groote kwaadaardigheid na 
zeer droogeen brandende Zomerszyn, konnen 
wy (zegge ik) zodanig een gal op geenderley 
wyze door de Kina Kina vaftbreidelen, en be- 
teugelen ; want deszelfs gefteltheid, is in die 
omftandigheid, alseen fenynigedamp, die door 
alles heen vliegt , en zich nergens door laat 
vafthoaden „ als zomtyds door vlugge, of ook 
wel vafte of mizeraalachtige zuuren, dewelke, 
volgens de ondervinding,de mizeralifthe wavels 
boeyen , en als zy vereenigt worden met hart{ter= 
kende dampmiddelen, gelyk alsin peft-ziekten, 
zodanig geboeid buiten ons lichaam geleiden. 
Daarom beftaan de peftmiddelen uit een te za- 
menmenging van zuur, dat onze vogten fluit en 
befchermt ‚en de vuurige zwaveldood; alsook 
van vette aardens ‚die de vernielende en corrofyve 
deelen des kwaads verftompen ; uit hartítere 
kende middelen, die onze kragten opwakkeren, 
en uit dampmiddelen, dewelke onze doorwa- 
“zemingen bevorderen, de reets verdikte en aan- 
gegrepe fappen ontbinden, en den vyand bui- 
ten het lichaam geleiden, 

iS 
Maar om eens Eon van onzen Herfft- 

Zertiaan te Ípreken ; ’t gebeurd zeer dikwils, 
dat dezelve met veel galbrakingen verzelt gaat, 
in zo verre , dat zelfs de Geneesheeren in die 
omftandigheid aan den zelven den naam van 
FebrisVomttoria, of braakkoorts geven. Zoda- 
ige geduurige braakingen , worden van een 

VL Deer, X fcher- 
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fcherpe,bytende „brandende, vuurige , vlugge, er 
groene Emettcgue gal verwekt, die „zo ras als de- 
zelve uit het algemeene ontlaftvat des gals ge= 
flort word in den tederen en zeer vliezigen 
twaalf vingeren darm, even onder de maag, 
door deszelfs prikkelinge en fcherpigheid , de 
vliezen van dezen darm zodanig komt te prik- 
kelen, dat daar door de Motus Periftalticus , 
of na beneden wringende kringswyze beweging, 
van dien darm , (dewelke anderzints aan den 
zelven natuurlyk is, om de CAy/ naar beneden 
te parfleu ) in de hoedanigheid van ftuiptrek- 
king geheel verkeert, en naboven, datis nade 
maag, en keel gecouverteert word; zo ras als 
nu de inwendige rok van de maag , door die 
opgewronge fcherpe , corrofyve en braakagtige 
gal word geftoken , en geprikkelt, werpt de- 
zelve deze gal door deszelfs natuurlyke Ze- 
zixns naar boven, en uit het lichaam, onder een 
zwaar toeval van een galbraking. 

D. 
De vermaarde PE Johannes Fones, 

die ik nu uit een groot getal nieuwe Schry- 
vers, om deszelfs uitftekende kennifle, verko- 
ren hebbe , fchynt met dit galbraken, zo ge- 
meen in een Herfft-Zertiaan , een weinig ver- 
legen; maar om doch voor al niet toe te ftem- 
men, dat deze ge) het eigentlyke-koorts-fenyn, 
of de ftoffelyke oorzaak vande koorts is , oor- 
deelt die Heer, dat de gal geen oorzaak , maar 
flegts een gewrogt van den brand van die koors is. 
Deze fchrale uitvlugt word uit een dubbelzinnig= 
heid geboren , waar mede de naam van koorts ge- 
bruikt words want als wy door de dn det 

aam 
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flaân de tegennatuurlyke beweging , die de- 
ze gal in ’ bloed veroorzaakt , is het waar, 
dat de uitwerping , of uitbraking van deze braak- 
gal, voor dien tyd een gewrogt van deszelfs 
eigen beweging ís ; maar als wy letten waar 
deze tegennatuurlyke beweging door veroor- 
«zaakt word , zullen wy ontdekken , dat het 
zelve gefchied door deze hitzige , fcherpe en 
eorrofyve braak-gal, en dat dezelve vervolgens 
de oorzaak van de koorts is, en vande uitbra- 
king en ontlafting van zich zelfs De Heer o- 
nes oordeelt, dat door de hette van de koorts, 
de gal overvloediger voortgeteelt word, en dat 
door de fchudding en beving , dewelke de koorts 
veroorzaakt, de galblaas gewrongen , gedrukt, 
en gedwongen word , om deszelfs gal uit te 
werpen ; gelyk gebeurd , wanneer de deelen zeer 
hevig door ingenome braakmiddelen gefchud 
worden ; maar de gal , die door het inne- 
men van:braakmiddelen, buiten het geval van 
een Zertiaan, ontlaft word, is gewoonlyk van 
een geheel audere gefteltheid ‚en ook niet zodanig 
eëxalteert, alsde fcherpe, groen-geele en bran= 

dende gal, dewelke wy zien uitbraken in den 
eerften aankomf{t van zommige Herfft-Zertiagen. 
Dat ook deze gal niet overvloediger is voort- 

 geteelt, alleenlyk door de hette en den brand 
van de koorts, blykt daar uit, dat deze galbra- 
king dikwils gefchied eenige dagen voor de 
koorts , of met het eerfte aankomen van de 
koorts, voor dat de Iyders nog eens in de hette 
van de koorts geweeft hebben. Dat diegal ook de 
‘koorrsftof zelfs is, of de ftoffelyke oorzaak van 
den Herflt-Zertiaan, blyktdaar uit, dat op zo- 

ì Xa danige 
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danige galbraking, de koorts , of ten minften 
deszelfs zwaarfte toevallen , gewoonlyk af- 
neemen. Ook word een bittere fmaak in der 
mond, en een geel beflag op de tong waarge- 
nomen , dikwils eenigen tyd’ voor zodanige 
Herflt-Zerttanez. Als een man door de krag 
van de ondervonde en overtuigende waarheid, 
zo verre overgehaalt word , dat hy zelfs bes 
kent, dat de hette van de koorts bekwaam is, 
om zo veel en zodanig een gal voort te teelen , 
{taat hy immers toe , dat door een bovenge 
woone hettemeer gal voortgeteelt word in on 
lichaam5 op wat wyze zoude hy dan konne 
ontkennen , dat een ongemeene zomer-hette, 
de fcherpe gal in ons lichaam vermeerdert , € 
de oorzaak van een Herf{t-Zertiaag is ? 

43: 
Niet tegenftaande ben de voornaamfte rol 

fpeelt ineen Herf{t-Zertraan , moeten wy echter 
in de befchouwinge van deze koorts, ook ach 
geven op verfcheide zaken en omf{tandigheden , 
dewelke op ontelbaare verfcheide wyzen met 
deze of fcherpe , of brandende , of corrofyue 
gal te zamen loopen; want door deze onder 
fcheide zaken word geboren , de onderfcheide 
gedaante , waar in deze koorts zich dikwils 
vertoont, of zeer algemeen aan veele menfchen 
te gelyk, om eenige algemeene nieuwe oorza- 

‚ken, of zeer byzonder inelk byzonder menfch , 
‚om de byzondere hoedanigheden , waar in den 
eenen menfch altyd van den anderen komt te 
verfchelen, of om de byzondere omftandighe= 
den, daar elk byzonder menfch zich dagelyks 
in bevind. Uit deze aanmerking worden zo 

veele 
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veele ontelbaare onderfcheïdenheden aan ’tdenk- 
beeld van een Zertiaan toegebragt , of in dit 
opzigt aangemerkt, verfchynen zo veele onder- 
fcheide Zerzianen, dat zulks door de pen novit 
uitgedrukt of befchreven zal konnen worden, 
maar derzelver waarnemingen zullen alleenlyk 
den voortreffelyken Geneeskonft- Oecffenaar 
„moeten blyven aanbevolen. Al fchoon het ze- 
keris, dat in een Herflt-Zertiaau de gal de voor- 
naamfte rol fpeelt, moeten wy echter níet buïi- 
ten fluiten verfcheide andere f{cherpe , fyne 
dampen, en vogten van verfcheide onzer inge- 
wanden, benevens eenige ongekookte en rau- 
weftoffen, dewelke (in de hete zomers, als onze 
ingewanden fwak zyn, en onze vogten dik en 
droog worden gemaakt) opgelegt en onbek waam 
zyn voor onze voeding; want na de hoedanigheid, 
verandering , meerder of minder hoeveelheid , 
van deze bygevoegdeftoffen, verfcheelen ook de 
Zertianen, En nadit onderfcheid, moet ook het 
gebtuik van de Kina Kíîna gefchikt worden. 

44 
Wey geven aan de koorts, waar van we te- 

genwoordig fpreeken , den naam van Zerziaan, 
om dat deszelfs koorts-ftof , om den anderen 
dag, uit deszelfs fchuilhoek „ door de deelen 
en fappen van ons lichaam komt wandelen; 
maar elk een kan zeer ligt begrypen , dat al 
fehoon de tyd van opryzing , beweging , of 
doorwandeling van een fchadelyke {tof , met 
een andere fchadelyke koorts-ftof overeerikomrt, 
daar uit geenzints volgt, dat deze twee ftoffen, 
jn alle haare hoedanigheden, van een en dezelve 
natuur zyn, …Geenzints : de eene koorts-{tof. 

3 kan 



338 Natuur-en Konft- Kabinet, 
kan zyn etter , gelyk in de etter- koortfen : 
de andere jigt-{tof, als in de jigt-koortfen : an- 
dere wederom een icherpe of gefchifte wey, 
gelyk in de zinking-koortfen : andere zwarte 
gal, gelyk inde koortfen der {wart-gallige: an= 
dere een macitlagineufe, lymige „doch zeer fcher- 
pe {tof en affchraapzel van dedarmen , alsinde 
koortfen , uit het darmfcheil, of ook wel.uit flym 
van de long geboren ; andere een zeer vlug peft- 
fenyn , gelyk in de peftilentiaale en andere 
kwaadaardige koortfen , ’t welk al mede zom- 
tyds zyn wandeling om den anderen dag her- 
vat: andere koorts-{tof kan zyn een fcherpe, 
brandende en vlugge gal, als in de koortfen 
waar op wy tegenwoo:dig het oog hebben; en 
nochtans konnen alle deze „zo zeer verfchillende 
koorts-ítoffen, zeer wel daar in overeenkomen, 
dat zy om den anderen dag beginnen te ryzen „ 
en hunne wandeling door de vafte deelen en 
fappen onzes lichaams hervatten. Dit alles kan 
ook zeer licht gefchieden , en komt ook dage- 
Iyks in den Herfft te gebeuren , na dat de licha=-" 
men maar onderfcheiden geftelt zyn, waar in 
deze koorts-ftoffen zyn gegroeid, en zich door 
behulp van die anderen daagfche doorwande-, 
ling uit dezelve trachten te ontlaften; gelyk 
wy in dit opzicht ook daagelyks alle deze 
onderfcheide baltert-Zertiaanen ontmoeten „ 
dewelke van een verfcheiden aardt zyn, 
om de verfcheidenheid van hunne koorts-{tof. 
Deze verfcheide Zertianen, of. koorts-ftoffen, 
dewelke hunne doorwandeling om den anderen 
dag hervatten, moeten zeer onderfcheidentlyk 
gekent worden ; te meer , in ’t opzicht van ’t 

ge 
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gebruik van de Kina Kina, om dat alle deze 
fchyn-Tertianen, de Kina Kina geenzints kon- 
nen verdragen. Alleenlyk is de hevig-bewegende 
gal-Zertiaan, die koorts, waar in de Kina Ki- 
na, in zeer kragtige lichamen , en dewelke bui- 
ten dat, zander ziekte, of kwyninge, of wan- 
gedaante zyn , met vrugt, en vereenigt met 
gal-purgerende middelen, kan gebruikt worden, 

45: 
Al fchoon veele Zertiazen in hunne anderen 

daagfche herhaling , van deszelfs wandeling, 
overeenkomen , zyn zy echter zeer wel van 
malkanderen te onderfcheiden, en uit malkan- 
deren uit veele tekenen, toevallen, hoedanig- 
heden en eïgenfchappen te ontdekken, waar in 
zy alle van malkanderen verfchelen, om’ groot 
onderfcheid van derzelver koorts-ftof , die om 
den anderen dag, op een geheel andere manier, 
door de vafte deelen en fappen van ons lichaam, 
fpanceert , als een andere anderen daagfche 
koorts-ftof, waar van dezelve verfcheelt. Als 
een Geneeskonftenaar op dit alles naaukeurig 
komt te letten, zal hy nooit zo onnozel zyn, 
noch zich ook aan menfchen die beter wee- 
ten , zo deerlyk ten toon ftellen, en zyne ly- 
ders, elendig maaken of in gevaar brengen , 
door % voorfchryven van de Kina Kina, in 
alderhande Zerttazen. Hy zal in tegendeel zeer 
omzigtig worden, en veel naaukeuriger onder= 
fcheiden, in welk een foort van een Zertiaan, 
op welk een tyd, na dat de koorts al wat in ’% 
lichaam, ’t zy kort of lang gewoeld heeft, in 
welk een gefteltheid en omttandigheid van za- 
ken , en aan welk een foort van menfchen, 

X 4 
ed 



340 Natuur- en Konfl- Kabinet, 
de Kina Kina mag gegeven worden. Zo lang 
als een man dit noch niet heeft leeren onder- 
fcheiden, is aan hem, in weerwil van alle zyn 
eigenwysheid, en verheven gedagten van zyn’ 
eigen bekwaamheid , ’t genezen van een Zer- 
tiaan, veel minder een Quartein, of ook wel 
een alle daagfche afgaande koorts, euz. geen- 
zints met geruftheid toe te betrouwen. Het 
vertragen van de koorts-ftof , door behulp van 
aardagtige zouten , of t'zamentrekkende (toffen , 
zy Aluin, vitrzool van yzer, zommige vette 
aardens, of Precipitantta, gelyk als het wit van 
moffel-fchulpen, kreeftsoogen, kraalen , (lamp- 
paarlen, en andere temperpoeders , aardagtige of 
vafte middelen,die te gelyk bitter en t'zamentrek- 
kende zyn ‚gelyk als de Kina Kina, enz. is niet an- 
ders als de koorts-{tof een mantel omflaan. Dit 
is niet de koorts genezen, byaldien daar op de 
koorts weg blyft in fterke menfchen , of goe- 
de omftandigheden, word dezelvedoch op een 
Onzichtbaare wyze, door werkdaaden van de 
natuur, van dewelke wy na dezen zullen fpre- 
ken, naderhand eerft regt genezen. 

46. 
Uit de bovengemelde aanmerkingen ‚ kon- 

nen wy nu zeer ligt begrypen ‚waarom een Herfl{t- 
Zertiaan 10 dikwils onderworpen is in een ver- 
bafterde gedaante te verfchynen, en ret alderhan- 
de ver wiffelingen van geltalte,en zomtyds onder 
verfcheide maskers vermomt, en met verfcheide 
vreemde optooyzels geblanket zich vertoont. 
Want behalven dat zo veel onderfcheide (toffen 
een anderen daag (che wandeling konnen doen,en 

daar 
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daar door aan een onkundige een Herfft-Zerziaaz 
konnen vertoonen , behalven dat ’er zo veel on- 
derfcheid gevonden word in de lucht, in de 
Saizoenen, in de menfchen , in hunne levens= 
wyze, in byvoegingen van voorafgaande, ne- 
vensgaande, en overkomende andere ziektens, 
zo kan ook zelfs de gal-Zerttaan, waar van 
ik nu fpreek, in veel om{tandigheden zeer ver- 
fcheiden zyn, na ’t onderfcheid van de zieke 
gal, die zomtyds geelder , vlugger , fynder, 
brandiger kan zyn ; zomtyds groender , corro- 
fiver , bytender, {nydender , en alles daar de- 
zelve op valt meer verbrekende, verlammende 
of verdovende ; zomtyds dikker, trager , mag- 
tiger, zwaarder , na dat dezelve des Zomers 
op een verfcheide wyze verhit, of gekookt is, 
of na dat zich verfcheide hoedanigheden door 
vermenging van bykomende , en andere ftof- 
fen, aan de gal hebben gefchikt , en zich als 
van buiten gevoegt hebben by deszelfs natuurly- 
kegefteltheden. Als de gal in een Herfft-Zertiaan 
niet zeer corrof,f ‚ noch ook niet uitftekerid 
brandend, en hitzig is, konnen wy de koorts, 
in lichamen die kragtig en zonder andere onge- 
makken zyn , door de Kina Kina , vereenigt 
met gal-purgerende middelen, zeer kort en vei- 
lig genezen. Als de gal, of koorts-{tof, in een 
Zertiaan, to kwaadaardig is, dat wy gevaar te 
gemoet zien in elke Paroxyfmns, moeten wy 
deszelfs hevigheid , doorde Kina Kina bedaren, 
en naderhand genezen. 

47 
Als wy dah in de Maanden van September, 

Odober en November , verfcheide Herftt- 
pH Zer- 
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Tertianen ontmoeten, dienen wy wel voorna- 
mentlyk acht te geven , op deszelfs geheele ge- 
drag, en wandeling, door de vafte deelen en 
de fappen van ’t menfchelyk lichaam : hoe he- 
vig dezelve in deszelfs aanval is, en met welke 
foorten van toevallen dezelve door den bank 
wel meeft verzeld gaat: of dezelve, na eenige 
weinige herhalingen, by veele niet van zelfs is 
agter gebleven: of de koude zeer hevig is, de 
trillingen en bevingen zwaar, de huiveringen 
die daar op volgen dikwils, de hette die op de 
koude volgt, vogtig „of droog, brandig , fcherp 
of zagter , en (lovende, Hoe lang die hette 
duurd. veel of weinig, metftinkend, kleverig 
of brandend zweet , meerder of minder geel 
beflag op de tong , brand in de keel, of wel 
een klaare tong , maar veel doodelyke be- 
Maauwtheden door de corrofvve damp van de 
gal, die op den bovenften en gevoeligen mond 
van de maag woed , veroorzaakt, en die dik- 
wils gepaart gaat met zwymingen , en doode- 
Iyke benaauwtheden ; of de dorft groot en on- 
verdragelyk , of minder en eenigzints lesbaar is : 
of den brand in de ingewanden zeer zwaar, of 
geheel niet is, terwyl ondertuffchen de uiter- 
Iyke deelen kout zyn: of het zweetde vertrek- 
ken der zieken vervuld , als een walm, die de 
byftaanders een foort van walging en pyn in ’ 
hooft verwekt ‚ en aan de geene die al te digt 
by den zieke zyn „ een brand in ’t aangezicht 
veroorzaakt: of het zamenftelfel der zenuwen, 
vliezen en gevoelige declen des lichaams , veel of 
weinig worden aangetaft en ontftelt : of de zieke 
inden brand, alsanderzints, veel of weinig, of 

ie 
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geheel niet ylhoofdig is. Hoe de pynen in ’thoortd, 
lendenen, rug , en over het geheele lichaam zyn ; 
hoevry of belemmert de adeinhaling in de koorts 
is: hoezuiverde koorts afloopt, en hoelang de 
tuflchentyd duurd : of dezelve veel of weinig ver- 
zwakt: of de pis hoog rood, vlammend en zeer 
zwaar van loog-zouten en rood zerzel is, of dun- 
der en ligter: hoe veel glans of dof heid in de pis is: 
welke vreemde fmaken zich. openbaren in den: 
mond : of de buik week is of hard, of traag: 
hoe de maag en honger geftelt is op den vryen 
tyd: of de Zertiaan dubbeld of enkeld, onecht 
of exguifyt kwaadaardig of niet is ; behalven 
noch op ontelbaare andere zaken „ waar door 
wy konnen ontdekken , of de koorts een fchyn- 
Zertiaan , een battert-Zertiaan „ of een echte 
en zuivere Zertiaan, of een vermomde Zertiaar 
is. Door een fchyn-Zertraan , verltaan wy alle 
etter, flym , jigt, bluts, peft-en zinking-koort-, 
fen, dewelke hunne wandeling evengelyk een 
gal-Zertiaan om den anderen dag herhaalen 3 

_door een Zertiana Exguifita, of echte en puur- 
fteke gal-Zertiaan , veritaan wy zodanig een 
gal-Zertiaan , waar in , na ’t afloopen van de 
koorts, met alle deszelts hevige tocvallen , de 
lyder zo volkomen vry is, in den tuflchentyd, 
als of dezelve niet ter wereld ziek was. Door 
een baftert-Zertiaan , verftaan wy een anderen 
daagfche koorts, dewelke , fchoon dezelve af- 
geloopen is , den lyder echter op den vryen dag, 
nalaat ongemakkelyk , zwaarmoedig , laf, zwaar 
van leden,magteloos,en wanluftig te zyn,met cen 
pols die niet volkomen natuurlyk is, zwaarheid 
_enpynin’thoofd, weinig lat tor {pys;enz. Door 

een; 
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een vermomde Zertiaan, of Tertiana Anvinala, 
verftaan wy een Zertiaan, dewelke niet door 
’% geheele Iichaam, en de fappen , onder de ge- 
daante van koorts wandelt,maar die zich in alder- 
hande geftalten ‚en Masguerades,dewelke na geen 
de minfte koorts fchynen, komt te vertoonen, ot 

„door braking,of door loop, of door anderen daag- 
fche pyu.of door beroerdheid,of door kramptrek- 
king, enz. zonder koortsbeweging in ’t bloed, 

48. 
De vermomde Zertzaan word geboren, wan- 

neer.de koorts-ftof, of de brandende, corrofyve 
en zeer vlugge gal, zich om den anderen dag, 
in de plaats van in ons bioed en fappen, komt 
te werpen op't een of ander vafte deel , of werk= 
túig , of ingewand van ons lichaam. Deze 
koorts konnen wy uit eenige toevallen ontdek- 
ken, dewelke zich op de wyze als de anderen 
daagfche koorts, in ’t eene of °t andere deel , 
em den anderen dag komen te verheffen, inde 
hoedanigheid van zware pyn, of in een belem- 
mering van den-gewoonelyken dienít van zo- 
danig cen ingewand, of deel, of andere onge- 
makken, dewelke zich geduurig om den ande= 
ren dag komen te vertoonen. Deze koorts kon- 
nen wy ook ontdekken uit de pis ; want de pis 
vertoont zich in een gal-Zerttaaz altyd uit den 
geelen hoogrood en vlammende. Deze byzon= 
dere geele hoogroode en vlammende koleur van 
de pis, is niet wel zodanig te befchryven „als de= 
zelvedoor een zeer ervaren Geneesheer door den 
tyd onderfcheidentlyk gekent word; de naatte 
kleur daar wy dezelve en deszelfs zetzel by kon- 
nen vergelvken „is die van rode gebakketichelftc= 
nen;deze koleur word gebooren van de izgeflam- 

meerde, 
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meerde , vlammende en bytende geele gal, 
die de eigentlyke koorts-ftof is, en ztch 
voor een gedeelte geworpen heeft onder onze 
wey , om zich door pis en zweet te ontlaften. 
Ik wierd op een zekeren tyd geroepen by een 
Wynkoper, een man van een ongemeen gal- 
agug temperameut, zynde in de kragt van zyn 
leven. Deze man wierd om den anderen dag 
overvallen met een onverdragelyke hoofdpyn. 
Ik toonde aan den Geneesheer, die dezen lyder 
bediende, en te gelyk eeu zeer verftandig Heer 
was, uit de koleur van de pis, uit de anderen 
daagfche verheffing en ryzing van de ftof , ‘en — 
uit verfcheide andere tekenen ; dat deze onver- 
draagelyke hoofdpyn, verzeit met een grooten 
brand en klopping in ’t hoofd, niet anders was 
als een gemaskerde Zertiaan, waar in de koorts= 
ftof zich Óp-een ongewoone wyze, in de plaats 
van in’t bloed , kwam te werpen op de zeer 
gevoelige harflen-vliezen , en inwendige deelen 

_ des hoofds. Wy vonden gezamentlyk goed, 
om voor te fchryven een zagte purgeer-drank 
van Rabarber, Hermodaltyle Myrobolanen Se- 
zebladeren , en Kina Kina, en de lyder , die 
zeer fterk van lichaam was, wierd zeer {chie= 
lyk en onverwagt genezen. Ik wierd op een 
anderen tyd geroepen by een zeer (terkeen bloed- 
ryke Matrone, dewelke aangetaft was met een 

_onverdragelyke pynin’t dik van het Dye-been 5 
deze pyn was om den anderen dag eenige uuren 
zodanig verz waard, en met een uitftekende brand 

_ gepaart , dat de lydfter uitzinnig fcheen te zul- 
len worden. Ik bewoog de Geneesheer , die 

_het opzicht over baar hadde, tot een bloedlating 
E van 
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van tien Oncen , waar op de pyn en brand fchie= 
Iyk verdween, en in een Exguifite of zuivere 
anderen daagfche koorts veranderde, dewelke 
met de bovengemelde purgerende koorts-drank, 
want de lydfler was zeer robuft en fterk , bin- 
nen weinig dagen wierd genezen. Ik zal al de 
gevallen niet verhalen, die my van de gemas- 
kerde Herflt-Zertiaan ontmoet zyn. Zommige 
menfchen worden om den anderen dag aange- 
taft met groote pyn ín de darmen, en een gal- 
achtige loep , zonder koorts , dewelke zich 
door de bovengemelde purgerende koorts-drank 
zeer fchielyk laat genezen. De ondervinding 
‘heeft my geleerd, dat, in de Azomalia van een 
Zertiaan, de Kina Kiua zeer veilig gebruikt 
kan worden, voornamentlyk , als dezelve ge- 
mengt word met gal-purgeerende middelen, 
Hier van moet echter uitgezondert worden , 
als een dwalende overfmyting van de koorts- 
ftof gefchied op ’t zamenftelzel der zenuwen, 
om dat in alle die gevallen de koorts-ftof ge- 
woonlyk te corrofyfis „en zonder rypmaking niet 
bewogen kan worden, Anderen zyn om den 
anderen dag aangetaft geweeft met een Cholera, 
of groote benaauwtheid ‘voor ’t hart, zwaare 
braking , en afgang van galachtige ftoffen, 
zonder koorts, dewelkedoor den bovengemel- 
den purgerenden koorts-drank zeer {chielyk zyn 
genezen. De oorzaak van diergelyke dwalende 
beweging van de koorts-ftof, is een zekere by- 
zondere tempering van de koorts-{ftof zelfs, 
waar door dezelve eenige overeenkomft fchynt 
te hebben, met het deel of ingewand, waar op 
dezelve ontlaft word, in de plaats van te val- 

len, 
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len , na ouder gewoonte , in ’t bloed. “Het 
komt ook zomtyds te gebeuren , dat een deel 4 
of ingewand, ziek of zwak is, en zyn Renixas 
ecuigzints heeft verloren , en daar door onbe- 
kwaam en onvermogende is geworden ‚ om 
den inval van een kwade ftof terug te kaatfen, 
waar door dikwils een kwade ftof word opge- 
hoopt, en vergadert in een decl, of ingewand , 
waar mede zodanig een kwade tof, anderzinte 
in deszelfs gewoonelyke wandeling , geen by- 
zondere geineen{fchap pleeg te hebben. 

49. 
Onder alle de anderen daagfche koortfen, 

verfchynd geen koorts zo dikwils en menigvul- 
dig, als de Herflt-Zertiaan , die veroorzaakt 
word door een brandende, fcherpe, vlugge, geele, 
of ook wel corrofyve gal. De Herfft vloeid zo- 
danig over van deze gal-koortfen, dat alle de 
andere koortfen, % zy darden daagfche, alle 
daag{che koortfen , of Lente-Zertraanen , of 
anderen daagfche Jigt-koortfen , of etter-koort= 
fen, flym-koort{en , zinking-koortfen, enz, 
met malkanderen in getal, den anderen daag- 
fche Herflt-koorts niet konnen evenaren. Van 
deze koorts worden dikwils aangetaft eenige 
duizende menfchen, in verfcheide Landfchap- 
pen, na zeer heeteen drooge Zomers. Om dat 
daor de brandende zomer-hette, in veele licha- 
men word voortgetcelt cen brandende, corro= 
fyve , vlugge en geele gal. De Heer Jones 
vraagt, hoe wy zo dwaas konnen zyn, van te 
oordeelen , dat deze Herfft-koortfen veroor- 
„zaakt worden vaneen heete, vlugge en corrofyve 

gal, 
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gal, en dat in den Herfft, die gewoonelyk vau 
een nat en kout temperament is © Die Heer 
vraagt verder, of een geduurige natte en kou- 
de lucht in de lichamen van de menfchen, een 
grooter overvloed „brandende, corrofyve , geele 
en vlugge gal kan voorttelen? of liever, of cen 
vogtige en koude lucht kan voorttelen een heete 
en drooge zwavel ? of dat het zelfde is, zegt 
hy , of water, vuur in zich behelft en voort- 
brengt ? -maar wy zulien dien geleerderf man 
uit den droom helpen. 

so. 
Niemand heeft tot noch toe geoordeelt, dat 

de natte en koele Herfft-lucht, in onze licha- 
men een grooter overvloed van brandende , 
geele, vlugge en corre/yve gal voortteelt. Maar 
het is in tegendeel waar, dat in zeer heete en 
drooge Zomer- maanden, dewelke verftreken 
zyn, ons lichaam word vervult met veel vuur, 
hartsachtige en hairachtige deelen van de lucht, 
dat dit vuur ons vet heeft doen fmelten , en ge- 
kookt tot een bittere, brandende, zeer fcherpe, 
vlugge en geele gal, (op die zelfde wyze, ge- 
Iyk als alle olien en vette ftoffen bitter worden 
door het branden van al te veel vuur en lang- 
duurige hette) die met zeer veel vuur be- 
vrugt is. Dat de natte en verkoelende water- 
deelen onzer fappen, door de groote hette en 
droogte der Zomer-maanden zyn weg gewa- 
zemd , en daar door onze fappen drooger, dik- 
ker en brandiger geworden zyn. Zo lang als 
nu de hette duurd , en door geduurig drinken, 
de brand , hette en droogte van onze lappen 

wor 
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word verkoelt en bevogtigt, en dat wy door ’t 
openftaan van onze zweet-gaten, deze vogtig- 
heid komen te ontlaften, gevoelen wy noch geen 
ongemak van ’t vuur dat ín onze gal ingewikkelt 
is, noch ook van den brand en droogte onzer fap- 
pen; maar zo ras als, door de koude lucht van 
den Herflt , onze zweet-gaten worden geflo- 
ten, en wy de vogtigheid, waar door wy onze 
heete vogten gewoon waren te verkoelen , als ° 
ook de koude vogtigheid, die wy uitde Herflt= 
lucht inademen, niet zo wel dagelyks konnen 
uitdampen, worden onze fappen, in derzelver 
oppervlakkige omtrek , daar door ecnigzints ver- 
kout, verdikt, en in haare voortvloeyende be- 
weging belemmert. Zo ras als deze belemme- 
ring van derzelver voortvloeying maar eenigzints 

‚komt te gebeyren, beginnen de ingeflote vurige 
deelen van onze fappen zig zelven tegen malkan- 
deren te wryven, waar door een losmaking van ’ 
opgeftapelde vuur, eneen fterker werking van de 
brandende en met vuur-bevrugte gal veroorzaakt 
word ; waar door dezelve zich begint uit de 
gal-blaas en lever uit te werpen, omzich, on- 
der de geftalte van koorts, buiten ons lichaam 
te ontlaften. Zo ras als het vuur van onze hit- 
zig gemaakte gal, door de wryvinge van onze 
verdikte fappen, dewelkehunne Progreffive be- 
weging veranderen in een innerlyke Ágtatie 
van deelen , word ontfteken , komt het zelve 
daatlyk uit zyne harsachtige en olyachtige ker= 
kers losbarften , om zich een weg te banen , en 
deze beweging is de koorts. Want inderdaad 
Lezer, de koortsis niet anders als eez tegenna- 
tuurlyke , vermeerderde of belemmerde beweging 
VI, Deer. è “van 
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van ’t vaur dat in ons lichaam is. In zommige 
ziektens word een verwonderenswaardige rol 
gefpeelt, van een zeer fyne , doordringende, 
fcherpe , en zomtyds kwaadaardige damp ; 
die als een bligemftraal door de deelen , en 
zelfs door de fappen van ’t lichaam doorvliegt. 
Dit zien wy in de doordringendheid der dam- 
pen, in de opftygingeder vrouwen, en boede- 
zelve, als een fyne en zeer fcherpe wind, dik- 
wils vliegen door de deelen en fappen, en op 
de vliezen en zenuwachtige deelen ‚hunne won- 
derlylke verfchynzelen verrigten. Het zelfde 
zien Wy inde ziekte, die wy noemen een wind= 
wandeling , waar in winden, als vlugge 
geelten , door alle de deelen onzes lichaams 
vliegen. Wy zien ook het zelfde in de Aypo- 
chaadriacque opvlammingen „ verdoving van 
zenuwen , overvloedvan winden „ enz. Zoda- 
nig cen fyne damp , of geeft , fpeelt ook de 
hoofd-rol in de pelt, bluts , peftilentiaale en 
kwaadaardige ziektens, Zomtyds kan dezelve 
in die ziektens geheel flil zyn, en den lyder doen 
genieten een goede pols, pis, tong, of een on= 
ziekelyke gefteltheid , en weinig tyd daar, na, 
kan dezelve losbarften, en alles overhoop wer- 
pen, gelyk als een venynige damp,uit de arfenzcale 
mynen. Zodanige peftgeelten zyn gewoonlyk ge= 
paart meteen vlugge gal-ftof in ops lichaam „en 
werken alseen fenynige megeraal-{ulfer. De vlug- 
ge, brandendeen corrofyve gal , als een blixem ge 
viogen zynde door onze fappen , vertraagt in dien 
eerften inval derzelver beweging, door deszelfs 
crrofvfheid, waar mede zy de deelen van onze 
fappen aangrypt, em als beklemt ; waar door 

voor 
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voor ecnige tyd, de beweging, dewelke onze’ 
natuürlyke warmte verrigt , word vertraagt, 
en de’ koude van de koorts gebooren. Maar 
zo ras als de gal, met deszelfs bytende cor= 
rofyfheid , heeft uitgewoed , en dat de fcher- 
pe zouten, die met de gal vereenigt, verzadigt 
en omwonden zyn , met de lymige en zagte 
delen van onze fappen, dewelke zy hebben aange- 
grepen, omwonden zyn, begint het vuur des gals, 
ontflagen zynde van de takachtige harsdeelen en 
ftyve zouten , waar în ’ zelvealsverftrikt was, 
meer ruïmtete krygen, uit zyn kerkers uit te fpat- 
ten, en alles aan te fteken, waar door dehette 
van de koorts veroorzaakt word , en zo lang 
duurd , tot dat dit gedeelte van heete en ver= 
bfande gal, diein elke koorts uit deszelfs fchuil 
hoek is opgekomen , ontlaft word door cen 
fterke uitzweting , brandige pis, en beflage'tong ; 
of in ’t begin van de koorts, door braking of 
ftoelgang. 

51. 
_Hier uit blykt nu genoegzaam , dat dehecte, 
garlige, brandige, geele of corrofyve gal, in 
€ natte en koude Herf{t-lucht , niet word voort- 

geteelt in ons lichaam ‚maar dat dezelve , voort- 
geteelt zynde in de heete en drooge Zomer- 
maanden, zich onder de beweging van koort= 
fen, braking, of galachtige loop, in den Herftt 
komt te ontlaften. ’ Welk door duizende on- 
dervindingen en waarnemingen , zo zeker en 
openbaar is, dat het inderdaad te verwonderen 
is, hoe mannen van geleerdheid hier in onkun- 
dig konnen zyn. Opdatdoch voor al de geëxa= 

_ deerde en brandende gal, in de Herflt-Jertianen 
over 
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“ over ’t hoofd zoude gezien worden, vraagt de 
Heer Yones , waarowu dat deze Zertiaan , als 
dezelve door de gal veroorzaakt word , zich 
niet liever in den Zomer vertoont , dewyl dit 
Jaargety, volgens de leering der Ouden, voor 
een gal-voorttelende tyd gehouden word ? Dit 
gebeurd. echter niet, zegt dien Heer, maar ’tis 
inderdaad waaragtig Lezer, dat door de hette 
inden Zomer veel arfenscale gal-ziektens veroor- 
zaakt worden. De brand van een ingewikkeld 
vuur, word echter eerder aangeftoken „ en aanm 
gefpoort om op te branden in de koude, als ín 
de hete, als het zelve door uitwendige koude, 
en koude omwindzels , alte veel tegengegaan 
en wederftreeft word. In den grooxften vorft zult 
gy het vuur aan den haart het felfte zien bran- 
den, en de brand-{tof het fchielykfte zien ver- 
teren en vernielen, De brandende Smitskoolen 
zullen heviger en heeter branden, als een matige 
hoeveelheid water in dezelve geworpen word. 
De ongeblufte Kalk word door water in de 
vlam gebragt. Zo. ras als in den Herfft de lucht 
koud begint te worden , worden onze zweet- 
gaten naauwer,en meer gefloten „en onze uitwa=- 
zeming belemmert en vermindert ; en dewyl deze 
uitwazeming een (tof uitdampt , die zelfs ook uit 
zeer verdunde lucht en vuur beftaat, worden door 
deHerflt-koude deze dampen en het vuur meerder 
in ons lichaam beklemd , waar door wy een wei- 
nig opzwellen , en dikwils inwendige ontfte- 
king, of ook wel opbruizing van fappen krygen. 
Dat de gal zomtyds een arfencale en corrofyoe 
hoedanigheid verkrygt, zal niemand ontkennen, 
aan wien de Agalogia, tuflchen de gal en de 

ar= 
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arfenicale {ulfers bewult is. De dampen van de 
Sandarac,Coholt en 'tauripigment, worden van 
de geheele Chimifle wereld voor venynige en 
arfenicale vwavels gekent; waar uit blykt, dat 
een fulferachtig wezen de alderuitftekenfte 
kwaadaardigheid kan bezitten. En dewyl onze 
gal moet aangemerkt worden als de fulfer van 
ons lichaam, behoeven wy ons niet te ver won- 
ederen , als-dezelve of van buiten in zich gretig- 
Iyk alle fulferachtige en arfenicale dampen uit 
kwade gronden, luchten, nevels, of zieke en 
peltige lichaamen , of befmette goederen ont- 
fangt. Ook moeten wy ons niet verwonderen, 
dat zelfs onze gal in ons lichaam zomtyds door 
byvoeging van zouten , een arfenicale hoedanig- 
heid „en een zeer corrofjve, en te gelyk vlugge ge- 
fteltheid verkrygt 5 gelyk als nu onder ontelbare 
andere verfchynzels blykt,‚uit den k waadaardigen 
Zertiaan, uit verfcheide kwaadaardige gal-ziek- 
tens, uit de (tanken en kwaadaardigheid vande 
uitwazeming der gal-kranktens, enz. 

sz. 
Ook openbaren zich zomtyds veel gal-koort- 

fen in zommige zeer heete en drooge Zomers, 
waar in zeer veel dikke, hairige en zwavelach- 
tige luchten zyn, en zulks wel voornamentlyk 
in die Landen , waar in de hette ongemeen 
groot is; gelyk als in Italiën, Spanjen , in zum- 
mige plaatzen van Vrankryk, en voornament- 
lyk aldaar in de moeraffige Landen. Maardeze 
koortfen zyn gemeenlyk kwaadaardig , blutzig, 
plekkig, en vuurig; want als de gal door de 
hette en droogte tot die verhevendheid , vlug- 

3 heid, 
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heid , fynheid , brandendheid en corrofyfheid, 
geëxalteert word, dat dezelve al begint te woe- 
den in den Zomer, heeft zy de geftalte van cen 
vuurige damp ; om dat dezelvedan zo zeer met 
vuur vervult is geworden ‚ datde loomheid van 
onze andere fappen dit vuur niet langer kan 
wederftreven , waar door het zelve alseen blixem 
door onze fäppen ftraalt, en om deszelfs fynheid, 
dikwils zonder de grove fappen zonderling te be- 
fchadigen, door het geheele lichaam heen vliegt, 
als een zeer fyne zwaveldamp , en wel voorna- 
mentlyk het t'zamenftelfel van onze zenuwen, 
en het fyne daar wy door leven, aangrypt; ge- 
lyk de toevallen van de bluts-koortfen, en an> 
„dere kwaadaardige en peftilentiaale ziektens , 
overvloedig genoeg getuigen. Als onze gal 
maar zo veel vuur uit de heete en drooge zomer- 
duchten heeft ontfangen , dat dezelve niet eerder 
alsin de Hertflt begint opte brande,brengt dezelve 
of een Herf{t-Zert1aar,of een ziekte van dien aart 
voort;maar als de zomers zo uitftekent heet,en de 
luchten zo kwaadaardig zyn , dat onze gal tot de 
uiterfte fyuheid en corrofyfheid word geëxalteert , 
en zo vuurig en fcherp gemaakt , dat dezelve 

__als ineen vuur , of fyne en corrofyve zwavel- 
geeft fchynt veranderttezyn, kan dezelve zom- 
tyds wel de peft verwekken , of ten minften 
peftilentiaale of kwaadaardige koortfen. 

Het is zeer eigen aan een Herflt -Zertiaan , 
dat dezelve , na een geruimen tyd geduurt te 
hebben , in een darden daagfche koorts, of 
Quartein overgaat. Hier uit befluit de Heer 

Jones, 
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Jones, dat een Zertiaan niet veroorzaakt word 
van de gal, om dar (zegt hy) de Ouden heb- 
ben geoordeelt, dat de darden daagfche koorts 
veroorzaakt word van een zuur, of van het 
melancholyk humeur. Maar aan wien is toch 
onbekent, dat de Ouden door dit melanchelyk 
humeur niet anders verftonden als de zwatte ,en 
met een vrang zuur bevrugte gal? Het is immers 
zeer ligt te begrypen , dat, als de geele gal 
door de beweging en opbranding van een hee- 
ten Zertiaan , deszelfs meelte vuur , en fyn- 
fte deelen, eindelyk verloren heeft , zy dan 
deszelfs groflte , dikke en verbrande Foeces 
overhoud , dewelke als een dikke en zwaars 
moedige verbrande (tof zyn over blyven leg- 
gen in de gal-blaas , en gal-vaatjes. Hoe 
deze Foeces nu door inwikkeling van andere 
zware zout-deelen van onze fappen, en verce- 
niging met een aardagtig mild zuur, en rauwe 
ftoffen, komen te veranderen ín een zwaarmoe- 
dig, grof, fcherp, en byna Caxcreus fap, isde 
moeite niet eens waardig om breeder op te hel- 
deren; voornamentlyk, als dit gebeurd ín licha- 
men, die vol Hypochandriacqgue vuuren , win- 
derige en raauwe flymen’, rottige fcheur- 
buik-zouten , verftoppingen , en grove fap- 
pen zyn; gelyk als die menfchen, die op on- 
zuivere moeraffen woonen , en in derzelver 
ftanken , corrofyve en zwavelachtige dampen, 
en uitwazemingen gedurig hunnen adem haalen, 

54 | 
Als wy ook begrypen , dat onze ingewan- 

den, in de zeer heete en drooge Zomers, zeer. 
De ver- Pd 
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verflapt en verzwakt zyn, door het al te veel 
drinken, en door het fterk zweeten , waar door 
de geeftigfte en levendig{te deelen van onze fap= 
pen komen weg te wazemen, gelyk als het vuur 
uit alle fappige lichamen de balzemagtige fap- 
pige en natte deelen wegdryft, en dezelve dor, 
droog en brandig maakt: doet het zelve in zeer 
heete en drooge Zomer-maanden infgelyks ook 
in ons lichaam , en vervult het zelve met bran=- 
dende humeuren; waar door de koking vande 
Ípys ‚en de verandering van de Chy/ in bloed, 
en de groeying des lichaams, dat is der fappen 
en vafte deelen, niet zo wel gaat ín heete en 
drooge Zomers, gelyk als blykt dat de men- 
fchen dan ook magerder worden. Hier uit 
volgt, dat in den Herfft , na zodanige heete 
en drooge Zomers, de lichamen , behalven een 
hitzige, branderde en corrof/yve gal , ook op- 
gevuld zyn met zeer veel deelen, dewelke niet 
wel (om de verflapte maag ) gekookt, en on- 
bekwaam tot de vereeniging en voeding zyn. 
En om dat onze vogten met zodanige Crudi- 
Zetten en rauwigheden , in ’t begin van den 
Herfft vervuld zyn , en deze niet anders zyn 
als een onnutte en fchadelyke ballaft voor ons 
lichaam en leven, is het gcheel niet te verwon= 
deren , dat een zware Herflt-Zertiaan , na dat 
de gal deszelfs vuur , onder de gedaante van 
Een brandigen Zertiaan , heeft uitgefpogen , 
de koorts onze fappen noch meer heeft bedur- 
ven , en de ingewanden verftopt, dan zo dik- 
wils in een Quartein , en andere foorten van 
kwynziektens overgaat. 

De 
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De Zertianen van den eenen Herfft of den 

anderen , zyn zeer verfchillende , na dat het 
temperament van de Zomer-maanden , en ook 
zelfs van de Herflt-lucht, verfchillende is, De 
Herflt-Zerttaan, die zich openbaart na een koec- 
le en vogtige Zomer, is ineen droogen Herflt, 
niet zo hartnekkig (ten zy in bedurve licha- 
men) als de Zertsaan , dewelke na zeer heete 
en drooge Zomers , in vogtige Herfften gra- 
zeert. Deze laafte zyn zeer hevig, brandig en 
fcherp , en zy kwellen de Iyders uitftekend 5 
veele duuren dikwils zeer lang , en laten ver- 
fcheide kwyn-ziektens , Qaarteinen , harde en 
opgezwolle buiken, verfchaalde en kragrelooze 
waterige fappen , harde milten , waugedaantens 
en ziekelykheden na ; gelyk als wy in den Herfft- 
Zertiaan , in de Maanden September, Oéto- 
ber, November enz. 1719, ondervonden heb- 
ben in alle lyders , die of zeer kwalyk ge- 
ftelt waren van lichaam , voor dat zy noch 
eens aangegrepen wierden van deze koorts , of 
dewelke boven anderen heviger , en op een 
kwaadaardiger wyze waren aangetaft, of die 
onder ,of na hunne ziekte geenzints onderhicl= 
den een goede manier van eeten, drinken, (la- 
pen , waken , gezonde lichaams -oeffeningen, 
bekwame ruft , fliüheid des gemoeds , of na- 
tuurlyke ontlafting: als ook in die menfchen, 
dewelke niet zuiver van de ‘koorts-{tof gerei- 
nigt waren , maar in welker lichamen de koorts- 
ftof was geconcentreert , en valtgelegt door 
Precipitantia, en aardagtige zouten, of door 
fi NS Kina 
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Kina Kina , en die deze vallgelegde koerts- 
ftof niet konden kwyt geraaken, om dat hun 
lichaam te veel verzwakt was geworden van 
dien verwoeden, fcherpen en grazeerenden Zer- 
Eiaan, van't Jaar 1719. 

56. 
De Herfft-Zertiaau van ’t Jaar 1719, wasook 

zeer ongelyk , na dat de lyder zich in de voor- 
gaande Zomer-maanden en in de hette gedra- 
gen hadde. De menfchen , die op dien tyd 
veel in de lucht moeften verkeeren , als mayers, 
korenfnyders, binders , en alderhande andere 
lieden, die op ’t Land werken , linnen-blee= 
kers, merffelaars, timmerlieden , wierden in 
den Herfft in een zeer groot getal, en veel he- 
viger door dezen Zerttaan aangetaft, als die de 
heete zomer-lucht eenigermaten hadde konnen 
ontwyken in koele huizen, lommeêrryke buiten- 
plaatzen , of getemperde vertrekken. Zulke 
hevige, brandende en grazeerende Herfft-Zer- 
tianen, vallen in deze Landen niet dikwils voor, 
omm dat zich niet dikwils zulke uitftekende hee= 
te, brandende en drooge Zomers vertoonen. 
Deze Zertianen laten zodanig een kwaad in- 
drukzel-aan de lichamen na, dat, als wy zoda- 
nige heete en drooge Zomers, met daar op vol- 
gende koude en natte Herflten , maar twee of 
driemaal agter malkander hadden, wy daar door 
een zodanigen kwaden Pred:fpofitte der lichaa- 
men zouden verkrygen, dat wy gevaar zouden 
loopen vande Peft, die inderdaad Lezer ! niet ligt 
zal vatten als in een cvrrofyve , brandendeen zeer 
geëxalteerde gal. De brandende en corrofyve 
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gal, of de koorts-ftof , dewelke door de uit{te- 
kende hette en droogte van ’t Jaar 1719, in de 
lichamen opgelegt was, kwam in vervolg van 
tyd, op verfcheide tyden , tot de koorts ui= 
fpatten. In zommige aanftonds met het begin van 
den Herflt, in andere in het midden, in andere 
op het laafte van den Herflt , in andere in den. 
Winter, in zommige zelfs in de naaftvolgende 
Lsente 1720. Doch, hoe laat eenige van deze 
Zertianen ook agter aan kwamen, vertoonden 
zy echter hunne meer als gemeene kwaadaar- 
digheid; zelfs waren de Lentc-Zertranen, van 
die Lente, veel hartnekkiger en kwaadaardi- 
ger, als zy anderzints gewoonelyk zyn. Zy 
vertoonden meer de geftalte van Herfft- als 
Lente-Zertianen, al fchoon de koorts-ftof, of 
de brandende en corrofyve gal „de verkoeling 
van den geheelen Herflt en Winter , van het 
einde of laafte vierde gedeelte van’ Jaar 1719, 
en ’ begin van ’t Jaar 1720, of deszelfs eeríte 
vierde gedeelte, genoten hadde, Ik hebbe zelfs 
waargenomen , dat de Herfft-koortfen , die 
zich in ’t volgende Jaar, dat is, in den Hertlt 
van ’t Jaar 1720. vertoonden , noch veel kwaad- 
aardiger hoedanigheden over zich hadden , als die 
zelve koortfen zouden gehad hebben, uit hoof- 
de van het temperament van de lucht, in de Zo- 
mer-maanden Juny, July en Augultus 17205 
om dat de gal van de menfchen in’t algemeen; 
door de brandende hette, en langduurige droogte 
vanden Zomer van ’t Jaar 1719, indrukzels en 
een brandende, peperagtige, en corrafyue hoe- 
danigheid hadde ontfangen , dewelke zich niet 
zo ras (zonder tuflchenkomende: opbruizing , 

ont- 
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ontlafting en zuivering van die gal, onder de - 
gedaante van koorts ) liet vertemperen en ver- 
beteren. Ik kan geen fchadelyker $afzoex voor 
de Herftt-Zertranen, als een zeer heete en droo- 
ge Zomer, en een daar op volgende koude en 
natte Herfft. Want, gelyk als de heete en droo- 
ge Zomer, aande gal veroorzaakt een fynheid, 
braudagtigheid, en fcherpheid , voegt de natte 
én koude daar by een rotagtigheid, en vernielend- 
heid. Daarom woeden ook de Peften veel he- 
viger, na heete en drooge Zomers, in een natten, 
guuren en kouden Herflt, se 

57. 
Op dat wy de natuur van den gal-Zertiaan, 

en deszelfs onderfcheide hoedanigheid „een wei= 
nig duidelyker mogen verftaan , moeten wy 
aanmerken , dat in de gal twee verfcheide foor- 
ten van uitfteekende fcherpigheden gevonden 
konnen worden. De eerfte is de hitzigheid en 
brandigheid van de gal, hier door komt dezelve 
aan ons voor, als een vuur-geeft, die op alles 
brand, die alles outfteekt, en even alsde peper, — 
de peper-wortel , de moftaart, de ajuin , de 
Euphorbium , de Arum, de Afarum, en andere 
bleintrekkende en brandende floffen, overal daar 
dezelve op komt te vallen , en aan te raaken, 
groote hette en brand verwekt ; gelyk als wy 
zien in de Febres Ardentes ‚of brandende koort- 
fen. De tweede fcherpigheid, die zomtyds by 
uiuftekendheid gevonden word in de bedurveen — 
kwade gal, iseen corrofyfheiden Coboltifche by= 
tendheid,waar door die, de deelen daar dezelve op 
valt, verbyt , opde wyze als de Cobalt, of de 

arfen 
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arfenicale fulfers. Deze corrofyve fcherpheid van 
de gal, is zomtyds van een arfenicale hoeda- 
nigheid, gelyk verfcheide zwavels van kwaad- 
aardige mineraalen en metaalen, als by voor- 
beeld Antymonte , Cobolt, Gonderts, enz. Deze 
eorrofyve hoedanigheid predomineert in de gal, 
als dezelve kwaadaardige koortten komt te ver- 
wekken; want met deze hoedanigheid verzelt, 
dringt de gal in ’t zamenftelzel der zenuwen, 
en verwekt daar door verdoving van ’t gevoel, 
alderhande zenuw-kwalen, fteipen , huppelen- 
de trekkingein de pezen, en zenuwachtige ban- 
den , rokken en vliezen. Door deze corrofsve 
fcherpheid verwekt de gal geen hette, maar kou- 
de in de deelen dewelke van haar aangegrepen 
worden. Door deze corrofyve fcherpigheid (tremt 
de gal ons bloed en fappen, en verwekt op die 
wyze een algemeene en groote koude over ons 
gantíche lichaam, en als deze fcherpheid over- 
vloedig en kragtig genoeg is, zoude dezelve 
ons in die konde dooden 5; gelyk wy zien ge- 
beuren in de Fevres Algide, als de gal en onze 
fappen in hunne inwendige Receffen niet zo 
veel vuur en hette hebben , als van noden is; 
om de warmte en het leven te herftellen. 

$5. 
_ Het gebeurd zeer zelden, dat de kwade en 
bedurve gal geheelyk maar cen alleen van deze 
twee foorten van fcherpigheden bezit,met volko-= 
me uitfluiting van deandere;7y zyn in de bedurve 
gal altyd alle bede meer of minder;maar zomtyds 
predomineert de eene zeer veel over de andere. 
Als de peperachtige en brandende fcherpigheid 

in 
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inde gal de overhand heeft , verwekt dezelve 
koortfen, dewelke hitziger en brandiger eigen- 
fchappen en toevallen hebben; maar alsde vor= 
rofyve hoedanigheid den meetter fpeelt, vertoo- 
nen zich in de koertfen langduuriger koude, 
meer verdoving van de gevoelige deelen , en 
verfcheide zenuw-kwalen. De gal-dampen , 
die in deze corrofyve gefteltheid van de gal na 
boven in den mond ftygen, bytendetong wit, 
en eenigzints fpekagtig ; maar de gal-dampen , 
die opryzen in het predomineeren vande hitzige 
en vuurige fcherpigheid van de gal , maaken op 
de tong een geel beflag , en zomtyds ook in 
groote branden wel een drooge, ja zwartetong. 

59: 
Het is zeker, dat wy in ons lichaam ver- 

fcheide vogten en khierfappen hebben , die 
tot noch toe onbekend zyn. Het is ook zeker , 
dat de vlugfte en fcherpfte deelen van onze fap- 
pen, in dusdanige ziektens, niet geheel (til zit= 
ten ‚maar als zeer fyne blixemftraaltjes door 
ons lichaam, en van ’t eene deel op het andere 
vliegen, Het is ook wel zeker, dat deze met 
de hitzige, brandende en corrofyve gal aanfpan= 
nen , en voor medewerkende oorzaken in de 
kwade uitwerkingen en verrigtingen van de be- 
durve gal verftrekken. Ook worden in ons 
lichaam gevonden verfcheide vogten , die by zich 
heboen loog-zouten,vrange zuuren,en vlugge pis= 
zouten , en verfcheide andere deelen, die in de 
ziektens infgelyks hunne perzonagie {pelen, en 
of met de bedurve gal mede werken , of deszelfs 
werking , meer of min , verhinderen, of aan- 

zetten, 
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zetten, of van hoedanigheid en manier van werk= 
zaamheid doen veranderen. Als een gedeelte 
van de gal uit deszelfs eigen woonplaats en keu- 
ken, namentlyk de gal-blaas en de lever , uit= 
gaat, en een fchadelyken rol fpeelt in onze fap- 
pen, of op ’t een of *t andere ingewand , moe= 
ten wy nooit begrypen, dat deze gal zo volko= 
men zuiver, en geheel onvermengt blyft ; maar 
dat dezelve zich vermengt, en dik wils te zamen 
fpant met verfcheide dampen, en _wazems van 
andere vogten, of ingewanden; wantelk inge- 
_wand rookt en dampt zyn cigen en byzonderen 
wazem uit, en Beels ook zyn eigen en byzon- 
deren reuk van zich 3 gelykeals by voorbeeld, 
de nieren, demaag, delever, de milt „delong;, 
hebben elk hannen byzonderen aart , en geven 
elk hunnen byzonderen reuk uit, enals zy ver- 
rotten , ook elk hunnen byzonderen ftank. Maar 
om dat de gal, om deszelfs vlugheid, fynheid, 
doordringendheid , fcherpheid , enz. het bez 
kwaamfte van alle onze bekende fappen is, om 
over te gaan in dampen, overal door, te drin- 
gen, groote overhoopwerpingen te maaken, 
zich met alderhande zamentrekkende zuuren, 
dampen „ vogten en hoedanigheden te vereeni- 
gen, geven wy;de naam van gal, aan zodanig 
een levendig ‚ vlug; {cherp en doordringend 
humeur „ hoe vermengt het zelve ook mag zyn, 
ontlenende de naam van dat voornaamfle ge 
deelte , ’t welk beft by ons bekent is, narnent- 
Ik de gal. Anderzints weeten, wy zeer wel; 
dat de gal, als ‚gezonde gal, nooit de toffely= 
ke, oorzaak vande darden daagfchie, of anderen 

gfche afgaande’ koortfen zoude zyn. Zelfs is 
de 
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de uitftekende brand en langduurige droogte van 
de lucht niet overal even bekwaam, om onze 
gal zodanig te bederven , dat dezelvede Zertiaaz 
voortbrengt. In zeer heete, drooge en hooge 
Landen, teelt zodanig een lucht , vuurige en 
kwaadaardige kooren; maar in wateragtige, 
moeraflige , (tinkende , en aan Zee gelegene 
Landen, Zertianen , en andere afgaande koort- 
fen. Om dat aan ons, tot noch toe, onder 
alle de fappen onzes lichaams , geen afyver, 
doordringender , vlugger , magtiger, hitziger , 
fcherper , noch corrofyver fap getoond is, alsde 
gal, oordeelen wy, dat wy alle, die aan ons 
onbekent zyn ‚ en met de gal mede werken, 
om geen harffen-{childeryen in te voeren , en 
verwarring te baren, onder de gal mogen ver- 
ftaan. 

60, 
De Herflt-Zertiaan , die wat aan de hevige 

kant is, begint zeer dikwils met een Zertrana 
Continua , of geduurige anderen daagfche koorts, 
die wel verheft maar niet afgaat , maar alleen zich 
om den anderen dag herhaalt. Dit gebeurd, om dat 
de hitzige en geele gal, in ’ begin zodanig vlug, 
vloeibaar, en uit deszelfs neft zo overvloedig 
veel, en op malkander komt uitfpatten , dat 
het eene uitgeworpe gedeelte, noch niet eens — 
uitgekourft is, of het andere valt al wederom 
in ’t bloed , en verwekt de koorts wederom 
op nieuw , eer deandere koorts noch eens afgelo- 
pen is.Na eenige reizen vertoont zich gewoonlyk 
de intermiflie , of tuffchen-tyd, zonder koorts, 
waar na den Zertiaan daatlyk ook veel grooter, 
en onverdragelyker koude begint te oeffenen, 

> seceanschit 
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ín deszelfs aanval: Deze koude is:gewoonlyk 
veel grooter als de koude van een Quartein , 
maär zy duurt zo lang niet. Deze koude word 
gevolgt van een brandige, en als bytende herte, 
en deze weer van een zweet, ’t welk {cherp is, 
en in de huid'byt. Hoe zuiverder de tuflchen= 
tyd van de koorts begint te worden , hoe dit 
zweet zich ook beter begint te vertoonen, en 
‘gemakkelyker uit te dampen. De pis isin deze 
koorts zeer hoog gekoleurd , geel hoogrood en 
vlammig ; als in de pis weinig geel-roode kleur 
gezien word, en de lyder een vogtige en zui- 
vere tong behoud, en echter in de koorts zeer 
doodelyk benaauwd is , is zulks een. teken, 
dat de gal met deszelfs fcherpe zouten en cor= 
fofjve hoedanigheid, in plaats van door. onze 
fappen te vloeyen, blyft hangen in de eer{te we- 
gen , of in de twaalfvingerige-darm , maag, en 
andere-nabygelege ingewanden en deelen, Maar 
als’t gebeurd, dat in de daar op volgende koorts, 
op de tong geel heflag gezien word, zal de be= 
naauwdheid minder worden , en de pis ook veel 
“hooger van koleur , meer vervult met loog-zout, 
En zwaarder van gewigt zyn. Het gewigt van 
een en dezelfde hoeveelheid van pis, fcheelt 
„zomtyds zo ongemeen veel van malkander , dat 
iemand, die daar niet op gelet heeft, zich daar 
over zoude verwonderen. 

ór, 
In ’t begin van een Herflt-Zertiaan word zeer 

weinig etensluft befpeurd ; maar. als de zzter= 
miffie, of tuffchen-tyd , zuiver en zonder koorts 
Word, begint zich de honger wederomeen wei- 
„VI, Deer. Z nig 
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nig te openbaren : om dat de natuur, weder- 
om eenige tyd te regt geraakt zynde „ de inge- 
wanden hunne Euzéliën eenigzints op nieuw be- 
ginnen te verrigten. Als een Herflt-Zerziaan 
zich begint te fchikken om te veranderen in een 
Quartein, konnen wy zulks zeer licht voor uit 
merken, om dat de wandeling van de koorts- 
ftof veel korter en trager word, dekoorts veel 
zagter, de koude van de koorts. veel gematig- 
der, maar langduuriger , de hette en ’t zweet 
veel minder , de pis niet meer zo geel hoogrood 
en vlammend , maar eerder donker en bruin 
rood, en niet zo heldef doorfchynende eu blin= 
kende, als dezelve noch maar eerft ontlaft is, 
De koleur vanden lyder word bleeker , zomtyds 
blaauw-bleek en zwart-gallig, en zomtydsgeel- 
zugtigs eindelyk begint de zztermiffie , of tuf- 
fchen-tyd, grooter te worden, en een weinig 
tyd daar na, duurt dezelve twee dagen „dat is, 
de Zertiaan is verandert in een. Quartein, 

62. 
Een Quartein die uit een Herflt-Zerttaan ge- 

boren word, is van een geheel-andere natuur, 
als een eigentlyke Qwartesn. De eerfte behoud 
altyd eenigzints de natuur van een Zertiaan, 
en is ook nooit zo hartnekkig als een eigentlyke 
en flepende Qartein , omdat in de laafte gemeen- 
Iyk meerder de mild, en in deeerfte de lever te= 
gen natuurlyk geftelt zyn. Een Quartein, de- 
welke uit een Zertiaan geboren is , kan ook 
door konft , of een overvloedig gebruik van 
heete middelen, wederom tot een Zertiaan ge= 
bragt worden. Een eigentlyke @warterz moet 

. ook 



Septemberen Ofoberrvan  36a 
ook op een geheel andere wyze genezen wor= 
den, alseen Quartein „dewelke uit een Zertiaan 
geboren is. ken Quartein die uit een Zertiaan 
geboren word , is echter veel gevaarlyker als 
een eigentlyke Quarter; want als dezelve niet 
konftig genezen word, zien wy dikwils opden 
zelven volgen water-zugt , geel-zugt , verhare. 
ding van de lever en de dood, In een eigente 
lyke Quartei komt de Kina Kina zelden te pas. 
In een Quartein, die uit een Zertiaan is voorte 
gekomen, behoort de Kina Kina ook nooit ges 
bruikt worden, voor dat eerft de traage, taaye, 
koude en loome koorts-ftof is los gemaakt, 
door aangename verwarmende middelen. Ik 
heb menigmaal een Zertiaan, dewelkedooron-= 
kundige met de Kina Kina vaft gelegt was, en 
andere ongemakken begon voort te brengen, 
door verwarmende maag-middelen los gemaakt, 
en wederom doen opgeften, en na het uitgeften 
van de hevigfte en vuurigfte gal-deelen, en ’taf= 
wagten van verfcheide Paroayfins , met gals 
purgerende middelen genezen , waar onder 
de Kina Kina gemengt was. Ik hebbe zulks 
zelfs verfcheidemaal ondervonden , in Tertiaxen, 
dewelke een Jaar of twee vaft gelegen hadden. 
Het welke ik hier aan de Geneeskonft-oeffenaars 
mede deel, om hunnen aandagt op te wekken, 
ot het opfpeuren van zodanige. tekenen, waar 
ie wy konnen ontdekken-zommige ziektens, 
dewelke voortkomen uit een vaftgelegde. Zer= 
tiaan, en die nooit beter konnen genezen wor= 
den, als door het los maken van zodanig een 
Hertiaan, Of geconcentreerde gal, metlieffelyke 

en verwarmende middelen, 
dt Ze Àls dé 
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63. 
Als de koorts-ftof in een Zertiaan deszelfs 

vlugfte en vuurigfte gal-deelen heeft uitgekoorft , 
en ’ bloed en onze fappen taay , lymig,en ont= 
zenuwt van kragten heeft gemaakt , worden de= 
zelven veel trager „ koelder, langzamer van be- 

_ weging, dikker , zuurder , en taayer ; zo dat 
dezelve in de plaats van om den anderen dag, 
niet eerder als om den derden dag kan opbrui- 
zen, en deszelfs gewoonelyke wandeling door 
ons bloed en onze fappen verrigten. Als de 
bedurve gal zeer brandig, hitzig, vlug, en in 
hoeveelheid zeer overvloedig is, en dat vervol- 
gens ons bloed by uitftekendheid bezwangert is , 
met hitzige gal-deelen , die geduurig, en zon- 
der ophouden uit de lever worden aangeftookt, 
gevoed, en in een zuteftine beweging of agitatie 
gehouden , verwekt dezelve ook daarom een 
geduurige koorts, In zodanig een rufteloozen 
ftaat van de zieke gal, is hetgebraik van de Ki= 
na Kina zeer gevaarlyk; want als zodanig een 
gal door de Kina Kina (die niet anders is als 
een aardagtige zamentrekkende ftof , bezwangert 
met eenig valt zout, gom-hars en verbrande oly, 
of bitterheid , dat het zelfde is } word vaftgelegt, 
en gekneveld, breekt dezelve gewoonlyk bin= 
nen een twee of driemaal vier-en- twintig vuren 
niet alleen wederom los , maar verwekt weder= 
om de koorts als te voren, of eenige andere’ 
toevallen die zeer gevaarlyk zyn in ons bloed, 
om dat deze vaftgelegde ftof door ons geheele 
bloed verfpreid is. Hier uit, dunkt my , kan 
femand zeer licht ontdekken, in welk een ge- 
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wrigt van zaaken de Kina Kina , en op “welk 
een wyze, met welke byvoegzels , en in welk 
een tyd en ftaat van de ziekte en lyder ‚moet 
„en behoord voorgefchreven te worden, 

ë 64: 
Als wy door de Kina Kina een ingewikkelt 
vuur „ datof door de zwakheid vanhet lichaam 
van den lyder , of door deszelfs al te groote 
verdoving , naderhand niet wederom ontlaft 
kan worden, voor eenigen tyd aan;.den band 
leggen, behooren wy-dan niet zeer-te dugten, 
dat zodanig een vuur , benevens deszelfs; by- 
voegzels , waar inhet zelve is ingewikkeld, 
naderhad, en op zyn tyd , aan den. lyder, op 
verfcheide wyzen „ eens een kwaden -dienft zal 
doen? Als wy ondervinden, dat wy ’tal te he- 
vige, en al te brandende gal-vuur „door de, Ki- 
na Kina niet zodanig uit konnen doven, gelyk 
als „wy zien gebeuren in de geduurige gal-koort- 
fen, behooren wy dan ook daar uit niet te lee- 
ren ‚dat wy een Zertiaan, die byna geen zz- 
termiffie heeft, op geenderhande wyze in’t begin 
metde Kina Kinamogen tekeer gaan, om geheel 
uietebluflchen >-W y vinden nergens grooter on= « 
derfcheid van. rasheid „en loomheid van her= 
vatting, van den Paroxyfmaus , ten opzicht der 
beweging van de koorts-ftof, als tuílchen een 
geduurige koorts, en cen @uartein; Hoe bran- 
diger en hitziger-de-zieke gal is , hoe, nader des- 
zelfs koortfige wandeling komt aaneen geduu- 
rige koorts. Hoe tayer, kouder, en lymiger 
de koorts-ftof is‚hoe nader dezelve komt- aan 
een Quartein. … Als de koorts-{tof voor een ge- 
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deelte altyd in beweging is, en voor een gês 
deelte vat legt, en gekookt moet worden om 
wederom in beweging gebragt te worden , 
baard dezelve een alle daagfche, anderen daag= 
fche , of darden daagfche verheffing , zonder 
dat de eene koorts afgaat, eer de andere weer} 
begint. Dit zyn de geduurige alle daagfche, 
anderen daagfche, of darden daagfche reuzittes 
rende koortfen , zonder zuivere satermaiffie, Als 
le intermiffie daurd net zo lang, als de koorts- 
ftof vaft en (til blyft leggen. Gelyk als wy de 
al te vlugge, brandige en vuurige gal niet op 
een veilige wyze konnen vaft leggen door de 
Kina Kina, om dat dezelve naderhand gewoo- 
helyk wederom veel gevaarlyker opbrand , of 
zeer groote toevallen aanregt , mogen wy ook 
een al te vafte, trage, lymige en koude koorts= 
ftof, gelyk in een Quartein , veel minder vaft 
leggen, of door de Kina Kina in deszelfs neft 
opfluiten ; want de taayheid , kragteloosheid, 
en lymigheid van onze fappen, en de dikte, / 
taayheid en ingepaktheid van de koorts-ftof , 
mitsgaders de, 7wakheid en flapheid van % in= 
gewand, waar in de koorts {tof word gehuis- 
velt, en gekookt, zynde oorzaak dat de koorts 
zo lang duurd, en dat het lichaam zich van de= 
zelve niet kan ontdoen; gelyk als in dé flepen- 
de Quarteinen blykt. Zullen wy dan die uitges 
blufte natuurlyke warmte, en taaygemaakte fap- 
pen, doorde Kina Kina noch meerder uitbluf= 
fchen en verdikken > Of zullen wy een al te 
taaye ,lymige en koude koorts-{tof , noch tayer 
vafter en onbeweeglyker maaken ? Of zullen” 
wy een geupprivieert ingewand,- noch meer bè- 
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zwaren, en de ingemetzelde koorts-ftof noch 
veel vafter in dezelve inpakken? Ik geloof, dat 
elkredelyk man, eerder zal goedkeuren , dat 
wy de Kina Kina nooit behooren te gebruiken, 
als 1, in een gefteltheid van koorts, die dlsdes- 
zelfs koorts-ftof al vaftgelegt word, zich door 
medewerking van de natuur, dat is, de goede 
gefteltheid van't ingewand,waar in de koorts-ftof 
enderzelver fappen gehuisveft is , wederom zelfs 
kan ontlaften; 2. in een gefteltheid van koorts, 
waar in de koorts-{tof zodanig matiglyk getem- 
pert is, en deszelfs ingewand zodanig in zyn 
geheel is „ dat'dezelve , al wierd die vaftgee 
legt, van geen kwaad gevolg zoude konnen zyn. 
OP 3. in eer gefteldheid van koorts, daar de 
koorts-ftof zodanig kwaadaardig is , dat elke 
Pâroxyfmas de dood fehynt met zich te voeren ; 
dwingt een voorzichtig -Geneesheer het woeden 
van de al te vinnige Koofts-ftof, om die door 
middel van de Kina Kina een weinig te breken: 
Deze verfchillende hoedanigheden van de meer= 
def of minder kwaadaardigheid van de koorts- 
gal, komt ten deelen vande verfchillende tezz- 
peramenten en gefteltheden van de lichamen der 
Iyders; maar wel voornamentlyk van de ver- 
fcheidenheid der voortteelende oorzaaken , 
als de zeer {chielyke veranderingen van de 
getempertheid des luchts; gelyk by voorbeeld, 
éen haáaftige verandering van een zeer brandi- 
ge em drooge, in cen natte en te gelyk koude 
Tucht.. Daârom zyn de Zertianen ook zo al- 
gemeen in den Herfft aan veele menfchen , 
in dat de lucht aan hun allen gemeen is, 
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65 ac 
Een koorts kan uit deszelfs natuur-een af- 

gaande.koorts zyn, al fchoon dezelve in't be- 
gin niet een oogenblik. zuiver afgaat, en zich 
als een‚geduurige koorts vertoont; maar zoda= 
nig een geduurige koorts heeft geen, de minfte 
overeenkomft met de eigentlyk geduurige koort- 
fen, of krankheden 5, want de eerfte fchynen 
maar geduurig, om dat de eene al wederom 
verfchynd, eer de ‘andere noch eens geëindigt 
is. Echter heeft elke koorts, hoe fchielyk de- 
zelve ook op malkander mogen volgen , des- 
zelfs ondericheiden- gedrag in den aanval „ in 
de koude, in de hette, in deszelfs hoogfte top- 
punt van woede , en in deszelfs daling „ of 
ten einde loping ; *t welk alles in een cigent- 
Iyke geduurige koorts, (van dewelke wy in 
deze verhandeling niet (preken zullen, om dat 
een eigentlykegeduurige koorts, een geheel an- 
derezaak is, als de reuatterende koortfen „of de 
ziekte, waar toe de Kina Kina gebruikt word) 
op die wyze ter wereld geen plaats heeft, 

66. 
Als de hette in een Tertiaan veel begint-te 

verminderen , en echter de pis zonder eenige 
tekenen van rypwording „ fcheiding of koking 
ftaan blyft ‚ mogen wy zonder fout ; of een 
@vartein, of een Cacohymzta verwagten, en een 
tegennatuurlyke vertempering van onze fappen. 
Een geduurige Herflt-Zerttaan, dewelke nooit 
vry van koorts is, maar zich om den anderen 
dag verhett, eer de eerfte koorts noch eens af= 

gelo= 5 

Bint Cr 



September en Oölober 1721. _ 373. 
gelopen is, begint zich te bereiden in een zui- 
veren afgaanden Zerttaan , zo ras als de dalingen 
van elke koorts zich openbaarder beginnen te 
vertoonen. Want als de hittigfte en vlugfte 
gal-deelen eindelyk vervlogen zyn , is de koorts-. 
ftof niet zo fchielyk gereed om een genoegzaam 
gedeelte uit deszelfs kook-neft in * bloed uitte 
werpen, als van te vooren 5 maar daar word 
eenigen tyd.vereifcht tot het rypmaken van zo 
veel koorts-ftof , als eigentlyk, van noden is, 
om wederom een koorts, of onnatuurlyke be- 
weging in ons bloed te verwekken. Ik moet 
hier een zeer nutte aanmerking , totdienft van 
de Leerlingen in de Geneeskonft byvoegen. 
Een koorts-{tof, die in een byzonder ingewand 
of eigen neft gehuisveft is, kan dik wils in ’t bee 
gin, zo geduurig en overvloedig by gedeeltens 
uitgeworpen worden , dat daar door een geduu- 
tige doorwandeling van koorts-ftof verwekt 
word „door ons bloed en fappen, en dat wy ver- 
volgens {chynenaangetaft te zyn van een eigent- 
Iykegeduurige koorts, Maar om dat deze koorts- 
ftof uiteen byzonder neft, elke reis, als by ge- 
deeltens word. uitgeworpen ‚ worden wy ook 
in zodanigseeu-koorts ‚hoe geduurig dezelve 
zich ook {chynt te vertoonen „ieder reis eenigzints 
„een daling vaneen eerfte , en verheffing van een 
daar op volgende koorts gewaar ; want als de 
eerfte koorts-{tof uit het koorts-neft eer{t komt 
„wandelen in ons bloed en fappen, maákt de- 
„zelve aldaar een koorts , die eindelyk afloopt, 
„wanneer deze koorts-{tof heeft uitgewoed, en 
„door de uitwerp-plaatzen na buiten is gebragt. 
Als daar op een tweede gedeelte vande koorts- 

VAR _ftof 
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ftof zo fchielyk word uitgeworpen, dat de eers 
fte noch niet geheel is afgeloopen en ontlaft „ 
vertoont zich de verheffing van de tweede 
koorts, eer de eerfte noch eens is afgeloopen. 
% Welk de oorzaak is, dat-wy wel nooit zon= 
der koorts zyn, maar echter met geen eigent- 
lyke geduurige koorts zyn beladen. Want elke 
uitgsworpe koorts-ftof , verwekt een byzondere 
koorts; ’t welk ín de eigentlyke geduurige koort= 
fen geen plaats heeft, om dat deze een en des 
zelve geduurige koortfen zyn. Deze eigentlyke 
geduurige koortfen , konnen wy in drie foorten 
onderfcheiden ; als eerftelyk, in eigentlyke ge= 
duurige koortfen , die van haar begin tot aam 
haar einde altyd opklimmen of. zwaarder wor- 
den : ten tweeden ; in eigentlyke gedaurige 
koortfen, dewelke van haar begin tot aan haar 
einde altyd zagter en minder worden: ten der= 
den , in eigentlyke geduurige koortfen , die 
van haar begin tot aan haar einde zich eenigzins 
in een evenredige ftaat vertoonen. Wy konnen 
aan de geduurige koortfen zo zonderling geen 
byzonder en afgelegen eigen neft alleenlyk toe= 
fchryven ; dewyl dezelve hunne huisvefting hou= 
den met influiting van onze fappen. Wanneer in 
onze fappen geboren word een Luêlus en een 
worfteling, of wryving vandeelen, tegen en on= 
der malkanderen, waar uit onze fappen beftaan 
of ingewikkelt zyn , word daar uit een geduurige 
koorts geboren , die zo lang duurt, tot dat die 
deelen uit onze fäppen zyn uitgefchuimt ,dewel- 
ke daar niet langer mede konnen vereenigt bly- 
ven, of tot dat de wezensband van onze fappen 
aan ftukken is gewreven, of overhoop gewor= 

„pen, en wy te fterven komen. Wy konnen 
zeer 



September en Oötober 1721. 375 

geer licht begrypen , dat wy door verfcheide 
ongeregelde manieren van leven, in onze fap- 
pen deelen konnen vergaderen en ophoopen, 
die mert derzelver natuur niet al te wel overeenie 
komen. Als deze deelen eindelyk zodanig over- 
vloedig worden opgehoopt , dat onze fappen 
dezelve niet langer konnen mede flecpen, be- 
ginnen dezelve noodzakelyk te verzakken ; 
waar uit geboren, word een wryving tuflchen 
de goede deelen van onze fappen, en deze te- 
gennatuurlyke deelen. Deze wryving is dege 
duurige koorts , dewelke zo lang duurt, tot 
gindelyk ons bloed meefter is geworden, zich: 
heeft uitgefchuimt , en van dezelve , dat dik- 
wils door een Crifis gefchied, heeft ontlaft ; of 
dat deze deelen zo fchadelyk zyn, enons bloed 
gok lang van te vooren zodanig gednerveert is, 
dat deze deelen meefter geworden zyn van de 
deelen van ons bloed en fappen , derzelver za- 
menfchakeling en wezensband hebben ontbon- 
den, aan ftukken gewreven , en verbrooken; 
waar op noodzaakelyk de dood moet volgen, 
% Welk een man, die de werkdaaden van de 
ftoffchei-kunde wel verftaat, zeer ligt zal kon= 
nen begrypen , uit vergelyking mer de geftin= 
gen , opbruizingen , broeyingen , verrottingen 
en aan ftukken wryvingen , dewelke zich inde 
vloeibare ftoffen, op oneindige verfcheide wy- 
zen , komen te vertoonen. Hier uit blykt nu 
ópenbaarlyk het wezendlyk onderfcheid , tuf- 
fehen de eigentlyke geduurige koortien en de 
afgaande koorts , die een geduurige koorts 
fehynt te zym. Als uit het neft van een afgaan- 
de koorts , niet gedaurig zo veel kootts-ftof 

DK uite „ 
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uitgeworpen kan worden, dat het bloed geduu= 
rig in de koorts-beweging word gehouden , 
duurt de tuffchen-tyd, tuffchen de eene, ende 
daar op volgendekoorts, zolang, tot na’tein= 
digen van de voorfte koorts, wederom nieuwe 
ftof uit het koorts-neft word geworpen ; en dit 
hangt af van de meerder of minder vlugheid, 
dunheid , bewegelykheid , of overvloedigheid 
van de koorts ftof, die in ’t koorts-neft , tot 
deszelfs uitgang bereid word, Als tot deze be- 
reiding van een gedeelte koorts-ftof , een geheel 
etmaal van noden is, na dat de voorfte koorts 
al geëindigt was, is de koorts cen Zertraan, en 
in gevalle vantweeetmaal,een Quartein, Alsde 
koorts-neften verfcheiden zyn,veroorzaakt zulks 
een dubbelde, en’ook wel een drievoudige Zer- 
titaan , ook dikwils wel twee of drievoudige 
Quarteins, of ook wel tweevoudige alle daag= 
fche koortfen , enz. 

7 
Zo ras als de koorts-gal in een Zertiaan lo= 

mer en trager begint te worden , moeten wyde 
Iyders met verkwikkende , hartfterhende , fto- 
vende en lieffelyke verwarmende middelen by- 
fpringen. Want hier door word de, uitgefting 
van de koorts-ftof bevordert, en‚belet, dat een 
Tertiaan 10 ligt niet verandert of overgaat in, 
een Guartein, Als een Zerttaan.vervroegt „ 
en de overvallen kort op malkander beginnen te 
volgen, moeten wy door gematigde-en tempe= 
rende middelen , en zelfs door Precipitantia. 
en Nitrata, deszelfs al te grooten drift een wei. 
nig beteugelen. Wanneer wy met korte woorden, — 

Bi ú zul- 
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zullen zeggen, de zaken, waar op in de genes 
ke | van de ‘afgaande koortfen , moet acht ge= 
geven worden, is het zeker , dat wy zomtyds 
een afgaande koorts , als dezelve al te hevig 
woed , of als deszelfs overval al te vinnig, en 
zelfs gevaarlyk is, een weinig moeten beteuge= 
Ien en inbinden door Precipstantia, aardagtige 
zouten, Kina Kina, en alderhande temperende 
middelen , dewelkeden Orgafmas en opbruizing 
van de koorts-gal een weinigje nederleggen. 

‚Dit gedaan zynde, of zelfs als het inteugelen 
niet nodig is, moeten wy nooit verzuimen, de 
koorts tot in den grond te genezen, de koorts- 
ftof geheel te vertemperen en uit te roeyen, en 
% ingewand, waar in dezelve neftelde , geheel 
te zuiveren, te verfterken ‚en van zynen vreem- 
den gaft te verloflen, en geheel te genezen. 
Wy moeten ook de vlekken , indrukzels en on- 
getemperdheid , die de koorts-ftof in onze fap= 
pen en vafte deelen dikwils heeft nagelaaten, ge- 
heel verbeteren en uitroejen,en alle ongemakken, 
die door de afgaande koortfen in ons lichaam 
veroorzaakt zyn, wegnemen. Datdit nu alles 
door de Kina Kina (zelfsindekoortfen , waar 
in wy de Kina Kina , voorzigtig gebruikt zyn= 
de, dienftig agten ) verrigt kan worden, dunkt 
my , zal geen ervaren Geneeskonft-Oeffenaar 
durven doordryven, 

Ì 68, 
_ Het genezen vande afgaande koortfen, door 
de Kina Kina, zonder onderfcheid, is, zo als 
het zelve gewoonlyk word verrigt, geen ‘oef- 
‘fening van konft, maar inderdaad niet anders 
did als 
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als een loutere kwakzalvery. Daarom word 
dezelve ook van elk een, die of zeer weinig, 
of dikwils geen de mintie kennifle van de Ge- 
neeskonft heeft, ondernomen. Daar door wor 
den duizende menfchen bedurven en vermorft. 
Het wel gebruiken vande Kina Kina, kan nooit 
veiliglyk, en met geruftheid in ’t werk geftelt 
worden, als van een man, dewelke de kunfti= 
ge methode van ziektens te genezen, in den 
grond verltaat ; die weet wat een genezen- 
de indicatie is, en de onderfcheide iadicantia 
in elke ziekte onderfcheidentlyk kent, en 
uit die kennifle het sadicatum en de manier 
van de hulpmiddelen , op cen regte toepaf- 
felyke wyze in ’t werk te fteilen , uit te pik= 
ken, en te verkiezen, klaarlyk agterhaalt, 
en magtig word : die de gewigtigheid van 
verfcheide sudscantia, in een en dezelfde ziek- 
te , tegens malkanderen weet te vergelyken, 
en uit een groote Geneeskundige Wetenfchap 
te ontdekken, welke zaak eerít, en welke la- 
ter, en welke alderlaaft, en welke dikwils ge- 
heel niet moet tegengaan worden; maar geen= 
zints van een man, die, of uit onkunde van de 
Geneeskonft, of van een ziekte, die hy on- 
derneemt te genezen ‚ noch niet eens weet, 
wat hy eer{t ot laaft moet wegnemen ; en daar- 
om in alle opbruizingen en koortfen , de Kina 
Kina zo maar ingeeft, om een koorts of ont- 
lafting te beletten, dewelke, als hv dezelve liet 
uitgeften, dikwils van de grootfte nutheid zou- 
‚de zyn, om of van een andere kwaal verloft 
te worden, of om naderhand zeer lange Jaaren 
en gezond te konnen leven, Indeziektens zyn 

} ver= 
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werfcheide ongemakkelyke en laftige- toeval. 
Jen, die de ziekte van noden heeft, om zich 
zelfs te redden. Deze ontydig tegen te gaan, 
om kwanzuis den zieke gemak toe tebrengen, 
ds de lyders kwaad doen, in fchyn van goed, 
Het braaken, of de ftoelgang daatlyk te beletten 
in het bort, of Cholera, is in ’t lichaam een 
groene en corrofyve gal opftoppen , waar van 
de natuur zich anderzints gelukkig zoude ont- 
daften. ’ Zelfde is ook het al te haaftig bee 
Jetten van een Zertiaan ‚ door de Kina King, 
‚Want zodanig een koorts is ook niet anders als 
een uitbraking van de koorts-ftof , door de 
zweet en piswegen ; gelyk de kwadeftof in een 
„Cholera door de maag, keel en darmen gaat, 
„in zodanige koortfen gaat infgelyks de koorts- 
„ftof uit deszelfs neft, door ons bloed en fap- 
‚pen, uit de zweetgaten en piswegen na bui- 
ten. Zommige toevallen , die anderzints zeer 
-dienftig zyn, om dat de ziekte zich door de= 
zelve tragt te ontlaften, konnen zomtyds al te 
«hevig zyn, te kommerlyk, en, om dat zy te 
geweldig zyn , en op zommige edele deelen te 
„veel geweld doen, of de kragtente veel verfpil- 
„den, zelfs gevaarlyk zyn; gelyk een al tehevige be- 
„naauwdeenruftelooze braking, een te langduu- 
srigeenal teoveryloedige afgang in ’t bort, dezen 
zal een regtfchape Geneeskonftenaar wel een 
weinig intoomen , met verzagtendeen verdoven- 
de middeltjes, maar nooit zo lang als zy no- 
dig zyn, geheel (tuiten, Infgelyks een Zer- 
Haan, die al te hevig en gevaarlyk aanvalt, en 
waar in elke Paroxyfmus de dood fchynt met 
zich te voeren, zal een kunftig man door de _ 

Kina 
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KinaKina wel een weinig intoomen , maar nooït 
geheel opftoppen. Dit oppervlakkig Concen= 
treren van de koorts-{tof , geeft aan een Ge- 
neeskonft-Oeffenaar gelegentheid, om dezelve 
naderhand, zonder groot ongemak en gevaar 
van den Iyder, uit het lichaam te leiden. Om 
de Paroxyfmaus van de koorts te beteugelen, is 
tot noch toe geen bekwamer middel bekent, 
als de Kina Kina. Deszelfs aardachtige t’za- 
mentrekkendheid, beteugelt de opbruizing van 
de gal, verfterkt de verflapte vezelen der inge= 
wanden, en beveftigt den wezensband van ons _ 
bloed en onze fappen. De Muctlagineusbeid 
van de gom, die in de Kina Kina gevonden 
word, flingert zich om de zuure en corrofyve 
punter en fcherpe zouten , die in alle koorts- 
ftof min of meer gevonden worden. De bite 
tere hars, die in de Kina Kina gevonden word, 
verfterkt de maag en darmen , verwekt den 
honger, en verbetert de gal. Het vafte en zuur- 
temperende zout van de Kina Kina, ontbind 
de taaye en raauwe vogten, opent de verftop- 
pingen, en dood de zware zuuren , die zich in 
de klierfappen, en in de mild ophouden. De 
vordere aanmerkingen over de Kina Kina, zul= 
len in het toekomende Kabinet, voor de maan- 
den November en December 1721, vervolgt 
worden. 
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EN ACT TITS 
EN 

KONST-KABINET, 
| Voor de Maanden 

NOVEMBER eN DECEMBER 

1721. 

Zeventiende Verhandeling vande A LG E- 
MEE N E Natuurlyke Hiftorifchry= 
vers, en in dezelve het vervolg van het 
kort begryp „ en de opheldering der Na- 
tuurlyke Hiftorie , en de Proefkundige 

„ Wiysbegeerte van ROBERTUS BOYLE, 
waar in gehandelt word van de Lucht. 

Ï. 

RG NI Y hebben in de verhandeling van de 
\ js Lucht, als tot ons voet-fpoor (2) 

/ va gehouden , den Brief , die de Heer 
Kn Boyle , in’t Jaar 1659 , aan zynen 
Neef , den oudften Zoon van den Graave 

VL Deer. ENA van 
(a) Zier Natuur- en Konfl-Kabinet September en 

Oëtober 1721. van pag. 191 tot 278, 
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van Corke , hadde gefchreeven , en onder 
den Titul van zieuwe Natuur- en Werktuig= 
kundige Proef-ondervindingen van de veerach- 
tige kragt der Lucht, enz. is gedrukt. Maaral 
fchoon wy dezen Brief zullen in toog houden en 
vervolgen, ben ik van gedagten, dat het echter 
te gelyk aangenaain en zeer nuttelyk voor myne 
Lezers zal zyn, dat wy, gelyk als in ’t eerfte 
uittrekzel van dezen Brief reeds gefchied is , 
zomtyds eens een weinig buiten weiden , en 
gelyk, als by form van tuffchen inwerping , van 
die zaken handelen, dewelke infgelyks konnen 
verltrekken , om de gefteltheid der Lucht opte 
helderen. Ik vinde my hier noch te meerder 
toe verplicht , om dat in den gemelden Brief 
zeer veel Proeven van den Heer Boyle verhaalt 
worden , die van de onervarene , en in deze 
zaken onkundige Lezers, (waar voor ik altyd 
zo wel zal trachten te fchryven, als voor de 
zeer bedrevenen ; want deze laaften konnen myn 
onderwys wel miffen, daar ik mi{lchien aande 
eer{ten noch eenigen dient zoude konnen doen) 
niet zo wel konnen verftaan worden, uit ge- 
brek wan uitbeeldingen van de gedaantens der 
werktuigen, dewelke tot het aanftellen van die 
Proeven gebruikt worden ; en dewyl tot noch 
toe die meefte Proeven dienen , om aan te too- 
nen de veerachtige kragt der lucht, de zwaarte 
der lucht , en derzelver uitwerkingen op an= 
dere lichamen , mitsgaders de verfChynzelen die 
aan de Hichamen in een lucht-ledige plaats waar- 
genomen worden , zullen wy de voornaam= 
fte werktuigen , die daar toe gebruikt wor- 
den, in het koper vertoonen, Wy zullen eerft 
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van de zwaarte der lucht op zich zelven fprc- 
ken, 

po 
Ik geloof niet, dat aan iemand van onzeLie- 

zers nu onbekent is, dat de lucht zwaarte heeft : 
dat dezelve door deze zwaarte op de lichamen, 
dewelke zy raakt, weegt en drukt. Maar of 
zomtyds noch iemand gevonden mogt worden, 
die van de zwaarte der lucht noch niet ge- 
noegzaam overtuigt was , zullen wy een wei- 
nig omftandiger van de zwaarte der lucht han- 
delen „alleen en op zich zelfs aangemerkt ; en wy 
geloven dat de volgende Proeven hen volko- 
mentlyk (a)konnen overtuigen: laat dan bereiden 
een houtje, of dopje van palmhout, gelyk als 
Tab. xxxv. Fig. 1. A.B, uitgebeeld word. Laat 
de hoogte van CB. een duimbreed zyn, ende 
wydte A. C. twaalf of dartien liniën diametraal, 
waar van D, E. een opening of gaatje is, dat 
door den grond D, en ’t voetje E doorloopt, 
en ’ welk omtrent drie liniën van een duim 
diametraal wyd is. By D.C. vertoont zich 
de gladde holte , omtrent drie liniën diep. 
CG. F. is een ftukje leer, gefneden naar de 
groote van den bodem D. C. en vaft gemaakt 
byC, met een ftevig pikdraad , boven de inwen- 
dige holligheid C, 1), om aan dezelve als een 
pomp-klepje te dienen. Smelt dan twee ge- 
lyke deelen, namentlyk , van de befte terpen- 
tyn en rinfchen hars , zeer wel onder malkande- 

“ren, en beftrykt (alsdezelve als vernis zyn) daar 
Aa 3 mne- 

(a) Voiez Experiences de Phoyfique , par M, Pierre 
Polmiere. D,en M. 
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mede de holligheid, of ruimte A, C ‚ boven het 
lederen pomp-klepje , op dat de lucht door ’ 
hout niet uit kan gaan. Steekt dan het gedeelte 
van ’t dopje aan zyn einde A.C, inden hals van 
een varkens-blaas; woeld den hals van de blaas 
zeer valt, en uitnemend lucht-digt, op de bui- 
ten-wanden van dit dopje, tufichen C en B; 
in zo verre, dat dit dopje met zyn dundfte ge- 
deelte E‚ B, buiten de blaas fteekt. Maakt en 
bereid op deze zelfde wyze drie blaazen, elk 
met zodanig een dopje of pypje, gelyk gezien 
word in Fig. 2. E. 1. C. En dewyl in deze 
dopjes gaatjes zyn, gelyk wy getoont hebben in 
Fig. 1. die van D tot E doorgaan , moet 
door dit gaatje de lucht in de blaas zeer kragtig 
ingeblazen worden , dewelke door dit gaatje 
tot in de blaas kan komen , om dat het pomp- 
klepje C.F. zal oplichten by F, ende lucht in- 
laten. Deze lucht moet veer fterk ‚ en met 
groote kragt in de blaazen worden ingebla- 
Zen, met een goede fpuit, op dat de lucht, die 
in de blaazen vloeid, daar door dichter in mal- 
kanderen mag gedrongen worden ; want het 
klepje van leer belet de doorgelaate lucht, 
laat , em wederom uit de blaas te vloeyen. Als 
nu deze drie blaazen zeer vol lucht geparlt zyn, 
worden zy aan een diamant balansje gehangen, 
in een nette evengelyke wigtigheid , met het ge= 
wigt 't welk gelegt word in %t fchaaltje H. Als 
nu met een yzer priempje, of een brey-naald , 
door het gaatje DE, geftoken word, vertoont 
in Fig. t. en dat zagtjes het lederen klepje van 
ieder blaas een weinig word opgeligt, zal daar op 
een weinig lucht uitgelaten worden uitde blaas Á 

om 
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om dat de lucht, in de blaas te zamen gepar(t 
zynde, daatlyk zo veel zal uitvloeyen door het 
gaatje, tot dat dezelve egaal is , omtrent des- 
zelfs ineengedrongenheid , met de buiten-lucht. 
Zo ras als nu uit deze blaazen dit gedeelte lucht 

js uitgelaten, zult gy daatlyk zien, dat de blaa- 
zen lichter in gewigt worden; en het fchaaltje 
H, daar het gewigt inlegt, zal merkelyk over- 
halen, 

Deze Proef olens gedi ‚ dat 
de lucht, dewelke in de blaas gefloten was, zwaar 
en weegbaar is. En dewyl zodanig een ge- 
ringe hoeveelheid van lucht, als in deze blaa- 
zen was, zwaarte heeft, mogen wy met regt 
befluiten, dat de geheele meaffa van de lucht, 
die den aardkloot omringt, op dezelve ook 
zeer veel moet wegen , en den aardkloot door 
die zwaarte van alle kanten moet drukken. By 
aldien de lucht geen zwaarte hadde, zouden de 
blaazen even zwaar blyven, fchoon uit dezelve 
een gedeelte van de ingepartte lucht uitgelaa- 
ten was geweeft of niet. 

4. 
Om de zwaarte van de lucht noch met een 

andere Proef te beveltigen, zo neemt een glaze 
pyp, gelyk in Fig. 3. met A.B. word uitge- 
beeld, en dewelke vier voeten lang is , en om- 
trent vier liniën van een duim diametraal wyd. 
Sluit dezelve Hermetifche , aan deszelfs einde 
B, naaukeurig toe. Door het Hermetifche toe= 
zegelen, verftaan wy niet anders, als dat dit 
einde van de glaze pyp word gehouden in de 

Aa4 glas- 
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glasblazers konft-lamp, zo lang, tot dat het glas 
begint te finelten. Zo ras als nu dit gedeelte 
glas gefmolten is, word het zelve met een tan= 
getjetoegeknepen, in de gedaante van een knop- 
Je, gelyk gezien kan worden by B, Keert nu 
deze glaze pyp, met het toegefloten einde B, 
ZO lang na onderen, en met het einde A, dat 
open is, na boven; neemt dan een fyn glaze 
treptertje, gelyk als wy gewoon zyn te blazen 
aan de glasblazers lamp, fteekt dit tregtertje in 
't einde van de pyp A, en’ giet door het glaze 
tregtertje kwikzilver in de glaze pyp 5 maar 
echter niet geheel vol, omdat een klein gedeel- 
te, omtrent van een duim breed, van de pyp _ 
ledig moet zyn , en zonder kwik. Stelt nu 
uw vinger zeer vaft op de opening van de glaze 
Pyp by A, keert de pyp wederom geheel ’t 
onderfte boven, dat is, met deszelfs einde A 
onder, en met deszelfs einde Bboven. Zo ras 
als dit gefchied, en gy uw vinger zeer digt fluit 
op ’t einde A dat open is, zalhet gedeelte lucht, 
dat in de plaats , die gy ledig gelaten had , en 
zonder kwik by A was, daatlyk naar het einde 
B gaan, om dat de kwik, zorasals gy de pyp 
omkeert, ín dit ledige gedeelte van de pyp ne- 
derzakt, en de lucht die in dit gedeelte is, lich- 
ter 7yndeals de kwik ‚zal naar boven aan het toe= 
geregelde einde van de pyp B gaan. Zo ras als 
dit nu geféhied is , moet het einde A van de 
pyp (Ct welk noch wel zeer digt met de voorfte 
vinger gefloten moet gehouden worden, op dat 
’er de kwik niet uit zoude loopen ) zeer voor- 
zichtiglyk gezet worden in’tbakje D. F, waar 
in ook kwik gegooten is, Zo ras als nu 

deze 
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eze pyp op die wyze in * bakje geftelt is, 
oogt gy uw en vinger (dic gy mede met het einde 
van de pyp gelteken hadde in de kwik van ’t 

pakje D. F.) weghalen; om dat de kwik , die 
n de pyp is, nu volkomen gemeenfchap heeft 
et de kwik die in ’ bakje is, en dat aan dien 

kant nu ter wereld geen iucht aan ’t einde A 
van de pyp kan komen, om dat het zelve in de 
kwik taat die in *t bakje is. Zo ras als de 
glaze pyp.nu op die wyze in *t bakje D. F. ge- 
fteit is, zult gy daatlyk een gedeelte van de kwik 
uit de pyp A. B, zien nederzakken, byde kwik 
in ’ bakje D.F. Maar gy zult ook te gelyk 
zien, dat een groot gedeelte kwik in de pyp. 
A. B, op de hoogte van C blvft ftaan, En was 
de glaze pyp noch veel langer, en met kwik 
vervult geweeft , zoude echter de ksvik daar 
blyven (laan, en de overige kwik uit de pyp 
nederzakken, enin’tbakge D.F. vloeyen. De- 
ze hoogte of kolom van kwik, is gewoonlyk 
zeven-en-twintig duim , of zeven-en-twintig 
duim en een half, enz. ’t welk kan verfche- 
len , na datde dampkring op den eenen tyd zwaar- 
der als op den anderen is. _ 

se. 
De reden waarom de kwik juift opdie hoogte 

{taan blyft, is, om dat de dampkring of lucht 
juift zo veel weegt als het gewigt van die zeven- 
en-twintig en een half duim kwik komt te be= 
dragen. Want de dampkring weegt op dekwik 
die in ’ bakje D.F. is en dewelke dezelve 
onmiddelyk raakt, om dat dit bakje in de open 
zucht (taat; en dit wegen van de dampkring of 

Aa's lucht, 
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lucht, waar in wy leven, is de oorzaak dat} 
de kolom van kwik , tot op de hoogte van C, 
dat is tot 27; duim, of wat meer of minder, 
blyft (taan. Maar als de glaze pyp A. B. zeer 
fcheef word geftelt, gelyk alstezien isin Fig. 4, 
dan zal de kolom van kwik inde pyp ook daad= 
lyk langer worden , en zelfs, als gy de pyp fcheef 
genoeg houd, rtot aan het einde van de pyp B 
reiken, daar het weinigje lucht is , dat in de 
pyp by het knopje B was overgelaten, 

6, 
Uit deze Proef blykt ook zeer klaar aan de 

zinnen, dat de dampkring of de lucht weegt, 
De lucht of de dampkring , dewelke weegt op 
de oppervlakte van de kwik , die in’t bakje D, 
F. is, moet aangemerkt worden als verdeelt in 
verfcheide kolommen , die zich uitftrekken 
van de oppervlakte vande kwik, die in’t bakje 
D. F. is, tot boven aan ’t hoogfte en uitertte 
gedeelte van den dampkring. Begrypt nu deze 
Jucht-kolommen alle van een egaale hoogte „en 
begrypt ook derzelver diametraale dikte alleeven 
gelyk, dan zult gy zeer licht konnen verftaan , 
dat ook ieder kolom net evenveel weegt op de 
oppervlakte van de kwik, dewelke in ’t bakje 
D.F, is; zo dat zy, op die wyze aangemerkt, 
alle evenwigtig zyn. De glaze pyp A.B, be- 
flaat, by voorbeeld, de plaats van een van die 
lucht-kolommen ; als nude kwik , dewelke in 
deze glaze pyp gehouden wierd , zwaarder 
was, als de kolom van lucht , welkers plaats 
dezelve nu ingenomen heeft en komt te be- 
flaan, zoude dezelve vervolgens de wederftre- 

ving 
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ving vande kolom der buiten-lugt té boven gaan, 
dewelke op dezelve refpondeert ; daarom moet 
die noodzakelyk zo veel zakken , tot dat de- 
zelve in een volkomen cvengewigt met die ko= 
lom van de buiten-lucht ís geraakt , die daar 
mede diametraal egaal van dikte is , en dit is 
juift de hoogte van de kwik-kolom C , tor 
aan de oppervlakte vande kwik , dewelke in ’% 
bakje D.F. is, namentlyk de hoogte van 27: 
duim, of daar omtrent. 

ks 
„Maar zo haaft als de glaze pyp fchuins ge- 
ftelt word, gelyk als dezelive uitgebeeld ftaat in 
Fig. 4, zal ook daatlyk de kolom vande kwik 
langer worden als 27} duim , al fchoon de 
lucht-kolom , die tegen de kolom van de kwik 
weegt, dezelve blytt, en ook niet meer als de= 
zelfde kragt geftent, omde kolom van de kwik 
op te houden ; want de binnenfte oppervlakte 
van de glaze pyp A.B, doet dendienft, als een 
nedergeneigde vlakte , draagt een gedeelte 
van de kolom kwikzilver, en onderfteunt ook 
net zo veel meer van die kwik-kolom, als de 
glaze Tubus meerder dwars geftelt word. Als 
wy nu aanmerken, dat de lucht-kolom E. F, 
te zien in Fig. 3, van het bovenfte des damp- 
krings, tot aan-de oppervlakte vandekwik die 
in ’ bakje D.F. is, egaal van gewigt is metde 
kwik-kolom van GC tot aan die zelfde opper- 
vlakte, konnen wy ook zeer licht begrypen, 
waarom de kwik-kolom in de fchuins-geftelde 
pyp‚ hoe lang dezelve ook mag voortloopen, 
echter nooit hooger ryít als de hoogte van G, 

gelyk 
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gelyk te zien is in Fig. 4, aan de linie van B, 
die net zo lang is, alsde kwik in de Fig. 3. by 
C hoog ftaat; om ‘dar de tegenwegende lucht= 
kolom, die de kwik in de fchuins-geftelde pyp_ 
onderfteunt, net dezelfde kragt oeftent, als de 
tegenwegende lucht kolom É ‚ in Fig. 3. die 

de kwik-kolom C onderfteunt. 

8. 
De ondervinding heeft geleerd, dat als deze 

Proeven, omtrent de zwaarte der lucht , op 
heoge bergen , of op zeer hooge torens wor= < 
den aangeftelt, de onderfteunde kolom van de 
kwik korter is, als op zeer laage plaatzen, of 
in valeyen , om dat de tegenwegende kolom 
van de lucht , aldaar ook zo veel korter is, 
als dat gebergte, of die toren van den platten 
grond in de hoogte verheven zyn. Want de 
lucht-kolom , die op den hoogen top van een 
berg of toren eindigt, is, van het bovenfte 
van den dampkring af gerekent, niet zo lang, 
als een lucht-kolom, dewelke van die zelfde 
uiterfte hoogte van den dampkring af begint, 
en tot op den gelyken en laagen grond van een 
diepe en laage valey , of platte grond eindigt. 
Als dan een lucht-kolom , die op de hoogte 
van een hoogen berg eindigt, veel korter is, 
als een lucht-kolom die nederfchiet tot op den 
platten grond, of tot op de laagte van een valey, 
moet ook dezelve lichter zyn en minder wegen, 
en bygevolg ook minder drukken , als een lucht= 
kolom die langer is, en tot op den grond van 
een laag land, of eene valey nederfchiet ; zoveel 
als dan een lucht-kolom, dewelke opde hoogte - 

van 
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van een hoogen berg ruft , korter en minder 
zwaar is, moet ook een kwik-kolom, die van 
dezelve ouderfteunt word, na proportie korter 
zyn. En dit is-de reden, waarom de kwik op 
zeer hooge bergen in den Zabus A. B. niet opde 
hoogte vanC, of van zeven-en-twintig en een 
half duim , maar lager blyft (taan. Nadatnu zo- 
danig een berg of toren meerder of minder 
hoog is, zal ook de lacht-kolom., dewelke daar 
op komt te wegen, korter of langer zyn , en 
als dezelve korter is, zal ook de kwik-kolom, 
dewelke daar door onderfteunt word, na pro- 
portie korter zyn; maar als dezelve langer is, 
om dat de berg of toren laager is , zal ook de 
kwik-kolom na proportie langer zyn. 

9. & 
Als wy deze kwik-kolom A.C, in Fig. 3. 

verbeeld, eenige dagen achter malkander op een 
en denzelfden grond , in denzelfden ftant laaten 
ftaan, ontdekken wy dat dezelve dikwils ver- 

_ andert, ten opzigte van deszelfs ryzing of da- 
Íing, na dat door de verandering van ’t- weer, 
de dampkring een weinig ligter of zwaarder 
word. Laaten wyeens, by voorbeeld, onder- 
ftellen, dat deze kwik-kolom van daag op de 
hoogte van zeven-en-twintig duim ftond, zul= 
len wy zomtyds bevinden dat dezelve morgen 
op zeven-en-twintig duim eneen half zal (laan, 
zo dat dezelve een vier-en-vyftigfte deel van des= 
zelfs eerfte hoogte gerezen is; zomtyds zullen 
wy bevinden, dàt op den darden dag , de kwik- 
kolom tot op zeven en-twintig duim en drie 
kwart gerezen is, enz. Met een woord, wy 

on= 
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ondervinden dagelyks, dat het verfchil tuffchen 
de hoogfte ryzing en de laagfte daling van de; 
kwik-kolom, 22 liniën of omtrent twee duim 
breed is ; dat is, dat deze kw'k-kolom, op 
een en denzelfden grond geplaaft flaande, door 
de verandering van de lucht of het weer , ten 
hoogfte byna op 28 duim ry(t, of ten laagften 
op 26 duim daald, ’ 

10. 
De ondervinding, datde kwik-kolom op een 

en denzelfden grond geplaaft zynde , omtrent 21 
of 22 duims liniën kan verfchillen in ryzing of 
dalíng, heeft gelegentheid gegeven tot het uit- 
vinden van verfcheide werktuigen , die ei- 
gentlyk «dienen , om van te vooren en ook 
tegenwoordig mooy weer, of regenagtig weer 
aan te wyzen. Deze werktuigen worden Ba- 
rometers genaamt , die tegenwoordig zodanig 
algemeen bekent zyn , dat er byna elk een, 
die maar eenige liefhebbery heeft , van ver- 
zien is. Waar door het toefteilen van deze 
werktuigen , of Baromezers, ook zo algemeen 
isgeworden , dat dezelven tegenwoordig al on- 
der het douzyn-werk geraakt zyn , en van 
menfchen die maar mannetje na mannetje ma- 
ken , en zelfs niet eens weeten wat de damp- 
kring is, en wat de eigentlyke werking van de 
Barometer 1y , daaglyks gefabriceert worden. 
Doch by aldien een liefhebber behaagen fchept, 
om geaddreffeert te zyn by éen uitmuntend 
Meetter , durven wy verzekeren , (gelyk 
ook veele brave lieden , met ons door de 
Proef overtuigt , zullen bevêftigen) dat, zo 

veel 
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veel ons bekent is , tot noch toe tot het maa- 
ken van konftige Barometers , Thermometers, 
en andere fraajigheden , geen grooter Meetfter: 
gevonden is geworden, als de Heer D.G. Fah- 
renheid, alhier te Amfterdam woonachtig, op 
den hoek van de Leidfche-{traat en Keizers-gragt, 
van wiens Proef-kundige wetenfchap, en ge- 
oeffendheid in de bewegingskragt-kunde , als 
ook het glasblazen aan de konft-lamp enz, ik 
zelfs by ondervinding kan getuigen. 

En 
Ik zal na dezen van de Barometers en Ther- 

mometers , en van de eerfte uitvinders van 
dien , mitsgaders derzelver toeftelling , om- 
ftandig, en met de uiterfte naaukeurigheid han- 
delen, Maár tegenwoordig zal ik van de Ba- 
fometer alleen maar zo veel opdiffchen , als 
dienft kan doen, om ’er de zwaarte van de 
lacht door te beveftigen en op te helderen. De 
liefhebbers maaken twee verfcheide foorten van / 
Barometers , de eerfte foort noemen zy (a) en-/ 
kelde Barumeters , en de tweede foort te / 

_zamengeltelde , of gecomponeerde Barome- / 
gers. Eenenkelde Barometer kan den Lezer 
zien in Fig. s. A,B,C, D,E, F. Dit is ee 
glaze Tubus , die Hermietifche aan deszelfs 
einde A geflóten ís , omgekromt by G. 

E , en open by F. Deze bogt of 
kromte C. D. Ë, is in de plaats van %t bak> 
je, in de Fig. 3. betekent met D,F. De 

É twee 

(a) Voiez Experiences de Phyfiqne, par M. Pierre 
Boliniere, M.D. 
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twee kolommen C. D. en E‚D. zyn evenwig= 
tig met malkander, maar de kwik-kolomC. B, 
is evenwigtig met de lucht-kolom F , dewelke 
fteunt, door de opening F, op de oppervlakte 
van de kwik, die by E gezien word. Tot 
het toeftellen van dezen enkelden Barometer , 
word de kwik gegoten in de ‘opening F, en 
op dat de kwik zoude konnen voortvloeyen, 
en den Zubus A.B C. vervullen, moet dezelve 
zodanig dwars of eenigzints omgekeert gehou- 
den worden, op dat de lucht die in den glazen 
Zabus A.B.C. te vooren was , door de ope 
ning F kan uitgaan, en de kwik deszelfs plaats 
beflaan. Dit inbrengen van de kwik moet zo 
zo lang achtervolgt worden, tor dat de Zzxbus 
A. B. C, geheel met kwik zelfs tot aan A 
opgevuld is. Zo ras als dit is gefchied, 
moet den Zubus wederom regt overeinde 
en geheel perpendiculair , op de- wyze als 
dezelve uitgebeeld (taat , geftelt worden ; 
dan zal daatlyk de kwik zakken van A tot 
B, alwaar zy zal blyven ftaan , om dat de 
lucht-kolom F juift van die zelfde zwaarte is, 
als de kwik-kolom van C tot B. Zo ras als 
de kwik zakt van A tot B, zalde kwik in ’ 
gedeelte E ryzen , om dat de lucht-kolom F 
niet zwaarder weegt, als de kwik-kolom van 
B tot C ‚, maar geenzints zo ywaar als een 
kwik-kolom van AtotC, Als dezen Zabus 
nu met deszelfs gedeelte A. B, C. tegens een 
bord van nooteboom of ander fraay hout ge- 
plaafiftaat , kan op dit hout geraakt worden een 
kopert of zilvere gladde plaat (zommige plak- 
ken op zodanig een bord maar enkeld pampier) 

van. 
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van ten-minften twee duimen lang; deze plaat 
moet een duimbreed boven en een duimbreed 
onder B geplaaft (taan, om dat, als de kwik 
door de meerder zwaarte van den dampkring, 
en vervolgens van de lucht-kolom ry(t , de- 
welke op de oppervlakte van dekwik , door de 
opening F weegt en gedrukt word, of als de k wik 
beneden B, door het lichter worden van den — 
dampkring , en bygevolg het minder drukken 
„en lichter wegen van de lucht-kolom F daalt, 
zoude de graden van deze ryzing en daling 
konnen aangetekenten aangewezen worden op 

‘de kopere of zilvere plaat. Een lengte van at 
duims linien van deze plaat, egaal zo wel bo= 
ven als onder de hoogte van B , word dan in 
12 gelyke verdeelingen verdeelt, en aan het 
hoogfte van deze verdeeling, word met letters 
op de plaat gefneden ZEER DROOG , aan het 
tweede deel dat daar aan volgt word gefneden 

_ BESTENDIG MOOY WEER, Op het vierde gedeelte 
moet gezet worden MOOY WEER , op de zesde 

verdeeling fchryft men VERANDERLYK WEER, 
_op de achtfte verdeeling moet REGEN gefchre- 
ven worden , op de tiende verdeeling Over- 
VLOEDIGE EN VEELVULDIGE REGEN , en op 
de twaalfde verdeeling moet WIND OF ON= 
WEER gefchreven worden. 

12. 
Ten opzigte van de meerder of minder zwaar- 

te van de lucht of den dampkring, ontmoeten. 
„wy een omftandigheid, dewelke veel verwon= 
dering en zincwifting aan de liefhebbers beeft 
veroorzaakt, namentlyk , daar wy ondervinden, 
‚VL, Deer. Bb dat 
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dat de vlucht ligter weegt, als dezelve kragtig 
vervult is met zwarte en donkere wolken, 
dampen, en vorder alle vuiligheden en ftoffen , 
dewelke konnen voortbrengen of zeer overvloe= 
dige regens, hagel, fneeuw , of winden, ftor= 
men, tempeeften , of donders, enz. Dat de 
lucht in die gefteltheid lichter is , blykt open- 
baar aan Fig. s, daar getekent ftaat wind of 
onweer. Want als de kwik van B gezakt ís 
tot op die plaats, dat is elf duims-linien lager, 
is vervolgens de kwik-kolom, dewelke ftrekte 
van C tot B ook zo veel, dat is byna een duim 
korter. ’t Welk veroorzaakt word, om dat 
de lucht-kolom EF minder weegt , en vervol 
gens minder op de oppervlakte van de kwik, 
door de opening F drukt, 

13. 
Dat de lucht minder zwaar is, als dezelve 

vervult is met zo veel uitwazemingen, wolken 
en alderhande ftoffen, dewelke voortbrengen 
regen, hagel, fneeuw , winden, ftormen , don- 
ders enz, is een zaak , die aan alle onervare- 
nen, of aan’t gemeen, vreemd ja ongelooflyk 
voorkomt. Elk een, die niet ervaren is, oor= 
deelt, dat als de dampkring vervuld is met uit= 
wazemingen , dampen , zware wolken, ne= 
vels en alderhande vuiligheden, die uit het aard= 
ryk zyn opgerezen , en zich in de lucht hebben 
vervoegt, de lucht dan ook zwaarder behoorde 
te wegen, en vervolgens de kwik-kolom B. C._ 
behoorde te klimmen ; echter zien wy volkomen 
het tegendeel gefchieden. Wantalsde lucht zeer 
is gezuivert van uitwazemingen, dampen, en 

alder= 
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alderhande vuiligheden,en dat dezelve zeer helder 
en klaar is, zonder eenige wolken; maar met 
zeer fchoon weer verzelt,dan ry{t de kwik-kolom 
van C tot ZEER DROOG, en verkrygt vervol- 
gens, afgerekent van CG, een lengte van byna 
acht-en-twintig duim, om dat de lucht-kolom 
1 zo veel meer weegt , en vervolgens fterker 
op de oppervlakte van de kwik by E drukt; 
waar uit blykt, dat de dampkring , by het al- 
derdroogfte en alderfchoonfte weer, van ’t al- 
dervuilfte en ftormagtigfte weer , omtrent zo 

‚veel als 14 van 13 verfcheelt. ’t Welk ten op- 
zichte van ’t gewigt vanden dampkring, een 
ongemeen groot onderfcheid ís. 

14. 
De vermaarde Heer Poliziere heeft aange- 

merkt , dat niet tegenftaande verfcheide Na- 
tuurkundigen getragt hebben de oorzaak van 
deze zaak te agterhaïien , aan hem echter toe- 
fchynt, dat zulks tot noch toe van niemand uit- 
gelegt of begrepen is, Zommige geven voor 
(zegt hy) dat onder het regenen, of als de re- 
gen op handen is, de uitwazemingen die uit 
de aarde opdampen , de zeaf/a van de lucht eenig= 
zints opligten, en dezelve op die wyze minder 
doen wegen , of op de lichaamen drukken. 
Maar ’ is zeker, dat de dampen nietom hoog 
ryzen, als om dat zy lichter als een egaal volu- 
men lucht zyn, ’t welk hen omringt, op de= 
zelfde wyze, als een houte balk van den grond 
van een rivier na deszelfs oppervlakte opry{t. 
Nu zoude het zeer dwaas zyn , te ftellen, dat 
de grond van de rivier, dewelke de zwaarte 
ak Bb 2 van 
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van ’t water en van den balk onderfteunt , min= 
der zoude bevragt zyn in dien tyd , terwyl de 
balk van den grond oprees na de oppervlakte 
van de rivier. Op dezelfde wys is ’t ook niet 
waarfchynelyk , dat de oppervlakte vande aar- 
de, daar zich de kwik by E bevind, minder 
bezwaart zoude zyn, terwylde uitwazemingen 
opryzen. Zommige zyn van mening, dat, ter- 
wyl de regen of het water uitdelucht valt, een 
gedeelte lucht zich opheft, om de plaats des 
waters in te nemen ; en dat, terwyl die lucht 
bezig is om zich daar toe te verheffen en op te 
ryzen, de dampkring dan ook zoo veel minder 
weegt en op de oppervlakte der aarde drukt, 
en dat by gevolg de lucht-kolom F ophoud ‚om 
zodanig een langen kwik-kolom , als van GC 
tot B, te onderfteunen; gelyk ook dezelve dan 
niet langer is, als van C tot daar geteikent ftaat 
WIND OF ONWEER , Of OVERVLOEDIGE REGEN, 
of REGEN enz. Ditis, zegtde Heer Poliziere, 
als of iemand ons wilde wys maaken, dat, als 
wy fteenen in een rivier werpen, dat gedeelte 
water, onder het opryzen , omde plaats vande 
fteenen in te nemen, terwyl dezelve zinken, 
zoude nalaten op den grond van de rivier te 
wegen. ’t Welk, ten opzicht van ’t water, te- 
gens de ondervinding en het licht der reden (try- 
dig is. Andere geven voor, dat voor, of on- 
der een regenagtige tyd , de lucht warmer en 
meerder verdunt ís, en dat dan ook vervolgens 
de lucht ligter van gewigt zy. Maar de onder« 
vinding leert integendeel , dateen verwarmde, 
en door de warmte verdunde lucht, met veel 
meer geweld deszelfs Elaflicite:t of te rug a 

vends 
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vende kragt oeffent. En daar uit befluit de Heer 
Poliniere, dat de lucht, door de hette aange 
zet zynde, noodwendig meer , en geenzints 
minder, op’t aardryk zoudedrukken en parflen, 
en (om dat, volgens dien Heer zyn meening, 
het Geheel-al volis) vervolgens de kwik-kolom 
hooger opdryven , in plaats van dezelve te doen 
verkorten. Zommige oordeelen, dat als bo- 
ven in de lucht de uitwazemingen’, die tot wol- 
ken geftremt zyn, met de deelen van de lucht, 
‚die hen omhelzen, een wryvende en inwendi- 
ge beweging beginnen te ocffenen , om zich 
wederom te fcheiden, en tot water-druppelen, 
of regen te vereenigen, door die wryving, de 
lucht als opgehouden word; en dat, dewylde 
wolken een zeer groote plaats in de boven- 
lucht beflaan , tot deze wryving ook zeer veel 
lucht van noden is , en dat ook daarom de damp- 
kring, onder deze wryving van de deelen der 
boven-lucht, met de tmeltende regen-druppe- 
len of water-deelen , minder op’t aardryk komt 
te drukken en te wegen. Maarecen en dezelf= 
de hoeveelheid van vloeibaare (toffelykheid word 
bevonden even zwaar te wegen, of dezelvegeft 
of buiten gefting is. Zommige hebben verciert, 
dat in den tyd, even voor of onder den regen, 
winden zyn , die van orh laag naar om hoog bla- 
zen, datis , vanden grond des aardryks af naar 
de hoogte van den dampkring ; maar dit is ge- 
woonlyk riet waar , en wy ondervinden, dat 
onder de regens dikwils de minfte winden zyn. 
Andere fchryven de minder zwaarte van den 
dampkring , aan horizontaale winden toe , en 
oordeelen, dat dezelve de wolken opbeuren; 

Bb 3 maar 
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maar de Heer Poliztere oordeelt, dat, als dit 
al waar was, die horizoutaale winden zo wel 
hun boven-gemeene kragt zouden moeten oef- 
fenen na de zvde van ’t aardryk, als na dezyde 
van de wolken, tuflchen welke en het aardryk 
zy kwamen te werken; enop deze wyze zou- 
den zy (dunkt die Heer) dat gedeelte van den 
dampkring, dat zich naar deaarde{trekt, meer- 
der moeten drukken, en vervolgens de kwik- 
kolom doen ryzen, in deplaats dat wy dezelve 
in de regen-tyden zien daalen. Maar ik oor- 
deelechter, dat alle de tegenwerpingen van den 
Heer Poliniere niet doorgaan, en dat wy niet 
verlegen behoeven te zyn met die regen-tyden, 
waar in diergelyke winden niet gevonden wor- 
den , en echter de damp-kring minder komt 
te wegen op ’t aardryk , en de kwik-kolom 
korter bevonden word. 

Is. 
Zommige Natuurkundigen , geenzints vol- 

daan zyude door eenige van die uitleggingen en 
opiniën, die wy vo even gemeld hebben , oor- 
deelen , dat noch het regenachtig , noch het 
mooy weer , de verandering , die wy by die 
twee verfcheide gelegentheden aan de kwik- 
kolom gewaar worden , onmiddelyk veroor- 
zaaken ; maar dat die verandering van eenige 
andere Onbekende oorzaak voortkomt, die te 
gelyk by het regenachtig of mooy weer is. 
En dat door die onbekende oorzaak, in den tyd 
vân kwaad weer, de lucht minder wegende op 
“taardryk word gemaakt; en door een onbe- 
kende oorzaak, in den tyd van fchoon Bir 

e 



November en December 1721. 4Ot 
de lucht meer wegende op *t aardryk word ge- 
maakt. Maar wy zullen na dezen, als wy om- 
ftandig fpreken van ’ toeftellen der Barometers 
en Thermometers enz., door valte en ontwyf= 
felbaare Proeven de manier bewyzen, waar op 
in kwaad weer de lucht op *t aardryk minder 
wegende, en in fchoon weer meerder wegen- 
de word gernaakt ; want myn beftek laat te- 
genwoordig niet toe, om over die zaak bree- 
der te handelen. Ik zal alleenlyk maar korte- 
Jyk zeggen, gelyk na dezen zal bewezen wor- 
den , dat het onderaard{che vuur , omtrent deze 
zaak, de eigentlyke hoofdrol fpeelt, 

16. 
De voortreffelyk{te Natuurkundigen hebben 

geoordeelt, dat de verfcheide werking van de 
_kwik-kelom, of van de Barometer , zodanig 
aanmetkelyk was, dat het voorwaar de moeite 
wel waardig was, om dezelve meerder te vol- 
maaken. En om dat in een eenvoudige glaze 
Tubus, gelyk als uitgebeeld word in Fig.s. A. 
3. CG. D.E. F, de verandering van de kwik- 
kolom niet langer is als 21 liniën, dat is, van 
ZEER DKOOG tot WIND OF ONWEER , hebben 
zy uitgedagt, op een veel zichtbaarder en groo- 
ter tuflchen-wydte te vertoonen , de alderge- 
ringtte veranderingen vande Barometer , of van 
de meerder of minder weging van den damp- 
kring, op den grond of het aardryk. Om hun 
oogmerk hier omtrent te bereiken , hebben zy, 
gelyk blykt in Fig. 6, de Barometer A.B. C. 
D. E‚ G. toegeftelt. De Tubus A.B. D. is 
twee of drie liniën diametraal van dikte; boven 
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aan dezen Zubus, tuflchien A en-G, is de dia= 
metraale wydte een duim-breed ; ven aan ’t an- 
der einde by C, is een dunne Zubus van om- 
treut een en een halve linie diametraal , die 
by E open is. De Barometer is krom gebogen 
by B, ende lengte tuffchen A, B. is omtrent 
34 duim. 

Bj 
Op verfcheide manieren word de kwik in 

deze Barometer gebragt, maar de volgende ma- 
nier oordeeld de Heer Poliniere de bek waamtte. 
Een kleine opening by G gelaaten hebbende, 
word een zeer klein glaze tregtertje (dat aan 
de lamp geblazen , en gelyk als uitgebeeld met F 
word ) in de opening E van het dunne Zubusje 
G. E.geftelt ; door dit tregtertje word hetkwik- 
zilver zo lang ingegooten , tot beide de pypen, 
namentlyk A.B.C.D.E. vol zyn, behalven de 
ruimte tuflchen A. G. van den Zubus G. A.B. 

aar na word het giterfte top-eindje van den dik= 
ken Zubus by G in de kon(t-lamp gefmolten ; 
zo ras als dit openingetje.by G op die wyèe 
Hermetifche is toegefmolten, word de Barome- 
ter G.A. D. B.G, E-boven een bakje het onder- 
fte boven gekeert, om in’ zelve de kwik , uit 
het gedeelte B. C-D.E. te ontfangen „en eenigen 
tyd zodanig met het onderfte gedeelte B boven 
gehouden, Ondertuffehen beweegt en wryft 
men een, weinig zagtelyk met het plat van de 
hand tegens den Zuóus Â. B, om de weinige 
lucht te doen vertrekken, die in de ruimte tuf- 
fchen A,G. was overgebleven, … Daarna word 
de geheele Barometer in die geftalte wederom 
omgekeert en herttelt , als dezelve in Fig. 6. 

uit- 



November en December 1721. 403 
“uitgebeeld ftaat. Zo ras alsdit gefchied is, zakt 
de kwik van G tot A, en ryft wederom van 
B tot C, en eindelyk word door de opening E, 
„met behulp van ’t glaze tregtertje F gegooten, 
eenig gekleurd vogt van C tot D; dit vogt ruft 

“dan op dekwik by C,eneindigtby D. Het vogt, 
% welk in dit Zubusje, of in de ruimte van C 
tot D gegooten word, is zeer verfcheiden , na 
de verkiezing die daar omtrent word gemaakt. 
Zommige nemen daar toe brandewyn , die zy 

«door ’t eene of ’t andere verfzel een blaauwe, 
„geele of roode koleur geven ; maar om dat de 
brandewyn, of de voorloop, door de warmte 
„van de lucht zich al te veel kornt uitte zetten, 
is dezelve niet zeer bekwaam. Andere verkie- 
zen het Ligueur van wyn{teen=zout, of van pot- 
afch, geverft met een kleurtje ; zommige ver- 
heffen het fterk-water , of de geeft van falpeter , 
gekleurt door koper, en verflapt met regenwa- 
ter, om niet te byten op de kwik. Wy zou- 
den hier toe ook wel het regenwater konnen 
gebruiken, indien het zelve zo wel als de ge- 
melde Ligueuren deszelfs koleur konde behou- 
den, en des Winters niet kwam te bevriezen. 
Na dat nu de lucht meerder of minder komt 
te wegen , parft de lucht-kolom E meerder of 

„minder op ’ gekoleurde vogt , ’t welk by Dis; 
als nu dit vogt meerder van de lucht-kolom & 
word geparft, zakt de kwik by C, of een wei- 
nig, of geheel tot aan B, als wanneer dezelve 
van A na G ryft; maar als de lucht-kolom E 
wederom ligter van gewigt word, en het geko- 

‚leurde vogt wederom opryft, herftelt zich ook 
„wederom de kwik by C ; naar het zeer kleine 
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gedeelte, datde kwik by C opklimt, ry(t dan het 
gekoleurde vogt in ’t dunne Zubusje zeer veel 
in de hoogte D, E; waar door de uitwerking 
en geringe ryzing of daling van de kwik by C, 
veel aanmerkelyker door de grooter ryzing of 
daling van ’t gekoleurde vogt in’t dunne pypje 
D.E, aangewezen word , om dat de tuffchen- 
wydte of hoogte, die van ’t gekoleurde vogt 
by D doorgeloopen is, gelyk is met de ruimte | 
die in dit zelfde vogt by C opgerezenis; gelyk 
als de Circul , die dezelfde diameter heeft als if 
de Cylinder by C, gelyk is met de Gereul die 
dezelfde diameter met de Tubus by D heeft. 
Als het gekoleurd vogt by C maar een flroo- 
breed ryít of daald, moet dit zelfde vogt nood- 
zaakelyk wel tienmaal zo veel ryzen of dalen 
in de dunne pyp D, om dat dezelve zo veel 
naauwer is. 8 

18. 
In ’t gemeen word geoordeeld , dat de en- 

kelde Barometer veel beter is om de geduurige 
„veranderingen van de zwaarte vande lucht met 
naaukeurigheid aan te wyzen, alsde te zamen- 
geftelde Barometer ; om dat, hoe dat meerder 
gekoleurd vogt van D na E ryft, dekolom C. 
D. na proportie te hoog rytt; en om datde vog- 
ten na praportte van hunne hoogtens wegen, 
moet ook volgen , dat hoe langer de kolom 
van ’t gekoleurde vogt word, hoe dezelve ook 
meerder de opryzing van de kwik CG wederftreeft, _ 
dewelke het gekoleurd vogt van C naar E in 

_ regenagtige tyden moet opligten. Dit isde reden, 
dat hoe ’t uiter{te einde van de gekoleurde kolom 
C.D. meerder aan E nadert, hoe minder naau- 

keurig 
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keurig de ongelykheden van de parffing van de 
lucht-kolom , die door de opening E werkt, 
onderfcheiden konnen worden. De tekens 
van deze Barometer zyn geheel anders, als de 
tekens van de enkelde Barometer; want alles 
lat aan de enkelde Barometer boven gefchreven 
ftaat, moet hier onder (taan, gelyk als te zien 
is by ZEER DROOG , BESTENDIG MOOY WEER, 
MOOY WEER , VERANDERLYK WEER, REGEN, 
OVERVLOEDIGE REGEN, WIND CF STORM. De 
reden van deze omzetting is van zich zelfs klaar, 

19. 
Op de zeer dunne pyp van deze te zamenge- 

ftelde Barometer, kan ook, als iemand zulks 
gevalt, by E een ruimte van glas vaftgehegt of 
geblazen worden, als de gedaante van cen flesje 
omtrent E anderhalf duim diametraal wyd, Het 
boven-einde by F word door de konft-lamp zo 
digt toegefmolten ‚ dat de buiten-lucht geen de 
minfte gemeenfchap kan hebben met de binnen- 
jucht, die van F tot Dis, De uitbreiding A 
is een gedeelte van den Zubus, die 6 liniën 
diametraal wyd is , en in de lengte 34 duim, 
van dezelfde ruimte als de uitbreiding C. G; 
die echter een weinig langer is, ten einde, dat 
als het gekoleurde vogt D.C. gezakt is in de 
uitbreiding C.G, niet lager zouden zakken als 
tot aan’ {tip G , uit voorzorge dat het zelve niet 
door G, en door B mochte doordringen , om de 
plaats, uit hoofde van deszelfs minder-wigtig= 
heid, van de kwik boven A te gaan beflaan, 
gelyk dikwils in de dubbelde Barometers g 
beurt , als dezelve fchuins worden gehoudert,' 

Dit 
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Dit geheele werktuig in Fig. 7, uitgebeeld me 
A.B. G. CG. D.E F, word konftiglyk tegens 
een plankje van nootebomen , of olyven, of 
of gewortelt hout valt gemaakt. Op dit plankje 
kan een zeer final riempje papier geplakt work 
den, indelengtevan CtotE, zyndezoduimen 
lang , en omtrent 13 linie breed. Dit papier. 
word door ftreepjes in too graden verdeelt, 
en op verdeelde tuflchen-wydtens GROOTE HET= 
TE, WARMTE, GEMATIGT, KOUD ‚ GROOTE; 
KOUDE geichreven. Het overige gedeelte van 
dit werktuig is, gelyk de Barometer Fig. 6. G, 
A.B.C. D.E; zo dat door dit onderfcheid van 
F.E, dit nu te gelyk een Barometer is, die de 
onderfcheide zwaarte van de lucht, en vervol-"k 
gens droog en beftendig, of nat en {tormachtig 
weer aanwyf{t; en ook een Zhermometer, diet 
de verdunning of verdikking van de lucht, en 
vervolgens de warmte of koude aan wyft, | 

20, Ki 
Wy konnen door een zeer eenvoudige en. 

natuurlyke ondervinding, openbaarlyk ontdek- 
ken, dat een kwik-kolom , door de zwaarte 
van een gelyke lucht-kolom onderfteunt word 5 
gelyk by voorbeeld in Fig.8, is A.B.C. D. E‚ # 
een glazen Zubus, waar van het gedeelte G.E. “| 
de lengte heeft van omtrent 33 duim „ en de 
breete diametraal 3 liniën. Het gedeelte A.B. 
is lang vyftien of zeftien duim, en omtrent van © 
dezelfde diameter als het gedeelte ‚of de pyp G.E. © 
Deze Tubus is gebogen gelyk als de Figuur uit- 
wylt, en heeft een opening in C, die een linie « 
diametraal wydtis, Tufichen CG en B is een 

Uit 
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ftrekking bolsgewys geblazen, die omtrent een 
duimbreed diametraal wyd is. De opening G 
moet met een (tukje week-gemaakte varkens=- 
blaas gefloten worden, ’t welk zeer dicht en 
valt moet gebonden zyn. Daar na word 
den geheelen Zubus omgekeert, en met kwik- 
(zilver door de opening E gevult. De Zuvus 
moet een weinig Íchuins gebouden worden , 
‚en zo lang zagtelyk gefchud , tot dat de py- 
„pen A.B, en het ronde gedeelte B. C, vervult 
zyn met kwik, als wanneer ook eindelyk het 
gedeelte, of depyp GC. D. E. infgelyks met kwik 
‘gevult word. Het uiterfte einde À.B, moet by 
A toegefmolten , of Hermetifche toegezegelt 
zyn. Na dat nu dezen Zxbus zodanig met kwik 
vervult is , moet men met den voorften vin= 
ger de opening van de pyp by E volkomen 
dicht toehouden , wanneer deze geheele Zu- 
bus wederom word omgekeert , en geftelt in 
die geftalte, als dezelve in Fig. 8. word ver: 
toont, zeer zagtelyk dezelve plaatzende met het 
einde E in andere kwik , diein’t bakje F‚, G. is. 
Zo ras als dan de voorfte vinger van de ope- 
ning E word weg genomen , komt de kwik, 
die in de pyp A.B, en in de pyp C. E‚ was, 
te zakken; behalven de kwik, die in de bogt 
C.B.H, en de kwik-kolom D. E. overig blyft, 
zynde geen lucht tuffchen A.H. en CG. D, en 
wordende de kwik-kolom D.E, van de lucht- 
kolom [ opgehouden , dewelke weegt op de 
‚kwik, die in ’t bakje F. G. ín de open lucht 
geplaaft ís, op die zelfde wyze als de voorgaan- 

de ondervindingen geleerd hebben, Zo ras als 
nu de varkens-blaas C met een naald word 

DE door- 
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doorgeftoken, valt de kwik-kolom D,E, neder 
in ’t bakje F.G, en de andere kwik, die in de 
bolagtige kromte C. B. H. is, ryft in ’t zelfde 
oogenblik daatlyk op naar A, en vervult den ge- 
heeien pyp B. H. A. 

zr 
Uit deze ondervinding blykt onfeilbaar, dat 

de lucht-kolom Ll, door deszelfs zwaarte, de 
oorzaak is van de kwik-kolom E.D ; want zo 
ras als in de blaas by C een gat word gemaakt, 
en dat een gelyke lucht-kolom door dit gat in 
de lucht-ledige plaats C. D. komt indringen, 
weegt dezelve zo fterk op de oppervlakte van 
de kwik by D, als de lucht-kolom I op de op- 
pervlakte van de kwik, die in’t bakje voor de 
lucht bloot ftaat , waar door de kwik-kolom 
D. E. niet langer van de lucht-kolom [ konde 
opgehouden worden, om dat de lucht-kolom in 
C, door ’ gaatje van de blaas indringende, de 
kwik met dezelfde hoeveelheid van 7 waartein ’t 
bakje F‚, G. nederparft. Zo ras als nu ook de 
lucht door het gaatje van de blaas by C gedron- 
gen is, word door die zelfde lucht ook de kwik 
geparft, die in de bolachtige kromte C. B. H.is, 
waar door de lucht-ledige ruimte A.H, ook 
vol word gepar{t met kwik; omdat het gewigt 
van de lucht , ’t welk op de kwik , die in die 
bolachtige bogt is, door het gaatje van de var- 
kens-blaas komt in te dringen en te wegen, 
zwaarder is, als de kwik die in de pyp A. H. 
gehouden kan worden. En dewyl de ruimte 
in de pyp A. H. een lucht-ledige plaats was, 
vond de kwik by H geen de minfte wederftre= 
ving; waar door dezelve, uit hoofde van de 
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parfling van de invloeyende lucht, genoodzaakt 
word tot aan A op te ryzen. En byaldien deze 
pyp A.B. noch langer was geweelt, zoude de 
kwik zelfs tot zeven-en-twintig duim hoogte 
opgeparft zyn geworden; om dat dit juift de 
zwaarte van den dampkring is, 

22. 
Wy zien daaglyks, dat de Wynverlaters de 

Wyn van *t eene vat op ’t andere, door mid- 
_ del van een Hever overtteken. Daarom konnen 
wy dit (om dat die ondervinding byna aan alle 
menfchen gemeenzaamlyk bekent is) als een 
zeer eenvoudig bewysbybrengen , om de z waar- 
te van de lucht te beveftigen, By voorbeeld, 

_ in Fig. g. is A.B,G. een geboge glaze Tubus, 
_ die by B gebogen is. Laat dezen Zubus drie 
__ of vier liniën drametraal wydt zyn, Vult dezen 

Fubus door een trechter met gemeen water. 
Sluit met den voorften vinger beide einden, en 
ftelt het eene einde in’t bakje , dat in Fig. 1o, 
door D,E. vertoont word, en ook met gemeen 
water, in die geftalte als uitgebeeld word in die 
zelfde Fig. to. door H, 1. K. opgevuld ís. Als 
nu de glaze Hever H. 1. K, die vol water is, 

_ door ’t wegnemen van den voorften vinger van ’t 
einde K opengelaten word, en dat dit einde K. 
in de waterpas G.H. is, met het water dat in ’t 
bakje D.E. gehouden word, zo zal deze glaze 
Hever H.L. K. zonder ftorten, vol water bly= 

‚ ven ; maar by aldien, gelyk ín de Fig, ar, 
de arm 1. K, van de met water gevulde Hever 
by P open is, beneden het waterpas G.H, van 
't water dat in’ bakje N.O. is, zal daatlyk 

het 
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her water, dat in’ bakje N.O. is „doorde ope=: 
ning van de Hever by H na l opryzen, en door 
de opening P weer nedervallen , gelyk als in 
Fig. 11. by Q uitgebeeld word 5 en dit water 
zal ook geduurig aanhouden met uit te vloeyen, 
zo lang als noch maar water in ’ bakje _N,O, 
gevonden word, en te gelyk de opening by P 
lager is als de oppervlakte G.H. van ’t water, 
dat in’t bakje N. O. gevonden word. 

23 
Als het open-einde K van Fig. to. word bos 

ven het waterpas van ’t water opgeligt „ dat in ’t 
bakje D,E. gehouden word, terwyl de ope- 
ning H noch in’ water is, zal daatlyk het wa- 
ter uit de Hever K. 1, H. geheelyk in ’ bakje 
D.E. nedervallen ; maar als deze Hever, 
die in Fig. to, uitgebeeld word , egaal ftaar, 
en vol water blyft flaan, moeten wy aanmer- 
ken, dat de lucht-kolom F‚G.H. opde opper- 
vlakte van ’t water weegt, dat in ’t vat D.E. 
gehouden word. En dit gewigt tegen het wa- 
ter parft, ’t welk neigd om uit den arm van 
de Hever by H te loopen. Een andere lucht- 
kolom M. L.K. weegt en parít dan tegens het. 
water, ’t welk neigd om uit te loopen by de ope- 
niog K‚, Deze twee lucht-kolommen , na- 
mentlyk F. G.H. en M. L. K, parflen met 
een groote overmagt op ’t water in de Hever 
by Hen K ; want, by voorbeeld, de lucht= 
kolom F.G. H. werkt op de opening H van 
deze Hever met zo veel kragt, als van noden is, 
tot het onderfteunen van een water-kolom van 
ruim 31 voeten hoog, en de lucht-kolom Mika. 

oet 
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doet het zelfde op de opening K van den Hever; 
om dat een lucht-kolom juift zo zwaar is, als 

‚ een drametraal-gelyke water-kolom van ruim 
31 voet hoog; even gelyk als wy te voren ge- 
toont hebben , dat een lucht-kolom: juift zo 

_ zwaar is, als een draimetraal-gelyke kwik-kolom 
van 27 duim hoog, wegende een kwik-kolom 

van 27 juift zo zwaar, als een drametraal-gelyke 
water kolom van 3r voet. Als wy nu eens be- 
grypen, dat de twee egaale water-kolommen 

__H.l. en Kl, maar zeer kort zyn, ten opzichte 
van een lengte van 31 voet, en vervolgens zeer 
veel ligter als de lucht-kolommen F. G.H. en 
M. L.K. Volgt daar uit, dat het overfchot van 

‚de kragt, die noch aan de lucht-kolom EF. G. H, 
als een overwigt tegens de water-kolom H. IL. 
overig is , zich bezig houd tegens het overwigt 
van de kragt, dewelke ook infgelyks overig is aan 
de lucht-kolom M.L.K, na dat dezelve ook 

het gewigt van de water-kolom 1. K, overge= 
__ ‘wogen heeft. In zo verre, dat deze twee over- 
„maten van zwaarte van de lucht- kolommen 
F.G.H. en M.L.K , egaal zyndeaan de water= 
pas G. H. K. L, een evengewigt in ’t middel- 
punt [ maken ; en dit is de reden , waaromde 
Hever H. IK. val water blyft, wanneer de ope- 
ning K op de waterpas-lyn van de oppervlakte 
G.H, van’ water is, dat in ’t bakje D. E. ge- 
houden word. 

24. 
Als in Fig. 11. de opening P lager is, als de 

waterpas-lyn G.H. van het water in ’t bakje 
_N. O, ís ook daatlyk de lucht kolom S.R. Q. 
P. veel langer als de lucht-kolom F.G, H, en 

VI, Deer, Cc de 
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de water-kolom P.K.I. is ook veel langer als 
de water-kolom H.L. Maar om tedoen zien, 
dat in deze gefteltheid het water geduurig door 
de opening P moet uitvloeyen , door een uit-| 

‚werking van de zwaarte der lucht; terwyl de- 
ze opening lager is, als de waterpas-lyn G.H, 
moeten wy bewyzen , datde overmaat van kragt 
der lucht-kolom F.G.H. boven ’t gewigt van 
de water-kolom H. Il. veel grooter is, als de 
overmaat van kragt van de lucht-kolom S, R. 
Q. P. boven ’t gewigt van de waterkolom P, 
K.I, En om dat de lucht-kolom F.G. H. het 
water uit het bakje moet doen opryzen in de 
gedaante van de water-kolom H.L, en *zelve 
moet naar [ doen vloeyen , omdoor het kanaal 
1. K.P. neder te ftorten, in weerwil van de 
wederftreving der Jucht-kolom S.R.Q.P, om 
dat deszelfs wederftreving tegen P zwakker is, 
als de weging , en de parflende zwaarte van de 
lucht-kolom F'. G.H. op H, nal. en vervolgens, 

25. 
Om te begrypen op welk een wyze een lucht- 

kolom , door deszelfs overwegende zwaarte, 
ten opzigte van een andere tegenwegende lucht- 
kolom, als dezelve geholpen word door het 
fchielyk nederftorten van ’t water, dat door de- 
zelve is opgeparft ‚het water met een {traal byna 
0 hoog kan doen opfpringen als deszelfs fource, 
kan verftrekken het zamengetteld werktuigje, 
uitgebeeld in Fig, 12, Het waterbakje A. B. ver- | 
ftrekt voor de water-plaats , of fource van de 
water-(traal F. G , die door middel van den 
gekromden Zubus C, D. E. F. ípringt , van 

het 
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het gedeelte van depyp D. E.afgerekent omtrent 
twee voeten en noch hoger. De verhaatting,die dit 
water gekregen heeft onder deszelfs nederftor- 
ting van DtotE,‚ zoude deze water-ftraal F.G. 
wederom zo hoog doen opryzen,als de waterpas- 
lyn van de oppervlakte H. 1, van ’t water dat 
in de fource ot het waterbakje A. B. gehouden 
word, indien de uiterlyke lucht geen tegen- 
ftand kwam te doen; om dat de water-ftraal 
F.G, als een water-kolom moet zyn in even- 
wigtigheid met de water-kolom E. 1. Maar 

_ op dat echter de lucht-kolom K , als ook de 
zy-lucht , deze opfpringende water-ftraal niet 
al te veel zoude beletten, word de opening van 
den Tubus by F zeer vernaauwt, waardoor het 
water-{traaltje F.G , fpitzer en doordringender 
word, en ook het water in deszelfs doortogt 
door dit vernaauwde openingetje F meerder 
rasheid verkrygt, om de omringende lucht zo 
veel te lichter te verdeelen , en daar door de 
hoogte, dewelke in Fig. 12, uitgebeeld word, 
te bereiken totaan G, niet verre van de water- 
pas-lyn , of Horizontale yn H, 1. 

26, 
De volgende Proef beveftigt de voorgaande 

ondervindingen; by voorbeeld, in lig. 13. is 
C. B, een glas, ’t welk onder in zyn grond of 
voet by H.E. doorboord ís; en C.D.H.E. is 
een vaftgemaakte en wel ingeleemde Hever by 
Hen E‚ welkers kruin D niet uitfteekt boven 
het. glazen bakje C.B; als nu een weinig water: 

| in ’t glaze bakje C. B. geftort word , by voor- 
beeld, omtrent tot op de helft van de hoogte 

si Gc 2 van ’t 
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van ’t bakje C‚,B, zal’er geen drup water uit- 
loopen ; maar als’er zo veel water in't glas gego= 
ten word , dat de Hever C. D, E. met water 
bedekt is, zult gy zien, dat al ’t water uit het 
glaze bakje C. B. zal uitvloeyen , om dat de ope- 
ning C. van den Hever zig tot byna aan den grond 
var ’t glaze bakje C. B, ftrekt, Zo ras als in 
dit glaze bakje (*t welk genoegzaam digt is ge- 
maakt door het net influiten van ’t eene einde 
van den hever , dat door het doorgeboorde gat 
van deszelfs voet heen fteekt) zo veel water 
word gegoten, dat daar door de Hever geheel 
bedekt is, vloeid een gedeelte van dit water in 
den Hever, door deszelfs opening by deszelfs 
einde C, waar in het ook word ingeparft, en 
naar boven gelicht, door ’t overige water ,’t welk 
in ’t glaze bakje, of het glas C. B. is, Door 
dit middel word de Hever met water opgevult ; 
als dan begint, en houd het ook aan te vloeyen , 
en uit te ftorten , door deszelfs langfte pyp D. 
H.E, zo lang, tot dat het geheele glas C. B. 
ledig geloopen is. Dezelfde ondervinding word 
ook beveltigt door de volgende Proef. In Fig. 
14. 1. L. is een glas in den grond doorboord 
van I.R. tot by N, gelyk als het voorgaande, 
daar wy van gefproken hebben in Fig.1 3. Maar in 
Fig.14 is M.N. een Zubus,die naaukeurig en wa- 
terdigt by L. R. is ingeleemt; de uiterfte hoogte van 
dezen Zubus M moet niet zo hoog zyn, als de 
rand van’ glas S. Ls, Boven den Zubas M.N. 
moet gepaft worden een anderen Zubus 1, P. 
R, die Hermetifche is toegezegelt by P, en 
welkers opening zo wyd is, dat de Zubus M. 
N, in dezelve kan ingepaft worden ; doch op 

zoda- 
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zodanig een wyze, dat’er noch een matigetuf- / 
fchen-ruimte overblyft voor den Tubus M. N. 
Giet dan water in dit glas L, L, zo lang, tot 
dat het zelve aan’teinde M van den Zubus M. 
‚N. reikt, zonder dat echter het water door de 

opening van N vloeid. Maar als nu zo veel 

water noch daar en boven in dit glas word ge- 

gooten , dat deszelfs oppervlakte een weinig 

hooger komt als ’t einde van den Zabus M, 
zal daatlyk het water beginnen te vloeyen en 

uit te florten door den Tubus M.N, zolang, 

tot dat al ’t water uit het glaze bakje 1. L. ge- 
vloeid is. Wy moeten aanmerken , dat de tuf- 

fchen-ruimte, dewelke tuffchen de inwendige 

oppervlakte vanden Zubus IL, P. Ruis, en den Zu- 
bus M.N, gelyk als een ontelbaar getal kleine 
Hevers is, welkers eene eindens zyn gedompelt 

in’t water van ’t glas 1. L, en wiens ander 
einde, of welkers algemeene uiteinde beftaat in 

de opening N. ’ Gedeelte lucht, dat inde in- 

wendige ruimte M.P. gehouden word , vloeid 

met het water uit, en belet geenzints de over- 
ftorting door de openingen M en _N. 

5 
Oimtrent de zwaarte en drukking van de lucht 

op de lichamen , zal den Lezer nu welzo veel 
onderwezen zyn, dat-hy zeer licht kan begry- 

pen, dat, als in den Zubus, diein Tab. xxxvr. 
Fig. 1. met A. D. B. C, word uitgebeeld, 
en die omtrent 4 liniën diametraal wyd, en by 

A en C open is, water , of kwik , of eenig 
ander vloeibaar vocht in gegooten word, om- 
trent op de hoogte van D.E, dardan (zegge ze 

: e Ge 3 
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de oppervlaktens van de water-kolommen D, 
B.en E. B. waterpas zullen zyn; datis te zeg- 
gen, dat deze oppervlaktens in dezelfde Hori- 
zontale l\yn D. E. zullen zyn. Want dewyl 
deze water-kolommen D.B. en E‚ B. onder 
malkanderen evenwigtig zyn, kande eene ook 
de andere niet overwegen, en vervolgens kan 
de eene niet hooger taan als de andere ; en de- 
wyl de lucht-kolom F. A. mert de lucht-kolom 
G.C, egaal is, kan ook de water-kolom D. B. 
niet lager geparft worden als de warer-kolom 
E. B, maar in de Horezontale tinie D.E. bly- 
ven , en maken haar Ceztrwm in B. Als de 
wydte van de armen van zodanig een Zubus 
zeer veel verfcheelt , zien wy de twee water- 
kolommen op een verfcheide hoogte (taan. Ge- 
lyk uitgebeeld word in Fig. 2. A.B.C. D. is 
een gebogen glazen Zubas, waar van de eene 
tak A.B, byna cen duim-breed diametraal wyd 
is, en de tak C. D. is niet meer als een halve 
linie draisnetraal wyd, Deze Zubusis aan beïde 
de einden A D. open. Maar als 'er water in 
dezelvegegooten word , zal de water-kolum van 
den eenen met de water-kolom van den anderen 
tak niet waterpas, of vameen egaale hoogte zyn ; 
mar de water-kolom B zal lager (taan, als de 
water-kolom C.l, zo dat de water-kolom in ’t 
naauwe takje vanden Jabas hoger ftaat van H 
tot [, boven het waterpas of de Mor:zoztale linie 
H. K. Maar als in de plaats van water , kwik- 
zilver indezen Zubus gegooten word , zal de 
kwik in’ naauwe takjc blyven ftaan op G , en 
in den grooten tak op K , zodat de kwik-kolom 
in den dunften tak lager (taat van Htot G. - 

Deze 
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28. 

Deze ondervinding heeft eenige zwarigheid 
omtrent de zwaarte van de lucht voortgebragt. 
Want zommige konnen niet begrypen , waar- 
om de lucht-kolom M im den dunften tak de 
water-kolom [, H.G. G. niet zo wel parft op de 
hoogte van de waterpas , of Horizontale linie 
H. K, als de lucht-kolom Li in den grooten 
tak A. K. B, de water-kolom H. B. komt te 
parflen op K. Andere hebben geoordeelt, dat 

‚de lucht-kolom M , dewelke in den naauwen tak 
van den Zubus valt, eenigzints opgehouden en 
onderfteunt word door de ongelykheden , als 
door een wryving van de binnen-wanden van 
den naauwen tak D.b H.G. CG. Deze Natuur- 
kundigen zyn tot dit gevoelen te meerder over- 
gehaalt, door de volgende ondervinding in F ig. 3. 
“Neemt, by voorbeeld , vier glaze pypjes, die 
zeer naauw zyn, en die echter verfchelen van 

_ diameter, {telt dezelve alle vier zeer zagtelyk 
in t water van het glas K.L, en gy zult zien, 
dat het water in deze zeer naauwe pypjes zal 
boven de oppervlakte Ls van ’t water opryzen, 
dat in’t bakje K‚ Lu, gehouden word; maar in 
de naauwfte pypjes zal het water alderhoogft 
opklimmen, gelyk in Fig, 3. uitgebeeld word. 
In een glaze pypje , welkers diameter maar een 
dardepart van een linie bedraagt, zal het water 
opklimmen omtrent twee duim = breed. Foven 
de oppervlakte Ls van't water , dat in ’t glas 
K. Li. gehouden word; ’t welk noch te eerder 
zal gefchieden , als zodanig een glaze. pypje 

eerlft door water nat is gemaakt, om: dat dan 
Cc 4 het 
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het water, als het pypje in ’t glas K, L. word - 
geftelt, zo veel te ligter opglyd boven de an- 
dere water-deeltjes , waar van de binnen-wan- 
den van zodanig een pypje bedauwt zyn. 

29. 
Ten opzigte vant vederblyven van het kwik- 

zilver, oordeelen zommige Natuurkundigen , 
dat eenige kleine Jucht-deelen zich ophouden 
tuflchen de kwik en de oppervlakte van’tglas, 
by het uiterfte einde van de kwik-kolom , en 
dat dit een belemmering aan de opryzing van ’t 
kwikzilver geeft. Andere zyn van gevoelen, 
dat de kwik niet zo licht vloeibaar is, als ’ 
water, en dat daarom de kwik zich zelven be- 
lemmert in de geringe ruimte van het takje DL. H. 
G.C ‚uitgebeeld in fig. 2. en daarom niet hooger 
komt op te klimmen als tot aan G. Maar al 
deze uitleggingen , en verfcheide gevoelens , 
zyn niet magtig genoeg om te overtuigen, en 
fluiten maar enkelyk in een bloote waarfchy- 
nelykheid, 

30) & 
Dat het water , door de gemeenfchap van 

deszelfs Crafts of wezensband , kan opklimmen 
in een natgemaakt pypje boven deszelfs Sour= 
ce , word beveftigt met de volgende Proef. 
Neemt, gelyk als uitgebeeld is in Fig. 4, een 
ftukje laken of linnen S, T, legt het eindje S 
in ’t glas Q. R, dat byna vol water is; als dit 
eindje S eenigen tyd in ’t water gelegen heeft, 
zult gy het water zien nederdruppen by het an- 
dere einde van dit ftukje laken of linnen, 
uitgebeeld door T, Dit nederdruppen zal noch 

vaar” 
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vaardiger gebeuren, als het ftukje laken of iin- 
men S. T. te vooren nat gemaakt, en een wei= 
nig uitgewrongen is. Ik zoude, als myn be- 
ftek zulks toeliet, door deze Proeven van het 
opklimmen van ’t water, uit hoofde van des- 
zelfs Crafis of wezensband , verfcheide ver= 
fehynzelen van ’t opklimmen van de fappen 
in de pypjes van de plant-gewaflen, als ook in 
de bloed- C'hy/- en water-vaatjes van ons li- 
chaam konnen uitleggen , maar wy zullen deze 
ophelderingen voor een andere zaak fparen. 

31 
Om te bewyzen, dat de Wwaarte van de lucht 

een water-kolom van ruim 2t voet inde hoogte 
kan ophouden , diend de volgende Proef in 
lig. <, waar in A.B. een glaze vat is, ’t welk 
aan deszelfs einde B gefloten is. Dit vat moet 
worden omgekeert, in zo verre, dat voor dien 
tyd B onderen A boven (taat 5 giet dan, of 
vult dit glaze vat door deszelfs opening A met 
water , en legt een papier D. E. boven over 
de opening A, en houd het plat van de hand 
boven op dit papier , op dat gy zeer gemak- 
kelyk het glaze vat wederom zoud konnen omn= 
keeren, terwyl gy met uw andere hand het vat 
C daar tegen (teund, en ftelt op die wyze het 
glaze vat wederom in die gefteltheid , als het 
zelve uitgebeeld word in Fig. s,‚ Al was nu 
dit vat 31 voet lang, en de water-kolom A. B. 
vervolgens zodanig hoog, zo zoude echter niet 
een drup. water door de opening A uitloopen. 
Daarom kan het papier D. E- zeer licht ver- 
ftrekken op de opening A, voor een dekzei 

ens van 
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van dit water. Als dic vat A. B. ledig was 
van water, en gehecl open aan deszelfs einde 
A, zoude daatlyk cen lucht-kolom F.G. A. 
van binnen tegen den grond B: van dit vat 
A.B.drukken , omt te maaken een evengewigt 
met een andere lucht-kolom, dewelke van bui- 
ten op dit vat drukt en weegt. Maar zo haaft 
als het vat A. B, opgevalt is met water, en dat 
het papier D. E. geplaaft is op de opening A, 
drukt de lucht-kolom F.G. A. tegens het pa= 
pier D.E, entegen de water-kolom A.B. De- 
ze lucht-kolom F.G. nu zo magtig zynde, dat 
dezelve zoude konpen een water-kolom onder- 
fteunen, dewelke 3f voet hoog was, heeft ver- 
volgens een grooten overmaat van kragt , bo- 
ven het gewigt van ’t water A. B, *% welk in 
dit vat geen grooter hoogte heeft als-g duim; 
deze overmaat van de kragt der lucht-kolom 
F.G. word dierhalven aangelegt , om een te- 
genwigt te houden , tegen de lucht-kolom C, 
die uitwendig op den bodem B van het glas B. 
A. parft. Als wy nu begrtypen, dat de lucht= 
kolom F.G. in ftaat is om te onderfteunen een 
waterkolom van 31 voet hoog, konnen wy 
ook te gelyk zeer licht verftaan, waarom niet 
een drup water door de opening A uitvloeid, 
dewylde lucht-kotom F-G. A.de water-kolom 
A.B, tot aan den bodem A van ’t vat B. A. 
parlt, 

za. 
Wy konnen een dier gelyke ondervinding be- 

fchouwen in Fig. 6. A. B. is een fles , die by 
A en by D doorboort is , en luchtdigt by C, 
door een geflepen. glaze ftopje gefloten is. Als 

nu 
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na deze fles gevuld is met water, zal het wa= 
ter niet uitioopen door de opening A, zo ras 
als de opening D gefloten is; maar zo ras als 
de beide openingen open zyn , of dat de ope- 
ning by D geopend word, zal de lucht E. D, 
daatlyk im de opening D indringen, enhet wa- 
ter zal daar op door de opening A uit(torten; 
waar uit blykt, dat de lucht zo wel vanter zy- 
de parlt by D, als dezelve van boven weegt, 
dat is van F naar D. Het gewigt van de lucht- 
kolom E.D, gefchikt tot de opening D, on- 
derfteunt de water-kolom , om dat de hoogte 
van deze water-kolom N noch zeer verre is 
beneden 3r voet, *t welk ishet gewigt van de 
lucht, en vervolgens vande lucht-kolomE. D. 
En om dat deze wacer-kolom N, L, zeer veel 
minder is als 3! voet, blyft er noch zeer veel 
kragt aan de lucht-kolom E‚D. over, boven 
de water-kolom N, L , dewelke in deze fles : 
flegts de hoogte heeft van 8 duim. Op die 
zelfde wyze' heeft ook de lucht-kolom F.G. A. 
noch over, een overmaat van kragt boven de 
zwaarte van de water-kolom A, M ; maar om 
dat de water-kolom A. M. veel hooger is als 
de water-kolom L. N, gebeurd het, dat de 
overmaat van kragt van de lucht-kolom E.D. 
veel grooter is, als de overmaat van kragt van 
de lucht-kolom F‚ G. A. Daarom word ook 
het gedeelte water L. M. meer geparft van L 
naar M‚ en*t water word ook daarom gedwon= 
gen om te vloeyen, volgens de linie N. L. M. 
A, ’t welk ook noch veel zichtbaarder zal bly- 
ken, als wy eem tregter, op de wyze als. uit- 
geveeld word in Fig, 7. met de letter H,‚ zeer 

naau- 
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paaukeurig komen te paffen aan de pyp D, in 
Vig. 6;en dat wy in deze tregter, water , ’t welk 
met de eene of de andere koleur geverft is, 
komen te gieten. Want dan zullen wy dit ge- 
koleurde water onderfcheidentlyk zien vloeyen 
door het andere water, terwyl het ongekoleurd 
water door de opening A word uitgeftort, 

33: 
Men kan zich ook van een vat bedienen, 

gelyk in Fig. 8. uitgebeeld word. Dit vat kan 
zeer wel van Engels geflepen glas gemaakt wor- 
den, welkers bodem plat en gtad geflepen is, 
Laat zodanig een fles vier en een half duim 
diametraal wydt zyn, en deszelfs hoogte om- 
trent acht duim. In den bodem D. E‚ moeten 
omtrent hondert kleine gaatjes gedrilt worden, 
die doergaan, en zo klein zyn , dat elk om- 
trent maar een linie over zyn diameters. De 
opening F drie of vier liniën over deszelfs dia- 
meter 1ynde. Stelt dit glas eenigen tyd in ’t wa- 
ter, en opent de opening F, dewelke boven, 
of buiten ’t water moet gehouden worden ;- 
daar op zal het water in de binnen-ruimte van » 
de fles door de kleine gaatjes dringen, die on- 
der in den bodem; D,E. gedrilt zyn; alsnuein- 
delyk ditvat, bynatot aanden rand F, vol wa- 
ter is geloopen , word den duim op de opening 
F gehouden, en de fles uit het water gelicht, 
70 zal uit de gaatjes, die in den bodem D.E. 
zyn, geen eenen drup water uitftorten ; maar 
zo ras als de duim van de opening F word af- 
geligt, zal, even gelyk een regen , het water 
uit de fles door de kieine gaatjes vloeyen, die 

in 
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in den bodem D. E. geboort zyn. En zo ras 
als wy wederom de opening F met den duim , 
of met een {topje digt fluiten , zal daatlyk geen 
een drupje water door de gaatjes van den grond 

_D.E, wtftorten; op dezelfde wyze als met de 
blikke of glaze pompjes gefchied, die de Wyn- 
kopers daaglyks gebruiken, om, uit den mondt 
van een wynvat, een weinig wyn uit te treke= 

‚ken en te proeven. Zo haaft als nu de opening 
F geopent is, doet de lucht-kolom , die door 
die opening gaat, en op de oppervlakte G. H. 
van’t water weegt, geiyk ook het water G.H. 
D.E, zelfs een geweld van zwaarte, die veel 
grooter, als de wederftrevingen van de kleine 
lucht-kolommen, op de kleine gaatjes van den 
bodem D.E.is. Dit is de oorzaak , waarom 
het water door den bodem D,E, vloeid. Maar 
zo ras als de opening [ gefloten word, is de 
lucht F.G.H, die in de fles is, door deszelfs 
Elafticiteit niet magtig om ’t water door de ge- 
boorde gaatjes van den bodem D. E‚ uit te par{= 
fen, maar maakt, tezamengevoegt met het wa- 
ter G.H D.E, alleenlyk maar een evengewigt 
tegens de wederftreving van de kleine lucht- 
kolommen , dewelke parffen door de kleine 
openingen van den bodem D.E. Dit is de oor- 
zaak, dat, als de opening F toeis, geen eenen 
drup water door den bodem tort. 

34 
De zwaarte van de lucht blykt ook zeer klaar 

in Fig.g, 1. L. is een des , welker hals van bin- 
nen maar vier liniën diametraal wydt is. Na 
dat deze fles geheel met water is opgevult, en 

het 
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het onderfte boven word gekeert, zal ’er geen 
water uit deszelfs opening { uitloopen. Maar 
als de opening [ van deze fles in ’t glas G. H. 
gedompelt word, *t welk met rooden wyn ge- 
vuld is, zult gy bet water uit de fles zien ne- 
derzakken, en den rooden wyn zien opklim-_ 
men onder de gedaante van een rook, om de _ 
plaats van ’t water in te nemen. Te vooren 
kwam dit water miet te zakken , om dat de 
lucht-kolom f. K. dit water ondertteunde en 
naar boven parfte; maar dat dit zelfde met de 
wyn-kolom niet gefchied, is, omdat dedeelen _ 
van de lucht, hoe dun en fvn dezelve ander- 
zints ook mogen zyn , niet zo bekwaam zyn 
om zich te fchilkkken, en in te dringen tuffchen 
de water-deeltjes , aan de oppervlakte by [, als 
de deelen van den wyn , om derzelver over- 
eenkomtft met de water deelen; en deze wyn- 
deelen gaan naar boven, om dat dezelve lichter 
als de deelen van ’t water zyn ‚en ook doorde 
lucht opgeparft worden, zo ras als de water- 
deelen , om derzelver meerder zwaarte ‚komen 
te zakken. 

35- 
De zwaarte-kragt van de lucht word ook zeer” 

klaar ontdekt, in Fig. 10, waar in A. B. een 
fles van drie duim over deszelfs diameter is, en 
aan de zyde by F doorboort , met een opening 
van 3 liniën, of 35 linie diametraal wyd. De 
glaze Tubus D.E, welkers diameter of wydte 
omtrent vier liniën is, moet overal open en 
wel vaft in de opening vande fles, by C gelw- 
teert 1yn. De opening E,‚ of het einde van 
dezen glazen Zubus , moet een weinig lager zyn , 

als 
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als het gat dat in de fles by F geboortis, of 
ten minften met het zelfde water-pas. Nader- 
hand word de fles A. B. vooreen korten wyl op 
zyde, of horizontaal gelegt, met de opening F 
naar boven, en op de opening D van den Zubus 
word zo lang den duim gehouden , terwyl, 
door behulp van een tregtertje in de opening | 
geftelt, water in de fles word gegoten, en daar 
mede vervult de geheele uitgeftrektheid of bin- 
nen-ruimte A. B. Naderhand word de tregter 
uitgenomen, op het gat t° den duim zeer dicht 
gehouden , en de fles wederom opgeregt , en 
geftelt in dien (tant als dezelve in Fig. 10. word 
verbeeld. Als nu ín dezen ftant de daim van 
de opening F afgeligt word , zal door die 
opening geen ander water uitvloeyen, als juift 
het water dat in den glazen Zubus E‚ C. was, 
en van al het andere water dat in den geheelen 
fles is, zal geen water door het gat F uitgaan. 
By aldien deze fles fchuins gekeert word naar 
den kant van de opening F „gelyk vertoont word 
in Fig. 11 , zo zal de lucht daatlyk ingaan 
door den Tubus D.E, en ’t water zal door de 
opening F uitgaan. Maar indien deze fles ge- 
heel anders fchuins geftelt word , te weeten, 
naar de andere zyde, gelyk in Fig. 12. uitge= 
beeld word , zal de lucht in de fles door de 
opening F ingaan, en het water zal ook in den 
Tubus D.E. invloeyen. Zo ras alseen geringe 
water-kolom in den Zubas D.E. is, gelyk wy 
in Fig. ro. gezegt hebben, hebben de zwaarte 
van deze water-kolom, en de zwaarte van de 
lucht-kolom , die boven in de opening D van 
den zelfden Tubus valt, te zamengevoegt met 

mal= 



426 Natuur- en Konft-Kabinet, 
malkanderen, veel grooter kragt, als de we- 
derftreving van de lucht-kolom G.H, F, de- 
welke tegens het water parft, ’t welk neigd om 
uit te gaan uit de opening F ; daarom vloeid 
het water uit den Zubus D.E. door de opening 
FE, zo lang, totdat dezen Zwbus D. E. geheel 
ledig is, Daar na is ook de lucht-kolom D, 
die van binnen in de ruimte van den Zubus D, 
E. parft, veel zwaarder , en heeft áaarom ook 
veel meerder kragt, als dez waarte van de water- 
kolom A. E‚ en de lucht-kolom G. H.L", die 
van buiten door de opening F parft , en ook 
meerder wigt en kragt hebbende als de water- 
kelom A.F , moet het noodzakelyk gebeuren, 
dat deze twee overmaaten van kragt, van ieder 
lucht-kolom , met malkander egaal moeten zyn, 
uit oorzaak van de gelykheid der hoogte van 
deze beide lucht-kolommen, en ook de gelyke 
hoogte , waar van de beide water-holommen 
A.E. en A. 1". zyn; waar door deze twee wa- 
ter-kolommen onder malkander in evengewigt 
zyn, gelyk ook alle de verdere water-kolom- 
men , die de ruimte van de fles vuilen, de 
eene tegens den anderen op dien tyd evenwigtig 
zyn. Indien de fles A.B, gelyk als dezelve in 
Fig. 10. vertoont word, vol water is, en dat 
in den glazen Zubus D.E, zich ook water be- 
vind, zal dit water in den Zubus, zo ras als 
het maar begint te zakken, van deszelfs opeuing 
E, eenige kragt doen, om wederom in de fles 
naar den boven-kant A, C. op te ryzen. Hier 
nu van overtuigt zynde, konnen wy onze aan- 
agt laaten gaan op Fig. 13, waar in IL. L. een 

fles is, by S doorboort. In deze fles is den 
’ Tu- 
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Tubus Q.R. vatt gelateert, en in ’t einde van 
dezen Zubus Q is ook wel vaft geluteert een 
andere fles M. P, waaruit de bodem N is uit- 
genomen. Na dat nu de fles 1, L. met klaar 
water is opgevuld , en dat dan boven door den 
bodemloozen fles N (die als een glaze tregter 
is) rood gekoleurd water gegoten word, zult 
gy daatlyk dit gekoleurd water zien ryzen van 
R naar V, en van R naar T. Ea in dien zel- 
ven tyd zal het klaar en ongekoleurd water uit 
de opening S vloeyen. Als de fles A. B, ge- 
Iyk als in Fig. 11, uitgebeeld (taat, {chuins gee. 
keert word naar de opening F, zal de lucht- 

‘ kolom, die in den Zubas D. E. parft, met de 
/lacht-kolom, dewelke door de opening F parft, 
egaal van kragt zyn. De opening E zich be- 
vindende boven de water-pas van ’t onderfte 
gedeelte van de opening F, zullen daatlyk de 
zwaarte van een kleine water-kolom, dewelke 
zich uitftrekt van de opening E tot aan de hori- 

_zontale linie G.F, en de zwaarte van de lucht- 
_ Kolom, die van binnen inden 7abus D,E. parft, 
de wederftreving van de enkelde lucht-kolom 
teboven gaan, dewelke door de opening F parft, 

_ Dit isde oorzaak „die het evengewigt wegneemt, 
en het water door de opening F dwingt uit te 
vloeyen. Als de fles A. B. geheel tegenftrydig 
gekeert (taat, gêlyk als uitgebeeld word in Fig. 
12, dan bevind zich de opening F boven de 
water-pas van ’t uiterfte einde E vanden Zubus 
E. D, en op dien zelven tyd vormt zich een” 
kleine water-kolom , dewelke zich uitftrekt van 
_F tot aan de horizontale linie E.G. De zwaarte 
van deze kleine water-kolom, en de zwaarte 
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van de lucht-kolam , diedoor F parft, gaande 
wederftreving van de Jucht-kolom, dewelke in 
de opening D parft, deze van den Zubus D,E, 
te boven, die, zich te rug gekeert bevindende, 
niet kan beletten, dat het water in den Zubus 
E.D. gaat, en dat de lucht tot in de opening FE 
doordringt. 

30, ij 
Behalven de bovengemelde Proeven van den 

Heer Pierre Palintere, waar door de zwaarte 
van de lucht, en verfcheide aangename uitwer- 
kingen van die zwaarte nu overvloedig genoeg; 
bewezenzyn, hebben verfcheide vermaarde Na- 
tuurkundigen noch veel andere Proeven „ om: 
de zwaarte der lucht te beveltigen, in ’t werk 
geftelt, gelyk als wy ook zelfs verfcheide Proe- 
ven wegens de zwaarte van de lucht hebben, 
uitgedagt. Maar wy zullen, om onzen, Lezer 
door het mede-deelen van een en dezelfde foort, 
van Proeven niet te verveelen „dezelven;tot een. 
andere gelegentheid fparen, als: wy van: de. Ba- 
rometers:, Thermometers enz, handelen; en nu, 
tot den Brief van den Hoogwaardigen Rabestus 
Boyle, daar wy van gefproken hebben „ overs 
gaan. 

37 2 je 
Wy hebben (a) aangetoont , datwe wezent= 

Iyk onderfcheid vinden tuffcheneen ledige ruim 
te, en de meerder of minder ftof die daar in is: 
dat ook de meerder of minder floffelykheid „ 
die in een en dezelfde plaats. is, de oorzaak is. 

van 

(a) Ziet Natuur-en Konfl-Kabinet , Fuly- en, Aur 
gufins 1721, van pag. 272 tot page 279n: » 
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van de meerder of minder zwaarte der licha- 
men: Daarom moet ook een lichaam, in die 
plaats, in zo verre maar lichamelyk aangemêrkt 
worden,als deszelfs-hoeveelheit van (toffclykheid 
bedraagt. Een Cabijch of vaerlings-vóët water is 
daarom miet zo veel lichamelyk als een Cubifth 
voet goud ; om dat dezelvé uit mindér ftof beftaat. 
Een en dezelfde uitgeltrektheid (namentlyk van 
een ruimte van een Cubifch voet , als dezelve 

mer goud gevuld ís) zal 1368 Paryfche ponden 
wegen, en als dezelve met water gevuld is, zal 
dezelve maar wegen 72 ponden Páryfch gewigt , 
en zal vervolgens ook net zo veél meer ftoffce 
Iykheid in die zelfdé rüimte, met goud gevuld, 
gevonden worden, als hét goud zwaarder als 
-wäter komt te- wegen. Als de ruïmte van 
een Cubifch voet met lucht vervuld word, zal 
dezelve miáar £ once wegen; waar uit klaarlyk 
blyke’, hoe ongefneen veel meer ftoffelykheid, 
òf lichámelykheid (dat het zelfde betekent )- in 
een em dezelfde ruimte of plaats is, als dezelve 
met goud-of shet lucht is opgevuld; en hoe on- 
gemeen veel meer omlichamelykheid, of ledig- 
heid gevonden word in een Cxbifch voet lucht , 
als in een Cubifch voet goud. ’tWelk ook de 
reden'is, dat in een Cabifch voet, by-en bêne- 
vetis-de lucht, die in dezelve is, ook te gelyk 
aldertämde Kchämen ontfangen konnen wore 
den ; zonder datde’ lucht, dewelke in deze ruim- 
te ís, -uit dezelve behoeft te gaan, en zileenlyk 
maar eén weinig meerder in malkander gedron= 
‚gen word. - Dit is ook de reden, dat‘in een 
guimte, die met goud gevuld is, geen ander li- 
chaam van eenig belang, ten opzichte van hoe- 
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veelheid van ftoffelykheid , te gelyk met het 
goud kan gehouden worden. Als iemand nu 
zoude willen vercieren , dat in de ruimte van 
een Cubifch voet, dewelke met lucht gevuld is, 
te gelyk ook zo veel zeer fyne materie gevon- 
den word , als de overmaat van hoeveelheid 
van’t goud komt te bedragen: maar dat deze 
fyne matcrie zodanig licht en fyn is, dat dezel- 
ve geen zwaarte, heeft, maar echter uit evenveel 
ftoffelykheid als het goud beftaat , al fchoon het 
zelve zo zwaar komt te wegen, en dat vervol- 
gens inde ruimte van de Cubzfch voet geen meer 
ledigheid is, als dezelve met lucht is vervuld, 
dan dat dezelve met goud vervuld is; zouden 
wy aan zodanig een man raden , dat hy zich 
door Proeven liet overtuigen, hoe, en op welk 
een wyze, een rook, een fyne geeft , een reuk- 
ftof, de materie van het licht, het vuur, enz. 
konnen fchynen te vervullen een groote ruim- 
te, door verfpreiding van deszelfs deeltjes; al 
fchoon die zelfde (tof, als alle deze verfpreide 
deeltjes, wederom by malkanderen gedrongen 
wierden, naauwelyks de groote van een vinger- 
hoed zouden beflaan; en daarom ook niet meere 
der ftoffelyk of lichamelyk zyn, en dat deszelfs 
volamen, op dien tyd, als dezelve de gedaante 
vanrook, damp, fyne geeft, vuur of reuk-ftof 
hadden aangenomen, beftond uit een zeer ge- 
ringe hoeveelheid van lichaam, of ftof, eneen 
ongemeene hoeveelheid van ledigheid, Op die 
wyze moeten wy begrypen, dat een zeer fyne 
en lichte materie, (welkers deelen, als een zeer 
fynegeeft, op de wyzeals rook , elk zeer verre 
van malkanderen verfípreid zyn) in de plaais is 

aar 
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daar de lucht nu is uitgepompt ; maar dit ftelt 
Riet meer , dat zodanig een Recipient zonder 
ledigheid is, als of iemand (telde, dat, in een 
Kerk , die vol rook was, geen een menfch 
meer plaats zoude konnen krygen, voor en al 
eer eerft juift zodanig een volume rook uit de 
Kerk kwam te vertrekken, als het volumen van 
% lichaam van zodanig een menfch bedroeg. 

8. 
Onze Pleziften , die het ledige ontken- 

nen, hebben ook getragt door verfcheide Proe- 
ven te bewyzen, dat in de natuur nergens een 
ledig is, zelfs niet , hoedanig klein het zelfde 
gok ingebeeld mocht worden. Maar alle hunne 
Proeven hebben tot noch toe niet anders kon- 
nen toehalen, als dat alles dat lichaam of ftof 
is, voor zoverre als het zelve is lichaam of ftof, 
niet kan een ledigheid zyn, ’t welk wy aan hen 
ook zeer vrywillig toeftemmen ; maar hunne 
Proeven hadden aan ons moeten aanwyzen de 
reden, waarom het vacuum , of ledige, niet 
zoude konnen zyn; daar in tegendeel, uit de 
Proeven, of uit deverfchynzelen vande natuur 
(dewelke zoude dienen om hynne onderftelling 
klaar en onderfcheidentlyk te bewyzen) geen- 
zints door deze mannen een kenniffe afgeleid of 
gehaalt word , waarom het ledige niet zoude kon- 
nen zyn. Hun geheele reden , waarom het le= 
dige of vacuuin niet zoude konnen zyn, doen 
zy ruften op een kundigheid , die zy zich 
van een lichaam hebben ingebeeld, maar geen- 
zints op Proeven, of op de verfchynzelen van 
de natuur, dewyl deze alle tegens hen getui- 
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gen, en ook de oorzaak zyn, dat tegenwoor= 
dig alle Natuurkundigen vannaam en doordrin= 
gend oordeel beveftigen, dat de lichamen on- 
derfcheiden zyn, om derzelver meer of min 
ftoffelykheid „ en % ledige, dat in derzelver vo= 
lumen gevonden word : dat het vacuuin of le- 
dige ook inderdaad en byna overal is, ?e Is zelfs 
ook zeker, dat geen wezen (hoe ryk van ftof- 
felykheid, gelyk als by voorbeeld het goud) in 
de natuur gevonden word, volkomen en ge- 
heel zonder ledigheid ; maar dat zelfs in’t goud 
noch zeer veel ruimtensgevonden worden , die. 
onttoffelyk zyn; en of in en door deze ruim- 
tens al, geduurig kwam te vliegen, of te {hor- 
ren, een fyne materie, of vuur, of ander fyn 
wezen, zulks zoude niet meer konnen bybren=- 
gen, om deze ruimte zodanig met evengelyke 
lichamelykheid of ftoffelykheid , als de deelen 
des gouds zyn, te vullen, gelyk een rook, die 
altyd vloag, en {horden door de uitgebrande 
fpelonken, verwulften , en kelders vande ber- 
gen Etna of Vefuvius, zoude konnen toebren- 
gen, om deze grouwzame uitgebrande onder= 
aard{che ruimtens te vervullen met zodanig een 
ftof, (namentlyk , molen-{teenen , mineralen, 
metalen, zwavel, vitriool , fmits-koolen, en 
vuur-fteen) als uit deze grouwzame hoolen, 
door °t geweld des vuurs , vervreven en uitge= 
brand was, 

39. 
Om niet al te lang over het ledige te mediten 

rea, tullen,wy met den Heer Boyle wederom 
gaan op de ondervindingen en proeven, De 
Heer Loyle heeft in dezen zynen ecerlten. Brief 
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eênige aanmerkingen omtrent de Proef van E- 
vaángelifta Torrscelli (Wiskonftenaar van den 
Groot Hettog van Florence , in de plaats van 
den grooten Galilgus ) in ’t werk gettelt in ’ 
Jaar 1643, en waar door gevonden wierd, dat 
de kwik, gelyk wy nu al dikwils getoont heb- 
ben, in een lucht-ledige plaats, door een uit- 
wendige lucht-kolom, opgeparft word tot op 
de hoogte van zeven-en-twintig duim. Maar 
eer wy van de aanmerking van den Heer Boyle, 
wegens deze Barometers of deze kwik-kolom 
fpreken , zullen wy eerft de Hiftorie van de 
Barometer mede-deelen, Dat de groote Gali- 
leus voor Evangelifta Torricelli al ontdekt had- 
de, dat de zuig-pompen het water nooit hoo= 
ger konden doen opkomen, als 31 of 32 voct, 
en dat als de pyp van de pomp langer was, en 
de zuiger veel hooger opgehaald wierd, de ove- 
rige plaats tuflchen de Oppervlakte van de wa- 
ter-kolom van 3r voet, en den zuiger lucht 
ledig was, is een bekende zaak. Maar Gak- 
deus ontdekte op dien tyd noch niet, dat zoda- 
nig een water-kolom, die tot op een hoogte van 
31 voet ín een langer pomp , daar de lucht door 
den zuiger uitgepompt wierd, door de zwaarte 
van de buiten-lucht kwam opte klimmen, de- 
welke juift zo veel kwam te wegen, en te parf- 
fen op de oppervlakte van °t water, dat in den 
Be was, waarin zodanig een pomp geplaaft 
ond, en opgedreven wierd, en na boven geparft, 

in das een lucht-ledige plaats van zodani 
een langen buis of pomps-pyp, Hy oordeelde, 
{door het algemeen gevoelen van dien tyd mis- 
leid) dat deze les soe van 3! voet anders 
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niet kwam op te klimmen als dooreen AFKFER; 
die de natuur VAN HET LEDIGE of vacuum bee 
zat; en dat de natuur deszelfs afkeer van ’t le- 
dige op een zeker punt eindigde, of tot op de- 
ze kragt , die het water in een lucht-ledige 
pomp tot 31 voet opdreef ; en dat dit alleen 
maar de reden was , waarom het water niet 
hooger opklom als tot 31 voet , al fchoon de 
lucht-ledige plaats van de pomp-buis noch veel 
langer was. 

40. 
Na dat EvANGELISTA TORRICELLI einde- 

Iyk ontdekt hadde, dat het opklimmen van de 
kwik in een lucht-ledige buis tot de hoogte van 
27 duim, of het opklimmen van’t water in een 
lucht-ledige plaats tot de hoogte van 3r voet, 
door de zwaarte van de buiten-lucht gefchiede, 
die op de oppervlakte van ’t water, of van de 
kwik, die in een bak gemeenfchap met de bui- 
ten lucht hadde, bragt de vermaarde Pater Mer- 
fennus dit aldereerft voor een nieuwe ontdek- 
king van ’t vacuum in Vrankryk, in % Jaar 
1644, als hy uit Italiën in Vrankryk beroepen 
wierd, In dien tyd wierd deze zaak bekent aan 
den vermaarden Heer Petit , Intendant der For- 
tificatiën van Vrankryk. Deze Heer was door 
geheel Vrankryk vermaard , wegens zyne groote 
kenniffe in alle zaken van deze natuur, En de- 
wy! hy een zeer groot vriend was van den alom 
berugten Heer PAscAr, maakte hy deze nieu» 
we ontdekking ook aan den zelven bekent , waar 
op deze twee groote mannen, namentlyk de 
Heeren Petit en Paftal , tot Rouaan geza- 
mentlyk ook dezelfde Proef iu ’t werk heer 
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41. 
Na dien tyd herhaalde de Heer Pafcal deze 

Proef verfcheidemaal alleen; eerftelyk , om zich 
meerder van deszelfs zekerheid te beveftigen ; en 
ten anderen ‚ om uit deze ondervinding verfchei- 
de andere waarheden en gevolgen te ontdek- 
ken, Om zyn oogmerk te bereiken, deede de 
Heer Pafcal, omtrent de zwaarte van den damp- 

< kring, verfcheide fchoone Proeven, in tegen- 
woordigheid van de voornaamfte luiden van 
Rouaan, in welke Plaats zyn Heer Vader /z- 
tendant was. Onder andere Proeven , deede 
de Heer Pafcal een Proef in een glazen Zubus, 
die 46 voet lang was. Het ééne einde van de- 
zen Zubus was Hermetifche toegefloten, en ’ 
andere einde wierd open gelaten, Deze glaze 
buis wierd gevult met rooden wyn. Zo ras als 
deze lange giaze buis geheel met rooden wyn was 
opgevult, op dat de Proef beter zoude konnen. 
gezien worden , wierd het toegefloten einde 
vandezen langen glazen buis gebragt in de hoogte 
regt op, of perpendtcnlatr „ terwyl te gelyk het 
einde van den buis dat open was, maar zo lang 
met de hand toegehouden was geweelt , gedom- 
pelt wierd in een vat met water. Zo ras als 
dit gefchied was, zakte de roode wyn van het 
boven-einde , en bleef eindelyk ftaan tot de 
hoogte van 32 voet. Waar uit daatlyk ont- 
dekt wierd, dat deze wyn-kolom van 32 voet 
onderfteunt en opgehouden wierd door de 
zwaarte van de lucht , die op de oppervlakte 
van ’t water, datin het vat was, kwam te we- 
gen en te parflen, En dewyl deze glaze buis 
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46 voeten lang was, en met deszelfs open-ein- 
de, ter lengte van een voet, in ’t water-vat 
flond, en dat de wyn-kolom gezakt was tot 
op 32 voet, gerekent van de oppervlakte van’t 
water, ’t welk in’t vat was, zo was juift aan 
deze Tubus overgebleven een lucht-ledige plaats 
van 13 voet, namentlyk van’t bovenfte toege- 
floten einde van den glazen buis, totop de op- 
pervlakte van de wyn-kolom; Om dat de wyn 
gezakt was van dit bovenfte toegefloten einde 
van den Tubas, tot op de hoogte van 32 voet; 
by welke hoogte gerekent zynde een voet die 
in ’t water ftond, net uitmaakte de 46 voeten 
die dezen glazen Zubus lang was. Als nuin de 
plaats van wyn , deze Zubus met water was 
gevult geweeft , zoude de water-kolom maar 
ruim 31 voet hoog geweeftzyn; omdat de wyn 
zo veel lichter als t water is , en daarom van 
een diametraal-gelyke lucht-kolom ook een 
voet hooger geparft wierd. 

42. 
Behalven deze Proef, deede de Heer Pafcal 

noch verfcheide andere Proeven met fpuiten, 
pompen , glaze pypen enz. , van alderhande 
lengte en gedaante , die hy met verfchei- 
de vogten opvulde, om het onderfcheid van 
derzelver zwaarte op die manier te ontdek- 
ken 5 en dewyl hy in ’t Jaar 1647 verftond, 
dat de Heer Zorricelli van gevoelen was , dat 
de lucht of dampkring cen bepaalde zwaarte 
hadde, en dat de zwaarte van de lucht de oor= 
zaak was van alle de verfchynzelen , die de 
Natuurkundigen tot op dien tyd gewoon wa- 
si ren 
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ten toe te fchryven aan den AFKEER, die zy 
oordeelden, dat de natuur vaN ’T VACUUM 
hadde; deede hy , om hier van verzekert te 
zyn, omtrent die zaak, noch verfcheide andere 

Proeven. 
Br 

De Heer Paftal maakte in’t Jaar 1467 zyne 
Proeven aan ’t gemeen door den druk bekent, 
waar door de kennifle van deze nieuwe ontdek- 
kingen zich niet alleen door geheel Vrankryk 
verfpreide , maar ook tot in Zweden , Hol- 
land , Polen , Duitfland , Italiën en overal; 
waar door deze ondervindingen vermaart wier- 
den, by de voornaamfte geleerde Mannen van 
geheel Europa. ‘Naderhand fteide de Heer Pafcal 
noch verfcheide andere Proeven in ’t werk, 
omtrent de verfcheide zwaarte der lucht, waar 
onder ook waren de Proeven, die hy in’t Jaar 
16438 aanftelde op den hoogften top , en aan den 
haogften voet van een gebergte , gelegen in 
Auvergne, Puy de Domine genaamt, van wel- 
ke Proeven hy ook een geheel verhaal heeft 
bekent gemaakt. De Heer Pafcal ondervond, 
dat de kwik-kolom, die op de laage plaatzen 
op 27 duim ftaat, op de hoogfte toppen van dat 
gebergte, als ook op verfcheide hooge torens 
van Parys, veel laager ftond, om dat de lucht- 
kolom, die dezelve in de laage plaatzen oppar{t, 
veel langer is, als de lucht-kolom dewelke de- 
zelve onderfteunt en opparft, op de hooge top- 
pen der bergen, of op de hooge torens; welk 
ook om dezelfde oorzaak plaats hadde van een 
door de lucht onderfteunde water-kolom , of 
kolom van eenige andere vloeibare (tof, Want 

hoe 
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hoe lichter dat een vogt is , hoe laager deszelfs 
door de lucht opgeparfte en ondertteunde ko-, 
lom, in een lacht-ledigen Tubus bevonden word; 
om dat een lichtwegend vogt noodzakelyk Jan- 
ger kolom uitmaakt, om gelyk te wegen met 
een lucht-kolom van dezelfde drameter , alseen 
vogt of vloeibare (tof, dewelke zwaarder weegt ; 
gelyk die boven alle andere vloeibare (toffen by- 
zonderlyk uitfteekt, omtrent het kwikzilver , de- 
wyl deszelfs met de lucht gelykwegende kolom 
maar zeven-en-twintig duim lang is, daar een met 
de lucht gelykwegende water-kolom 31 voeten 
lang worden bevonden , om dat de kwik zo veel 
zwaarder als*t water is, en om dat, tot het opparf- 
fen van een kwik-kolom van 27 duim, juift zo 
veel zwaarte of kragt van noden is, als tot het 
opparflen van een water-kolom van 31 voet; 
of liever, om dat een lucht-kolom „ gerekent 
van het boventle van den dampkring , tot op 
de laagte van de aarde, en een kwik-kolom 
van 27 duim, als mede een water-kolom van 3t 
voet, van een evengelyke diameter , ook egaal 
zwaar Zyn. 

44 
Behalven de bovengemelde Proeven en on- 

dervindingen, hadde de Heer Pafcal noch ver- 
fcheide andere Proeven aangeftelt, omtrent de 
zwaarte der lucht, en het evengewigt der 
vloeibare ftoffen, en vogtigheden, die hy alle 
befchreven hadde in een groot boek, waar in 
de Heer Pafcal alle deze zaken zeer gron-_ 
dig uitpluisde, en de tegenwerpingen van an- 
deren beantwoorde ; maar dit boek is verlo- 
ren , en in deszelfs plaats heeft hy een fraay 

boekje 
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(4) boekje nagelaten over ’tevengewigt der vog- 
tigheden, en de zwaarte van de lucht. Dewyl 
in dit boekje verfcheide gedeeltens van Trac- 
taatjes , en verfcheide Brieven van geleerde man- 
nen van dientyd, over die zaken gewifleld gevon= 
den worden, als ook om dat aan ’ zelve een 

„verhaal is gehegt van de obferwatiën, die gedaan 
zyn door den Heer Perier, gedurende den tyd, 
en dag aan dag, van de Jaaren 1649, 165o en 
1Ós1, in de Stad Glermort in Auvergne, wee 
gens de ongelyke en veranderende 7,waarte der 
lucht, als ook van de obfervatiën , die in 
dien zelven tyd over dezelfde zaak te Parys ge- 
daan zyn, door een vriend van den Heer Pe- 
rier , eu te Stokholm in Zweden door de Hee- 
ren Defcartes en Chanat, zal ik als” pas geeft 
van dit fraaye werkje met meerder naaukeurig= 
heid {preken. 

45. 
Wy hebben (£) verhaalt, dat de ontdekking 

van het lucht-ledige ruim, door het uitpompen 
der lucht, met de lueht-pomp , uitgevonden 
door den Groot Achtbaren OrTo DE GUE- 
RICKE, in het licht is gebragt door GASPARUS 
Scnortus , in ’t Jaar 1657 ; maar uit deze 
aantekening blykt openbaarlyk , dat EvANGE- 
LISTA TORRICELLI tot Florence al veertien 
Jaar te vooren het lucht-ledige ruim- ontdekt 
hadde, door de ontdekking van dek wik-kolom 
ineen lucht-ledigen Zabus, dewyl deze ontdeke 

king 

(a) Vojez Traitez de P Equilibre des L'gueurs ‚& de la 
Pefanteur dela Maffe de l'Air , par Monftear Pascar. 

(6) Ziet Natwur- en Konlt- Kabinet „ September cu 
Obtober 1721, van pag. 196 tot par. 201. 



440 Natuur-en Konft- Kabinet , 
king van Zorricelli voorviel in ’t Jaar 1643, 
gelyk als ook Pater Merfengus in t Jaar 1644 
deze omtdekking door geheel Vrankryk bekent 
maakte, en de Heeren Perir en Pascar in 
de Jaaren 1645, 1646, 1647 en 1648 dezelve 
door geheel Europa deeden verfpreiden, waar 
op de waarnemingen in de Jaaren »649, 1650 
en 16st van de Heeren PERIER, DESCARTES 
en CHANUT te Clermont, Parys en Stokholm 
gevolge zyn; {taat nu aan temerken, dat dezen 
Brief van den Heere Boyle , gefichreven in’ 
Jaar 1659, over de lucht-pomp en de proeven 
in een lucht-ledige ruimte , 16 Jaaren later ge- 
fchreven is, als de ontdekkingen van den Heere 
Zorricelli, die 1643 is voorgevallen. ’t Welk 
ik byzonderlyk hebbe aangetekent, op dat ieder 
Uitvinder by mynen Lezer dien onfterffelyken 
roem zoude behouden, dewelke hy’ inder daad 
verdiend heeft. 

46. 
De eerfte waarneming , die de’ Heer Boylé 

inden meergemelden. Brief geoordeelt heeft , dat 
wy omtrent de Proef van Zorricelli behooren in 
acht te nemen, is de hoogte van de Kwik-ko= 
lonvtot op 27 duim. De Heer Boyle is niet 
zonder reden van gedagten, dat verfcheide Na= 
tuurkundige en Wiskonftenaars gewoon zyn, 
om de hoogte van de kwik-kolom te’ rekenen 
volgens de duim- meat „die in ’tLandfchap „of de 
Stad, waar in zy woonen, gebruikelyk is, ett 
dat hier door een groot onderfcheid gevonden 
word omtrent de hoogte van de kwik-kolom, 
byna-by alle de. Schryvers die over deze zaak 
gefchreven hebben. De meefte Schryvers Re 
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len deze hoogte op 27 duim , of daar onder, 

zelfs byna tot 26 duim, De Heer Boyle getuigt, 
dat, toen hy met de uiterfle naauwkeurigheid 
deze Proef kwam te onderzoeken , onders 
vond, dat de kwik gewoonlyk bleef ftaan op 
de hoogte van 29 duim, en zelfs tot op 294 

_ duim; dat hy daar door een weinig belemmert 
was geworden, en misleid wierd , om dat hy 

_ oordeelde, of zulks niet wel door de lucht van 
_ Engeland veroorzaakt mogt worden , als of 
_ dezelve in grofheid, als anderzints , wel zo veel 
_ vande Jucht van Ítaliën, of van Vrankryk mogt 

verfchelen; maar-dat by na cen naauwkeuriger 
onderzoek, eindelyk bevonden hadde, dat de 
oorzaak van dit verfchil was „ dat de duim= 
maat in Engeland kleinder is als in de gemelde 

jvandfchappen. Ten anderen, heeft de Heer 
_ Boyle , omtrent de Barometer waargenomen, 

dat de kwik gewoonlyk niet op die hoogte taat, 
waar op dezelve miflchien wel zoude konnen 
ftaan 3 omdat „als den Tubus, dewelke met: 

_ kwik gevuld is, word omgekeerd , en met des- 
zelfs open. gelaten einde in ’t bakje , dat met 
kwik opgevuld is, word geftelt, meeft altyd 
een lacht-bel- gezien word, die van onder de 
kwik, die in % bakje is „ door de kwik opgaat, 
em zich in de lucht-ledige plaatsvan ’t boven= 
einde van,dem Zubus vervoegt, ’t welk Her- 

_metifche gefloten-is ; als ook dat , terwyl het 
gedeelte kwik , ‘dat -boven-der 27 duim in den 
Zubus is, int ondergeftelde. bakje nederzakt , 

__ alsdan een zeer groot getal kleine lucht-beljet« 
jes komen op te-ryzen miichen de kwik en de 
binnen-wanden. van den Zabeus, dewelke zich 

in{ge= 
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infgelyks vergaderen in die zelfde lucht-ledige 
plaats, die boven in den Zubus is. De Heer 
Boyle is van gedagten, dat deze meer of min- 
der lucht, die zich op de bovengemelde wy- 
ze in de lucht-ledige plaats, of in ’t boven- 
einde van den Tubus vervoegt heeft, door dese 
zelfs wederftrevende kragt eenigzints een be- 
lemmering geeft aan de kwik-kolon:, als de- 
zelve door de meerder drukking van de buiten= 
lugt tragt op te ryzen, en dat de wederftreving 
van deze lucht wel eenigzints de oorzaak 7ou- 
de konnen zyn, dat de kwik-kolom niet regt 
kwam te wyzen , of juift zo hoog te klim- 
men, als dezelve anderzints door de parffling 
van de buiten-lucht wel zoude behooren op té 
ryzen. 

47. 
De Heer Boyle oordeelt ook, dat de lucht, 

dewelke op de bovengemelde wyze in de lucht- 
ledige plaats van * boven-einde van den Zubus 
gedrongen is, door de warmte meerder Elafti- 
citeit verkregen hebbende, wel de oorzaak zou- 
de konnen zyn , dat de kwik-kolom tegenge- 
parft wierd , om dat (zegt dien Heer) de kwik- 
kolom een weinig komt te zakken , zo ras 
als door vuur het boven-gedeelte vanden Zabus, 
’t welk voor lucht-ledig gehouden word , een 
weinig warm gemaakt word, en dat wederom 
in tegendeel de kwik-kolom een weinig komt 
op te ryzen, zo ras als het zelfde gedeelte van 
den Zubus word verkoelt, door’t omflaan van 
nat-gemaakte en koude doeken. Als aan de 
Heer Boyle bekent was geweeft de manier , 
waar door wy tegenwoordig de kwik in De. 

H= 
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Zabus doen opklimmen , of door de buiten-lucht 
opparflen, zoude hy de bovengemelde aanmer- 

_ kingen geheel onnodig geoordcelt hebben. Ik 
zal na dezen, als ik over de toeftelling van de 
Barometers , Thermometers, enz. kome te han- 
delen, een middel. aanwyzen, waar door wy 
voorkomen konnen , dat niet de alderminfte 
lucht in den Zubys kan opklimmen, of in de 

lucht-ledige plaats van het boven-einde van den 
Tubus kan opdringen. 

Hi 48, 
De Heer Boyle liet cen Barometer toeftellen ì 

of een Zubus met een kwik-kolom, waar om- 
trent by de alderuiterfte voorzorge hadde in ’t 
werk geltelt , dat ’er geen lucht in de lucht= 
ledige plaats van ’t boven-einde van den Tubus 
was ingedrongen. Deze Barometer wierd in 
een venfter geplaatft. Terwvl deze Barometer 
op dien plaats eenigen tyd bleef ftaan ‚ ont- 
dekte de Heer Boyle, dat de kwik-kolom eenig= 
zints bewogen wierd door de meerder warmte 
of koude vande lucht, opdezelfde wyze (doch 
in minder graad) Als het Ligueur inde Thermo- 
meters door de warmte of koude van de iucht 
bewogen word. Deze verandering fchreef de 
Heer Boyle aan deluchttoe, dewelke, in weer- 
wil van al zyne voorzorg, miffchien mochte 
in de lucht-ledige plaats aan ’t boven-einde van 
den 7ubzis gedrongen zyn; te meer, omdat de 
kwik, door de warmte van de lucht gewoon- 
lyk een weinig kwam te zakken, en door de 
kouder lucht wederom een weinig kwam te 
ryzen. Maar het geen de Heer Boyle wel het 

VI. Deer, Ee alder- 
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aldermeeft deede verwonderen , was , dat hy 
ondervond „ dat de kwik dikwils zeer tegen= 
flrydige ryzingen en dalingen kwam te onder= 
gaan. Want zomtyds zakte de kwik by uit-_ 
ftekendheid laag in de alderkoudfte tyden van 
dien winters zomtyds gebeurden het, dat de 
kwik eenige dagen zonder de alderminfte ver= 
andering,op dezelfde hoogte bleef (taan, en dat 
wederom de kwik op een en den zelfden dag 
dilkwils deszelfs (tandplaats of hoogte kwam te 
veranderen, niet tegen{taande noch in de lucht, 
noch in de kamer, geen de minfte merkelyke 
verandering aan de lucht befpeurt wierd, De 
Heer Boyle is van gedagten, dat in den damp- 
kring verfcheide vloeden gefchieden „ die aan 
onze zinnen geenzints openbaar zyn , en dat 
miflchien ook wel de verandering van ’t waf= 
fchen en afgaan van de maan , of zelfs wel eeni= 
ge andere onbekende bewegingen , vermogens 
oeffenen op de kwik, dewelke aan ons onbe= 
kent zyn. 

49. 
Dat zomtyds in den dampkring bewegingen 

zyn, dewelke aan de zinnen van een iegelyk 
niet even openbaar zyn, blykt uit de pynen en 
ongemakken , die zommige aan oude lidte= 
kens; lykdoorns „ enz voelen ; mitsgaders aan 
de ongemakkelykheden, dewelke zommige zeer 
zwakke en kwynende menfchen dikwils eenige 
dagen voor een ftorm gewaar worden , «of an= 
dere aanmerkelyke veranderingen van de lucht. 
’t Gefchreeuw en ’t gepiep van zommige vo- 
geltjes, ’ (tinken van de gooten en waterbak 
ken , ’t troebel worden van de wateren , en 

hon- 
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hondert diergelyke zaken, verftrekken menig- 
maal als voortekenen van toekomende veran- 

„deringen „ welker deeningen op die tyden reets 
al.in de lucht (dog voor onze zinnen op een 
„ongevoelige wyze) gebeuren. 

5o. 

Als wy de uitvloeizels in-aanmerking nemen, 
dewelke zeer verfcheiden op byzondere tyden 
uit de gronden inden, dampkring komen op te 
ryzen, konnen wy zeer wel begrypen , dat der= 
zelver verfcheide bewegingen en doeningen aan 
de lucht veranderingen konnen toebrengen , die 
Juilt niet beftaan in fchoon of flordig weer, 
in droogte of vogtigheid , in ftilte of (torm,, 
in, vermeerdering. van koude of warmte ; of 
in, zaken die kwanzuis op de Barometers en 
Thermometers van de liefhebbers worden aan= 
getekent, en die nochtans op de Barometers en 
Zhermoineters komen te werken. Dat daag- 
lyks zodanige. dampen. uit de onderaardfche 

‚gronden opkomen, zien wy aan ’t {token van 
de bergen in die Landen , waar in metaal- of 
mineraal-mynen gevonden worden, in de put- 
ten, waar in zomtyds de Metzelaars, of an- 
„dere werklieden , fchielyk komen te tikken’, 
of ook wel aan de zeer ftinkende en warme 
miften, aandenevels , zee-vlammen, honing- 
daauwen ‚verbranding van de bloeizels, aardbe- 
vingen , orkanen , enz. _ Behalven dat den ge- 

beelen dampkring geduurig, en daaglyks, met, 
zodanige uitwazemingen aangefokt en opge- 
vult word. , 

Eer Wy 
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st. 

Wy hebben nu dikwils aangewezen, dat een 
kwik-kolom van 27 duim in een Äeccipient , 
waar uit de lucht gepompt word, byna geheel 
ia *t ondergeftelde bakje met kwik komt neder 
te zakken, waar in den Zubus met zyn open- 
einde geplaaft ftaat. Maar de Hoogwaardige 
Robertus Boyle heeft waargenomen, dat als zo- 
danig een kwik-kolom in een Recipieut gepiaaft 
wierd, en dat de lucht uit zodanig een Reci- 

__pient vodanig wierd uitgepompt , als ’t moge- 
Iyk was, en tot het alderuiterfte toe, echter de 
geheele kwik-kolom in ’t bakje by de andere 
kwik niet kwam neder te zakken , maar ge- 
meenelyk wel een duim-breed boven de opper- 
vlakte van de kwik , die in ’t bakje was , bleef 
ftaan. Dit word veroorzaakt , om dat uit een 
Reciptent nooit al de lucht geheel uitgepompt 

__ kan worden, en om dat de lucht, onder *t pom- 
pen, niet uit den Recipiezt getrokken of gezo= 
gen word , maar alleen uit dezelve vertrekt 
(door deszelfs verfpreiding , uit hoofde van 
haare Elafticiteit of uitzettende kragt) zo ras, 
als door den zuiger van de pomp, inden Cy/iz- 
der of pomps-pyp , een lucht-ledige plaats word 
gemaakt. Als zich dan eindelyk , na het ge- 
noegzaam uitpompen , de weinige lucht, die 
zich noch op * laaft in den Recipient bevind, 
piet langer komt uit te zetten, kan dezelve ook 
geenzints geheelyk uit den Zecipient uitgepompt 
worden. Om dat dan altyd maar eenige lucht, 
na het uitpompen van de lucht, in den Reci- 
Prent komt over te blyven , is deze lucht ook 
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de oorzaak „ dat de kwik-kolom niet geheel ne- 
dervalt in *t ondergeftelde bakje, by de andere 
kwik ; maar de kwik blyft ftaan tot de hoogte 
van een duim-breed in den Zubus, om det de 
lucht, dewelke noch in den Recipient was over- 
gebleven, juift zo veet kragt oeffend op de op- 
pervlakte van de kwik „ die in ’t bakje is, als 
tot het onderfteunen van een duim-breed kwik 
van noden is, 

EN 
De Heer Boyle vehaalt, dat tot zyn kennifle 

gekomen was, de Proef met rooden wyn, tot 
de hoogte van 32 voet, van den vermtaarden 
PAscAL van Rouaan in Vrankryk 3 daarom 
befloot die zeer uitmuntende Natuur - onder- 
zoeker , om eens naauwkeurig te ontdekken, 
de proportie , die tuflchen de zwaarte van de 
kwik en ’* water gevonden word. Hier toe 
bereide de Heer Boyleeen glazen Zubus van om- 
trent 4 voet lang , en welkers eene einde Her- 
metifche was gefloten. Deze Tubus wierd met 
water opgevuld , en met deszelfs open-einde 
geftelt, in een bakje daar water in was, op die 
wyze, als wy anders gewoon zyn met de kwik- 
Barometer , of kwik-kolom te handelen. Deze 
Tubus , met deszelfs water-bakje, wierd zeer 
voorzichtiglyk in een Recipiezt geplaaft; en na 
dat alles (op de manier als wy voor dezen ver= 
haalt hebben) weldicht was toe gelateert, wierd 
de lucht uit den Rezipient uitgepompt. Na dat 
nu al een groot gedeelte lucht uit den Recipteut 
was uitgepompt, bleef echter het water onwrik- 
baar en onveranderlyk op de hoogte van vier 
voet in den Zubus ftaan, om dat de lucht door 

sd dese 
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deszelfs Elafticiteit. zo wel, als door haare 
zwaarte, het water in een lucht-ledige. plaats 
tot de hoogte van 31 voetkan opparflen ; maar 
na dat zo veel lucht uit den Reciprert was uit- 
gepompt, dat de lucht, die in den Recipieat 
Was „ zo veel kragt en Elafticite:t kwam te 
verliezen, als van noden was tot het onderfteu- 
nen van een water-kolom van vier voet, begon 
het water allenkskens te zakken op teder nit- 
pomping van lucht. Maar na dat nu-zo veel 
lucht uit den Recipient was uitgepompt, dat op 
de uitpompingen aan ’t water geen verandering 
befpeurt wierd, bleef echter het water omtrent 
op de hoogte van een voet of 12 duim {taan 5 

jaar uit klaarlyk blykt, dat de lucht „dewelke 
inden Recipieut was overgebleven , noch zo 
veel Elafhiciteit hadden over behouden, dat de- 
zelve daar door een water-kolom van een voet 
hoog konde onderfteunen , op dezelfde wyze, 
als cen evengelyke hoeveelheid van overgeble- 
vene lucht in den Recipienr de Elafticitert be- 
zat, om een kwik-kolom van byna een duim- 
breed te onderfteunen 5 waardoor de Heer Boyle 
de waarheid van de Proef met water of rooden 
wyn kwam te ontdekken , dewelke wy ver- 
haald hebben, dat tot Rouaan , van den be- 
roemden Pascar, in ’t werk geftelt was ge- 
weelt, 

53 
Na dat nu de Heer Boyle genoegzaam door 

Proeven ontdekt hadde, dat de lucht met een 
uittekende Elafticiteit voorzien was , wilde 
die onvermoeide Natuur -onderzoeker infge- 
lyks eens opfporen , ef in ’t water et 

mif- 
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miffchien zeer weinig in vergelyking van de 
lucht) ook niet eenige Elaftertert, of uitzet- 
tende kragt gevonden wierd. Hier toe wierd 
de Heer Boyle te kragtiger aangefpoort , om 
dat, tot op dien tyd, namentlyk 1659, zulks 
noch van geen eenig Schryver bepaalt was. Dé 
Heer Boyle nam een glaze matras , dat cen ron- 
de bol met een pyp is , gelyk als de Lezer uit- 
gebeeld kan zien in het Natuur-en Konft-Kabi- 
net, voor de Maanden September en Oétober 
1721, in Tab, xxxur, ftaande als een Barome- 
ter, digte by Fig. 2. aan den wand, of muur, 
met zyn bol om hevg., en * einde van de pyp 
ineen bakje met kwik. In zodanig een matras 
wierd zo veel gemeen water gegoten, dat het 
zelve, boven den bol van de matras, een {pan 
van een hand-hoog in den pyp {fond. Net op 
de hoegte daar het water ftond , wierd een mal 
fnipfelte papier geplakt, om voor een teken te 
dienen, in geval het water zich kwam uit te 
zetten, of zich in te laten parflen. „Deze ma- 
tras was niet langer, als dat dezelve zeer wel 
in den Recipient konde geftelt worden. Zo ras 
als de matras , boven open gelaten zynde, in 
den Recipiezt geftelt was, en dat ’er de lucht 
wierd uitgepornpt, is waârgenomen , dater al 
een goed gedeelte lucht uit den Recipient was 
witgepompt , zonder dat aan ’t water eenige de 

_„minfte verandering befpeurd. wierd ; maar na 
dat de werklieden noch al fterk uirpempten, is 
eindelyk het water eenigzints beginnen se ryzen 
in de pyp of den hals van de matras „en hebben 
“zich een groot getal zeer kleine blaasjes begin- 
nen los te maken van de onderfte. deelen. van ’ 

Ee 4 vat, 
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vat, en zich door de maffe van ’t water begin- 
nen naar boven op te heffen , en door te bre- 
ken door de oppervlakte van ’% pi ‚ in de 
ruimte van den Reciprent , ryzende het water 
toen in elk een uitpomping omtrent de breedte 
van een garfte-koren, waar door , het water 
eindelyk wat opgerezen zynde, de lucht weder- 
om zeer fchielyk in den Recipiezt, door’t ope- 
nen van de kraan, wierd ingelaaten, waar op 

"ook daatlvk het water op deszelfs voorgaande 
maat wederom nederzakte, 

54. É 
De Heer Boyle hadde twee of drie Jaaren 

voor dezen tyd, noch al eens door een Proef 
onderzogt, of in ’t water een veer-kragt , of 
Elafticitertt was; dit gefchiede op een tyd, dat 
juift de zeer vermaarde Doétor Wilkinfius „ be- 
nevens eenige andere vrienden, by den Heer 
Boyie waren, en dat de Heer Bovle op dien tyd 
juifteen volkome ronde tinne bol by de hand 
hadde, vertoont in Tabula xxxvr. Fig. 1. met A. 
Deze bol was van binnen hol, en in dezelve 
konde omtrent twee pond water. In den bol 
was een kleine opening, waar door het water 
in den zelven wierd ingegoten , en zo volko- 
men met water opgevuld , dat de bol zelfs over- 
liep, Deze opening liet de Heer Boyle, door 
den Tinnegieter , die de bol gemaakt hadde, 
volkomehtlyk toe foudeereg. Na dat nu deze 
met wâter gevulde tinne bol aan alle kanten 
gefloten was, wierd door de man B met een 
houte hamer zeer voorzichtiglyk op verfcheide 
plaatzen van den tinnen bolgeflagen; en eef 

e 
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de bol op de geflage plaatzen was ingeweken, 
gelyk gezien wordby C.C. C,‚ kwam ?er klaar- 
lyk uit te blyken, dat het ingefloten water zich 
in een naauwer plaats hadde laaten indringen, 
als van te vooren, eer de wánden van de Cir- 
cumferentte van den bol ‚noch naar binnen gewee 
ken waren geweeft. Daar nà wierd met cen 
naald in den bol een gat geftoken , en uit dit 
gat kwam het zeer dunne waterftraaltje D uit- 
Ípringen, ’t welk omtrent twee of drie voeten 
hoog fprong. Hier uit bleek nu genoegzaam, 
dat in ’t water het vermogen gevonden wierd 
om zich uit te zetten , boven deszelfs natuur- 
Iyke volgmen: dat ook het water zich tot klein- 
der volumen liet inparflen , en dat het water 
ook de Faculteit had van zich, ingeparft zyn- 
de, wederom te herftellen. Maar als nu iemànd 
uit deze verfchynzelen kwam te befluiten, dat 
deze hoedanigheden waarlyk aan ’t water, als 
zuiver water, natuurlyk eigen waren , zoude 
het lichtelyk konnen gebeuren , dat zodanig cen, 
zich zelven kwam te misleiden 5 daarom ftelde 
de Hoogwaardige Man Robertus Boyle, noch 
andere Proeven in ’t werk, om te onderzoe- 
ken, of deze Elaftictteit inderdaad in de deelen 
zelfs die het water uitmaken beftond , dan of 
miffchien niet wel een zeer fyn lichaain in ’% 
water komt in te dringen, en of dan dit fyne 
lichaam niet wel de oorzaak van die Elafticttert 
des waters mogt zyn. Ten anderen, onderzogt 
de Heer Buyle, of de dampkring ook op de li- 
chamen die onder ’t water gedompelt leggen, 
weegt,dan of deze alleenlyk gedrukt worden van 
het water, dat op hen weegt. 

Bon Om 
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ss. 
Om deze laafte zaak eerft te ontdekken , ftel- / 

de de Heer Boyle een vat met water in den Re- 
pPient, in dit water wierd een kleine blaas in-| 
gedompelt, die van buiten met olie heftreken 
was , en die byna ledig was van lacht, en wel- 
kers hals zeer digt toegebonden of gefloten 
was. Dit blaasje wierd onder water gehouden 
door een gewigje, dat aan ’t zelve vaft ge- 
bonden was , ’t welk belette dat de blaas 
niet op ’t water kwam te dryven. De Heer 
Boyle oordeelde , dat als zodanig een parfling 
van de lucht boven op het water was , zulks 
zoude konnen ontdekt worden, zo ras als de 
lucht uit den Reczprent witgepompt was; want 
als het water geheel geen parfling van de lucht, 
op deszelfs oppervlakte hadde; en dat vervol= 
gens niets op de ondergedompelde plaats kwam 
te wegen, als ‘het water dat boven dezelve 
ftond, oordeelde de Heer Boyle, dat de weie 
nige lucht, die in de blaas was, zich miffchien 
tot een zeer groot volume zoude komen uit te 
zetten. 

$6, 
Maar terwyl de Heer Boyle byna alles tot 

deze Proef met de blaas onder watert had ge- 
reed gemaakt , deed zich een gemakkelyker 
middel op, ’t welk zelfs ook bekwaam was, 
om beide deze Proeven te gelyk tedoen. De 
Heer Boyle vulde een phiool-glas van omtrent 
twintig oncen geheel vol water. In’ den halsijk 
van dit glas wierd een glaze Zubusje geftelt } 
’t welk maar een weinig dikker als een gemene 

fchryfss 
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fchryf-pen of ganze-fchagt , eenige duimen lang, 
en aan beide einden open was. Heteene einde 
van dezen Tubus was zo diep in den hals vande 
fles of phiool geftoken , dat het zelve een wei- 
nig door den hals doorftak, tot in de holligheid 
van de phioo!. De Zubes wierd zo digt gelu- 
geert in ’t boven-einde van den hals van de phiool , 
dat niet de minfte lucht, of het minfte water, 
fuffchen den hals en den Zubus konde in de 
phiool doordringen, als door den Zubus. Deze 
Tubus wierd noch zo veel te meer opgevult, be- 
halven het water dat rects in dezelve was op- 
gerezen uit de phiool, dat dezelve half vol wa- 
ter was, en opdeze wyze toegeltelt, inden Re- 
cipient geplaatt; na dat noch eerft zorg gedra- 
gen wierd, dat de hoogte, tot dewelke het wa- 
ter in ’t Zubusje ftont, met een aangeplakt pa- 
piertje afgetekent was. Nadat nude Recipiezt 
zeer digt en wel gefloten was , liet de Heer 

oyle met het uitpompen van de lucht een be- 
in maken, en na dat een goed gedeelte lucht 

uit den Recspient gepompt was, begon het wa- 
ter in den Zu/us op te ryzen, en aan de bin- 
pen-wanden van den Zubus vertoonden zich 
en groot getal zeer kleine belletjes. Het wa- 
er naderhand geduurig opzwellende, verfcheen 
in den grond van den Zubus een belletje of 

aasje, ’t welk de groote vaneen Czcer hadde, 
Dit blaasje rees door den Zubus tot de oppcr- 
lakte van het water dat in den Zubus was, en 
a dat het zeive aldaar een weinig geftaan had- 

de, kwam het te breken. Daar na wierd met 
et witpompen van de lucht nech fchielyker 
oortgevaren , en toen vertoonden zich ook veel 

d dier- 
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diergelyke opklimmende blaasjes, dewelke, dour 
malkander , degroote van ongelyke Cicers had= 
den. Onder dit uitpompen van de lucht, recs 
het water niet alleen tot boven aanden Zabaus, 
maar verfcheide water-druppelen kwamen bui- 
ten denzelven uit te ftorten, Zo ras als de lucht 
wederom, door het openftellen van de kraan, 
inden Recipient wierd ingelaten , zakte het 
water in den Zubus zeer fchielyk naar beneden; 
waar uit zeer klaar kwam te blyken, dat deze 
belletjes niet anders geweeft waren, als de lucht, 
die in de maya van ’t water verburgen was ge= 
weeft, en onder de gedaante van grooter en 
kleinder water-belletjes uit het water uitvloei= 
de, zo ras als de lucht uit den Recipiezt wierd 
uitgepompt, en op de oppervlakte van’t water 
in den Zubus minder kwam te parffen. 

57 

Uit deze Proef bleek duidelyk , dat de lucht 
en andere lichamen, die in °t water ingedom. 
pelt leggen, zo wel geparft worden van den op. 
% water wegenden dampkring, áls van ’t was 
ter zelfs dat boven op deze ondergedompelde” 
dingen ftaat. Ook konnen wy uit deze Proef 
befluitei,dat de oorzaak, waar door het water zig 
een weinig in een kleinder volwimen laat inparfs 
fen, wel voornamentlyk de lucht is, die in 2» 
water verburgen en ingewikkeld is ; mitsgaders 
dat de Elafticttert en uitzettende kragt, dewelke 
eenigzints aan ’t water befpeurd word , wel 
meeft aan de lucht, die door ’t water verfpreid 
is, behoort toegefchreven te worden, k 

On=_ 
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in 58. 

Onder de Natuurkundigen is een zeer groot 
verfchil geweeft, of het water in lucht konde 
verandert worden, of niet; maar wat vooreen 
moeite zommige ook hebben aangewend, om 
het water in lucht te doen veranderen , heeft 
echter zulks nooit konnen volbragt worden, 
De naarftige Scnorrus verhaalt , dat in ’t Ka- 
binet van den vermaarden Kircherus , onder 
ontelbare Rariteiten, ook gevonden wierd, een 
geflote glaze bol , die door den aanziencly- 
ken Wiskonftenaar CrAv1US half met gemeen 
“water was opgevult geworden, gelyk kwam 
te blyken uit een briefje, ’t welk daar aan ge- 
vonden wierd. Deze bol was Hermetifche ge- 
floten; en al fchoon het water nu al over de 
vyftig Jaaren in dezelve was ingefloten geweeft , 
was ’t echter tot op dien dag niet alleenklaar , 
helder ‚en in dezelfde hoeveelheid gebleven, maar 
“van dit water was ook tot dien tyd toe niets 
in lucht verandert. Al fchoon wy onder het 
diftilleren, of onder het koken bevinden, dat 
‘het water kan verdund worden in onzichtbare 
uitwazemingen, nochtans word het zelve nooit 
in lucht verandert, maar ftremt aan den helm 
wederoni in de gedaante van druppels , gelyk 
als de water-dampen die uit het aardryk, of de 
wateren zyn gerezen in den dampkring, door 
de koude wederom tot regen-druppelen komen 
te vergaderen. Wy zien daaglyks, dat voor- 
loop vanbrandewyn , en verfcheide andere zeer 
vlugge en fyne geeften , zeer bekwaam zyn, 
„om zich op een onzichtbare wyze in de lucht 

in 
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in te dringen ; maar wy bemerken nooit , da 
dezelve in lucht komen-te veranderen. Wan 
als dezeive door diftellatte in- onzichtbare dam 
pen worden evergebragt, en zich met de luch 
komen te vermengen , nemen echter dezelv. 
boven aan den helm hunne oude gelteltheid en 
gedaante wederom aan, en druipen opdie wyze 
in de aangehegte ontfangers. De vlugge zou 
ten, gelyk by voorbeelt die van pis, van falar- 
moniac ‚ van hartsheorn , enz. weten zich 
wonderlyk vaardig,in de lucht te. verfpreiden,, 
en zelfs te verichuilen ; maar na dat zy eenigen 
tyd in de uitgeltrektheid van den helm op een 
onzigtbare wyze hebben omgezweeft, zien wy 
hen aan de wanden van den helm , of den 
ontfanger wederom, vaft zetten in hunne vorige 
gedaante van vlug zout, zonder.dat wy hen ooit 
in lacht zien veranderen. De lucht fchynt een 
wezen op zich zelfs te zyn, en wel boven alle 
andere wezens een Elafdcitest te bezitten, die 
nergens op die wyze , en in zodanig een uít- 
muutendheid. gevonden word. Wy konnen 
echter niet ontkennen ‚ dat in de lucht ontel= 
bare verfcheide fworten van andere lichaampjes 
en deeltjes omzwerven. Onder deze deelen 
komen wel voornamentlyk in aanmerking , ver- 
fcheide foorten van zouten , en andere {tevi= 
ge, fcherpe, fnydende, tekende en rigsde dee= 
len. Als iemand naaukeurig op deze zaken 
komt te letten , zal hy door het enkelde gevoel 
daagelyks gewaar worden, dat deze deelen,, 
waar mede de lucht verfcheidentlyk bezwan- 
gert is, op een zeer onderfcheide wyze op de 
oppervlakte van zyn vel komen ke agreen, 
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November en December 1721. 457 

‘Zomtyds kan een natte en koude Herfit-lucht 

zodanig, vervult zyn met diergelyke rigide dee- 

_ Jen, dat dezelvealsdoor het lichaam fenynen te 

dringen, en wel op een zodanige wyze, op ons vel 

te prikkelen en te (nyden, als of wy geheel geen* 

klederen aan hadden. Ik wil wel bekennen, 

dat de wegen, waar door deze deelen zomtyds 

in ’ binnentte van ons lichaam komen te drin- 

gen , onbekent zyn ; maar echter zullen wy 

menigmaal derzelver werking onder een ge- 

waarwording van koude, pyn, ftrammigheid, 

fpanningen, enz. in ouze ingewanden en leden 

maar al te veel gewaar worden. Het is om- 

trent tien of elf dagen geleden , dat eenige uuren 

op eenen voorde middag de lucht zodanig kour, 

guûr en rigide was, dat dezelve door ’ lichaam 
fcheen heen te dringen.” Ik zat op dien tyd in 

een vertrek, en gevoelde door de glazen deze 
lacht zeer hevig op myn lichaam werken. Ik 

fchikte omtrent vyf treden vande glazen, waar 
door: deze deelen heen drongen ; maar ik konde 
echter derzelver ongewoone werking noch zeer 
licht gevoelen. Even voor deze lacht, hadden 

_ wy een walmte, een warmte, en een ftinken- 

de mift of nevel gehad, die door het onderaard- 
fche vuur veroorzaakt was geworden, ’t welk 
deze zouten hadde opgêftookt. Onmiddelyk 
op deze zeer guure en wrede lucht , volgde 
een zware (torm, waar wa de lucht des ande= 
ren daags wederom zeer zagt, en zuiver be- 
vonden wierd: miflchien-om dat deze zouten, 
door derzelver fnellen wind-vloed , malkande- 
deren wederom tot een ongevoelige fynheid, 
en kleinheid gewreven en verbroken hadden. 

Deze 
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Deze zouten zyn in zommige Landen zodanig 
fcherp, gelyk in Guizea, op de Afsatifche 
Eilanden , op de Azores, en op veele plaatzen 
van Amerika, dat zy ’t vzer, dat in de bloote 
lucht (taat, binnen zeer korten tyd zodanig bros 
komnen te maaken, en te verteren , dat het zelve 
met de handen tot ftof kan gewreven worden, 
of ook wel zeer ogenfchynelyk verteert word. 

59. 
Om te beveftigen , dede Elafliciteit „dewelke 

eenigzints in’t water word ondervonden, ver- 
oorzaakt word van de lucht, die zich in ’t wa- 
ter bevind , konnen wy zeer veel licht kry- 
gen uit een Proef van den Hoogwaardigen 
Robertas Boyle ; waar uit bleek, dat gedeftsl- 
leert regen-water , veel minder lucht -bel- 
letjes in een lucht-ledige plaats , en ook veel 
minder uitzetting van deszelfs volumen kwam 
te vertoonen. Gelyk wy ook het zelfde on- 
dervinden omtrent gekookt water, dat, voor 
dat het kout geworden is, in den Reciptent 
word gebragt, en wel voornamentlyk omtrent 
het water, waar uitde lucht, door uitpompinge 
reets onder de gedaante van lucht-bellen uitge- 
vloeid is, 

60. 
De Lezers, welker geeft tot het naaukeurig 

proef-kundig onderzoek , en de betragting van 
de wonderlyke gefteltheid der fchepzelen , noch 
te ongcoetfend is, zouden verdrietig worden, 
wanneer wy alle de byzondere waarnemingen, 
die de Heer Bovle omtrent de lucht-belletjes , 
uitzettingen , en bewegingen , die zich in ’t 

water 
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water komen te vertoonen, zo ras als de daar 
op wegende lucht word weg gepompt , heeft 
ameseken, en omftandig befchreveu. Aan de 
andere kant, zullen de rechtfchape Natuur- 
befchouwers , aan wien bekent is , dat geen 
zaak onder de fchepzelen gering is, als by die 
geene, welker kennifle gering zy , niet al te wel 
voldaan zyn, wanneer wy niet zorgvuldig ge- 
noeg bevonden worden, in ’t aantekenen van 
alle de byzonderheden , verfchynzelen en om- 
ftandigheden, die eenigzints tot opheldering van 
deze Proef-ondervindingen konnen dienen. Maar 
op dat wy deze beide foorten van Lezers, zo 
veel als in ons is, eenigzints zouden komen te 
voldoen, zullen wy uit de wydloopige en zeer 
omftandige uitbreidingen van den Heer Boyle, 
de voornaamfte zaken uitkippen. 

Ór, 
Na dat nu de Heer Boyle de uitwerkingen 

ondervonden hadde, die in ’t water gebeurden, 
als de omringende lucht van’ zelveafgenomen 
en weg gepompt was; heeft het verder aan dien 
grooten Man behaagt, om te onderzoeken, 
welke veranderingen , in andere vloeibare ftof= 
fen zich zouden vertoonen; als de omringende 
lucht, en deszelfs parfling van hen afgeligt, of 
weg gepompt wierd. De Heer Boyle vulde een 
matras, wiens bol een weinig grooter als een 
vogelftruis-ey was, eneen langen hals hadde, 
die £ van een duim diametraal wydt was, met 
Boom-oly, tot een weinig boven de helft van 

__ deszelfs pyp of hals. Deze met oly gevulde 
_ matras wierd in den Recipient geftelt , en daar 

VL Deer. Ff ook 
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ook te gelyk bygevoegt noch een andere matras 
van dezelfde groote, maar die met water was 
gevult, op dat te beter de uitwerking, door het 
wegnemen van de lucht veroorzaakt , ín deze 
twee Ligueurs by malkander zoude konnen 
vergeleken worden. Zo ras als door de lucht- 
pomp maar weinig lucht uit den Recipieat ge- 
pompt was, vertoonden zich de lucht-blaasjes 
veel eerder in de oly als in ’t water ; ook wa- 
ren de lucht-blaasjes zodanig overvloediger in 
de oly, als in °t water , en duurden zo lang 
met uit de oly te vertrekken, dat het zelf aan 
den Heer Boyle begon te verdrieten, zo lang te 
wagten , tot dat dit geheel kwam opte houden. 
Want toen de arbeiders reets geheel vermoeid 
waren, van de lucht uit te pompen, verfche= 
nen echter noch zo veele , en zodanige groote 
lucht-bellen in de boom-oly, als van te voren. 

62. 
Na dat de Heer Boyle de proef van een uit- 

geparfte oly ondervonden had, befloot die naau= 
keurige Man, om infgelyks te onderzoeken, 
hoe veel lucht zich gewoonlyk ook wel in een 
gediftilleerde oly komt te onthouden, Hier toe 
wierd de oly van terpentyn verkoren. Deze 
wierd in een matras gegoten met een zeer naau= 
wen hals ; ín zo verre, dat de bol geheel , en 
de hals van de matras tot op tweê virigeren na 
vervult wierd. Na dat nu deze mâtras in den 
Recipient geftelt was, en de lucht uit den Re- 
cipient wierd uitgepompt, verfchenen ook een 
groote menigte lucht-bellen in deze oly van 
terpentyn. Tuffchen de lucht-bellen van 3 
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oly van terpentyn, en die van de olyven, was 
dit onderfcheid, dat de blaasjes van de terpen= 
tyn-oly in derzelver opryzing zeer groot wier- 
den, en zich zo ongemeen kwamen uit te zet- 
ten , dat zomtyds een lucht-bel uitgefpannen 
wierd, tot aan het uiterfte boven-einde van den 
hals, of pyp van de matras, alwaar dan ein- 
delyk dezelve brak, 

63. 
Een loog, waar in E3 veel vaft zout gefiol- 

ten is, als het zelve verzwelgen kan, word ge= 
meenlyk een van de zwaarfte vogten, behalven 
het kwikzilver, of de oly van vitriool, onder 
de vloeibare ftoffen gevonden; daarom behaag=- 
de het aan den Heer Boyle, om eens te onder- 
zoeken, of ook in zodanig een gefmolten zout, 
of loog, zich eenige lucht-bellen zouden vere 
toonen. Hier toe liet de Heer Boyle bereiden 
een fterke loog van gefmolten valt zout van 
wynlteen, met gemeen water. Dit met zout 
bezwangerde Liguezr , wierd in een matras ge- 
goten, en in den Recipient geftelt , benevens 
noch verfcheide andere vogten, elk in hunnen 
byzouderen matras. Na dat nu de lucht uit 
den Recipient gepompt wierd, kwam te bly- 
ken, dat de lucht-bellen zich veel later in de 
loog van ’t wynfteen-zout vertoonden, als in 
alle de andere vogten, die te gelyk, benevens 
de loog van’t wynfteen-zout, in den Recipienz 
geftelt waren. Ook waren de lucht-bellen van 
de loog van ’t wynfteen-zout veel kleinder, en 
veel minder ín getal, als de lucht-bellen in de 
daar nevens geftelde vogten, De geeft van azyn 
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wierd op een anderen tyd ook in den Recipiezt 
beproeft; maar aan dezelve wierd niets anders 
waargenomen „ als dat ’er zeer veel lucht- 
bellen in verfchenen. Waar uit alles klaar- 
lyk blykt, dat de lucht, in een meerder of min- 
der hoeveelheid, zich in alderhandefoorten van 
vogtigheden komt in te fchikken. 

64. î 
De Heer Boyle beproefde ook op de boven- 

gemelde wyze den rooden wyn ‚en ondervond, 
dat in dezelve de lucht-bellen met trappen, en 
als gezamentlyk kwamen op te ryzen „ gaande 
zomtyds de eene lucht-bel voorby de andere, 
Ook konde de Heer Boyle aan dezen wyn byna 
geen uitbreiding van deszelfs voluszen of uitzet- 
ting gewaar worden, behalven dat zich eenig 
fchuim, op de boven-oppervlakte vanden wyn, 
kwam te vertoonen, Op een anderen tyd ftelde 
de Heer Boyle een matras met melk in den Ze- 
cipient, en bevond in dezelve , dat, na dat de 
lucht uitgepompt wierd, de lucht-bellen van de 
melk veel langer in hun geheel bleven, en veel 
langzamer in ’t aan ftukken barften waren, als 
de lucht-bellen van andere vogtigheden ; ’t welk 
toegefchreven wierd aan de olyagtigheid van de 
melk. Ook fcheen de melk meer op te zwel= 
len als het water ; ’t welk veroorzaakt wierd, 
om dat de lucht-bellen van de melk, in ’ op- 
ryzen naarboven , malkander (op de oppervlakte 
van demelk gekomen zynde) zonder te barften , 
langer en hooger voortítuwden, en vervolgens 
deedenfchynen, als of de melk zelfs zich meer- 
der als ’t water kwam uit te zetten. Een zeer 

zui- 
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‘zuivere voorloop van brandewyn, medeop een 
tyd in de Jucht-ledige Recipient beproeft zynde, 
hadde dit in’t byzonder, dat deszelfs uitzetting 
van volumen niet alleen aanmerkelyk genoeg 
was, al fchoon deszelfs lucht-bellen , opgefcho- 
ten zynde, daatlyk aan ftukken borften ; maar 

‚ noch daarenboven dit byzondere, dat de voor- 
loop van brandewyn, deze zyne nieuwe uitzet= 
ting zelfs een geheele nagt behield , niet tegen- 
ftaande de lucht wederom in den Recipiezt ine. 
gelaten was, Maar echter in de open lucht, 
en in een venfter geplaaft zynde , kwam des- 
zelfs uitzetting wederom te zakken. De ge- 
deftilleerde geeft van pis, in den lucht-ledigen 
Aecipieat beproeft wordende, kwain wel an- 
derhalf duim-breet hooger opkiimmen in den 
hals van de matras , en gaf zodanig een me- 
nigte van lucht-bellen uit, dat daar door een 
fchuim op de oppervlakte van de pis-geeft wierd 
verwekt; ja zelfs vertoonde zich boven dezen 
fchuim wel agt of tien lucht-bellen , die zeer 
ordentlyk boven malkander ftonden , en elk was 
omtrent wel een half duim hoog en diametraal 
dik. ’t Welk te kennen geeft, dat in de receffer 
van de pis-geeft een lymigheid gevonden word, 
die aan de uitgaande lucht zeer lang als rok of 
omwindzel, of vlies kan verftrekken, op die 
wyze, gelyk als de lymigheid van *t zeepfop, 
waar uit de kinderen lucht-blaasjes maken. 

65. 
Om het onderfcheid te vinden (ten opzigte 

van de zwaarte) tuffchen de lucht , uitgezet zyn- 
de onder ’t water, en deze lucht voor den tyd 

FE 3 van 
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van die uitzetting „ heeft de Heer Boyle twee 
eflentte-glaasjes genomen, van gedaante, gelyk 
wy een van dezelve Tab, xxxva. I“íg. 16. hebben 
uitgebeeld. In een van deze twee glaasjes wierd 
zo veel van een zeer zwaar vogt, waar in kwik- 
zilver opgeloft was, gegoten, dat het effertze- 
glaasje , daar het zwaar vogt in was, juift 
(deszelfs opening gefloten zynde) in gemeen 
water konde zinken; ’t welk in een kriftallyne 
fles met een wyden hals was , en die een half 
pond water hield, In ’t ander eflertie-glaasje 
wierd zo veel gemeen water gegoten, dat het 
zelve zeer licht indezelve kriftallyne fles kwam 
onder te dompelen. In’ eerfte van de ef/eztze- 
flesjes waren, om dat het szeercuriale vogt zo- 
danig zwaar was, wel drie vierde-parten lucht ; 
maar in ’t effentie-glaasje, dat met gemeen wa- 
ter opgevuld was , wierd maar zeer weinig 
lucht overgelaten , namentlyk, een lucht-bel 
van omtrent de groote van een half czcertje, of 
erwije. De opening van dit flesje was ook 
niet toegemaakt. De efleztie-flesjes waren het 
ouderfte boven onder watergezakt, datis, met 
derzelver hals naar beneden. De kriftallyne fles 
wierd met de twee efleutie-flesjes , die in des- 
zelfs water leiden, in den Recsprent gezet ; en 
ua dat de lucht wierd uitgepompt , en dit al 
zeer lang geduurd hadde, befpeurde de Heer 
Bovle wel de gewoonelyke verandering, en de 
lucht-bellen, met de uitzetting van ’t water; maar 
aan de vogten, die in de twee ondergedompel- 
de eflentie-glaasjes waren, wierd in zo langen 
tyd geen verandering belpeurd, zulks de Heer 
Bayle al begon te wanhopen , dat deze Geaen 

onder 
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onder het uitpompen van de lucht , zouden 
(gelyk hy wenfchte) komen boven dryven. 
Maar eindelyk kwam, na zeer lang uitpom- 
pen van de lucht , het desje daar het wa- 
ter in was, en welker opening ongefloten was 
gelaten, van onder den grond van de kriftally- 
ne fles naar boven opfchieten op de oppervlakte 
van ’t water, en wierd daar gedragen door een 
ontelbaar getal lucht-belletjes , die zich aan des- 
zelfs buiten-wanden hadden gehegt. Ook was 

__de lucht-bel, waar van wy gefproken hebben, 
die eerft maar de groote van een halve cicer 
hadde, by uitftekendheid grooter geworden, en 
zeer veel uitgezet; ’t welk ook zeer veel hulp 
toebragt, om dit flesje naar boven tedoen dryven; 
want het flesje had nu in zich een kleinder vol- 
men water, en een grooter volumen lucht, die 
uitgezet was. Het flesje was naar boven komen 
dryven, met deszelfs opening naar beneden, en 
deszelfs bodem, daar zich de uitgezette lucht- 
bel onthield, naar boven; waar door de Heer 
Boyle zeer klaar konde zien, hoe zich (op ie- 
der uitpomping van de lucht uit den Reciptent) 
de uitgezette lucht-bel , noch geduurig een wei= 
nig, grooter kwam uit te zetten, en ook na pro= 
portte 10 veel water uit de ondergedompelde 
opening van’t flesje te dryven. Na zeer lange 
en veelvuldige uitpompingen van lucht uit den 
Recipient , begon de lucht bel, die in den bo- 
dem van ’t efleztie-flesje was , zich eindelyk 
zodanig te vergrooten, dat byna al het water 
van den bodem van ’t flesje door den zelven 
wierd weg geparft ; waar door het flesje zo- 
danig kwam te ryzen, dat deszelfs bodem om- 

Ff 4 keerde 
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keerde naar beneden , en deszelfs opening naar 
boven, waardoorin ’t water van de kriftallyne 
fles, een lucht-blaasje geboren wierd van een wei- 
nigje van die uitgezette lucht, die zich in dit flesje 
onthouden had , waar nahet flesje, wederom vol 
water gerakende , is omgebuitelt met deszelfs 
hals naar bereden , en de bodem naar boven, 
gelyk te voren. Waar op de Heer Onderzoe- 
ker de lucht allenkskens wederom in den Re- 
cipient deed invloeyen, en zag ook daatlyk de 
lacht, die noch in ’% flesje was overgebleven, 
en noch zodanig uitgezet was , dat het flesje 
eenigzintsdreef , wederominkrimpen, en ’t ef= 
fentte-glaasje zakte wederom geheel naar den 
grond van den kriftallynen fles. Maar om nu 
van het andere flesje, waar in °t zwaar mercu= 
riaal- water was, en op den grond was blyven 
leggen, een weinig te fpreken, daar wierd geen 
d: miníte verandering aan’waargenomen. Doch 
de lucht-pomp wierd zo lang bewogen, enden 
Recipteat uitgepompt, dat eindelyk zich op de 
opperfte deelen van ’t water, ’t welk in de kri= 
ftallyne fles was , een groote menigte kleine 
lucht-belletjes vertoonden, Maar na dat dit 
uirpompen van de lucht uit den Reciptezt noch 
al duurde, begonnen eindelyk ook groote lucht- 
bellen, van omtrek omtrent als Cicers, als van 
den grond van den kriftallynen fles op te komen. 
Deze nieuwe en groote lucht-bellen waren 

‚ voortgekomen uit het flesje, waar in het zware 
merouriale water was, Want niet tegenftaande 
de opening van dit flesje wel water-digt was’, 
fcheen echter dezelve niet lucht-digt gemaakt 
te zyn geweelt,. Deze groote lucht-bellen kwa 

men 
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men op ieder uitpomping van de lucht uit den 
Recipient, de eene na den anderen ordentelyk 
te voorfchyn , en wierden veertig in getal be- 
vonden. 

r 66. 
Onder het ongemeen langduurig uitpompen 

van de lucht, in het doen van deze Proeven, 
heeft den Heer Onderzoeker aangemerkt , dat 

hy dikwils in’t uitpompen van de lucht uit een 
_ Recipient gedwaalt hadde, om dat hy fomtyds 
verkeerdelyk gemeent hadde, dat de lucht, die 

altyd min of meer in den Reezptent overblyft, 
eindelyk al deszelfs uitzettende kragt hadde af- 
gelegt, wanneer het fcheen , als of na het opc- 
nen vande kraan aan den hals van den Recipient, 
geen lucht meer in den lucht-ledigen Cylinder, 
„of pomps-pyp indrong , om dat, als die kraan 
wederom was toegedraaid, en de lucht door de 

‚opening van de klep uit den Cylinder zoude weg 
gedreven worden, door het aandryven van den 
zuiger, aan de opening van de klep, door de 
hand als anderzints, geen uitgaande lucht waar- 
genomen konde worden. Maar de Heer On- 
derzoeker ondervond nu in tegendeel , dat by.na 

in ieder uitpomping, noch al iets van de zeer 
verwyderde lucht des uitgepompten Recipiezts 
(hoewel op een ongevoelige wyze) naar bui- 
ten ontlaft wierd; om dat, na al dit oneindig 
uitpompen van de lucht, echter op ieder van 
deze laafte pompingen , noch al wederom een 
lucht-bel, als een Cicertje, uit her flesje wierd 
losgemaakt, waar in het zwaar mecurtaal vogt 
was, em dat zodanig een lucht-bel, tot veertig 
maal achter malkander ‚ op ieder uitpomping, 

Ff ss door 
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door ’t water, dat in den kriftallynen fles was, 
kwam opborrelen in't ruim van den Kecipiezt. 
Het fchynt dar de lucht, die in dit eflentze-g\aasje 
Was, niet eerder tufïchen het (topje van wafch, 
daar dit flesje medetoe gedaan was, heeft kon- 
nen dringen, en de randen vande opening, z0 
lang als de lucht (die noch in’t water van de 
kriftallyne fles was) eenige tegenftreving heeft 
konnen doen, aan den uitgang door zodanig 
een groote engte van een gedeelte lucht, gelyk 
als elk lucht-belletje, namentlyk de groote van 
een Gicertje vertoonde. : 

67. 

Op dien zelven tyd, als dit gedeelte lucht 
uit het flesje met mercuriaal-water ontvlugte, 
begon juilt ook wederom de zeer weinige lucht, 
die int flesje dat met gemeen water gevult 
was, zich zodanig te verwyderen, en zo veel 
water uit dat eflezztre-flesje uit te dryven , dat 
daar door dit flesje wederom, gelyk te voren, _ 
driftig geraakte, en naar de oppervlakte van ’t 
water kwam toeichieten , ’t welk inde kriftal= 
lyne fles was, Na zeer lang pompen, begon 
eindelyk het zwaar effeztie flesje, daar het mer- 
curiaal vogtin was, een weinig van den grond 
opteryzen, en geduurig wederom op den grond 
neder te zakken. Het opryzen van dit flesje — 
wierd aan de lucht toegefchreven, die in ’t zel- 
ve was , en door ’t ontlaften van de veertig 
lucht-bellen, waar van wy gefproken hebben, 
nu in deszelfs- Elaftsciteit eenigzints verzwakt 
was geworden ; ten minften in 20 verre, dat 

de- 
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dezelve met deszelfs kragt, niet door het daar 
opftaande water van den kriftallynen fles konde 
doorbreken. ant daar vertoonden zich een 
lucht-blaas, boven of van buiten aan den toe- 
Ne mond van ’t flesje, en deze fcheen 
et flesje tedoen ryzen; want zo ras als deze 

lucht-blaas aan ftukken barfte , zakte het flesje 
wederom op den grond. Op deze volgde, 
onder ’t aanhouden van ’t pompen, wederom - 
een diergelyke lucht-blaas , waar op het flesje 
daatlyk wederom kwam op te ryzen; ’t welk 
negenmaal achter malkander gebeurden, Uit 
de een en de andere Proef blykt nu klaarlyk , 
dat een gedeelte iucht, van ’ zelfde volumen, 
veel lichter word, als van te voren, als dezel- 
ve zich onder ’t water heeft verwydert. De 
verdere Proeven , door den Hoogwaardigen 
Robertus Boyle, omtrent de gefteltheid van de 
Jucht, in ’t werk geftelt, zyn zodanig aanmer- 
kelyk , dat wy genoodzaakt zyn van dezelv 
na dezen te ípreken. 

Zesde 
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Zesde Verhandeling vande BYZONDE- 
RE NATUURLTYKE HISTO-=ë 
RI-SCRYWERS, en in dezelve de 
Natuurlyke Hiftorie , en ’t gebruik en 
misbruik van de Kina Kina, | 

ín 4 

WY hebben (2) voorgeftelt, dat onder ae Á 
afgaande koortfen de Teriaan die koorts ' 

eigentlyk ís, waarin de Kina Kinadikwils zeer — 
veel dienft kan doen. Daarom hebben wyook 
den Zertiaan uitgekoren, om dezelve, boven, 
en behalven de andere afgaande koortfen, zeer 
naaukeurig te befchouwen , en omftandiglyk te 
verhandelen ; te meer, om dat niet alleen, uit 
een regtfchape en naaukeurige kennifle vanden 
Zertiaan, de kennifie der andere afgaande koort= 
fen genoegzaam + als van zelfs afvloeid en opge= 
heldert word ; nsaar ook, om dat, als wy ge= 
leerd hebben, ‘hoedanig wy de Kina Kina inde 
genezing der Zertsanen mocten gebruiken, te 
gelyk onderwezen worden, op welk een wy- 
ze, en in weike omttandigheden , wyde andere 
afgaande koorufen door de Kina Kina behoren 
tegen te gaan. 

2. 5 

Ik heb de Zerttanen in vier hoofd-foorten 
(6) verdeelt : samentlyk, 1. in een SCHYN- 

TER- 

(a) Ziet Natnur- en Konft- Kabinet , September en 
Obtöber 1721, van Pas. 219 tot pag. 380. 

(B) Ziet het zelfde Kabinet ‚ PAz.34313449345534Ó- 
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TERTIAAN : 2. ZUIVERE OF ECHTE TeER=- 

_ TIAAN: 3. BASTERT-TERTIAAN , en 4. een 
VERMOMDE TERTIAAN, Deze onderfcheiding: 
is daarom te wezentlyker , om dat deze vier 
foorten van Zertianen ook wezendlyk, of za= 
kelyk van malkanderen verfchelen, en op by=: 

\ zondere wyzen moeten genezen worden, De 
__Schyn-Tertianen zyn van zo veelderhande foort 
— en wezentlyk onderfcheid, dat wy een geheel 

Boek zouden dienen te fchryven, als wy alle 
onze waarnemingen en aanmerkingen, die wy 

daar over. gemaakt hebben, wilden in’ licht ge- 
ven. Maar zulks zai in de verhandelingen over 
de Kina Kina niet zeer nodig zyn3 om dat de 
Kina Kina in de Schyz-Tertianen veeltyds ge- 
heel onnut, en zelfs ook zomtyds zeer fcha- 
delyk, ja gevaarlyk is, In de Zertiana Exgut- 
fita, of zuivere Zertiaan, isde Kina Kinazom- 
tyas zeer goed en dienftig , en dikwils niet eens 
nodig ; voornamentlyk, daar dezelve na eeni- 
ge Paroxyfmi van zelfs agter blyft. In een 
Baftert-Terttaan is de Kina Kina zomtyds dien- 

_ftig, zomtyds onnut, en zomtyds zeer gevaar= 
lyk. Maar, in een vermomde of gemasquerde 
Zertiaanis de Kina Kina een vande nuttigtte 
en deugdzaamfte geneesmiddelen der wereld. 
De ontdekking van den VERMOMDEN TER- 
TIAAN, Zyn wy, Onder de nieuwe Schryvers, 
verfchuldigt-aan den vermaarden Engelsman 
(a) RicHarp Morton. Maareen man , die 
geoeffend is in de Schriften der Griekfche Ge- 

nees- 

__ (4) Vid. de Proteiformi Intermittentis Febris Genio 
„Exerc. 1, Cap. 9. Y 
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neesheeren, en wel voornamentlyk in de Ita- 
liaanfche en Franfche navolgers van Hippocra- 
tes en Galenus, die de verfcheide overfmytin= 
gen , wandelingen , afdwalingen en vermom- 
mingen vande ftoffelyke oorzaaken der ziektens , 
uit byzondere tekenen, heeft leeren opfporen ; 
die de verfcheide hoedanigheden, dewelke de 
gal, door verfcheide oorzaken , verfcheident= 
Iyk aanneemt , heeft leeren kennen , en door 
het veel lezenen wel verftaan der ouden, en een 
taftelyke en onfeilbare ondervinding , zonder 
zyn verftand verward en verduiftert te hebben 
door afgetrokke denkbeelden , of harffen-{chil- 
deryen, heeft leeren kennen ; diealle de byzon- 
dere fektens en Schryvers , zo wel onder de 
ouden , als van later eeuwen, of nieuwe, heeft 
doorfuuffelt , leeren verftaan , en by de ondervin= 
ding vergeleken en overwogen, zal zeer ras 
konnen gewaar worden , dat de ouden en hunne 
fchranderfte navolgers, diezelfde zaken , maat 
door andere woorden, reets al overvloedig ge- 
noeg bekent gemaakt hebben. Een man, ge- 
Iyk wy zo even befchreven hebben , zal zeer 
wel konnen ruiken, dat veel lieden een groo- 
ten naam hebben trachten te maaken , uit de 
ontdekkingen der ouden , met dezelve te ver- 
werpen, en onder andere namen op te diffchen. 

Ik zal de verser Zertiaan in een Boekje 
over de koortfen een weinig omftandiger verhan- 
delen: 1, Omdat, hetgeende vermaarde Heer 
Richard Morton van deszelfs ftoffelyke oor= 
zaak of koorts-fenyn gevoeld , niet waar kan 
zyn ; als ook , om dat die Heer de En Ee 

ook- 
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kook-keuken van de afgaande koortfen komt 
teftellen in de levens-geeften, dewelke (na een 
algemeene onderftelling van de Geneeskundige 
Schryvers) door de zenuwen vloeyen; dat te= 
gen de ondervinding en proef-kundige reden ge= 
heelyk komt te flryden: 2. Omdat ik geduurig 
ondervinde, dat ce gemaskerde Zertzaan in de 
_daagelykfche Genees-oetfening word aangezien , 
voor de ziektens, welker gedaante hy bedrie- 
gelyk komt te vertoonen : dan eens voor een 
kolyk in de maag of darmen : op een anderen 
tyd voor een Hemiplegta, of zyde-verlamming, 
die ik , terwyl ik dit fchryf, in cen Heer van 
so Jaaren genezen heb, door het tosmaken van 
den Zertiaan: zomtyds voor een buik-loop , of 
ook wel roode-loop : zomtyds voor een ziekte 
van de maag: zomtyds voor het bord : zom= 
tyds voor ’t graveel : zomtyds voor een He- 
micrania , of onverdragelyke pyn ter zyde 
ván het hoofd : zomtyds onder een baftert- 
Pleuris , of zyde-wee : zomtyds onder aam- 
borftigheid : zomtyds onder de gedaante van 
een Febris Hetlica , of teer-koortsje: zomtyds 
onder zeer zware pynen in de maag, in de zy- 
de, in de dyën, in de beenen, en zeer dik wils 
aan den hals: zomtyds onder eenige andere ziek- 
tens, waar aan de menfchen dagelyks {chielyk, 
en zeer onverwagt komen te fterven , als zy 
het ongeluk hebben, dat hun Geneesheer , on- 
kundig van dezen Zert:aan, geen koorts-mid- 
delen gebruikt , maar zich verkeerdelyk uitflooft, 
om dezelve te genezen, door die geneesmidde- 
len , dewelke anderzints tegens die ziektens ge- 
bruikt worden,die de gemaskerde erziaaz kwan- 

zuis 
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zuis komt te vertoonen: 3. Om dat in de ge- 
maskerde Zertsaaz de Kina Kina zo dienftig is, 
dat dezelve byna wonderwerken fchynt te ver- 
rigten, in ’t fchielyk , gelukkig, en veilig ge= 
nezen van de dikwils zeer gevaarlyke gemas= 
kerde Zerttanen. 

4. 
Ik zoude echter niet wenfchen , dat myn Le- 

zer hier uit befloot , dat ik van vordeel was, 
als of de Kina Kína altyd in een gemaskerde 
Zertiaan moette voorgefchreven worden. Ge- 
heel niet: In de natuur worden ontelbare ge- 
fteltheden , byvoegzels, gelegentheden en om- 
ftandigheden gevonden , die wel uitdrukke- 
Iyk verbieden , de Kina Kina in zommige ge- 
maskerde Zerttanen te gebruiken. Want als 
een vermomde Zertiaan , in de plaats van door 
het bloed te wandelen, deszelfs koorts-{tof op 
een zeer edel , of zeer uitflekend gevoelig dee! 
heeft gefmeten , en aldaar een zware izflam- 
matte of ontfteking, en dikwils zware pyn 
heeft verwekt, zelfs in zo verre, dat zich daar 
een toevallige Febris laflammatoria . of ontfte- 
kings-koorts byvoegt, is de Kina Kina zo lang 
gevaarlyk , tot dat de groote brand, en toeval= 
lige ontftekings-koorts is weg genomen. Want 
als het koorts-vuur, dat in ons lichaam is, al 
te hevig ont{token is, en al te geweldig brand, 
mag het zelve door de Kina Kina niet gecon- 
centreert worden; maar in tegendeel, moeten 
wy het zelve (niet door heete en ontftekende 
zweet-middelen) maar door zeer gematigde 
damp-imiddelen , gelegentheid geven, om met 
deszelfs vereenigde koorts-{tof uitgedampt te 

wor- 
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worden; terwyl wy te gelyk aan ’t zelve ver- 
leenenseen Vehiculum z-of vogt , ’r welk tuf- 

fcheu beide zeer warm ingeflurpt word. Of dat 

Wy, als onze fappen, vliezen en vezelen al te 

veel tegens malkanderen gefpannen ftaan , een 

bloedlating aanttellen „om bot te vieren; of dat 

wy, alsde zware ontfteking aan een deel is, 

daar zulks dientt kan: doen, een natte ftoving 

voorfchryven, dewelke geduurig met heete doe- 

ken warm word gehouden , en den zieken zeer 

zachtiglyk-doet zweeten, alles zacht en mollig 

maakende, en den brand dikwils zeet kort en 

veilig wegneemt. … Als zodanig een overvloedig 

vuur, ingewikkelt in zeer brandende koorts- 

ftof, door de Kina Kina belet word om uit 
ons-lichaam té vertrekken, woed het zelve een 

weinig, tyd,daar na veel felder , wanneer het 

ook-op-den -wezens-band van onzefappen , met 
een vereenigt geweld , veel heviger aanvalt, 

zelfs onze vliezen „ ‘zenuwen en zenüwach- 

tige-deeleri jen dikwils het zamenftelzel der 

zenuwen aangrypt; „waar door ftuipen,'ylhoof- 
‚ digheid „>pees-huppelingen, ende dood verwekt 
wordens.sÂls dan deze: szflammerende ‚ of ont- 
ftekendehoedanigheid van een-ygemasketdenZer- 
tiaan isrweg genomen; en “dat dezelve' echter 

_noch aanhoud ‚om onder: den fchyn van andere 

ziektens‚-zynen vermomden‘rol te fpeelen ;’ en 

dat,‚wy,dere vermomde ziektens gevaarlyk ach- 
tenen de) deelen em ingewanden , waar in 
dezelve gebeuren , om de verzwalikingen diezy 
toebrengen „om de: alte groote ontlaftingen 
die zy, zomtyds verrigten, om de onverdrage- 

° Iyke-pynen:die zy dikwils veroorzaker , kone 
Vl, Deer. Gg nen 

\ 
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nen wy nergens beter onze toevlugt nemen , als 
tot de Kina Kina; onder die voorwaarde noch- 
tans, dat wy ook ondertuflchen wel zeer zorg- 
vuldiglyk zodanige geneesmiddelen gebruiken, 
dewelke dienftig zyn voor die deelen , ingewan- 
den, fappen „ of funêtrèn ,‚ waar op de koorts- 
ftof op een gemaskerde wyze woed , of dezel- 
ve in hunnen dienft belemmert , of ook wel 
overhoop werpt. 

5 Gijp Pet 
Als het koorts fenyn- van een gemaskerden 

Tertiaan (in de plaats van een anderen daag- 
fche koorts te verwekken, die met verwifle- 
ling van koude in hette wandelt, en ook: af= 
gaat , of ten minften rezzitteert) een ys-koude 
over ons geheele lichaam , onder ’t masker van 
een Febras Algidavoortbrengt ,moetom de Kina 
Kina niet gedagt worden. Ik ben zeer’ver” 
wondert, op welk een ondervinding, of reden” 
kaveling, de vermaarde Heer Richard Morton, 
in zodanige ys-koude de Kina Kina heeft aan- 
geprezen „ en zelfs voorgefchrevens;doch: (als 
den Lezer op zyn eigen (a) aanmerkingen naau-’ 
keurig acht geeft, zal zulks ook blykeni)’zon= 
der vrugt. Wy moeten ‘immers depot! niet: 
tragten, aan ’t kooken en uitfchuimen te brengen „ 
met ys in ’t {meulend vuartje, dat zeer flaauwelyk 
onder dezelve brand;te werpen. Alsdan.éétrver= 
momde Zertiaan verzelt gaat met ab te-gröote? 
ontfteking en langduurige brand, of al te'graote’ 
en.te gelyk langduurige koude , moeten wy in’ 
dezelve de Kina Kina niet gebruiken ;- deë bei=’ 
de moeten altyd eerft gematigt worden „ eër de- 
Kina Kina in een gemaskerden Zertigan ; of in 

(a) Vid. Libr, Cit, eenige 
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eenige koorts te pas komt. Wy moeten altyd 
tragten def natuurlyken {taat der ingewanden; 
vliezen, inwendige deelen, en fappen te bewa= 
ten ; op dat, als wy door de Kina Kina de 
koorts-{tof geconcentreert hebben , deze deelen, 
ingewanden en fappen, naderhand in ftaat mo- 
gen zyn, om de door de Kina Kina geconcen= 
treerde koorts-ftof buiten ’t lichaam te werpen. 
Welk niet waargenomen word, als wy in al 
te groote, langduurige en drooge hette, ont- 
fteking, of brand, of in een al te langduurige 
ys-koude , de Kina Kina ingeven. Zodanig een 
ys-koude laat‘zich nergens eerder door overwin- 
nen , ‘als niet het ingeven van eenige lepels, 
dewelke kort agter malkander vervolgt worden, 
van het gediftilleert water van Veneetfche The- 
riac, Dit water is, em deszelfs ftovende en 
zweetmiakende hette , als cvk om deszelfs te- 
gengiftige hoedanigheid, in zodanig een doode= 
Iyke ys-koude, zeer uitmuntend, Ô 

grt 6. 
Ik hebbe'zeer dikwils een gernaskerden7ertiaaz, 
door de Kina Kina met gal-laxerende middelen 
gemengt-zynde, zeer kort en veilig genezen, 
daar de‘omftandigheden zulks toelieten ; ander- 
zints is het fterk purgeren in een Herfft-Zer= 
tinan, zo wel als in alle afgaande, en ook an= 
dere koortfen , meeft altyd fchadelyk ; want 
zy maken het lichaam fchraal, zwak, droog en 
brandig, en doen zelfs een afnemende koorts 
opwakkeren. Onder het genezen van een Zer= 
liaan, ’t zy een zuivere , een battert, of een 
gemaskerde Zertiaan is ook een al te groote 
tied Gg 2 broe- 
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broeying en -hette, in zeer warme vertrekken 
fchadelyk, „Want hier-door-word, het koosts- 
vuur, of de koorts-gal, al te hetzig gemaakt, 
en te veel ontftoken ; waar door de koortfen 
veel fterker opbranden „als wel van noden is, 

7. s 
Ik hebbe in drie onderfcheide gelegentheden 

'e gebruik van de-Kina, Kina, zeer dienttig be= 
vonden : 1. Wanneer, de toevailen van een afs 
gaande koorts, in ieder, Paroxyfmus, 1odánig 
gevaarlyk zyn, dat dezelve de:dood fchynen te 
dreigen 5 en-dat derhalven de hevigheid en kragt 
van de koorts-{tof, met een weinig Kina Kina 
gebroken word: 2. In gemaskerde Zertianen, 
die de maskers van doodelyke ziektens aanne- 
men, en door de Kina-Kina, en anderetoepaf= 
felykemiddelen, daatlyk wederhouden worden: 
3. In alderhande afgaande koortfen van een goe- 
den aart, en_ met bekwame omftandigheden; 
dewelke met kragt van Kina Kina ingeteu- 
gelt, en naderhand door oeffening des lichaams , 
een bekwame levenswys, en andere middelen, 
vo komentlyk onclaft worden, Om noch een 
algemeene regel , omtrent het gebruik, van, de 
Kina Kina, aan te tekenen, ftaat aan te, mers 
ken, dat; als wy door de Kitia Kina de koorts» 
ftot zeer haaftiglyk tragten in te tomen, en in 
deszelfs » woede te beteugelen , „wy de Kina 
Kina in zelfltandigheid moeten gebruiken het 
zy Onder de gedaante van een, poeder, als een 
Bolusje, met een Cunferfje gemengt , of des- 
zelfs poeder onder een drankje, of gzixtuurtje 
gedaan; of ook wel in de gedaante van Pile, 

oor 
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door de eene of de-andere lymige gom; of ma= 
cilago gebragt ; of in de gedaante van tabellen 
met fuiker zagtelyk geftremt. ‘Maar als wy 
de koorts-ftof allengskens trachten ze breken ; 
en (op dat wy ondertuffchen * gedrag van de 
ziekte-en van den Iyder veiliglyk mogen befpie= 
gelen) door behulp van de Kina Kina te beteu- 
gelen, mogen wy de Kina Kina in ftelfftandig- 
heid niet gebruiken; want in een geringe hoer 

veelheid van de Kina Kina in zelfftandighcid, ís 

meer koorts-brekende kragt, als in een groote 
hoeveelheid van Kina Kina, die afgekookt, of 
uitgetrokken is. „Daarom zoude de Kina Kina 
in zelfftandigheid, in diergelyke gevallen vegen 
ons eigen voornemen zomtyds te veel doen, 
en het koorts-vuur vafter breidelen als ons lief, 

en om verfcheide reden voor den zieke dien- 
ftig was. Dewylalle bereidingen van de Kina 
Kina kragteloozer en‚ minder koorts-brekende 
zyn; als de raauwe Kina Kina, konnen wy in 

alle-gevallen , daar wy met de Kina Kinamaar 
weinig, en zulks noch zeer langzaam tragten 

te doen, bereide Kina Kina ingeven. Als by 
voorbeeld : rinfche fteen-wyn, diede kragt van 
de Kina Kina heeft uitgetrokken; zeer kragtig 
en zwaar Tinduur van de Kina Kina; uitge- 
dampt Extradt van Kina Kina ; een Decollum 

van Kina Kina, met water , dat door lang en 
hart kooken zeer zwaar gefarureert is , enz. 

Diergelyke bereidingen zyn zeer bekwaam , als 
wy in’t oog hebben, de koortfen met gevaar- 

Iyke Paroxyfzai „ flegts Ji weinig te beteugelen. 

De kragt van de Kina Kina beftaat in deszelfs 

| G53 ge 
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geheele wezens-band , maar. geenzints in des- 
zelfs gefcheide. eflentiaale deelen. De Kina Kina 
kau door bereiding, in ’t algemeen aangemerkt, 
ook niet veiliger van gebruik gemaakt worden. 
De veiiigheid van ’t gebruik, hangt alleenlyk af 
van een diepe en proef-kundige kennifle der 
ziektens. Als de Kina Kina zeer prompt , en 
zeer fchielyk de koorts-(tof dient te (tillen en 
te beteugelen , zoude het gevaarlyk konnen 
zyn, de toegemaakte Kina Kina in te gevens 
om dat dezelve dik wils door de bereiding al te 
zwak en te onvermogende zoude geworden 
zyn, om het geen vereifcht word te verrigten. 
En het zoude in zodanig een toeftant noodzaa- 
kelyk zyn , de Kina Kina in fxbflaatie in te 
geven. Het is een vooroordeel, teftellen , dat 
de Kina Kina, raauw ingenomen zynde, in % 
algemeen aangemerkt, gevaarlyker is ,„ alsdoor 
koking ,uictrekking, of uitdamping enz. toc- 
gemaakt, of bereid. Hier uit volgt , dat de- 
raauwe Kina Kina alleenlyk gevaarlyker is als 
de bereide, daar het al te veel gebruiken van 
Kina Kina gevaarlyk kan zyn , of daar geheel 
geen Kina Kina mag gebruikt worden. 

9. 
Zommige raauwe geneesmiddelen konnen 

een fchadelykheid, een raauwheid, een wild- 
heid , of een kwaadaardigheid bezitten, die, 
door konftige bereiding daar afgenomen zynde, 
derzelver genezende en heilzame kragten veel 
zuiverder, onbelemmerder , veiliger en vaar- 
diger, of-gematigder voor de zieken worden; 
maar dit alles heeft in de fchors-Kina Kina ter 

we- 
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wereld geen plaats. Zommige raauwe genees- 
middelen. zyn kragteloos , om dat hun medzci- 
nale kragt zomtyds onderdrukt word , door iets 
dat natuurlyk aan ’t iniddel eigen is, en dat, 
door weeking, meuking, koking, uittrekking, 
uitdamping, defdsllatie , {cheiding enz. weg ge- 
nomen zynde, de onderdrukte medicinale kragt 
geheel onbelemmert te voorfchyn komt; maar 
zulks heeft ook geen plaats omtrent de Kina 
Kina; dewyl door alderhande bereiding van af= 
fcheiding , de bete medscinale kragt vermindert, 
en echter niet veiliger gemaakt word. Een lou- 
tere kwakzalvery, of groote onkunde is’t, van 
verburge bereidingen der. Kina Kina op te 
zwetzen , waar mede nooit zo veel kan uitge- 
regt worden, als met de Kina Kina , in zelf- 
ftandigheid ingegeven. Kina Kina-wyn, De- 
colum van Kina Kina met water bereid, Zizc- 
tuur van Kina Kina, uitgedampt en dik Extract 
van Kina Kina, zyn meer in ’ gebruik gebragt 
om de beurs te ligten , of uitonwetentheid,, als 
uit noodzaaklykheid, ‘Zomrmige branden van 
de Kina Kinaeen Sa/fixum, of valt zout; en 
geven voor, dat dit een Arcanum is: maar ge= 
looft my „Lezer ! dat niets van de koorts. 
brekende kragt der Kina Kina in ’t zelve te 
vinden ís. Het vafte zout van de Kina Kina 
heeft geen meer vermogen tegens de koortfen , 
als de andere vafte zouten van alffem , Car= 
duns-Benedilus „ of gevegende dittel, of van 
wyn-fteen , pot-afch, enz.; om dat de kragt 
van de Kina Kina in deszelfs geheele wezens- 
band beltaar, 

Ge 4 Als 
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‚IO. 

Als wy de verfcheide temperamenten der men= 
fchen befchouwen , zullen wy dezelwe niet alle 
even bekwaam voor de Kina Kinavinden, Een 
bloedryk , mollig ven gematigt temperament , 
ftryd geenzints tegens het gebruik van de Kina 
Kina, alsde omftandigheden vande ziekte zulks 
maar toelaaten, Een hitzig en galagtig tempe- 
rament komt met het gebruik van de Kina Kina 
‘ beft van alle de andere temperamenten over 
een; doch altyd onder die voorwaarde, dat de 
hoedanigheid van de koorts, of andere omftan- 
digheden, de Kina Kina niet verbieden. De li- 
chamen van een galachtig temperament yn veel 
bekwamer, door de meerder fynheid en vlug= 
heid hunner humeuren , de meerder ftevigheid 
en gekronkeldheid hunner beweegvezelen, en 
draaden , de kragtiger rezixus hunner deelen, 
om cen ingetóomt en vertraagt koorts -fenyn 
uit te werpen. Wy ondervinden daaglyks, dat 
de Kina Kina veilig kan gebruikt. worden in 
galachtige temperamenten , al fchoon by der- 
zelver koortfen dikwils omftandigheden zyn, 
die in andere temperamenten de Kina Kina vol- 
ftrekt verbieden. In de melancholyke tempe- 
ramenten is de Kina Kina dikwils zeer gevaar- 
Iyk, ook zyn de afgaande koortfen in de me- 
lancholyke temperamenten teer hartnekkig, en 
dik wils «zeer moeyelyk om te-genezen. Als 
een Zertiaan in een-melancholyk-temperameat 
voorvalt , verandert dezelve zeer licht in een 
Quartein; of vertoont, door de traagheid van 

deszelfs wandeling, door de langduuriger kou 
bie ee, 
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de, en zwakker hette , de gedaante van ecn 
Quartein ; om dat de ingewanden der lichz- 
men vanseen: melancholyk zegzperament ge- 
meenlyk- voorzien zyn van een wrang zuur, 
een zwaarmoedige „ zwarte en corrofyve gal, 
grove, zware en magtige fäppen, en dikwiis 
een Lypochaadriacque , fcheurbuikige, miltzug- 
tige ongetteltheid. ’ Welk alles de oorzaak is, 
dateen Zerttaan , in zodanige lichaamen uiet 
genoegtaam word uitgeftookt „ maar in zyn 

_kook-keuken dikwils te veel word ingetoomt, 
en verzwaart; en, van de Kina Kina nochmeer 
… geconcentreerd 1ynde „ dikwils feirrheuze ver- 

ítoppingen, daar waterzugten enz. op volgen, 
in leveren mild verwekt. Daarom moeten wy 
in ’t genezen van ten Zertiaan , of andere af- 
gaandeskoortfen , in de melancholyke tempe= 
ramerten teer zelden, of nooit de Kina Kina 
voorfchryven , maar een geheel anderen weg 
inflaan,” dalichamen, die van een prtuiteus, 
koel,-en lymig temperament 1yn , moet’ een 
Zertsaan , of andere afgaande koorts noóit 
met de Kina Kina genezen worden, voor’ dar 
de overmatige lymagtigheid , koudheid , taay- 
heid, traagheid, fpecoficgae brakheid , en zilt- 
tigheid der fappen, papachtigheid, witheid en 
verflapping der vafte deelen, eerft door andere 
middelen vry wat zyn verbetert. Als dé dff= 
crafia-der Sappen, ende flapheid der vafte dee- 
len, zo verre gaan , dat de lichaamen zyn gt- 
worden Cacochymeus ‚en vogtig, de vogten al 
te weyachtig., de gal te koel, “te doof, byna 
vitgeblufcht , en ontbloot-van: deszelfs“leven- 
digmakend vuur, dekokingder voedzelstraag, 

„bi 1 Gg s ce 
„ 
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de voeding verzwakt „ de bloedmaking byna 
vernietigt, de af kleinzingen der fappen vol on- 
reinigheden, en erudsterten , en-dat in zoda- 
nig een gefteltheid zich echter noch een ande- 
ren daagíche, of andere. afgaande koorts ver- 
toont, mag dezelve op geenderley wyze door 
de Kina Kina te keer gegaan, of zelfs genezen 
worden, ten zy den Geneesheer oordeelt vol- 
daan te hebben, als hy de afgaande koorts in 
een dodelyke kwynziekte verandert heeft. De 
reden van deze aanmerkingen zyn van zichzelfs 
klaar. Gelyk als deze aanmerkingen zeer in acht 
moeten genomen worden , ten opzigt van de 
vier bovengemelde hoofd-temperamezten in ’t 
algemeen , komen dezelve ook zeer te pas in 
alle zemperamenten van elk byzonder menfch, 
om dat in elk byzonder men{ch altyd een van 
de vier bovengemelde hoofd-temperamenten bo- 
ven de andere hoedanigheden der lichamen komt 
te predomineren. Als iemand de fubdivifiën de- 
zer vier bovengemelde hoofd - temperamenten, 
op zodanig een wyze begrypt , zal hy de leere 
der ouden eerft regt verftaan ; en al fchoon de 
menfchen , op duizenderiey verfcheide manie- 
ren, altyd van temperament van malkander ko- 
men te verfchelen, zal hy echter elk van deze 
duizende verfchelende temperamenten, konnen 
brengen tot een van de vier Clafles der boven- 
gemelde vier hoofd-temperamenten , en daar 
uit altyd weeten , op welk een wyze hy in 
elk byzonder temperamezt van elk byzonder 
menfch , met de Kina Kina, in dat opzigt be- 
hoort te werk tegaan, 

Nie- 
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II. 

Niemant van de alderroekeloofte voorveg- 
ters van de Kina Kina zal durven ontkennen, 
dat zeer dikwils en daag!lyks Herfft- Zertiazen, 
Lente-Tertianen, (zo wel baftert als exgusfite) 
gemaskerde Zertianen ‚ en ook alderley an- 
dere afgaande koortfen , in melancholifche ; 
Hypochondriacque , geelzugtige , miltzugtige, 
fcheurbuikige, of in Piruiteuze , of in Caco- 
chyimeaze, flappe, koude en weyrachtige licha- 
men voorvallen, en komen te gebeuren, Als 
dan het gebruik van de Kina Kina meeft altyd 
in zodanige lichamen , temperamenten en geftelt- 
heden zeer gevaarlyk is, zullen de hevige voor- 
vegters van de Kina Kina (dunkt my) in't ge= 
bruik van de Kina Kina, welecen weinig voor- 
zigtiger worden, en na dezen niet meer met zo 
veel luidrugtigheid roepen en fchreeuwen : DAT 
DE. KiNA KINA IN ALDERLEY AFGAANDE 
KOORTSEN, IN ALDERHANDE SOORT VAN Li- 
CHAMEN , OMSTANDIGHEDEN , BYVOEGZELS, 
TOEVALLEN, MAG INGEFEVEN WORDEN: DAT 
IT GEBRUIK VAN DE KINA KINA NOOIT EENIG 
ONGEMAK VEROORZAAKT HEEFT : DAT DE K1- 
NA KiNA NIET ANDERS IS ALS EEN VOLKOME 
TEGENGIFT TEGENS HET KOORTS-FENYN VAN 
ALLE AFGAANDE KOORTSEN. Wy hoopen, 
dat de voorvegters van de Kina Kina, en ver- 
der alle andere Geneeskonlt oeffenaars , zeer 
naaukeurig acht zullen geven , op de verfchei+ 
dentheid der lichamen „ texperamenten ‚ om- 
{tandigheden, gefteltheden des luchts, Jaarge- 
tyden , of Ssizoenen enz.; mitsgaders op den 
za ver- 
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verfcheiden aart, tyd, ftaat en beweging , waar 
in zich het koorts-fenyn bevind, eer zy onder- 
nemen de afgaande koortfen met de Kina Kina 
zo maar in ’ hondert te genezen, id 

vatss 
Zomtyds gebeurd het wel, dat op ’t gebruik 

van de Kina Kina, zelfs in een bekwame hoe- 
veelheid ingegeven, de koorts niet af , maar 
buiten verwagting toeneemt „ en de hette cu f 
brand van de koorts kragtig komt te vermeer= 
deren; ’t welk volkomen, tegens de bekende 
vermogens van de Kina Kina, (waar door de- 
zelve de koorts beteugelt, en den brand vers 
koeld, of het koorts-vuur uitblufcht ) fchynt 
te ftryden. Maar wy moeten aanmerken, dat 
zomtyds de koorts-{tof zodanig overvloedig, 
en te gelyk ook levendig, bewegelyk , en met ff 
vuur bevrugt kan zyn, dat, als wy dezelve al 
te vroeg in deszelfs uitfchuiming , en ondernos 
me uittogt door Cozceutrate , en verkoeling 
komen te wederftreven, dezelve daar. tegens zo 
veel te heviger komt uit te barften, en op te 
branden3 gelyk de brandende fmitskoolen door 
% befprengen van water , fterker beginnen te 
branden en te vuuren, als van te voren. In 
zodanig een gefteltheid en ftaat , moet de Kina 
Kina ais de pelt gemyd , en tot geheel ans 
dere middelen: overgegaan worden ; want dat 
een onbedreve voorvegter van de Kina Kina 
zoude oordeelen, dat 12 zodanig een flaat zo 
lang met het geduarig gebruik van een uttfleken- 
de hoeveelheid van de Kina Kina moeft aange- 
houden en vervolgt worden, tot dat de koorts ge 

hee 
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heel geftuit „ en deszelfs brand en koorts-vuur 
door geweld en overmagt van Kina Kina wolko- 
meutlyk uitgedooft is, en dat zelfs noch wel cen 
maand lang , na dat de hours gebeel uitgedoofd 
fchynt, de Kina Kina daaglyks onder cen dieet 
goet gebruikt worden, en dat vp die wyze dan 

de koorts-flof, ent geheele Reorts-vuur Zodanig 
wertempert en nitgeblufcht zal. zya, dat de koorts 
naderhand op geenderbande wyze wederom zal 
bonzen te voorfchyn komen, noch onder de ge- 
daante van koorts, och vk onder de gedaante 
van eenige “andere ziekigns of kwalen Even 
als. of iemand de brandende {imits-koolen (de- 
welke ik tot een vergelyking hebbe bygebragt.) 
net zulk een uitftekenae hoeveelheid van water 
kwam te begieten, en uit te,bluffchen, dat de- 
zelve niet in ’t aldermin(te meer fmeulden,, 
veel iminder in {laat waren , van uit zich 
elfs ooit wederom te konnen opbranden. 
dier op konnen wy (onder andere zaken die 

k noch niet eens zal melden) antwoorden : 
ig Dat de daaglykfche ondervinding openbaar- 

lyk en. onfeilbaar doet zien, dat zomtyds in een 
koorts-{taat, waar in tegens ’t gebruik van de 
Kina Kina, ineen bekwame hoeveelheid inge- 
even, de koorts aandruift, geduurig vermeer- 

dert, en de „brand grooter ‘word, al de Kina 
Kina van de wereld niet magtig, zòude zyn, de 
koorts, te verminderen „ ik zwyge valt re leggen; 
of f deszelfs koorts- (tof geheel, te vertemperen, 
len het;koorts-vuur uit te bluflchen : 2. Dat 
wy op deze roekeloze onderneming, zeer diks 
wils daatlyk hebben zien volgen {chrikkelyke 
nverwoede uitbarllingen van de door de dk 

ina 
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Kina tegengekeerde koorts-ftof; ’tzy onder de 
gedaante van verwoede brakingen en loop ; ’tzy 
door overfmyting van de koorts-{tof op het za= 
menftelzel der zenuwen, en daar op gevolgde 
ylhoofdigheid, hartnekkig waken, of doodlyk 
flapen , ftuipen , peestrekkingjes , onlydelyke 
pynen, afkeer van alle fpys, ja zelfs van atle 
drank , brandende szflammatiën op zommige 
edele deelen, overhoop werpingen en verftik= 
kingen van zommige ingewanden, verzwaring 
van zommige fappen, verdoving van ’t gevoel , 
lammigheden , aamborftigheid , gevaarlyk zyde- 
wee, ontf{tekingen der harffen-vliezen , en zeer 
dikwils een zzflammatie van de lever , die me- 
nigmaal niet eerder van zommige Geneeskonft= 
oeffenaars gemerkt word, als na dat het veel 
te laat is; behalven zeer veel andere toevallen, 
niet alle optetellen, en veeltyds de dood veroor- 
zaken. 3. Kan niemand in ’t begin van een afgaan- 
de koorts ,dietegeus het ingeven van de Kina Ki= 
na aandruift, verzekert zyn van wat aart zo= 
danig een koorts-ftof is, of dezelve niet wel 
mag zyn een venynige , kwaadaardige „ peftse 
lemrtale , blutfch-agtige of plekkige koorts? 
of dezelve niet wel een beginzel is van een ge= 
duurige koorts, of een zware krankte, die eerft 
onder de gedaante van een afgaande koorts hef 
veld-gefchrey opfteekt, om daar op een volko: 
me aanhoudende , en verfchil-beflegtende ba= 
talje tegens ons bloed en fappen aan te regten 2} 
En dewyl de voorvegters van de Kina Kina nul 
zelfs al lang hebben toegeftemt, dat de Kine 
Kina in zodanige krankheden fchadelyk is , zou-f! 
de dit alleen genoeg zyn, om voor een wa 
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fchouwing te dienen, tegens alle die zo roe- 
keloos zyn , dat zy het gebrzik van de Kina 
Kina raden aan te houden , en in Roortfen te 
vermeerderen, die daar tegens aandruifchen, en 
heviger komen op te branden. Het luchtig fchry- 
ven van die mannen, en diergelyke ftoute on- 
dernemingen, worden geboren uit een Zheorte 
zonder pradlyk, uit voorftellingen en redenka- 
velingen zonder proet-kundige gronden. Want 
het is niet genoeg , zyne onderfteltingen met 
proeven-en ondervindingen te beveftigen, wy 
moeten eerft onderzoeken , en ook volkomen 
weten, of de befluiten , die wy uit zodanige 
proeven-en ondervindingen opmaaken , wel 
waar zyn , en of wy wel regt begrypen dat 
geene, ’t welk die proeven en ondervindingen 
aan een’ man, die dezelve onbevooroordeelt, 
en in den grond verftaat , eigentlyk zouden 
komen te ontdekken. Het is hondertmalen ge- 
beurd, dat iemant zyne onderftelling of mening 
met ondervindingen , waarnemingen en proe- 
ven trägt te bekragtigen, die, indien hy dezel- 
ve wel kwam te verftaan, eigentlyk zeer uit- 
muntênde ondervindingen, waarnemingen , of 
proeven zouden zyn , om de onwaarheid van 
zyne-Onderftelling of mening aan hem open- 
baar te maken, en zyn dwaling gelukkig te 

8 ontdekken. Hier uit blykt genoegzaam , dat 
8 het niet genoeg is, wanneer. wy met ondervin- 
dingen of proeven een zaak beveftigen, ten zy 
wy eer{tragterhaalt hebben, of onze ondervin= 
dingen en proeven inderdaad het zelfde beteke-, 

gnen, en getuigen , dat wy uit. dezelve komen. 
te befluiten.” “Wy konnen op die bovengemelde 
zege tegen= 
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tegenwerpen ten 4. ook antwoorden, datzom= 
mige afgaande koortfen voortkoimnen,uitkoorts= — 
neften, deelen en ingewanden, die (behalven l 
dat in dezelve een ontaarde koorts-ftof gevon- — 
den word , en in dezelve geduurig een nieuw 4 
gedeelte koorts-fenyu gekookt word) zelfsuyn 
aangelteken, zeer verhard , verdroogd „ opge- 
propt , Scirrheus, jaxelfs zomtyds Cazereus, < 
gelyk ik met een groot getal voorbeelden zou- … 
de konnen bewyzen, en ook ieder Geneeskon{t- 
oeffenaar „ die zich maar wel bedenkt, onder. — 
de oeffening van zyn konft , daaglyks klaarlyk 
en ‘onderfcheide ntlyk zal konnen ontdekken. 
s. Als iemand (’t welk duizendmaal gebeurd, 
in een' peflileutzale koorts , in leger-koortfen, 
in ontftekings-koortfen, in 'bluts-en plek-k oort- 
fen, in veelderhande befimettelyke en, kwaad- 
aardige koortfen , waar ín zich vertoonen ‚hui- 
veringen, trillingen „ bevingen, fehuddingen, 
koude ‚ En daar” op volgende zwetingen ; en 
zuiver aflopingen van de koorts „ opde, wyze 
als in’ de goedaardige afgaande koortfen.) be-, 
drogen was , en de wnaligniteit niet Ontdekt. 
kadde, en echter metde Kina Kinakwam voort 
te varen tegens het vérmeerderen van de, ziekte 
dins zoude zyn roekeloosheid inderdaad. de 
oorzaâk van de dood zyn. 

13. 
Om echter deze zaak „ ten’ opzi igte van den 

Zertiaan, een weinig op te helderen, , „zal ik, 
zeer kortelyk eenige weinige gevallen, vaneen 
Cancreufe gal , die my , uit een groot getal, 
dewelke ik hebbe aangetekent, rr in- 
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fchieten , mede-delen. Ytje Alofs „te Franeker, 
een bejaarde Vry(ter van omtrent 45 Jaar, van 

een melancholyk temperament , echter niet van 
een blaauw-bleeke, maar van een bruin-roode 
koleur, verzogt in ’t Jaar 1797 myn hulp te- 
gens een ongemakkelykheid en geduurige dove 
pyn in de regter zyde, onder de korte ribben. 
De adem ftonk als een verrot aas; aan de, lin= 
ker borft was een pynlyk knobbeltje, als een 
groote graauw erwt. … Ik weigerde geneesmid- 
delen voor te fchryven ; beval aan de lydfter 
een voorzigtige levenswyze, en voorzeide aan 
de vrienden een kanker in de borft. - In ’t Jaar 
1708 veranderde het knurfje vande borít in een 
opening ‚die volkomen Cazcreus was; de zie- 
ke ftof vloeide op zekere perioden , of onder- 
fcheide tyden, eenige weken achter malkande- 

_ ren, Alsin zodanig een tyd veel pyn aan de 
borft was geleden , en door de opening veel 
zwart bloed ontlaft was geworden , wierd de 
ongemakkelykheid in de/regter zyde veel min- 
der , de adem. van een verdragelyker reuk, 
en de etensluft ongemeen groot. Even voor. 
dat de tof. wederom zoude gaan vloeyen, open- 
baarde zich een afgaande koorts , die zuiver af- 
ging ‚en: zich om den anderen dag hervatte, 
tnet vernietiging van alleetenslu{t, vermeerde- 
ring van {tank in den adem „en pynlykheid in 
de regter zyde, Eindelyk begon de borft fterk. 
te vloeyen, „Dit duurde tot ze (turf , met een 
geduurige koorts, die echter meeft om den an- 
deren dag remitteerde, maar nooit geheel zui- 
ver af Wâs, „ Het bloed-vloeyen uitde opening , 
de pyn in-de.borft, endeftank, waren gewoon- 
‚VL Deer. H h Iyk 
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lyk om den anderen dag heviger. Juffr. van T. 
op de Prince-gragt, by de Wefter-markt, over 
de so Jaaren oud, wierd om den anderen dag 
aangegrepen van een onverdragelyke pyn op de 
krop van de maag. De buik was gezwollen, 
de (tank uit de keel was als van een verrot aas. 
Gevraagt zynde, antwoorde ik, dat de ziekte 
gehuisveft was indelever, dat die lang feirrheus 
en hart geweeft zynde , verkankert was. Dit 
wierd gelooft van de zieke, die zeer verftandig 
en hartelyk was, en aan my verhaalde , dat zy 
al eenige Jaaren te vooren een kankerachtige 
knurf uit haar borft had laaten lichten: dat zy 
eenige reizen in’t Jaar, en wel voornamentlyk 
in ’ voor- of na-jaar , of in groote hette, eenige 
tyd haar flimmer bevoelden, en, even als of 
zy een anderen daagfche koorts hadde , op die 
tyden gewoonlyk om den anderen dag flimmer 
was. Ik voorzeide aan de vrienden een gewiffe 
dood, die binnen weinig weken daar op kwam 
te volgen. Juffrouw W. een oude Weduwe, 
Kad eenige Jaaren een kanker in de linker borft, 
zomtyds genas dezelve byna geheel toe, voor- 
namentlyk in een goed Saizoen, met een zagte 
en drooge lucht ; daar op volgde gewoonlyk 
zeer fchielyk een zware koorts, die zich om den 
anderen dag verhefte , meteen zeer ftinkenden 
adem; na het eindigen van de koorts, hervatte 
zich de onverdragelyke pyn in de borft ,‚ met 
ontlafting van veel fcherp en dun bloed , en 
wegeeting van de huit. De pyn en bloed-vloeying 
verhief zich veeltyds om den anderen dag 5 na 
dat die vloey-perrode dan wederom voofby was, 
fcheen de Iydfter byna gezond, De zweer aan 
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de borft wierd klein en gematigt, ’t welk eeni- 
ge Jaaren heeft geduurd. Ik heb, terwylik dit 
fchryf, onder myne zorg , benevens den zeer 
vermaarden Medico-Chirurgus en gelukkigen 
‘Steen-fhyder Gomarus van Bortel, een onge- 
trouwde Dame van emtrent 40 Jaar, dewelke 
voor vyf Jaaren klaagde over een knarfje bezy- 
den de regter tepel ; ik openbaarde daatlyk aan 
de Ouders dar dit een verburge kanker was, 
die zynen grond in de lever hadde, en dat die, 
al wierd dezelve uitgeligt, altyd op een andere 
‚plaats zoude wederom komen. Eenigen tyd 
daar na openbaarde zich een knurf onder de 
regter oxel; een zaak, in de gal-kankers zeer 
gemeen, dewyl in deze plaats veel gal ontlaft 
word, gelyk blykt aan de geele koleur van de 
hemden. Op zommige tyden {cheen byna alles 
verdwenen ; en wederom op andere tyden , die 
ik haar zeer dikwils voorfpelde, als de Gazcreufe 
gal deszelfs kanker-fprengzels uitfchiet, ftond 
de borft, die doorgebroken was, veel flegter, 
en vertoonde zich veel knurfjes aan den hals, 
onder de linker oxel, op den boezem bovende 
borften, die naderhand wederom verdweenen. 
Zomuyds fimeet de Cancreufe gal deszelfs {pren- 
kels op de vliezen, en baarde verdoving of zwa- 
re pyn. Zomtyds verfcheen niets van dit alles, 
„maar de Cancreufe fprenkels verfpreidden zich 
door”t bloed, verwekten grooten brand , en eer 
koorts die zich om den anderen dag verhefte. Eer- 
‘gifteren zeide deze Dame tegens my , Doétor! 
Als ayn kwaad aan den gang is „bevoel ik my al- 
2d om den anderen dag of zieker, of pynelyker, 
ef benaanuder, Onder het vloeyen vande Caz- 
"6 Hh 2 crenfe 
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creufe gal , is de regter zyde ontftelt, de maag 
over {tuur , den honger weg , een bittere op- 
welling inden mond, de ftank van den adem 
onverdragelyk voorde byftanders. In den Herfft 
en in ’ begin van de Lente , zyn de vloeyin- 
gen en toevallen heviger, als ook in ’t heetfte 
van den Zomer. In zeer getemperde Saizoenen 
is de ziekte, en de Cazcreufe verzwering, dik- 
wils van geen belang. Tegenwoordig is de reg 
ter arm, van de elleboog totde hand, zeer dik, 
en als met knobbels, die op het been-vlies leg- 
gen , en met pees-z wellingen bezet. De fynheid, 
hevigheid, verfpreidingen vandampenen (tank, 
dewelke verwekt konnen worden door het zie= 
kelyk vloeyen van een Cazcreufe gal, heb ik 
met groote verwondering in meer als vyftig by- 
zondere gevallen waargenomen; imaar nooit zo 
hevig, als in een Paruikmakers Vrouw , in de 
Halfteeg, die, noch niet lang geleden , onder 
de behandeling van den vermaarden Heer Pro- 
feflor Ruyfch, gemelde Heer van Bortel en my 
is geweeft, Wy voorzeiden eenparig de dood 
van den Iydfter, entoonden, dat de kook-keu- 
ken van die kanker in de lever was gehuisvelt, 
om dat een zeker Doêtor voorgaf , door plaats- 
middelen, de Cazcreufe 1weer aan de borft te 
konnengenezen. Detoevallen vandeze Vrouw 
waren al te afgrvzelyk om hier te befchryven. 
De (tinkende adem, de anderen daagfche ver- 
heffingen ‚en den lang voorafgaande feirrbas 
vande lever, maakten zich zelven openbaar aan 
my bekent. Uiteen groot getal verfcheide foor- 
ten van gal-ziektens , ontdekken wy de ande- 
ren daagíche en ook wel aad lk 
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heffing , zelfs in een gal-achtige. water-zucht, 
zwarte en geele geel-zucht, zeflammatièn op de 
‘oogen, ongemak ín de ooren door ’t oorfmeer 
veroorzaakt enz. Daar zal zekerlyk een mechagi= 
Jehe oorzaak zyn, die aan ons onbdekent is, en 

“ waar uit de gal om den anderen dag, een na- 
tuurlyke beweging of ryzing onderworpen is. 
Myn Heer T. O. Salverda, in zyn Ed. leven 
Raad en Vroedfchap te lraneker , een man van 
ruim dartig Jaar, zeer (ferk en kragtig van li- 
chaam, van een gal-achtig temperament „ doch 
wat vol-fappig en gepar(t, haddein’ Jäar 1712. 
eenige maanden lang over groote benaauwtheid 
voor ’t hart, opblazing van winden , verloren 
honger , zwakheid van de maag, walging en 
braaking geklaagt. Zyn Geneesheer , de ge- 
leerde Heer Doétor Reichenbach , hadde (na 
myn berigt wierd) een maag-wyn ‚en andere zeer 
goede maag-middelen gegeven , doch alles waste 
vergeefs. Toen ik in’t Jaar 1713 geroepen wierd, 
vond ik de koleur van de opperhuid een weinig 
gryzer, als dezelve natuurlyk aan dien Heer ei- 
gen was; door dit grys fpeelde een zeer flaau- 
we geele koleur, die op den eenen dag wat 
meerder Zizduur hadde als op den anderen. 
Het water was zeer zwaar van loog-zout, en 
donker-rood van koleur „met een zetzel van 
een fmeltende Parezchyma , of zelfltandigheid 
van de lever; gelyk wy daaglyks in een Hydrops 
Afcites, of gal-achtige water-zucht van de buik, 
en onder(te leden gewaar worden. Vande Fat 
milie verzogt zynde, ontdekte ik den doodely- 
ken (taat van den Iyder, al choon dezelve op 
“toog zeer (lerk en wel fcheen te zyn: alsook, 
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dat de grond en wortel van de kwaal niet ín 
de maag, maar in deszelfs buurman de lever 
&ras: dat de walging en braaking,en doodely-* 
ke benaauwtheid voor ’thart, veroorzaakt wier= 
den van de overwerpinge van een corröfywe braak - 
gal; gelyk ook naderhand voor ’t oog gezien 
wierd, toen de regte toevallen zich begonden 
te openbaren , met een anderen daagfche af- 
gaande koorts. De buik begon te zwellen, en 
op eene nagt wierd , als per metastafin , een 
gedeelte van de corrofyve gal gewurpen op de 
gezigt-zenuwen, waar doot den Patient blind 
wierd. Echter wierd deze ftof nà eenige da- 
gen wederom ryp, en het gezicht, door het 
Cauteriúm Auale op de kroon-nuadtettetlen , 
ten naaften by herftelt. Verfcheide-maal viel 
een overfmyting op de werktuigen van ’t ge- 
hoor, waar door den Iyder eenige dagen doof 
was. Met het begin van een andere anderen 
daagfche Paroxyfmus van de-koorts , wierd een 
gedeelte van de corrofyve gal gefineten op de 
long , die den zieken wegnam. De meermaals 
aangetekende (tank van den adem , was in dit 
geval niet, gelyk in de bovengemelde 5 doch 
de anderen daagfche verheffingen waren in alle 
de toevallen tegenwoordig. Als deadem fterk ge- 
ftonken hadde, zouden de andere toevallen niët 
zo zwaar geweeft zyn, noch zo haaftig op mâl- 
kanderen gevolgt hebben. Van welke waarne- 
ming, ik de ondervinding en reden zal mede- 
deelen in een NATUURLYKE HISTORIE VAN DE 
GAT, dewelke (voor dezen van my in ’t rauw 
ohtworpen zynde) ik binnen eenigen tyd hoop. 
uittegeven , ef waar in de Geneeskundige Lezer 

over- 
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overvloedig zal konnen ontdekken , datde Aat= 
oudé de ziektens uitdeziektens zelfs veel kiáar= 
der, onderfcheidentlyker „bepaaldelyker en om=" 
{tandiger gezien en gekent hebben; áls de later 

“_Sechryvers uit hunne Philofooffche giffingen , 
pompeufe onderftellingen ; opgefchikte harffen- 
fchilderyën, en poppen vaneen bedrage inbeel- - 
ding. Alle de bovengemelde lyders klaagden, 
of over harthorendheid, of ruyfingen in de oorei, 
of fchemeringen in de oogen, . 

14. 
Om nu wederom te fpreken van de Kina Kirra 

en deszelfs bereidingen , (taat aan te merken, 
dat de Kina Kina, met rinfchen fteen-w yu uit- 
getrokken, niet gebruikt mag worden, als ít 
de koorts zich zeer veel hette vertoont , en min- 
der koude, als wy in eenZertiaan gewend tyns 
of als in de koorts wat al te veel bazery en yl- 
hoofdigheid is; of als het koorts-fenyn wat veél 
gemeen {chap met het zamenftelzel der zenuwen, 
en dé vliesachtige deelen heeft; of als de hoofd- 
pyn groot is, of zware pyn in de lendenen „rug, 
of veel kramp-pynen gevoeld worden 5 of als 
de koorts-ftof eenige gemeenfchap mèt het mid- 
delrift heeft, en met een drogen hoeft ; ’t welk 
zeer dikwils gebeurd, verzeld gaat. Alsindeze 
omftandigheden de Kina Kina gebruikt word, 
moet dezelve zeer lang met zuiver ‘fontein- of 
regen-water uitgekookt worden; en by kleine 
theekopjes of lepels om het uur of twee, inde 
befte en ftilfte tyden van de koorts , ingegeven 
worden, en zulks met eer ledige tmaag. Als 
de koorts-ftof zeer traag en koel is, gelyk in 
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ecn Zertiaan, die tot een Quartein7Öude over= 
gaan, is de Kina Kina , met wyn getrokken, 
veel dienftiger , als die met water uitgekookt 
word; gelyk ook in die gefteltheid , de verwar= 
mende en bittere middelen zeer dienftig zyn, 
als de Gentiaan - wortel , de Calmus, de A- 
lants-wortel , de Gember. side Imperatoria, de , 
Galanga , de Pepers , de Cortex Winteranus, 
Laurier-en Genever-beflen , het Slangen-hout, 
de Alfem, de gezegende dittel , de Gentaurinm 
en derzelver bereidingen, Eaxtratfen , afkook- 
zels, Zinduren, medicinale wynen , enz. die 
wederom alle als de pe{t moeten gemyd wor- 
den, wanneer de koorts-gal te heet, te geel, 
te brandig , en te vlug is. Als, benevens de 
trage en verkaelde koorts-pal , doorfteekt een 
hoedanigheid van wrang milt-zuur, veele Cru- 
diterten , en grof: gekool kte Chyl- deelen » zyn 
boven en behalven de bovengemelde ver war- 
mende middelen , ook zeer dienltig de zuur- 
tempereude valte en vlugge zouten , en wel 
voornamentlyk een bovengewoone oefening en 
beweging van ’t lichaam , die niet al tefchielyk 
moet worden aangevangen, maar daaglyks met 

trappen moet vermeerdert worden, Als de 
_koorts-ftof zeer taay en boven maten traag in 
deszelfs beweging en wandeling is , gelyk in 
een kwyn-Quarterz, konnen wy met veel vrugt 
het zout van Arssoniacs met fop ingenomen, 
gebruiken , of wel deszelfs vlugge geeft, en 
daar by voegen een toepaflelyke , en daaglyks 
opklimmende oeffening „ en beweging des lí- 
chaams, die altyd anderhalf uur na den eeten 
moet begonnen worden, Als de koorts-ftof 
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traag en koel is, gelyk gebeurt in een Quarteig 

die uiteen Zerttaan geboren word, om dat de 
gal in de gal-blaas, gal-leiders , pypjes, lever, 
enz. al te dik , te honingachtig, en te zwaaris 
„geworden, (’t welk uit de hoog geel-roodeen 
zware pis, uit een geelachtig trekje of zindZuurtje 

„ van de keleur van de opperhuit en het wit van 
de oogen „ uit de traagheid en (lyfheid der 
leden , pynlykheid in ’t bewegen , en ook 
ui: de overfinytingen op de tong , en vrin- 
ging in de darmen , de veranderlyke koleur 
van den afgang, en een zekere byzondere wry- 
vende beweging in de pols, zeer klaar kan ont- 
dekt worden ) moet de zieke dvor de boven- 
gemelde verwarmende middelen geholpen wor- 
den. Deze maken de honingachtige en zware 
gal-deelen wederom door bunne fyne, en Aro- 
matigue oly-deelen vlug , en doen gpaslve we- 
derom , in de gedaante van een zeer huttigen en 
heilzameu Zertiaan, zo lang opbranden, en zich 
ontlaften , tot dat de lever , gal-blaas , en gal- 
deiders van deze kwade flof genoegzaam gezui- 
vert zyn, en de gal zelfs verbetert is. ’t Welk 
te eerder gefchieden zal, als by de bovenge 
melde verwarmende of heete koorts-middelen 
de uitparfling van geele paarde- en ganze-drek , 
zeer goede Saffraan, Extral? ‚of uitgeparft (ap 
van de Cheledonie,en de wortelCureuma gevoegt 
worden. Wy hebben te meerder reden, om 
op deze vertraaging van de geele Zert#aan-gal 
acht te geven, om dat dezelve in deszelfs ftil- 
legging, een ongehoorde kwaadaardigheid krygt, 
en -anderzints naderhand van zelfs komt te ont- 
woritelen de fchuilplaatzen , waar in zy verer- 
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gert is; waar op gemeenlyk een dodelykeziek- 
te, en de dood volgt. 

Is. 
Als de luft tot alle foort van fpys in den zui- 

veren tuffchen-tyd van de afgaande koorts zo 
volkomentlyk weg is , dat zelfs de reuk (ge- 
Iyk dikwils gebeurt) wan de fpys verveeld, 
moet dezelve door bekwame middelen opge- 
wekt worden , eer de Kina Kina voorgefchre= 
ven mag worden ; want als het al gebeurdt, 
dat op het gebruik van de Kina Kina, de Jzo= 
rexid , of fpys-walging een weinig verbetert , 
en eenige etens-luft befpeurd word ; is dezelve 
van een zeer korte during , en de koorts komt 
of in een kwaadaardiger, of in een hardnekki= 
ger geftaïte als van tevoren, wederom te voor= 
fchyn. Dit moet niet in ’t algemeen verftaan 
worden , van al de honger die op ’t gebruik 
van de Kina Kina volgt ‚ of in die omftandig- 
heid , daar de honger in de izterzigfie zich al- 
tyd meer of min heeft vertoont ; maar alleen- 
lyk , en byzonderlyk in die gefteltheid, als ge- 
duurig alle honger volftrekt en geheel weg is, 
en de Lyder een ‘volkome Agorexta , of fpys- 
walging heeft, ’t welk in allefoorten van ziek- 
tens een voorteken is ‚ daar dikwils of doode- 
Iyke krankheden , of de dood op is gevolgt. 
Als de Kina Kina, zonder byvoeging van eeni« 
ge laxeer-middelen, (gelyk zomtyds gefchieden 
moet ) in-gegeeven is, en daar op een fterke 
loop komt te volgen, moet de Kina Kina, ge- 
myd worden als de pelt ; om dat zodanig een 
loopaltyd een Gollignatio, of weg-{imeltinge van 

de 
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de Chyl is, en de deelen , die ons lichaam moe- 
ten voeden en verfterken ; mitsgâders van de 
Gelatina of geftremde Cremor , die zich reets , 
uít onze voorgaande voedzels hadde gezet, als 
eenen dons en balfemachtigheid aan onze fap- 
pen, en tuffchen de tuffchen-wydtens en kleine 
ruimtens van de draden , en vezeltjes onzer 
delen, en kleine uiterfte takjesder vaten. Daar 
en boven word ons lichaam in zodanig een Co/- 
Jignative \oop zeer fchielyk zeer mager, dor, 
droog , brandig , en fwak , en al onze fäppen 
zeer fcherp , en geeft aan de ziekte gelegent- 
heid om meerder veld te winnen. Alseen Ge- 
rieesheer zodanig een Colltguatio niet ontdekt, 
en dan wey-fimeltende putgeer-middelen voor- 
fchryft , gebeurt het dikwils dat de zieken bui- 
ten alle verwagting, met àl hunne vogten hun - 
leven ontlaften. Gelyk de ontlafting van de 
koorts-gal in de afgaande koortfen , altyd zeer 
voordeelig ís, word in tegendeel in de afgaan- 
de koortfen de wey- of voedend fap-ontlattin= 
gen , bevonden nadeelig te zyn ; daarom 
moeten de Jalappe, de Saanomonium, de Colo- 
guint, de Wilde-wyngaartwortel, de Mechva= 
canna, de Gutta Gamba, het Extraêt van Ezels- 
 komkomrmers, Enz, hoit met de Kina Kina ge- 
mengt, hoeh ook noit alleen in afgaande koort- 
fen gebruikt worden. De purgeer-tmiddelen die 
 byzonderljk de geele , brandige èn fcherpe gal 
| ontlaften ‚ zyn alleenlyk maar diegene, die 
met de Kina Aiînà mogen vermengt , en ín de 
meefte genezingen vande Terztanen „door Kina 
Kina, moeten ingegeven worden. 

Het 
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Het Laten is in ’t algemeen aangemerkt , in 
de meefte afgaande koortfen nadelig , en ver- 
lengt gewoonlyk de koorts ; maar als de Ly- 
ders ongemeen brandig, of al te vol-fappig, en 
daar door geparit , of op-gevuld zyn mer al te 
veel ryzende en opbruizende fappen, of dat hun 
bloed zeer magtig en al te gevoed is, gelyk de 
menfchen , die niet als vleefch en al te voed- 
“zaam en magtige fpyzen nuttigen , moeten nood- 
zakelyk eens , en zomtyds tweemaal bloed ge- 
laten worden , eer de Kina Kina gebruikt 
word : want hoe meer het lichaam van een 
zieke in een getemperde en geregelde ftaat ge- 
bragt word , voor het gebruik van de Kina Ki- 
na , hoe de Kina Kina beter zal werken , en 
minder gevaarlyk zyn , want het lichaam is 
naderhand veel bekwamer , om zich van de vaft- 
gelegde koorts-flof te ontdoen. Als wy alte 
ontblood zyn van fappen, door ongewone ont- 
lattingen , voor-afgaande lopen , of bloed-ont- 
laftingen , even voor de koorts, of door wan- 
voeding ‚ moeten wy noit tragten de koorts 
met Kina Kina, te genezen. Als onzefäppen 
verfchaald , en kragteloos zyn , onze voeding 
weinig ‚ en de verandering van ’t voedzel in?’ 
bloed niet is , dat wy zeer genadert zyn aan een 
Cathextaen waterigheid van fappen , zagtheid, 
pappigheid, en witagtige koleur van vlees en 
delen , of dat onze fappen zo icherp en kna- 
gende zyn, dat wy vervallen zyn in een zabes 
of Atrophia , uit-teering , of verdorring , en 
echter by een van deze gelteltheden ,‚ noch het 
ongeluk hebben van overvällen te worden van 

een 
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een afgaande koorts , mag de Kina Kina, op 
„geenderhande wyze gebruikt worden. 

17. 
Hoe een afgaande koorts meerder nadert aan 

de gefteltheid van een geduurige koorts, hoe 
gevaarlyker het gebruik van de Kina Kina in de- 
zelve gevonden word. Eer wy ondernemen 
een Zertiaan, of andere afgaande koorts, door 
de Kina-Kina te genezen , moeten wy een 
naauw onderzoek doen , op de voort-telende 
oorzaken van de koorts, op de voorgaande ge- 
„Jegentheden , „manier van leven , voorgevalle 
fchrikken, ontroeringen, droef heden, zenuw- 
gebreken „ verlammingen, op de voorby zynde 
ftaat der zomer- en herflt-lucht, op het temm- 

_perament , op de gemoeds-geftalte , op de ge- 
woontens , op-de ouderdom „op de fexe , op 
de bygevoegde. kwalen en gebreken , dewelke 
dikwils te gelyk in zodanig een lichaam zyn. 
Als de Kina Kina , met gal-purgerende midde- 
len gemengt , word ingegeven , het zy in de 
geftalte vaneen Bolus , ot Apozema , is zulks 
beft in-’t begin van de iztermiffie ‚na dat de 
koorts zuiver afgelopen is: want , om dat alle 
„purgeer-middelen de ttoffe roepen van deC'ircus= 
ferentie , of. den-omtrek , of de-huit, naar het 
„Geztrum of middelpunt „ of de darmen , wer- 

«ken dezelve gelukkigtt , als de. niet ontlafte 

a 

koorts-ftof; na ’t eindigen van de koorts, we- 
derom naar het Cezyrum te rug keert :; want de 
Kina Kina, met gal-purgerende middelen ge- 

mengt, in te geven, of voor het begin, of on- » 
__ der het begin , of in de koorts , is een dwaas- 

heid 5 
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heid ; en dat in dien tyd de koorts-gal neigt, 
en in ’t bloed gedreven word, naar alle delen, 
datis, vanhet Ceztrum naarde Cireuim-ferentie 

des lichaams , om aldaar ontlaft te worden 
door de zweet-gaten, pis-wegen , kwyl-vaten 
enz. zo lang als de koorts-gal in die kaorts- 
beweging is , mag dezelve nict te rug, en we- 
der na binnen geroepen worden , door purgeer- 
middelen, gelyk als blykt uit de ontftelreniflen, 
die daar in dat tyd-pent dikwils uíit-gezien 
worden. Als wy een flof door zweeting moe= 
ten ontlaften , dienen de darmen zo lang ge- 
floten tezyn, of anders is alles verward , en 
dikwils zeer gevaarlyk ; als wy purgeerden , 
terwyl de koorts-ftof in *t Bloed woed , zou- 
den wy onze kragten weg purgeren , en ’t koorts- 
fenyn over houden. Als wy met gal-purgeerende 
middelen, de koorts-gal purgeren „op het tyd- 
punt, wanneer de koorts-gal uit het bloed na 
’t Centrum te rug komt, gelyk gefchied on- 
der het geheel nedervallen , van de uitfchui- 
ming der koorts-ftof , zullen. wy gelukkig 
purgeeren ; want de koorts- gal is uit deszelfs 
eigen nátuur zeer bekwaam , tot het verwek- 
‘ken van braken en purgeeren , gelyk voor de- 
zen geleerd is; ‘t welk de Dokters in Enge- 
land heeft doen befluiten, om in den afgaanden 
Tertiaan , even na ’t eindigen van de Paroxyf- 
mus “een Braak-middel in te geven, eer zy de 
Kina Kina gebruiken; wel wetende, datde gal 
zich noch lichter en overvloediger door Bra= 
king, als Buik-zuivering laat ontlaften. 

De 
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18. 
De gronden en Luandfchappen , waar in de 

Herflt-Zertianen en andere afgaande koortfer 
veroorzaakt worden , zyn zeer ongelyk. En 
dewyl op delage, wateragtige , mocraflige, aan 

Zee, of groote revieren , of meeren gelegene 
Landfchappen, omtrent ftinkende modderpoe= 
feu, verrot wier, (lyk , modder, omtrent draffë 
landen, en groote ontlaftplaatzen van de revie- 
ten in zee, daar des Zomers veel broeyende, 
zwavelagtige en hairagtige , vuurige en corro- 
Hyve, en inden Herflt veel koude, natte, zuure, 

_figide luchten zyn , en op welke plaatzen veel 
zuid-welte, veel rigide noorde , en bloed-ver- 
fchalende, en flym-makende noord- wefte win= 
den in de Herflten waayen, gelyk in deze onze 
Nederlanden , en aldaar opdie plaatzen , alwaar 
de meefte Herflt-Zurtiazer en hardnekk igfte af- 
gaande koortfen voorvallen, is het gebruik van 

_ de Kina Kina meer gevaarlyk. Onder alle deze 
__koortfen zyn de zedigfte , en voor het gebruik 

van de Kina Kina de bekwaamfte, die geboren 
worden in de luchten en landen, dewelke het 
alderminfte, van de bovengemelde rottige, ftin= 
kende en corrofjve modder-deelen, en verkou= 
wende water-deelen gekweld zyn. Dit is de 
oorzaak, datde Kina Kina in deze onze land= 
fchappen en luchten , gelyle aan de Zeeuwfche 
en Vlaamfcheftranden, tot Bergen op den Zoom, 
enz. gevaarlyker is, als op de hooge landen in 
Vrankryk, Savoyen, Piemont, enz. Alsdeze 
gorrofyve en rottige deelen, zich met onze gal 
hebben vereetiigt, en het zomer-vuur overvloe- 

dig 
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dig in dezelve ingewikkelt en verward is, kon- | 
nen wy het overtollige vuur niet zo wel uit 
onze gal, en uit ons bloed ontlaften „als ‘de 
menfehen , die de hooge landen , daar de luch= 
ten wel-zeer heet, maar zuiverzyn, bewonen; 
gelyk blyke, dat de Zertzaren en andere afgaan= 
de koortfen, niet zo veelvuldig, en zelden zo- 
danig hartnekkig zyn , in zommige hooge en 
warmelenden. Onder de linië, zyn de afgaan- 
de koortfen naauwelyks bekent. Dezeer heete, 
drooge en -fyne luchten , verwekken op die 
plaarzen voor de Europianen geheele andere 
ziektens , ontftekingen , Colliguatsen , loop, 
parfling , verlammingen, fchurtten, enz. De 
lichamen zyn in die landen zodanig voor alle 
doorwazemingen open, dat aldaar de neften, 
waar uit de afgaande koortfen voortkomen, 
zeer weinig; plaats hebben. 

19. 
Maar terwyl wy hier van de flinkende en 

eorrofyvê modder- en moeras-deelen , en vande 
zware zouten , en koude water-deelen , die 
zich in de tappen van die menfchen. inwikke= 
len, waar onder de Herflt-Zerttanen en andere 
afgaande koortfen meeft grafleeren , fpreken, 
zullen wy kortelyk aanwyzen , waar het door 
veroorzaakt is, dat de vermaarde Heer Jones 
zo hevig tegens de gal gepleit heeft, en geoor- 
deelt, dat deze rauwe deelen en Crudsteiten, 
de oorzaak van de afgaande koortfen zyn, en 
geenzints de bedurve gal, De Crauditeiten , 
op zich zelfs aangemerkt, zouden koude, trage 
en verfchaalde fappen voortteelen; zy, zouden 

: de 
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de voeding en bloedmaaking bederven , ales 
verfchalen, en verflymen; de rottige, corrofj= 
we en (tinkende modder-deelen , zouden , op 
zich zelfs aangemerkt, zeer kwaadaardige fcheur= 

_buik voortteelen, heete opvlammingen , Hypo- 
chandriacque kwellingen, graveel, enz. Maar 
als onze gal in den Zomer met veel brand en 
vuur-deelen word bevrugt, zyn de Cruditeiten 
en rottige deelen , en de Herflt-koude en water- 
deelen, die geene, dewelkeden uittogt van dit 
vuur tegenftreven, en uit die wryving wordde 
koorts geboren. En zo ras als die bovenge- 
melde deelen , de byna regt-lynige beweging 
van ’t vuur, dat altyd meer of minder in ons 

‚ gevonden word, maar komen te belemmeren, 
of te veranderen in een verwarde en onregel- 
matige nn ‚ konnen daar uit koortfen 
geboren worden, zonder dat onze gal boven= 
gemeen met zomer-brand bevrugt of geel ge- 

kookt ís; en buiten en behalven deze bovenge- 
melde Crud:teiten, verkouwende water-deelen , 
moeraflige , modderige, rottige, ftinkende en 
eorrofyve deelen, kan ons gal-vuur zeer wel, 
door verfcheide andere gelegentheden , buiten 
deszelfs byna regt-lynige, ftovende en zagtelyk 
verwarmende beweging gebragt, of geheel ge- 

‚fluit, of in een verwarde en srreguliere bewe- 
ging, of koorts-brand gebragt worden. Gelyk 
wy zien, dat een fchrik , alteratie, veel zorg , 
kommer en vrees, nagt-braken , groote verhef- 
fing door te langduurigearbeid, verhitting van de 
zon, van kachels, braak-middelen , purgeer-mid- 
delen een eendaagfche koorts,of FebrisEpbimera, 
of wel een Syzochos voortbrengen, door enkelyk 

VI Deer, Li de 
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de irreguliere bewegingen te veroorzaken aar 
ons natuurlyk vuur, zonder eenigen voorraad’ 
van opgeleide of tegenwoordige zieke ftof, Wy 
moeten de gelegentheid gevende oorzaken nooit 
verwarren ; met de naafte uitwerkende oorza- 
ken. Degal, en in die het vuur, dat aan de- 
zelve eigen, of onmatig ingewikkelt is , is de 
werkzame en ftoffelyke oorzak van de koort= 
fen; alle de andere zaaken zyn maar verfcheide 
byvoegzels, of verfcheide gelegentheden. De 
attritie, die op onzefappen gefchied in de dade= 
lykheid van de koorts , zoude daatlyk verval- 
len, by gebrek van gal-vuur, dat onregelmatig 
in ons lichaam beweegt. Alsdedeelen, die de 
regelmatige „ en byna regt-lynige beweging van 
ons inwendig vuur belemmeren, door de Kina 
Kina worden te zamen getrokken, en doorde 
flymerigheid van de Kina Kina vaft gehouden; 
geconcentreert , of in hun kook-keuken ingeflo- 
ten, gelyk als gefchied, gaat de byna regt-lyni- 
ge beweging van ons gal-vuur, wederom zyn 
ouden gang , eu daar is voor dien tyd geen 
koorts, De groote menigte bewys-{tukken; 
waar mede de vermaarde Heer Foxes heeft trag= 
ten aan te fchroeven, dat de afgaande koortfen 
uit Crudsteiten en raauwe Chyl, en geenzints 
uit gal geboren worden , {preken haar zelven 
tegen, en zyn van den vermaarden G. Cole ge= 
noegzaam wederlegt. Hoewel de Heer Cofe 
en de vermaarde Richard Mortou weer “iets an- 
ders in de plaats verzonnen hebben, dat noch 
veel verder van den regten weg afdwaalt „ en 
aan duizende van zieken dodelyk is geweeft 5 
en alleenlyk istoegetakelt , om het dollemans 

mis- 
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„misbruik van de Kina Kina te onderfteunen, en 
met fopbiftery door te dryven „ door het invoe- 
ten van een (telling: dat het fenyn van de af= 
Zaande koortfen gebuisveft is, en gedaurig ge- 
Kookt ward un de levens-geeften, en dat de Krpa 
Kina bet onfeilbaar , en alderveiligft tegengift 
van dit fenyn is, De ftelling van den vermaar- 
den Sylvius, en het gevoelen van den beroem- 
den Pillis, wegens de naaft- uitwerkende en 
ftoffelyke oorzaak van de afgaande koortfen, 
zult gy ook genoegzaam overhoop gefmeten 
vinden, by den bovengemelden Heer Cole. Het 
gevoelen van die mannen „die alle ziektens, 
en vervolgens ook de afgaande koortfen , door 
een tepenttrydige beweging van het Alkaly en 
„Aciduim, of overmaat van een van beide, trag- 
ten uit te leggen, isreets van zelfs al vervallen. 
„Het gevoelen, van den Profeffor Kranen, en zyn 
„navolgers, te weten , dat de koorts een ver- 
„warde menging is van de maf/2 van ’t bloed, 
„is OOk al geheel uit de mode, ‚Want als de we- 
„zens-band. van % bloed, en de wezens-banden 
van de vogten, die met het bloed altyd om- 
„Vlogyen , maar een oogenblik verbroken en on= 
der malkander vermengt wierden, zouden wy 

‚daatlyk {terven, Eu om hier vaneen Lutlus, of 
een worfteling met de zaffa van ’t bloed, en 
„een vreemde {tof , dewelke niet aan ’t bloed be= 
hoort, te {preken , is niet anders als alle Schry- 
vers, hoe zeer zy anderzints in byzonderheden 
verfchelen „ begrypen , en verftaan, bygevolg 
niet nieuw noch nut: of alles door een vreem- 
de en fyne lucht-ftof , die ftrydig is met onze 

sfyne-lacht-ftof , en die onbekent en onbepaalt 
hek dr li 2 blyft, 
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blyft, uit te willen leggen, is onnut. Daar wy 
weten en kennen, dat in ons lichaam altyd vuur 
is, dat verfcheidentlyk in ’ zelve komt te wer- 
ken. Daar wy weten, dat in ons lichaam al- 
tyd lucht is , die op verfcheide wyzen in ons 
lichaam komt te werken, behoeven wy onze 
toevlugt nergens anders toetenemen : Want zo 
lang als wy openbare zaken hebben , behoeven 
wy geen onbekende te vercieren. 

20. 
De leere der Ouden , wegens de afgaande 

koortfen, en de befchryvingen van hunne gal- 
ziekten , hebben , in weerwil van alle opko= 
mende nieuwe gevoelens , en opiziër , altyd, 
by de grootfte en ervarenfte Geneesheeren , ftant 
gehouden, en zullen ook wel altyd in wezen 
blyven ; om dat dezelve door de dagelyk{che 
ondervinding geduurig word onderfteunt , en 
veel beter voorlichten in de oeffening of prak- 
tyk der Geneeskonft , als de fpeculative ken- 
nifle dier nieuwelingen , dewelke uit algemee- 
ne en afgetrokke denkbeelden beftaat, en ge- 
woonelyk om de vyf-en-twintig Jaar van mode 
verandert. Daarom rade ik aan alle Leerlingen 
en Liefhebbers van de Geneeskontt, dat zy hun 
kragtig in de oudfte Schryvers, of Princen der 
Geneeskunde, en hunne fchrandere Arabifche, 
Îtaliaanfche, Franfcheen andere nâvolgers oef= 
fenen, als dan zullen zede vrugt van hunnen ar- 
beid in de oeffening van hunne konft wel haaft 
gewaar worden, 

zie 
Als de ftinkende, {ulferachtige , corrofyoe 
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moeras- en modder-deelen, die in heete Zomers 
onze fappen vervuilen „ en onze gal kwaadaar- 
digen corrofyf maaken, en het brandend zomer 
vuur de gal heeft geel gerooft , en zich in dít 
mengelmoes heeft ingewikkelt , openbaren zich 
de Herfft-Zertsanen, en andere afgaande koort- 
fen zeer overvloedig , als op die brandende en 
drooge Zomers , onmiddelyk een zeer koude 
en natte Herflt komt te volgen; om dat dan 
de zeer koude water-deelen, de ftyve en rigide 
zouten „dewelke wy uit zodanig een Herf{t-lucht 
inademen, en die in ons lichaam dringen, en 
den uittogt van °t brandend zomer-vuur , van 
de fcherpe zwavel, en vandeftinkende en rot- 
agtige modder- en moeras- deelen , door hun 
grofheid, zwaarheid en oppervlakkige verkoe- 
ling belemmeren ; waar door alle de voorname 
toevallen van die koortfen, als opbruizingen, 
broeyingen, koude, brand, pynen {panningen , 
rekkingen, bevingen , trillingen, benaauwthe= 
den, dort, ylhoofdigheid, braaking , loop enz. 
veroorzaakt worden. Maar als nu op zodanig 
een heete en drooge Zomer, een zeer drooge 
en gematigde Herfft komt te volgen , verfchy- 
pen deze Zertianen, en afgaande koortfen niet 
zo veel , om dat de deelen , die ons lichaam, 
uit zodanig een drvogen en gematigden Herf{t- 
lucht inwendig in zich komt te ontfangen, de 
weder uittocht van het overmatige zomer-vuur , 
en van de ingeademde ftinkende en rottige moe- 
ras-deelen , en corrofyve zwavel-deelen, daor 
onze zweet-gaaten en andere ontlaft-plaatzen 
niet beletten, noch hinderlyk zyn, en vervol- 
gens geen verwarde en srreguliere beweging 

ING id aan 
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aan ’ vuur, dat in ons lichaam is, veroorzaa- 
ken, gelykals de verfchalende en koude water- 
deelen, (tyve, guure en rigide zouten van een 
kouden en natten Herf{t. Maar als in zodanig 
een drooge en gematigde Herflt, die op een 
brandenden en droogen Zomer volgt, over- 
vloedig veel Appelen, Peren, Kroosjes „ Pruíi- 
men, Druiven enz. gegeten worden, doen die 
boom-vrugten het zelfde (dat anderzints een 
natte en koude Herfft verrigt, als dezelve on- 
middelyk op een brandige en drooge Zomer 
volgt) in ons lichaam , en verwekken het bort, 
een gal-braking „ de gal-loop , Herflt-Zertranen , 
en andere afgaande koortfen. Maar deze koort- 
fen zyn van veel minder gevaar, en van korter 
duuring , om dat in dezelve veel heviger op- 
bruizingen befpeurt worden, % welk eigen is 
aan de rype boom-vrugten. « Daarom konnen 
de Herflt-Zertianen , en verfcheide andere af- 
gaande koortfen , diein een droogt, en gema- 
tigde Herfft voorvallen , en onmiddelyk opeen 
zeer heete en drooge Zomer komente volgen, 
na dat zy eenige reizen, uitgefchuimt, hebben, 
dour de Kina Kina veilig , met gal-laxerende 
middelen gemengt, genezen worden, 

22e 
De menfchen vordeelen gemeenlyk., dat het 

veel eeten van Appelen, Peren , Kroosjes, Prui- 
men, en Druiven in den Herfft, hetbort, gal- 
brakingen, gal-loopen ‚ Herflt- Zertzanen, en 
andere afgaande koortfen, en gal-ziektens ver- 
oorzaakt , maar zy-dwalen; want deze ziek- 
tens zullen in den Herfft niet volgen, al hi 

8 
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de inoog(tingen, en‚’t-eeten van de Appelen, 
Peren enz: ’talderovervloedigft, ten zy voor zo 
danig een Herflt onmiddelyk een zeer brandige 
en drooge Zomer heett voorgegaan „waar door. 
de gal gebrand, en geel gekookt is. Dit is ge- 
bleken zelfs in dezen laatlten Herflt van’t Jaar. 
1722, waarin meer boom-vrugten gegeten zyn, 
als in zeer large Jaaren is gebeurd , en echter 
hebben wy in zeer lange Jaaren geen, Herflt be- 
leeft, waar in, in minder getal verfchenen zyn. 
het bort, gal-brakingen , gal-loopen„7ertranen,. 
en andere afgaande koortfen, en ziektens van 
de heete en geele gal; om dat de Zomer van’ 
Jaar 1722 ‚die onmiddelyk dezen Herflt is voor- 
gegaan, een van de koelfte en vogtigfte Zo-, 
mers is geweelt, die wy in lange tyden gezien 
hebben,en waar. in vervolgens de brandende 
en cgrrofyve galniet is voortgeteelt „ diede ware 
gorzaak. van de hevige en grafferende Herflt- 
ertianen , en andere hevige pal-ziektens, die 

inden Herflt voorvallen, is. Echter moet hier 
niet verftaan worden , als of ’er geen, Herflt- 
Zertianen , of andere afgaande koortfen , en 
gal-ziektens in den Herflt , anders konden ge=" 
boren worden „ als juift uit een gal , die door 
een onmiddelyke voorgaande Zomer hitzig , 
vuurig, en .corrofsf gemaakt is. Want buiten 
en behalven de hitte, brand en droogte van een 
onmiddelyken voorgaanden Zomer, kan degal 
door.verfcheide andere oorzaken, een ziekely- 
ke-hoedanigheid verkrygen, waar, door Zertia- 
nen; Bal-brakingen., gal-loop „ het, bort , af- 
gâande koortfen , en andere gal-ziektêns ver- 
oorzaakt worden,. Maar om dat deze oorza- 
ern Ii 4 ken 
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ken aan alle menfchen niet zo algemeen zyn 
als een hitzige en zwavelachtige zomer-lucht 
vinden wy dezelve daarom ook niet zo zeer al 
gemeen, en aan veele menfchen te gelyk graf 
ferende , als wel in ’t byzonder aan dezen o 
geenen menfch. 

23. 
Zommige fint worden in den Herfft 

van een Zerttaan aangetaft , na dat zy al te veel 
grove, zwaarmoedige , taaye, lymige, flappe 
en koude fpyzen hebben gegeten, of zeer veel 
dunne , waterachtige en verkoelende dranken 
hebben gebruikt, en op die wyze hunne licha- 
men hebben opgevult met zeer veel raauwe, 
koude, taaye, en niet genoeg gekookte Cradi- 
teiten, of raauwe (toffen, diede weder-uittogt 
van ’t verkregen zomer-vuur , en degewonely- 
ke uitvloeying van ons gal-vuur, en geheele na= 
tuurlyke vuur, als ook onze uitwazeming op 
dezelfde wyze verhinderen, en des vuurs byna 
regt-lynige, ftovende en levendigmakende be- 
weging verbuigen, en veranderen in een irre= 
guliere en verwarde beweging, of koorts-wry= 
ving, en brand, In zodanige Zertranen , af- 
gaande koortfen enz. is de Kina Kina gevaar- 
yk; deze moeten genezen worden door ver- 
warmende maag-middelen , damp-middelen , 
degeftiva, enalderhande middelen, dewelkede 
koking, de fynmaking der voedzels , de zui- 
vere fcheidingder fappen , debelemmerde door- 
wazeming verbeteren , de verdikte fappen ver- 
dunnen, de verftoppingen openen , de flymen 
ontbinden , en de srreguliere beweging van % 
gal-vuur ineen gelykmatige, en byua regt- r ynige 

evre- 
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beweging veranderen. Alsdeze behandelingen 
waren voorgegaan , en de koorts noch aan- 
hield, zoude zomtyds, doch zeer zelden „ be= 
halven in zeer fterke en grove lichamen , de Ki- 
na Kina, in zodanige koortfen, met gal-pur- 
gerende middelen gemengt , dienft konnen doen. 

24. 
Het gebeurd wel , dat iemand in den Herfft, 

na zeer zware bloed-ontlaftingen , vaneen Zer- 
tiaar overvallen word, om dat in zodanig een 
geval de fappen , dewelke in’ lichaam overge- 
bleven zyn, kragteloos , zwaar , loom , traag 
van beweging , dik , lymig en kout worden; 
en dewyl in zodanige lichamen , dan echter 
noch in de lever en gal-blaas byna dezelfde hoe- 
veelheid van gal is overgebleven , vertrekken 
zodanige verflapte, verdikte, lymige en koude 
fappen , om tegen te ftreven den byna regt 1y- 
nigen, ftovenden en verwarmenden vloed van 
ons natuurlyk gal-vuur , in de plaats van een, 
koude, vogtige en rigide ingeademde, en in ’t” 
lichaam gedrongen Herflt-lucht. Zodanig een 
koorts, mag op geenderhande wyze door de Kií- 
na Kina tegengegaan worden, maar met ver- 
kwikkende, overeenkomftig voedende, en ver- 
fterkende fpyzen en dranken, die zeer licht om 
te verteren, en bekwaam om te voeden zyn, 
geholpen worden. 

25. 
Zommige menfchen worden in den Herfft 

van een Zertiaan aangetalt, die zeer langen tyd 
gewoon zyn geweeft , veel wyn , en andere 
heete dranken te gebruiken. Hier door word 
‚ lis dik 
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dikwils hun gal zeêr brandig ; fcherp, verbroeid, 
hunne lever verftopt, en hunne weyen verdere 
fappen lymig, taay , corrofyf, fcherp en kout. 
Deze Tertianen gaan zeer licht over in cen fle- 
pende Quartein, of in een Cachexid, of water- 
zugt enz. De vuurige zwavel-deelen van de 
heete dranken, verhitten de gal , en geven aan 
de lever een drooge en brandige ongetempert- 
heid, gelyk als het zwavelagtige zomer-vuur in 
heete en drooge Zomers. Aan de maag en in- 
gewanden, verwekken deze dranken een zwak- 
heid, en een onbekwaamheid om de fpyzen te 
koken en zuiver af te kleinzen ; aan de fappen 
een verfchaalde kragteloosheid en lymigheid, en 
aan de wey een corrofyfherd , geboren uit de 
fcherpe deelen van de lterke dranken, dewelke 
zich van tyd tot tyd in de inwendigfte receflen 
van de wey; van ’t bloëd „ vande flymen, van 
het pees-(lym, en zelfs vâni de vafte deelen in= 
wikkelen; gelyk. wy konten zien , als deze 
menfchen doorgedronken zyn: Als nu de brand 
en ’t zwavelachtig vuur van de gal, in een 
Herflt-Zertiaan , die in zodanige lichamen komt 
voor te vallen , word belemrnert in deszelfs uit- 
gang en doorftraling , of byna.regt-lynige be- 
wegingen, en door de taaye , lym ge , raauwe 
en grove deelen van de door den drank bedurve 
fappen dezer lichainen , overgebragt in een #rre- 
gubhere en verwarde beweging of brand , in dit 
gevat wederftreven de grove, lymige, raauwe, 
koude ea corfofyve fäppen; de ftovende bewe- 
ging van ’t gal-vuur, byna op dezelfde wyze; 
als de natte , koude en rigide Herflt-lucht het 
gal-vuur en de hitzige zomer-zwavel, in de 
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grafferende Herflt-Zertianen,; of gal-ziektens, 
die in de koude en nae Herflten voorvallen, 
dewelke onmiddelyk op zeer heete en drooge 
Zomers volgen. De Kina Kina is bynair geen 
geval zo gevaarlyk , als in de Zertianen van 
deze lieden; want om dat de Kina Kina te za- 
mentrekt , alt legt , verkoelt en uitblufcht „ 
werpt zy de zeer zwakke koking der {byzen 
en gebkekkeipke voeding dikwils geheel over- 
hoop, verftopt de rests opgepakte ingewanden , 
en wel voornamentlyk de dorre en brandige les 
ver „ waar in zy de koorts-gal Conftipeert en 
valt "lest, de lever Scrrheus, ‘hart, en vol ver- 
ftoppingen maäkt , en de bloedmaking. belet : 
waar op zy in een water:zugt vervallen , of 
Colliguatie, waar door hun voedzel door de 
pis-wegen, zweet-guten, en dikwils door een 
Colliguative \oop , benevens alhun kragten, en 
zelfs wel het leven verloren gaan. 

26, 
Menfchen die hunne lichamen zak weinig 

ocffeneh en, bewegen, vergaderen zeer veel 
raauwe, lymige en traape fäppen, die i in den 
Herflt den noodzakelyken uittogt van ’t verga- 
dert zomer-vuur , en de doorwazemingen, op 
dezelve Wye als andetzints de ingeademde, 
en tot in % lichaam ingedrongen koude, natte 
en rigide Herflt-lacht , waar door in die licha- 
mefì ook zeer licht een _worfteling tu{fchen de 
gal en hunne trage fa pen, of een Herflt- Zer- 
taan , of andere afgaande Koortfen geboren 
word. In zodanige lichamen is de Kina Kina 
zeer fchadelyk ; om dat de vezelen , dedraadjes 

van 
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van de vliezen der ingewanden, en van alle de 
vafte deelen, in zodanig weinig bewegende en 
vadzige menfchen zeer zagt, flap, week en als 
pappig zyn, en geen genoegzame Renixus of te 
rug-dryvende kragt bezitten, om de ingepakte, 
en door de Kina Kina vaftgelegde koorts-{tof }! 
uit te dryven, en uit gebrek van genoegzame 
beweging fyn te maken. Ook zyn hunne fap- 
pen te traag, te lymig, te dik, en veels te veel 
ontzenuwt, en te kragteloos om tot deze nood- 
zakelyke uitwerking te konnen mede-werken. 
Daarom vervallen deze menfchen , door ’t mis- 
bruik van de Kina Kina, naderhand dikwils in 
een wangedaante , bleekheid , opgeblazenheid 
en tegennatuurlyke bolheid , kwynagtige geftelt- 
‘heid, flymige ongetempertheid van fappen, en 
ontelbare andere gebreken. De afgaande koort- 
fen van deze meníchen, moeten genezen wor- 
den door zeer verwarmende en bittere maag- 
middelen , en lugtige , geeftige en openende 
dainpmiddelen met oeffeningen en bewegingen 
des lichaams , maar nooit door de Kina Kina. 
Zommige menfchen geraaken (getroffen zynde 
door wereldfche gevallen of ongelukken , na 
een langduurige droefheid en naargeeftigheid ) 
de levendigheid en fynheid van hunne fappen, 
op een ongevoelige wyze, zomtyds quyt; als 
deze aangetaft worden van een Zerttaan, of 
andere afgaande koorts, is zodanig een koorts 
dikwils zeer hartnekkig , dat nu in zodanige 
koortfen geen Kina Kina gebruikt mag worden, 
is uit de voorgaande opheldering genoeg open- 
baar, als ook op welk een wyze zy behoren 
genezen te worden. 

Het 



November en December 1721. Sto 

27. 

Het gebeurd dikwils, dat na een fchrik , zich 
een Zertiaan of andere afgaande koorts opdoet; 
in zodanige koortfen is de Kina Kina ongemeen 
fchadelyk. Want in zodanig een geval is de 
koarts zelfs een geneesmiddel , tot wegneming 
van de vreeflyke ongemakken , die dikwils na 
een zware fchrik overblyven. - Ik wenfte wet, 
dat eens een wakker Procf-kundig en Natuur- 
kundig Geneesheer een naaukeurige Hiftorie 
van de ziektens, dewelke door fchrikken ver 
oorzaakt worden, uit de bevinding en waarne= 
ming kwam te befchryven ; want deze zaak 
ontbreekt aan de Geneeskonft , en is echter 
voor de Geneeskonft-Oeffenaars van veel be- 
lang. Het geeft veel licht, wanneer wy de 
zaaken , die zeer verfcheiden fchynen , door 
verfcheide toevallige omftandigheáen , en echter 
van een en dezelve oorzaaken voortkomen, im 
hunnen zamenhang , en als in een bundel by 
malkander zien. Dit zal daatlyk aan iemand 
blyken „als hy op. de gal-koortfen komt te let- 
ten, waar van wy gefproken hebben ,‚ en die, 
fchoon zy alle door de bedurve of belemmerde 
gal veroorzaakt worden, echter zo veel door 
verfcheide omftandigheden verfchelen , dat in 
de eene de Kina Kina zeer goed, en in den an- 
der doodelyk is, Iemand, die deze zaken niet 
by malkander in een bundel gezien, en met mal- 
kander vergeleken heeft, zal niet wel van ’ 

- goed of kwaad gebruik van de Kina Kina kon- 
nen oordeelen ; want als hy niet anders heeft 

“gezien, als de koortfen, waarin de Kina Kina 
ger 
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gebruikt mag worden , zal hy dezelve deugde- 
lyk tot het wegnemen van de koorts achten; 
terwyl een ander; die de Kind Kina niet anders 
heeft zien gebruiken, alsin de koortfen, waar 
in dezelve fehadelyk is, zal oordeelen, dat de 
Kina Kina voor de koorts kwaad is, Daar is 
niets dat den roem van de Kina Kina meerder 
„endertteunt, en het hoofd boven houd, als het 
fehielyk voordeel ‚ dat de KinakKinaaanbrengt, 
met de koorts haaltiglyk weg te nemen 5; de- 
wyl dit een iegelyk in de oogen blinkt, en van 
elk een geneeskundig of onkundig egaal klaar 
gezien word; terwyl ondertuflehen het kwaad, 
dat de Kina Kina toebrengt, niet gezien of ge- 
merkt word , als van iemand die- zeer -naauw 
komt op te-merkén ‚en te gelyk geneeskundig 
js; behalven dat ook de fchadelykheid van de 
Kina Kina zich eerft langen tyd na deszelfs 
gebruik komt te openbaren. De Kina Kina is 
daarom te gevaarlyker , om dat-het-nadeel, ’t 
welk dezelve doet, verburgen is» De zieken, 
en-niet weinig Doêters, oordeelen, als zy van 
een-koorts door de: Kina Kina genezen zyn, 
en cenigen tyd daar na zich-andere ziektens of 
ongemakken openbaren „ dat ‘die ongemakken 
niet van de valtgelegde koorts-ftof. ‚maar van 
andere oorzaaken komen , dewelkedan-ook-al- 
tyd wel te vercieren zyn. Op wat-grond-zou- 
de doch een onkundige lyder merken „dat de 
zware ongemakken , die zich zeer lang na ’ 
gebruik van de Kina Kina kwamen te openba- 
ren „ veroorzaakt wierden uit zyn melancho- 
Iyk temperament „ om dat het zwart-gallig-hu- 
meêur zeer wreed „weerbat{tig en-fors-is , en 
IN zeer 
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zeer weinig na de Kina Kina luiftert, of dat 
deze kwalen worden veroorzaakt om zyn Pí- 
tuitens of flymig temperament ‚ om dat de dik- 
ke en lymige fappen door de Kina Kina inge- 
pakter , vafter en miuder bekwaam voor de 
doorwazemingen worden ? Een lyder (zegge 
ik) dewelke van deze zaken niet de minfte 
kenniffe heeft, zal niet ligt iets kwaads ver- 
moeden. 

28. 
_— Tot beveftiging van de bovengemelde aan- 
merkingen , kan dienen , ’% geen de geleerde 
B. Ramazzini getuigt : dat te Padua , in een 
zeker huisgezin, daar veel Dochters waren, 
verfcheide te gelyk van een afgaande koorts 
wierden aangetaft, die in deszelfs eerften aan- 
val geduurig gepaart ging met een befimettely- 
ken droogen hoeft. Tegens deze koortfen wa- 
ren verfcheide geneesmiddelen te vergeefs ge- 
bruikt; om welke reden, de moeder eindelyk 
de Kina Kina wilde voorgefchreven hebben ; 
maar de Geneesheeren weigerde zulks. Doch 
de moeder gaf voor , dat zy de kragt van de 
Kina Kina zeer wel ondervonden hadde, en 
hiet , tegens ‘het goedvinden van de Doêters, 
de kinderen.de Kina Kina gebruiken. In de 
plaats dat de koortfen hier door zouden afner 
men, als naar gewoonten , wierden dezelve, 
tegens het gebruik vande Kina Kina, veel hart= 
nekkiger, en duurden door den geheelen Herfft 
en den Wintet „ tot aaa ’t begin van de daar op 
volgende Lente, 'De' Zertiaanen of afgaande 
koortfen der meisjes’, der jonge en KEN juf- 
fertjes, def tedere vrouwtjes) «of mevrouwen, 

die 
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die zeer blank,tender en delicaat van vlcefch zyn, 
en dewelke meeft altyd in huis en byna zonder 
beweging zyn, mogen door de Kina Kinageen- 
zints weg genomen worden. De reden is uit 
onze voorgaande opheldering openbaar. Sterke 
jongelingen, kragtige mannen, en mannelyke 
vrouwen, zyn beter voor het gebruik van de 
Kina Kina. De gemelde Heer Ramazzini ver- 
haalt, dat hy zich altyd zeer heeft gewagt , de 
Kina Kina voor te fchryven, voorde Nonnen, 
die in de Kloofters (til en zonder beweging le- 
ven ; maar dat de vlugge zuur-temperende zou- 
ten, ‘en geeften, veel dienftiger voor de koort- 
fen van die Juffrouwen waren , als de vafte en 
zware zuur-temperende , en koorts-ftof Con- 
centrerende middelen; buiten twyffel , om dat 
de lichamen van deze geeftelyke Juffrouwen, 
met Jymige en koele fappen , en hunne inge- 
wanden met wrange en grove milt-zuuren , en 
Hyftericeufe deelen opgevult zyn. 

29. 
De Heer B. Ramazzint oordeelt ook, datde 

Kina Kina moet verbannen worden uit de hui- 
zender Edelen, en andere groote en aanzienly- 
ke mannen , die in de fteden of op ’t land , een 
pragtige en overvloedige manier van leven lei- 
den, enkoftelyketafelen houden. De reden is 
uit onze voorgaande opheldering genoegzaam 
openbaar ; echter zoude ik de Kina Kina in dit 
opzicht niet zo algemeen, als die vermaarde 
man , verwerpen : 1. In koortfen met dode- 
Iyke peroxvfuui ‚ daar ik van gefproken hebbe: 
2. In koortfen, die te veel afmatten, om door 

de 
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de Kina Kina een weinig.adem te doen halen, 
én de aangename lente-lucht te winnen: 3. Als 
die lichamen „ eerft voor af wel bereid, en 
doorwazemende gemaakt worden : 4. Als de 
koorts tot een zuivereintermiffie gebragt is, en, 
na het genoegzáam gebruik van de Kina Kina, 
de ingewanden geopent, gezuivert en verfterkt, 
en de fappen vloeibaar en levendig gemaakt 
worden, door goed voedzel en beweging des 
lichaams, door ryden , jagen ,danflen , en veran- 
dering van lucht 5 in welk geval , altyd moet 
verkoren worden een hoog-gelege lands-douwe, 
die heuvelachtig , en niet al te bergachtig is; om 
dat op de plaatzen, daar al te hoge bergen zyn, 
de luchten, omtrentkoude, warmte, fynheid, 
grofheid, zwaarte enz. niet egaal genoeg zyn. 
Ook moeten die bergachtige landen gemyd wor- 
den , die des morgens , en op zommige tyden 
veel (tinkende , mineraalachtige en zwavelach- 
tige dampen uit-{token. 

o. 
Een andere cit van den vermaarden 

B. Ramazzini , konnen wy, in ° algemeen 
genomen , op veel beter grond goed-keuren 5 
namentlyk , datde Zertiazen, of andere afgaan- 
de gal-koortfen in de zwangere vrouwen , door 
de Kina Kina, daatlyk mogen belet worden: 
want, het is noodzakelyk, dat in die lichamen 
alle fchudding , trilling , en zwaare koortfen, 
en opbruizing , en uitfchuiming van ’ bloed, 
daatlyk worden geweerd , op dat de vrugt door 
alle die beweging en fchudding , niet zoude 
buiten geworpen worden , of ook wel door ’t 
VL Deer. K k koortfig 
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koortúig voedzel , zich niet zoude voeden en 
flerven. Ook moet de honger in zwangere 
vrouwen daatlyk herftelt worden, anders zou- 
de ook de vrugt zeer ligt in gevaar zyn , van uit 
gebrek van voedzel , te fterven, By aldien ee- 
nige ongemakken te vrezen zyn, nahet gebruik 
van de Kina Kina, doorde vaft-gelegde koorts- 
ftof , deze worden gewoonlyk in de’ kraam- 
zuivering ontlaft, en mede uit-geworpen, 

bl MN 0 
Als menfchen van een al te groote zwaarly- 

vigheid , gelyk by voorbeeld , die over de drie 
hondert pond wegen , zeer traag en loom van 
beweging zyn ‚ van een Zertiaan , of andere 
afgaande koortfen worden aangetaft, is de Kina 
Kina, voordezelve gevaarlyk ; want zy veroor- 
zaakt in zodanige dikwils een Canchexia „ of 
fappen-verfchaling , waar aan zy naderhand 
fterven. De reden van deze aanmerking is van 
zich zelve klaar, als wy maar agt geven op het 
geen wy reets van de trage, taye en koeie fap- 
pen hebben gezegt. 

32. 
‘Ten opzigte van de tyden des jaars, ftaat aan 

te merken,dat de Kina Kina in deh zomer-tyd, 
met veel minder gevaar kan gebruikt worden 
als ín den herflt, om dat in den zomer ons ge- 
heel lichaam, met een zeer fyne en bewege- 
Iyke lucht is opgevult. Ook ftraalt door ons 
lichaam op dien tyd geduurig zeer veel vuur, 
en het vuur dat in ons lichaam is , heeft veel 
irregeliere beweging , en maakt in ons veel 

warm- 
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warmte , -’t welk veroorzaakt „ dat alle vaft= 
gelegde koorts-ftof , zeer licht word verdund, 
em uitgezweêt. In het laafte van de Bente, 
kan de Kima Kina , ook veel veiliger gebruikt 
worden , als op natte en te gelyk koude tyden 
van ’t Jaar ; om dat de lucht dan zeer zagt, 
gematigt en aangenaam is , ook is ons lichaam 
dan gewoonlyk door’ de ontroering vän de 
Maartfche lucht gereinigt, gelyk de Maart- 
fche Tucht veel vuiligheden „ flymen’, taye en 
fcherpe wey , en andere fappen los maakt en 
uit-werpt. Ook is de lucht op ’t laafte vân de 
Lente medicinaal , en zeer balzem-achtig, door 
de uitwazeming der kruiden , bloemen , Bloe- 
zems en eerft-ontloke aarde. Ook is de April- 
lucht vervult met zeer veel kars-achtig zout, 
% welk een groot middel tegens de winter= 
fcheutbuik is. Als de Winter kout en nat is, 
bevindé wy de Kina Kira niet zo veilig, als in 
een ftrenge , en vriezende winter. Een vorft= 
lucht is bevrugt met een tegen“koortfig zout, 
’ welk alle gal-koortfen , Zertianen , en veel 
warme kdortfen weg-vrieft , en de kwaad-aar- 
digheid “vansde koorts-gal verflyt, den honger 
verwekt, en de fpyze zeer fyn wryft , en wel 
kookt. In een natten en kouden Herflt , is de 
Kina Kina , ’t gevaarlyk{t van ° geheele Jaar 
te gebruiken, en wel voornamentlyk in ’t mid= 
den van een natten en kouden Herfft, 

In de PérflE-T erat ‚ of andere afgaande 
koortfen, die op een zeer heeten, brandigen en 

_drogenZomer volgen,zal deina Kina,veel méer 
Kent Kk 2 dienft 
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dien{t doen, alsin Herflt-Zertzanen , of ande- 
re afgaande koortfen „die na zeer korte en vog- 
tige Zomers verfchynen. In den Herflt van 
% Jaar 1719 , hebben wy ondervonden , dat 
door de Kina Kina, met gal-purgerende midde- 
len gemengt, de Herflt-Zertianen , in lichamen 
van eenigzints een bekwame gefleldheid , zeer 
veilig, en in zeer korten tyd wierden genezen, 
Het gebruik van de Kina Kina, is veel gevaar- 
Iyker geweelt in den Herflt van ’ Jaar 1722, 
daar wy uit-getreden zyn, De reden hier van 
is, om dat de Zomer van het zelfde Jaar 1722, 
zeer nat en koel is geweeft , waar door ons 
bloed niet zo zeer met vuur vervuld is , als 
wel met water-delen, vogtige, koele en traag- 
bewegende ftoffen , dewelke door de Herfít- 
koude flymerig en pizuiteus vyn geworden ; 
deze noch meerder vaft gelegt en verdikt wor- 
dende door de Kina Kina, kan het niet anders 
zyn, of de vaft-gelegde koorts-{tof word in een 
ftaat geftelt, van zich naderhand niet wederom 
te konnen redden. Als dan in zodanig een 
Herfft, gelyk waar van wy fpreken, Pieter of 
Paulus van een hevigen Zertraan, of andere af- 
gaande koorts word aangetatt , kan het zom- 
tyds wel zeer gevaarlyk zyn, dezelve met de 
Kina Kina te genezen; om dat in zodanig een 
Herfft het zwart-gallige humeur, geen geringe 
rol komt te fpelen in ’t eene lichaam meerder , 
en in ’t andere wederom minder, na derzelver 
natuutlyke gefteltheid ; of na dat de lichamen 
opgevult zyn, met Hypochondriacque en wrange 

zuuren ‚ met zware loog-zouten , verouderde 
en vlammende fcheurbuiken , rot-neften , met 

vers 
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verftopping en verharding in lever, mild, darm- 
fcheils-klieren ; met flymen in maag , darmen 
en eerlte wegen; met gal, die zelfs zeer gein- 
guineert is; met flappe en onderdrukte beweeg= 
vezelen ;. gelyk zulks alles gemeenlyk gevonden 
word in de menfchen , die in natte ‚lage, draffe, 
moeraflige , modderige en waterige Landen le- 
ven. Ik hebbe gemerkt ‚dat de Zerttanen, en 
andere afgaande koortfen , zeer zelden de Kina 
Kinà zo weinig hebben konnen verdragen , als 
in dezen Herflt van-’t Jaar 1722. Daar is voor 
een Geneesheer geen zaak noodzakelyker, en 
die nochtans hedendaags meer verwaarlooft 
word, als dat met de uiterfte naaukeurigheid 
gelet word, op de gefteltheden van onze fap- 
pen, dewelke dezelve uit de Saizoenen en ge- 
tempertheden van de lucht verkrygen. Mez be- 
hoort te kennen (zegt Hippocrates de Humoribas) 
in welke jaargetyden de bumeuren uitfpruiten en 
bloeyen; en hoedanige ziektens zy in ieder jaar- 
getyde komen voort te brengen „ en welke geftel- 
teniflen en veranderingen zy in ieder ziekte ko- 
men te baren, . Wy moeten acht geven op de 
verfcheide luchten, die wy des Zomers, in den 

_ Herfft, iu den Winter en in de Lente inade- 
men: op de natuur van de Satzoenen , die door 
deze luchten zeer vertempert , en buiten haar 
gewoonlyke gefteltheid gebragt konnen wor= 
den, door hette, koude, droogte, vogtigheid, 
en derzelver onmatige zamenvoegingen : als 
vogtige hette , drooge hette , vogtige koude, 
drooge koude, en derzelver duuringen „ gefla- 

digheid, of ongeftadigheid , fchielyke of lang- 
zame verwiflelingen in malkanderen : als ook 

Kk 3 op 
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op de winden „ waar-door de lucht geduurig 
word gezuivert „ en doorwaayd , of met vui- 
ligheden, uit andere landen overgebragt, op- 
gevult ‚ of opde ftiltens „ waar: door onzen 
dampkring als verftikt, en verfimagt: opde za- 
ken die in onzen dampkring gezonden worden 
van de maan, zon, en ftarren: op „de geftelt- 
heden en uitdampingen. onzer gronden „ die ge- 
duurig de lucht, die wy inademen „veranderen : 
op de bewegingen van de verhevelingen van 
onweer , groote regens, zware winden: hagel, 
ineeuw , vorft, ryp, mift „ daauwen „donders 
blixems , weerligten „ lucht-vuuren „enz.… 

34: Ov 
De meergemelde B, Ramazzint heeft; in-de 

Jaarlykfche gefteltheden van Modeza , in Italiën, 
waargenomen „ dat de eene tyd de Kina Kina 
veiliger als op de andere tyd konde gebruikt 
worden, Wantals in’t-Jaar-16go, in een zui= 
delyk en regenagtig Satzoez ‚van ’t begin van 
de Lente, door den geheelen Zomer „het platte. 
Weyland, beneden Modeza,na-den kant vande 
rivier de Po, onder water hadde geftaan , waar 
door de vrugten van alderhande foort bedurven. 
geworden waren, wierden meeft alle de Luand- 
lieden ‚of Boeren , van eeu afgaanden Zertiaan 
aangetaft ; waar in wierd ondervonden , dat het 
gebruik van de Kina Kina zeer nadeelig was in. 
alle, dewelke de Kina Kina tegens die Herflt- 
Zertiarnen kwamen inte nemen; want zy wier= 
den veel langzamer herftelt, alsde Boeren, die, 
van de koorts ontflagen wierden door behulp 
van een uitfchuiming en uitgefting vande er 

ZES. 
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zelfs, Maar in ’t volgende Jaar 1691, als een 

_Zerttaan in de Stadt Moderna grafleerde , naeen 
zeer droogen en brandigen Zomer, verkreegde 
Kina Kina deszelfs verlooren roem wederom. 
Want veel menfchen. wierden, door het inge- 
ven van de Kina Kina, op dien tyd, zeer ge= 
lukkig van de koorts genezen; om dat de gal, 
door de hette en droogte van den voorgaanden 
heeten Zomer, zodanig fyn, vlugen heet was 
gemaakt, dat, al fchoon deszelfs al te groote 
driftigheid door de Kina Kina een weinig wierd 
ter nedergelegd „ zy echter noch vuur genoeg 
overig hadden, gelyk ook de andere fappen des 
lichaams „om zich zelfs naderhand te ontlaften. 
Tot deze ontlafting helpen ook zeer. veel de 
flaat of gefteltheid ‚der ingewanden ‚ na zeer 
heete en drooge Zomers, omdatdezelve, door 
ontbering van loome en koele water-deelen , 
veel kragtiger Rezrxus, of wederftrevende kragt 
hebben over behouden;, als, dat zy onderdrukt 
en opgepropt leggen van lymige, taaye, koude 
en wateragtige flymen „ en verflappingen van 
vliezen , vezelen en draatjes van vaten, dewel- 
ke zy verkrygen in zeer matte.en drooge Zo- 
„mers, In de Zertianen „en andere afgaande 
koortfen, die na zeer heete en drooge Zomers 
in den Herfft verfchynen ; îs zomtyds de Kina 
Kina zeer noodzakelyk , om dat zich dan ook 
veel koortfen vertoonen ,die in een tweede of dar- 
de Parosyfimaus dodelyk zoude konnen zyn, in= 
„dien dezelwe niet daatlyk door een groote hoe- 
veelheid van Kina Kina, by provifie wierd ver- 
zagt, 't welk dan ook om de levendigheid, en 
hette van de gal, op oee tyden zeer veilig kan 

4 gen 



s30 Natuur-en Konfl-Kabinet, 
gefchieden. Als wy natte en koele Zomers 
een langen tyd achter malkanderen genieten , 
word , door zeer veel gevallen , de onbek waam- 
heid van de Kina Kina , om Herfft-Zertianen, 
en andere afgaande koortfen te genezen, niet 
alleenlyk van zeer veele ontdekt, maar de zware 
ziektens en ongemakken , die daar uit voort- 
-komen, beginnen aan elk een kennelyker en 
openbaarder te worden, en in die tyden krygt 
de Kina Kina een kwaden naam, diegewoone- 
Iyk zo lang duurt, tot eens oumiddelyk opeen 
zeer heete en drooge Zomer , een koude en 
natte Herflt, waar in de Herflt-Zertiaan onge- 
meen graffeert, komt te volgen ; om dat in zo- 
danig een tyd de Kina Kina ongemeen veel 
hulp kan toebrengen, en ook gemeenlyk zeer 
veel koortfen overmeeftert, en zich wederom 
in grooten aanzien by de Geneesheeren, en by 
’t volk komt te brengen. Wanneer op die ty- 
den de Kina Kina , met gal-purgerende midde- 
len vermengt, ingegeven, en de ziekte van een 
kundig Geneesheer beftierd word , verrigt de- 
zelve, als ik zo {preken mag, verwonderens- 
waardige genezingen. Maar deze tyden vallen 
zelden voor; en buiten deze ongewoone ge- 
fteltheid , dat juift onmiddelyk na een zeer hee- 
ten en droogen Zomer, een koude en natte 
Herflt volgt, doet de Kina Kina, in’tgenezen 
van de afgaande koortfen, als de gevallen by 
malkander gerekend worden, veel meer kwaad 
als goed. Daarom zoude ik aan alle Leerlin- 
gen van de Geneeskontft raden , datzy , buiten 
de gevallen, dewelke ik hebbe aangemerkt „in ’t 
genezen der afgaande koortfen , den trant Dn 

Ke 
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Ouden ftiptelyk navolgen; dat is , met de koorts- 
ftof te verzagten , te verdunnen , deszelfs hevigheid 
allengskens te benemen , dezelve te vertemperen, 
te verbeteren, en, na een bekwame rypwording, 
uit het lichaam geheel te ontlaften: Het lichaam te 
verfterken , en alles, wat de koorts in't zelve moet 
nagelaten hebben , volkomentlyk weg te nemen, 
Als een Geneesheer in een Tertiaan , Ouartein, of 
@uotidiaan , om zekere omftandigheden niet ge- 
‚dwongen is, zyn toevlugt tot de Kina Kina te ne. 
men, zoude ik veel liever de koorts zonder de Ki- 
na Kina, als met dezelve , genezen, al fchoor de 
genezing zonder de Kina Kina, voor 't oog, wel 
wat langer fchynt te duuren. Als ik alle de gevallen 
van ’t misbruik van de Kina Kina kwam op te tel- 
len, die ik in dentyd van 35 Jaaren, waarin ikde 
Genees-oeffening van naby hebbe zien behandelen , 
door verfcheide groote Mannen, en Nabeftaande , 
en 29 Jaaren door myn zelfs gezien heb, Wy zou- 
den ‘er een geheel boek uit zien groeyen. 

\ 

35 
Wy ontmoeten geen grooter blindheid, om te 

ontdekken en te zien de ziektens en zware onge- 
makken, die door *t misbruik van de Kina Kina , en 
vant opftoppen van de afgaande kooitfen veroor= 
zaakt worden, als in die mannen, die zich ver- 
waandelyk inbeelden, dat zy alle andere voorby 
konnen zien, en de afgaande koo:tfen daarom ook 
uit geheel andereoorzaken, dewelkezy verzinnen, 
komen af teleiden , als de ouden, en alle andere 
voorzichtige mannen , dewelke niet als de voor- 
fchriften van de natuur zelfs, en een klaare, onder- 
fcheidë en genoeg beproefde ondervinding volgen, 
en daar nit redenkavelen. Wy moeten ons doorde 
natuur de genezings Indicatien laten voorfchryven, 
“maar geenzints door ongegronde opizien. De ziek- 
‘tens, die uit een vaftgelegde koorts-ftof voortko- 

Kk 5 men , 
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men, fchryven die verwaanden geheele andere oox- 
zaaken toe, als deze koorts-ftof ; en op die wyzeis 
hetinderdaad geen wonder , datde geleerde Richard 
Morton verklaard: dat hy uit het gebruik van de Kina 
Kina nooit eenig ongemak gezien heeft , en dar het hem 
och. nooit herft berouwd, dat hy de Kina Kina zo 
overvloedig , en in zo veelderhande koortfen gebruikt 
heeft! dat de ongemakken, die, na ®t genezen van de | 
koorts door de Kina Kina , zich eenige maanden of 
jaaren in de lichamen der menfchen komen te vertao- | 
zei, niet aan de vaftgelegde koorts, maar aan geheel 
andere oorzaken moeten toegefchreven worden ; dat de 
koorts. flof niet gehuisveft is in de zichtbare Jappen, of 
in de gal, of in eerige ingewanden ‚ maar in de levens- 
geeften , dic door de zenuwen vloeyen, enz. 

36. 
De groote M. Ertmurrer heeft in zynen tyd 

de Geneesheeren al (a) gewaarfchouwt, tegenshet 
bedriegelyk genezen van de afgaande koortfen door 
de Kina Kina. Die vermaarde Man hadde al on- 
dervonden , dat in de. afgaande milt-koortfen de 
Kina Kina zeergevaarlyk was: dat „alsde Paroxyfmi 
en herhalingen van die koort{en, voor’toogal weg 
genomen fchynen te zyn, de lyders echter in een 
geduurige ziekelykheid, die zeer gevaarlyk is, ko- 
men te vervallen, Ook heeft Etsmuller aangemerkt , 

‚dat, in een zuiveren of Exquifste Tertiaan , de pols , 
op den vryen dag, of in de znterzaiffie, geheel zui- 
wer enzonder koorts is; maar dat, alsde Kina Kina 
‘gebruikt word, in die koorts de pols op den vryen 
dag niet zodanig zuiver, en geheel zonder koortfi- 
ge bewegingen zal gevonden worden , maar dat de 
pols dan klein en met eenige Freguentie bevonden 
word: gelyk ook beveftigt word van den vermaar- 
den Ramazzini, en elk een bevinden zal, die aan- 
dagtig op die zaken acht geeft. Dit word veroor-. 

: zaakt, 
(4) De nn & ab vj Pracipitantium, 
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zaakt, om dat veel koorts-ftof ‚ die reets door ’t 
bloed , in de voorgaande Paroxyfmus verfpreid is 
geworden , door de Kina Kina is geconcentreert, en 
vervolgens belet is geworden, om doorde volgen= 
de Paroxyfmaus uitgefchuimt te worden. Waar uit 
het gebeurd, dat dezelve in de fappen , als onder 
de afch, legt te fmeulen. Uit deze ondervinding 
blykt klaarlyk, dat het beftis , dat wy een zuivere 
of Exquifite Tertiaan ,vonder de Kina Kina gene- 
zen; ste meer, om datde koorts-ftof , in die koorts 
gewoonelyk zelfs haaft genoeg maakt om te ver- 
trekken, … 

EIA 37e 

Dat de lyders dikwils zieker worden , zo ras als 
de overvallen van de koorts , kwanzuis door de 
Kina Kina; voor ’t oog fchynen weg genomen, of 
ten minften zeer beteugelt, geloof ik dat elk een 
wel ondervonden zal-hebben „ die de Kina Kina 
zomtyds voorgefchreven heeft, „De Heer Ramaz- 
zinibelyd deze waarheid openhartig, Daar was, 
(zegt hy) een Adelyke Dame , die.opgebragt was 
in't Kloofter-van de H, Magdalena, tot Modena, 
Deze wierd aangetaft van een dubbelden baftert- 
Tertiaan ‚ die, een geheele maand geduurd hebben- 
de, voor geen koorts-middelen wilden wy ken; om 
deze reden; gebood de Heer Ramazzint de L‚ydfter 
eenige dagen de Kina Kina, in een afziedzel met 
water ‚te gebruiken ; waar nade Paroxyfmi vande 
koorts wel geweken-waren, maarde Damebevond 
zich echter ziekelyker , «en verviel in-een zware 
droefgeeftigheid „en in een Anorexia of walging 
van alle fpys; waarom de Heer: Ramazzini blyde 
was, dat de koorts wederom in deszelfs vorigen 
ftaat “eindelyk kwam op te branden „ niet 
tegenftaande de Liydfter gedwongen wierd, eenige 
maanden met gevaar van haarleven het bed te hou- 
den , tot zy, uit het Kloofter gebragt zynde, en 
een vryer levenswyze genietende , eindelyk tot zin 
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volkome gezondheid herftelt wierd. Het is inder= 
daad een groot geluk, als een koorts, die door de 
Kina Kina vattgelegt is, en onder een ziekelykheid 
legt te fmeulen, of den lyder doet zwellen , of ma- 
ger worden, wederom in vollen vlam komt op te 
branden. Daarom heb ik de gewoonte , van zo- 
danige fmeulende en vaft-geklonke koorts-ftoffen 
wederom te doen opfchuimen door middelen , die 
reets van my befchreven zyn. Om zulkste verrig- 
ten , word de vlugge geeft van Armontac zout, en 
de Ficus Pharonis door den uitmuntenden M, Ett- 
muller aangeprezen; maar deze zouden in veel ge- 
vallen het oogmerk niet wel doen bereiken. 

8. 
Ik heb in deze venkel aidnd overde Kina Kina 

verfcheide-maal gefproken van den grafferenden en 
kwaadaardigen Zerttaan , dewelke overal door ge- 
heel Nederland , in den Herfft van ’t Jaar 1719; 
na een heete en drooge Zomer van dat zelve Jaar,zich 
vertoont heeft. Maar ik vinde in de Heer Ramaz- 
zini diergelyke gefteltheden aangetekent , en dat 
Mercatus een gehee) Kapittel van die kwaadaardige 
Tertianen heeft, áls ook dat deze kwaadaardige 
Terttanen zelfs bekent zyn geweeft aan Hippocrates. 
Zomtyds, zegt de Heer Ramazzini , worden af- 
gaande Tertianen , die gevaarlyk en van een kwaad 
gedrag zyn, waargenomen. In deze is die Heer 
van gevoelen , dat het zomtyds nodig is , dat de 
Kina Kina gegeven word; om datde tekenen der- 
zelver kwaadaardigheid dikwils zeer verburgen zyn , 
den Geneesheer misleiden, en den zieken buiten ver- 
wagting dooden. De Heer Ramazzini getuigt, 
verfcheide tyden en jaars gefteltheden te Modena ge- 
zientehebben, waar in verfchenen zodanige kwaad- 
aardige Tertianen , dewelke om den anderen dag 
een Paroxyfmus hadden, verzelt met trillingen en 
huiveringen „ en daar na een zuivere ontlafting 

door 
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door overvloedig zweet; in zo verre, dat zy een 
volkomen vryen dag, zonder de alderminfte koorts, 
vertoonden. … Maar nadedarde, of vierde, of vyf- 
de Paroxyfsus , kwam zy met zodanig een ys-koude, 
dat de zieke de warmte niet weder kreeg , maar 
met een ingetrokken pols ftorf. Hierdoor wierden 
de Geneesheeren in 't begin misleid; want zy ver- 
wagten in een zuivere afgaande Zertiaan , die 
met huiveringen , koude, en trillingen begon , en met 
zweet zuiver afliep , niets minder , als de dood. 
Tweemaal hebin’t Jaar171g intwee Vrouwen, en 
eenmaal 1720 in een Caffer, hier te Amfterdam 
zulks zien gebeuren , niet tegenftaande alles aange- 
wend was, doch te vergeefs, om de warmte we-, 

„derom op te wekken door wryvingen , door ver-= 
warmende en verfterkende middelen , enz. De 
Heer Richard Morton getuigt, dat hy een jongman 
drie agter een volgende dagen in de koude van zo- 
danig een koorts heeft zien leggen, en dat dezelve 
kwam te fterven zonder wederom warm te konnen 
worden. De Heer Ramazzini verhaalt, dathy ook 
op die wyze de Edele Heer Francifcus Guidonius , 
de Graaf Fortunatus Cortefius , en de Heer Joannes 
Altimanus heeft zien fterven. Wy hebben hier te 
Amfterdam in ’t jaar 1719 ondervonden, dat de 
Kina Kina zeer dienftig was , om die gevaarlyke 
Paroxyfmmi voor den aanval met de Kina Kina te be= 
teugelen. Waar na wy de ingetoomde koorts-ftof 
zeer licht na buiten konden geleiden. Maar in de 
koude zelfs was de Kina Kina onnut; maarhet wa- 
ter van Theriac deed in de koude grooten dienft. 
Als by een koorts eenige heimelyke kwaadaardig- 
heid is, gebeurd het ook dikwils, dat den Genees- 
heer misleid word, en dathy meend , dat de koorts 
van de natuur der afgaande koortfen is, om de 
koude, huiveringen, trillingen , en daarop volgen- 
de uitdampingen., die zich by beurten in die koort- 

fen dikwils vertoonen. Zelfs gebeurd het wel, en 
ook 
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ook dikwils, in de Febres Inflammatorig , of ont: 
ftekings-koortfen, dat ‘er zich overkomende huive- 
ingen , trillingen en fchuddingen by vervoegen , 
dewelke voortkomen van de drillingen der zoflam- 
matoire ftof op de vliezen , en dat de Geneesheeren 
in ’tbegin misleid worden , gelovende dat die koort- | 
fen van de natuur der afgaande koortfen zyn, niet 
tegenftaande zy niet anders als geduurige koortfen 
zyn. Lees hier over (a) Hippocrates. Als de Genees- 
heeren in zodanige geduurige koortfen , die met 
huiveringen enz. verzelt gaan, de Kina Kina voor=” 
fchryven, begaan zy een groete misflag. De kou- 
de, trillingen en huiveringen, hebbe ik zeer dik- 
wils gezien in Vriefland in de bluts-koortfen, op 
andere plaatzen in de leger-ziektens; in de roode 
Yoop zyn die huiveringen zeer gemeen. In Peft- 
tyden vertoonen zy zich geduurig. Als iemand in 
die geduurige koortfen, daar koudé, huiveringen, 
trillingen en fchuddingen zyn , de Kina Kina komt 
voor te fchryven, bluft hy het levendig vuur, en 
de Conatus van de natuur , om zich van het fenyn 
te redden , met de lamp des levens te gelyk uit. 
Volgens de Acta. Leipf. Eruditor. van ’t jaar rjor, 
by de Heer Ramazzini aangehaalt, vertoonde zich 
zeer veel van diergelyke koortfen in ’t jaar 1699 , 
te Breflauw „de Hoofdftad van Silefiën ; en om 
dat in dezelve, uit onkunde, zo algemeen de Kina 
Kina voorgefchreven wierd, fturven zeer veel men- 
{chen aan die koortfen. Als ik alle de byzonder- 
heden van het averegts uitdoven van de koorts 
wilde aanhalen , zoude deze verhandeling buiten 
myn beftek tot een groot Boek uitdyen. 

39. 
Geen Geneesheer is onkundig, dat het koorts- 

vuur zomtyds van een aldéruitftekenden dienft kan 
zyn; maar het is van veel meer belang, te konnen 

___ont- 
(4) Pranot, Coac, Tit, ZL, de Febribuse 
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ontdekken , welke ziektens door koorts konnen 
genezen worden, en een bekwame en veilige weg 
te kennen, om die koort{en te verwekken , of ook 
daatlyk te ontdekken’, uit welke voorige ongemak- 
ken, dikwils gevaarlyke koortfen komen, en door 
ekwame middelen dezelve , door het verwekken 

der eerfte ongemakken, te genezen. De Weduw 
van den Zaligen Predikant D.R, kreeg over eeni- 
ge dagen een zware ontfteking aan beide haare 
oogen. Zy wierd door het Ure. Ocular. Cafar. 
gn haaftig geholpen; maar wierd van zodanig een 
koorts aangetaft , dat ik blyde was, toen ik de 
inflammatie der oogen wederom een weinig zag 
vermeerderen , en de koorts verminderen. Ik ver- 
anderde aanftondsde batteryen,en verdreef de koors, 
en ontfteking der oogen , door getemperde damp- 
middelen , en * gebruik van heet gemaakte vogten , 
om het zweten van meer dienft en _uitfpoeling te 
doen zyn. Het is veelmalen gebeurd, dat wry ven- 
de koortfen zich hebben vertoont , door het onty- 
dig toefluiten van een oude milt-zweer aan een van 
de beenen; dewelke ik daatlyk wegnam , door het 
laten ftellen van een fterk byt-middel op het lidt- 
teken van de zweer, Onlangs wierd een Jongman : 
vän omtrent 3o jaaren, overvallen van een afgaan- 
de kootts , dewelke fchielyk ophield „ en in een 
zware pyn en brand aan het linker oog veranderde. 
Ik liet het oog ftovén met een zeer verzagtende en 
natiglyk verkoelende pap „ waar op het ongemak 

„Nän ’t oog fchielyk beter wierd, en de koorts, de- 
welke ik naderhand liet uitfchuimen , vertoonde zich 
wederom als te vooren. Een Juffrouw van myne 
kennifle, hadde over twee of drie weken byna het 
zelfde geval aan haar oog, zy gebruikte het zelfde 
papje, en kreeg daar op een gal-braking met ver- 
ligting aan haar oog. Hoa vlug en kragtig de gal 
is, en welke byzondere gevallen dezelve in ziek- 
tens fpeclt, is uit de bovengemelde aanmerkingen 

eenig- 
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eenigzints openbaar. De gal kan zomtyds zodanig 
fyn en vuurig zyn, dat zy van een zeer goede tuf- 
fchen-ruimte andere menfchen kan ontfteken. Dit 
bleek kragtig in ‘t geval van de voorgemelde Pre- 
dikants Weduwe R. haar Dogtertje, een kint van 
6 of 7 jaar , hadde in ’t School zeer vuurige en 
brandige zeer-oogen gekregen , door ’t dikwils aan- 
zien van een ander School-kint. Van dit Doch- 
tertje kreeg de Weduw en haar Zoontje infgelyks 
zeer-oogen, die met een grooten brand en ont{le- 
king verzelt waren. Het fchynt als of de oogen 
venfters zyn , waar door de zielen der menfche 
malkanderen omhelzen , en waar door het vuur, 
en ’t licht dat in ons lichaam is, zyn ftraalen en 
flikkeringen uitfchiet; en dewyl de fyne gal-deelen 
zynde fchoot , waar in het bewegelykfte vuur van. 
ons lichaam brand, en het Vekiculum des menfche- 
lyken vuurs, konnen wy zeer Ilcht begrypen, op 
welk een wyze deze ontitekingen, en zelfs ook veel 
andere befmettingen gefchieden. Het vuur kookt 
uit onze lichamen alle kwade ftoffen, en brengt, 
als onze natuur kragtlg genoeg is, dezelve naar bui- 
ten. Het vuur dampt de koude en traage water- 
deelen, en de Cruditeiten , die de natuurlyke bewe- 
ging en levendigmakende warmte hinderlyk zyn, 
na buiten, en fchuimt de vreemde en fchadelyke 
deelen uit de kook-keukens van onzefappen. Daar- 
om moet een Geneesheer niet al te bang zyn, als 
hy in de koorts het vuur ziet vermeerderen. (zegt 
de Weergaloze Ballonius by Ramazzini.) Want op 
deze wyze groeit de etter, dat is de ryping van de 
humeuren. Daarom is het kwaad, alsde Kina Kina 
tot de genezing van Tertianen, en andere afgaande 
koortfen , die na koele en natte Zomersin de Herf- 
ften voorvallen, gebruikt word ; om dat de koorts- 
gal dan niet zeer overtollig met vuur bevrugt is; 
maar ook wel voornamentlyk, om dat onze fappen 
dan by uitftekendheid traag, vogtig en loom zyn, 

en 
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en door de Kina Kina noch meer uitgeblufcht zou= 
den worden 3 waar door de rypwording van de 
koorts-ftof , daar de natunr in’t verwekken vande 
koorts het zelfs op hadde toegelegt , geheel zoude 
belet worden; en de koortfige gal, zich op die wy- 
ze niet konnende zuiveren , zoude verftikken , zyn 
eigen ingewand, de lever, bederven , de natuur- 
Iyke warmte en koking der voedzels en fappen uit- 
doven, en een verfchaling vanfappen , of Cachexia 
voortbrengen. Maar wanneer onze gal overvloedig- 
lyk met vuur is bevrugt , en ons geheele lichaam 
doordrongen is met zomer-vuur, of zomer-zulfer , 
(gelyk-onze lichamen zich bevinden in die Herf- 
ften, dewelke na zeer heete en drooge Zomers ko- 
„men te volgen ) is’t vuur, dat in ons lichaam is, 
al fchoon de al te woedende koorts-ftof door de 

» Kina Kina geconcentreert word , evenwel genoegzaam 
in ftaat, om deze geconcentreerde koorts-ftof , en alle 
taaye, verfchroeide, en tegen-natuurlyke deelen te 
kooken, ryp te maken, en buiten ons lichaam uit 
te fchuimen. Niemant kan immers ontkennen , dat 
de Kina Kina zamentrekkendeis, de buik verftopt, 
en hartlyvigheid verwekt; de vloeibare ftoffen en 
fappen van't lichaam eenigzints vertraagt, verdikt , 
en door deszelfs ongemeene lymigheid , de Crudie 
teiten boeid; waaruit genoegzaam te begrypen is, 
waarom de Kina Kina deszelfs aanzien en roem van 
tyd tot tyd verlieft , zo lang als achter malkander 
koele en natte Zomers komen te verfchynen , en 
waar door het veroorzaakt word, datde Kina Kina 
wederom in al te grooten roem geraakt , zo ras als 
zich, na een zeer heeten en droogen Zomer , een 
koude en vogtige Herfft, waar in veel Herfft-Ter- 
tianen graflereren , vertoont. 

40. 
Wy konnen niet begrypen , hoe een man de 

Geneeskonft , en deszelfs redelyke Konft- oeffe- 
ning, zodanig als dat behoort verftaande, daatlyk 

VI.Deer. Ll Fytje 
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Fytjede voorfte is, en zo een grooten ophef maakt 
van een nieuw geneesmiddel » dat dikwils of uit 
Ooft- of Weft-Indiën , zomtyds zo eerft met de 
Schepen is overgekomen , en geen andere zeker- 
heid met zich voert , als dikwils maar de. bloote 
naam, van voor dit of dat goed tezyn. Als de za- 
ken op die wyze in top gevyzelt worden , komen 
zy op den een of anderen tyd wederom geheel te 
vervallen; gelyk als wy noch dagelyks zien aan de 
Radix Ypacacuana, aan de Radix Parera Brava, aan de 
Conchenille voor ’t graveel , aan de Cortex Caffa Caril- 
lia, en gelyk wy haaft zullen zien aan de Piedro del Por- 
cotegenwoordig byna overal, en zonder onderfcheid, 
in benauwdheden en flaauwtens voorgefchreven. De 
nieuw gevonden geneesmiddelen , vereifchen een 
naauwkeurig en diep onderzoek van mannen, de- 
welke daar bekwaam toe zyn, en die door geen 
fchool-lesjes , algemeenheden of vooroordeel ver- 
duiftert zyn: door mannen die alles wikken en we- 
gen , en niets ondoorzogt laten , die alles, wat zy van 
zodanig een nieuw geneesmiddel, door herhaalde 
Proeven ontdekken, aantekenen, en uit die aan- 
tekeningen „regels, voorwaarden, voorzigtigheden , 
voorzorgen, en onderfcheidingen maken; en ein- 
delyk het gebruik van dit nieuw gewaande hulp- 
middel , onder een zodanige konftige methode 
brengen, dat aan de zieke geen ongelukken door 
deszelfs misbruik, en ontydig voorfchrift, konnen 
overkomen, 

41. 
Zommige hebben gedreven, dat de Kina Kina, 

door klifteren ingebragt , veel veiliger was, als van. 
bover ingegeven ; maar de ondervinding heeft het 
tegendeel geleert. De reden waarom , konnen ge- 

‚ noegzaam uit uit onze voorgaande ophelderingen 
opgemaakt worden, Want, dewyl de Kina Kina 
alle uitfehuimingen van bumeuren beteugelt, ende 
koorts-ftof vaft knevelt, is’t evenveelop welk een 

wyze 
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wyze dezelv in 't lichaam gebragt word. Het ge- 

beurt zomtyds, dat in * laafte van den Zomer af- 

gaande koortfen gebören worden, als de gal in des- 

zelfs beweging belemmert word , door het eeten van 

alte veel vrugten, die een zuur, en veel Craditei- 

zen in de eertte wegen verwekken; waardoor In RE 

laaft van Auguftus ‘Tertianen „ het bort, loop enz. 

geboren worden. Zommige Schryvers, En onder 

dezelve ool: de vermaarde Ramazzini, oordeelen, 

‚dat zodanige koortfen voortgebragt worden van het 

zuur der Tuin-vrugten; maar dit zuur Is miet an- 

ders als een gelegentheid gevende oorzaak van die 

afgaande koortfen , die de beweging van het 

gal-vuur verhinderen , en aan de gal een Zmichigue 

hoedanigheid veroorzaaken, waar door een braa- 

king, wryving, uitfchuiming , of koorts geboren 

word. Dit zuur moet niet verder voor de oorzaak 

van die koortfen aangemerkt worden , als alleenlyk 

dat door ’t zelve de gal-een fchadelyke hoedanig- 

heid verkrygt , waar van dezelve zich , door een 

beweging , dewelke wy koorts noemen, wederom 

komt te ontlaften. 
42. 

Het gebeurd zomtyds, dat een afgaande koorts 

zodanig zagt en ongevoelig aankomt , dat dezelve 
naauwelyks bemerkt word, In zodanig een geval 

moêten wy vermoeden , of dat het lichaam van 

den Luyder is zeer geefteloos en afgemat door ber 
zigheden, ttudiën , kommer , zorg , of dat des- 

zelfs lichaam is vervult met traage , lymige en kou- 
de fappen , en Cruditeiten , of dat de koorts-ftof zelfs 

wel zeer kwaadaardig , maar dik, traag, en koel 

is; gelyk als gebeurt in een Quartein ; of dat bet 

ingewand, waar in de koorts-ftof neftelt, zeer ver- 
zwakt, en flap of ingekankert, onderdrukt en mag- 
teloos is, om zich van dien vyand te ontflaan. In 
zodanige fluipende afgaande koortfen, is het ge- 
bruik van de Kina Kina zeer gevaarlyk. De Heer 

Ll 2 Ramaz- 



s4z _Natuur- en Konft-Kabinet , 
Ramaxzint verhaalt, datde Graaf Torricini , Staats= 
dienaar van den Hartoz van Guaftalla, van een af- 
gaande koorts wierd aangetaft , dewelke zodanig ge- 
ring fcheen te zyn „ dat dezelve naauwelyks be- 
merkt wierd. De Lyf-medicus van den Graaf wilde 
deze ziekte , volgens de oude gewoonte, door ryp- 
making en ontlafting genezen ; maar een ander 
Dodtor, die meer aanzien hadde weten te verkry- 
gen, ftelde de Kina Kina voor, die daar op door 
den Graaf gebruikt wierd : maar de koorts vermeer- 
derde van dag tot dag tegens het gebruik van de 
Kina Kina, en wierd eindelyk een volkome ge= 
duurige koorts , dewelke zich op den twintigften 
dag, zodanig gevaarlyk begon te vertoonen, dat van 
alle plaatzen Dokters ontboden wierden , om den 
zieken Graaf te helpen ; maar terwyl deze Heeren 
bezig waren , om zich overde genezìngte beraden , 
kwam de Graaf te fterven. Het fchyntonbegrype- 
Iyk, dat een Geneesheer een verkoelend, uitdo- 
vend en zamentrekkend middel komt voortefchry- 
ven , in een koorts, die gebrek van vuur heeft, 
om de uitfchuiming, noch meerder te verdoven , en 
in zyn bedurve koorts-neft te doen verftikken. 

43: 
De Geneesheeren gebruiken daaglyks den Opium 

in al te hevigen loop, zware braaking, onverdraa= 
gelyke pynen, ftuipen en pees-trekkingen , maag- 
krampen, kolyk-pynen, graveel-pynen , opftyging 
enz; niet zo zeer om op die wyze de corzaak van 
de ziekte weg te nemen, en uit te fchuimen, als 
wel om de hevigheid van die gevaarlyke toevallen 
te beteugelen , den Lyder adem te doen fcheppen , 
en voor te komen de ongemakken , die uit zulke 
hevige en onverdragelyke toevallen zouden konnen 
geboren worden ; maar de Geneesheeren houden 
niet geduurig aan, met het gebruik van den Opium , 
want dan zouden zy de oorzaak vande ziekte vaft 
leggen, alles raauw maakeu, alle Bidden be- 

etten ; 
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letten, de wvigoreusheid van de natuur nitdoven, en 
de neiging, om zich van een fchadelyke vyand te 
ontdoen , vernietigen , en alles uitbluffchen en flaauw 

_maken. Hier door zouden zy dikwils een ziekte 
van geen groot belang , hartnekkig „ of zomtyds 
wel ongeneeslyk maken. ‘Op diergelyke wyze „en 

met dezelfde voorzigtigheid, dienen wy ook altyd 
met de Kina Kina te handelen ; wy mogen de koorts- 
ftof niet verder intomen, als dat dezelve altyd noch 
leven en aétiviteit genoeg overig heeft , om nader- 
hand ryp gemaakt, en uitgefchuimt te konnen wor- 
den, ot door middelen, of door de kragt van de 
natuur zelfs. , 

44. 
Als dan het tichaam opgevult is met flymen , traa- 

ge, verdikte en al te koele fappen, of raauwe en 
ongekookte ftoffen , en Cruditeiten preekt de zaak 
van zelfs, dat het gebruik van de Kina Kina gevaar- 
kyk is. «Want al fchoon de koorts in’t begin geheel 

_ weg genomen fchynt te zyn, endatzelfs de Lyder 
zeer weleet, drinkt, flaapt , zyne dagelykfche ont- 
lafting zeer wel heeft, zich vrolyk, welgemoet en 
luchtig in de bewegingen des lichaams gevoeld , dat 
hy oordeelt van die koortfen volkomen genezen te 
zyn, ja dat zelfs de koorts zich ook niet wederom 
in de gedaante, en wandeling van koortfige bewe- 
ging door’t bloed vertoont, maar geheel weg blyft, 

‚zult gy echter bevinden, dat alle de bovengemelde 
goedé gefteltheden zomtyds geblanket zyn, en dat 
de flang noch onder het gras verfcholen legt. Want 
de trage koorts-ftof, geboeid leggende in deszelfs 
neft en kook-keuken , fchiet nu en dan geen gerin- 
ge fprankels van deszelfs corrofyffte, fcherpfnyden- 
fte en bewegelykfte deelen na verfcheide ingewan- 
den, of deelen van *t lichaam , en brengt op die 
wyze fchrikkelyke Metaftafes of vernielende over- 

 {mytingen voort, waar van zommige op ’t gezigt 
wallen, andere op * gehoor; zommige op de harf- 
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fen-vliezen , andere in ’t rugge-merg; zommige op | 
de gevoeligfte vliezen en vliesachtigtte deelen, ter- 
wyl ondertuffchen de door de Kina Kina Gecozfli- || 
peerde Cruditeiten , die in ’t bloed, en in de kliee | 
ren als gepakt den omloop vant bloed vertraagen , | 
de fyníte vaatjes en ingewanden verftoppen , de 
maag verflymen , de etensluft ui:bluffchen „de fchei- 
ding der fappen belemmeren, de natuurlyke ont- 
Jaflingen en u:tdampingen vertraagen, de voeding en 
bloedmaking vernietigen „ de Lympha of de wey 
verdikken en fcherp maken, in tlichaam een witte 
en papachtige bolheid, flapheid , opgebiazentheid, 
loomheid en vadzigheid verwekkert , de levendig= 
heid van de gal uitdoven, en dezelve ezerveren, 
een geelzucht , en zomtyds een waterzucht ver- 
wekken; gelyk wy daaglyks uit het verkeert ge- 
bruik van de Kina Kina, in alle daagíche kwyn- 
koortfen, koude @varteins, en alte koele of loome 
Tertianen, tot ons groot leetwezen, al te veel zien 
gebeuren. 

45. 
En al fchoon wy Een hebben, dat het gebruik 

van de Kina Kina alderveiligft is in Terrianen, en 
andere afgaande koortfen , dewelke voorvallen in 
warm=, bloedryke of in galachtige en heete tem- 
peramienten , of In een gal die met veel zomer-vuur 
bevrugt, en vlug en ras van beweging is, in fappen 
die in hunne inwendigfte Receflen overvloed van 
vuurhebben , en alwaar de beweegvezelen en dra- 
den der ingewanden, vaten en deelen genoegzaam 
gekrult zyn, en een bekwame Elafliciteit hebben, 
om door eene geduurige Rezixus alles , dat tegen- 
natuurlyk is, te rug te kaat{en, zo volgt hier noch- 
tans niet uit, dat wy de Kina Kina in alte heete 
en brandige koortfen zouden aanpryzen. In alle 
Febres Ardentes, en Inflamsmatorie , heete en ontfte- 
kings-koortfen, is de Kina Kina gevaarlyk, en-zeifs 
zomtyds ook doodelyk, gelyk wy reets ope sheer 

ebben, 
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hebben, Het gebeurd zomtyds , dat een baftert 
Herfit-Tertiaan in't begin zodanig driftig is, datde 
intermiffie zeer gering is, ja dat naauwlyks een remifhe 
gemerkt word. Alswy ‚om dehevigheid zomimiger 
toevallen, genoodzaaktzyn, om doorde Kina Kina 
die koortfen fchielyk te breken, moet de zieke niet 
gebroeid , maar koel behandelt worden , weinig 
dekzel op hebben, en niet te veel op het bed leg- 
gen; de drank moêt zyn Ptifana , of zeer zagte 
Limonade , of Orzade die zeer koel, en met Roos- 
water, en water van Oranje bloezem lieflyk en 
aangenaam gemaakt is, of een melkje vari kom- 
kommer-zaad , Amandelen, regenwater en ftroop 
van Violen, of van ZLatouw ‚ of van Nimweegze 
Mol met een fchyfje Citroen, of een verkoelende 
en aangenaame Fulepenz. Alseen Geneesheer in 
deze omftandigheid niet zeer ervaren , ente gelyk 
fcherp en doordringend van oordeel is, kan hy zeer 
licht een misflag begaan, of doot ’t gebruik vande 
Kina Kina te verzuimen , en zyn Liyder door de 
Paroxyfmi van de koorts te laten ombrengen,‚dewelke 
hy hadde konnen doen bedaren,of door de Kina Kina 
in te geven in een geheel andere koorts, als by de 
uitkomft blykt, dat hy gemeent hadde. Om hier 
voor beveiligt te zyn , moeten wy naauwkeurig 
letten, of de koorts op de eerfte geringe Dofis van 
de Kina Kina wykt; want als dezelve vermeerdert 
tegens het gebruik van de Kina Kina , moeten wy 
een anderen weg inflaan. 

46, 
Als een afgaande koorts vân die goede hoedanig= 

heid, en het lichaam van die bekwame gefteltheid 
nietis, dat de Kina Kina voor eerft mag gebruikt 
worden; zal een fchrander Geneesheer , op ten zeer 
bekwame wyze, of de koorts door andere middelen 
wegnemen „ of eerft alle gefteltheden , dewelke 
maar het alderminfte gevaar dreigen, uit den weg 
ruimen, om naderhând op een alderveiligfte hs 
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de Kina Kina te konnen gebruiken, Als de Kina Kina 
gebruikt word, is een matige koele lucht veel dien- 
ftiger, als de al te warme luchten van geflote ka« 
mers. Als de zieke verplicht is zyn kamer te moe- 

* ten houden , konnen zomtyds deur en venfters , des 
voor de middags, van elf uuren tot twee uuren na 
den middag open geftelt worden. Ook moeten al- 
tyd open fchoorftenen , of bekwame doortogten 
in alle kamers zyn, waar in de menfchen ziek leg- 
gen. De lucht van de kamer moet daaglyks door 
nieuwe lucht vervarfcht worden ; op dat de lucht, 
waar in het uitgedampte Miafma van de ziekte 
(in ’t algemeen aangemerkt) zich bevind, uit de 
kamer gerake. Dewyl de Kina moet verkoelen, 
endegecle , vlugge en brandende koorts-gal cozcez- 
treren en beteugelen, zoude een al te broeyachtig 
en heet gemaakte lucht zulks beletten, en de koorts- 
brekende kragt van de Kina Kina verzwakken. Ook 
moet niet alleen de koorts met een gemeene Doffs 
van Kina Kina zo maar flegts weg genomen wor- 
den, maar de Kina Kina moet in een zeer goede 
hoeveelheid dagelyks gebruikt, en zeerlang achter- 
volgt worden. Anders vervalt de Lyder zeer licht 
in een recidiva, of wederom inftorting in de koorts. 
Onder het gebruik van de Kina Kina,moeten aan den 
zieke ook geen bovengewoone ontlaftingen, door 
laten, of purgeren gemaakt worden. Om dat alle 
hevige ontlaftingen, in de afgaande koortfen „zeer 
dikwils de koorts, dewelke reets genezen fcheen , 
wederom komen op te wekken, Alleenlyk zyn 
hier uitgezondert de gal-laxerende middelen , die 
met de Kina Kina vermengt , boven alles wat aan 
my bekent is, de afgaande koortfen korten veilig , 
en met maar zeer weinig Kina Kina genezen, Hoe- 
wel dezelve ook op geenderhande wyze zodanig 
kragtig mogen zyn , dat zy , even als andere purgeer- 
middelen, werken. Zy moeten niet meer als twee, en 
ten hoogfte drie ontlaftingen in vier-en-twintig uuren 
verwekken, % Zom- 
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Zommige Schryvers (die geloven dat zy noch 
zeer voorzigtig zyn) geven'voor, datde Kina Kina 
altyd in de afgaande koortfen, dewelke een zuivere 
intermiffie , of tuflchen-tyd , die volftrekt zonder 
koorts is, hebben, veilig is ; maar als zy gelieven 
aan te merken, wat wy wegens de al te koele en 
trage fappen bygebragt hebben, wegensde afgaande 
koortfen „die na zeer koele en natte Zomers ver- 
fchynen , wegens de Quarteinen en Ouotidianen , we- 
gens de kwaadaardige „ peftilentiaale , befmettelyke 
Tertianen, en andere afgaande koortfen , die van 
een kwaad gedrag, en zeer fenynig zyn, enz, In 
alle deze, en noch een groot getalandere , als etter- 
koortfen , darmfcheils-koortfen , borft- koortfen , 
jigt-koortfen, groey-koortfen, enz. word de iter- 
miffie dikwils volkomen zuiver, en zonder koorts 
gevonden, en, echter is de Kina Kina in dezelve 
zeer gevaarlyk, ja zomtyds doodlyk. 

Onder al de Schryvers, die groote Patroonen van 
de Kina Kina zyn, komt de Heer (a) Richard Mor- 
ton, een Engelsman, boven alle de andere uit te 
munten; en gelyk deze man zeer vermaard, en te 
gelyk van een verheven en doordringenden geeft 
is, en voor een uitftekend geleerd en ervaren Ge- 
neesheer met groot regt gehouden word , behoeft 
niemand te twyffelen , dat de verdediging van de- 
zen grooten Schryver aan de Kina Kina een groot 
aanzien veroorzaakt heeft. Nochtans (denkik) zal 
de Lezer zeer wel begrypen, darzodanigeen man 
wel zeer uitftekend dwalen kan, en door de kragt, 

Ll 5 en 

(4) Vid. Richardt Morton Opera Medica , pracipue 
exercitationes ejus de febribus acutisin genere, de febrè 
intermittente, de corticis perwvianì virtute febri fuga, 
de protei formi intermittentis febris genio, de febribus 
gontinuis, de protei formi febris continentis genio, 
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en de weelderigheid van zyn eigen vernuft , misleid 
worden , en echter te gelyk een man van een groote 
geleerdheid, en van een verheven geeft zyn kan. 
Hoe onzen geeft kragtiger is „hoe meerder bekwaam- 
heid dezelve heeft, om zyn eigen vercieringen, en 
hartfen-fchilderyen met duizende waarfchynelykhe- 
den, en gezogte bewysftukken op te pronken, en 
aan zich zelfs als loutere waarheden , daar niemand 
tegen behoord te kikken, voor te ftellen. 

49. 
Op dat de verdediging voorde Kina Kina van den 

geleerden Heere Morton meerder waarfchynelykheid 
mocht verkrygen , fchreef die Heer de koortfen 
geheele andere oorzaken, en ook een geheel andere 
kook-keuken toe, als de Schryverstot noch toe ge- 
daan hadden. De Heer Morton oordeeld, dat de 
koorts-flof gehuisveft is in de dierlyke geeften , dewelke 
door de zenuwen vloeyen: dat de koorts-flof met deze 
geeften zeer lans door de zenuwen kan omvloeyen: dat 
de koorts-flof moet aangemerkt worden , als een fenyn , 
't welk zeer verjcheide van natuur kan zyn; dat van 
de verfcweide gefieltheid dezer koorts-flof de dierlyke 
geeflen meerder of minder uitfpanningen , verdovingen, 
zomelonce beweginsen enz. ontfangen „ en in verfcheide 
deelen vant lichaam verfcheide vertooningen, en in't 
bloed verfcheide koortfige bewegingen maken. Wat het 
koorts-fenyn zelfs belangt, bekent de Heer Morton, 
dat aan hem volkomen onbekent is , al waar het zelve 
in beftaat, of wat het eigentlyk mag zyn : dat hy 
alleenlyk als van achteren , en uit de gewrogten 
oordeelt, dat het zelve een vernielende be{metting 
is, die de natuur heeft van een fynen en vluggen 
geeft, die met de dierlyke geeften vereenigt zyn- 
de, zomtydls door de eene of de andere toevallige 
gelegentheid word opgewekt, en daar door-aan ’t 
Wilfpatten geraakt. 

50. 
Dat 'er zodanige dierlyke geeften zyn, dat dagare 

oor 
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door middel van de harflenen en bet rugge-merg 
(waar uit de zenuwen hun oorfprong hebben) wor- 
den afgeklenft van?t flag-aderlyke bloed , en door 
de zenuwen naar alle deelen en deeltjes van % li- 
chaam vloeyen , ishet algemeen gevoelen van meeft 
alle de Geneeskundige Schryvers : maar tot noch 
toe heeft niemant door eenige Proef konnen aan- 
toonen, dat er deze dierlykegeeften zyn. Alsdeze- 
nuwen in levendige dieren ftyf worden gebonden, 
word geen de minfte opzwelling voor of achter den 
bant waargenomen. Als de zenuwen worden open 
gefneden, worden , zelfs niet door het alder!cherp- 
fle vergroot-glas , geen de minfte holligheden in 
dezelve, of in derzelver lange draden, gevonden; 
maar het blykt, dat de zenuwen uit draaden be- 
flaan, en deze draaden wederom uit fynder draad 
jes, en deze wederom uit fynder; op de wyze als 
een gemaakt touw, of gemaakte draden van zyde, 
of van wol, of katoen. Waar uit genoegzaam blykr, 
dat door de zenuwen geen geeften , die van eenige 
gewigtige ftoffelykheid zyn , konnen vloeyen: dat 
zelfs de dampkring-achtige lucht noch te dik is, om 
door deze zenuwen te konnen dringen : dat geen 
wezen aan ons menfchen bekent is, ’twelk hiertoe 
bekwaam is, als alleenlyk het vuur. Het vuur word 
in alle lichamen gevonden; het vuur kan door alle 
lichamen dringen , door zagte zo wel als door harde „ 
door de alderdigfte en in een gedrongenfte zo wel, 
als door de togtgaatigfte ftoffen , zonder dat door 
het leggen van een band omeen zenuwe,hetzelve 
in zyn vloed eenigzints gekeert behoeft te worden. 
Het vuur kan ftil zyn, en op de alderminfle gelc- 
gentheid {nelder vliegen als een blixem. Datrnuhet 
vuur in onslichaam is, weten wy door onze na- 
tuurlyke warmte, en door den grooten brand, waar 
in onze lichamen dikwils gebragt worden. Als dan 
het vuur het eenigfte wezen is, waar door wy alle 
de werkingen der zenuwen zeer ligt konnen uit 

leggen 
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leggen en begrypen, en dat de gal moet aangemerkt 
worden als het magazyn van ’t vuur dat in ons li- 
chaam is, als het eenigfte fap dat onze natuurlyke 
warmte onderhoud , koeftert en voed, zullen wy 
ons niet behoeven te verwonderen , waar het door 
veroorzaakt word, dat de gal zo ongemeen veel 
gemeenfchap heeft met het geheele zamenftelzel van 
onze zenuwen: met de werktuigen van onze zin- 
nen, van ons gevoel, ’t gehoor , de reuk, ’t ge- 
zigt , de {maak ; en zelfs de meerder of minder 
fcherpheid en wlugheid van ons verftand: waarom 
in een dikke, traage en magtelooze gal onze na- 
tuurlyke warmte minder , en onsgevoeldover, en 
onze zinnen dikwils ftomper zyn, en in een fyne, 
vlugge en zeer geëxalteerde gal onze warmte groo- 
ter, ons gevoel fcherper, onze zinnen wakkerder , 
en onze geeft vlugger , en zelfs de beweging van ons 
geheele lichaam vaardiger en luchtiger is. Als wy 
dan door’t vuur, en door de gal, dewelke wy beide 
weten dat in ons lichaam zyn, (behalven noch de 
lucht die altyd in onze fappen is) alles dat in de 
koortfen gebeurd, konnen uitleggen ; waarom zou- 
den.wy dan met den Heer Morton. onze toevlugt ne- 
men tot dierlyke geeften, die niemant kent, en 
waar van de Heer Morton zelfs getuigt, dathy niets 
weet als by giffingen ? Waarom zouden wy met 
den Heer Morton de koorts-ftof een fenynige en 
onbekende geeft noemen , die zich in die onbeken- 
de dierlyke geeften onthoud, en ten opzigte waar 
vande Heer Morton zelfs verzoekt, dat hem doch 
niemand na dezelve belieft te vragen , want dat hy 
zeer gaerne wilbelyden , dat hy niet weet wat hetis ? 
Ik bidde u Lezer , geeft toch hier op eens acht. 
De Heer Morton zal het onbekende van de koort- 
fen uitleggen en ophelderen , door zaken die noch 
veel onbekender zyn, namentlyk door levensgeeften; 
dewelke hy niet kent, en door een vlugen vernie- 
lend koorts-fenyn , waar na wy dien Heer niet mo- 

sen 
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gen vragen , dewyl hy bekent dat hy ’t zelf niet 
weet. Zullen wy duifterheden uitleggen , door din- 
gen die noch veel duifterder zyn? Watkonnen wy 
na vertellen van een vernielend koorts-fenyn , daar 
deze onbekende geeften mede befmet zyn, zolang 
als wy dit Miafma niet meer kennen als die geeften ? 
Het is een treffelyke redenering (zegt (a) Hippocrates) 
dewelke voortkomt uit een kenniffe „ die iemant uit de 
zaak zelf verkregen heeft: de giffizg word?n de Genees- 
oeffening als voor een misdaad toegerekent aan die gee- 
nen, die zich van dezelve bedienen , en als een ongeluk 
aan die geenen, dewelke de uitwerking daar van ge- 
woelen. 

gi. 
De vermaarde (5) Gulselmus Cole verhaalt, dathy 

al lang voor den Heer Morton een Boek hadde ge- 
“-fchreven, doch onder zich gehouden had , waar 
in hy uitgelegt hadde, dat alle de afgaande koortfen 
van ’t zenuw-geflagt afhingen: dat de mzinera van 
de afgaande koortfen in de zenuwen zat : dat (c) 
Alphonfus Borellus , en de vermaarde Geneesheer 

_(d) Henr. Mundius, Engelsman , ook al lang voor 
den Heere Mortox zulks in den neus gehad hadden. 
Maar ik zal, om dat zulks in 't Kabinet niet paft, 
ineen Boek, ’twelk ik (als ik leve) overde koort- 
fen zal uitgeven , aantoonen, dat van alle de ge- 
voelens, wegens de oorzaak en kook-keuken van 
de afgaande koortfen , geen een zo dwaas en ftry- 
dig tegens alle ondervinding en waarheid ‘is , als 
juift dit gevoelen , waar op die Heeren hun roe- 
keloos gebruik van de Kina Kina tragten te grond- 
veften, en alle de fchadelyke gevolgen van de ver- 
keerdelyk gebruikte Kina Kina aan andere oorzaa- 
ken toe te fchryven. Deze groote Mannen zyn 

À van 

(a) De Decenti Habitu. (b) Vid. Hypotypofis erc. 
(ce) Vid. de Motu Animalium. (d) Vid. Opera Me= 
dico-Phyfica, 
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van gedagten , dat bet Miafma of het koorts-fenyn;, 
niet alleen inwendig door het misbruik van. de zes 
Dier natuurlyke cingen-word voorigeteelt : maar 
cok zeer dikwils van befmettelyke uitvloeizels, die 
wy met de lucht inademen: oOk zomtyds wel van 
den beet der ferpenten, dolle honden, enz. Hier 
vit befluit de Heer, Morton , dat zodanig een koorts- 
ftof al te fyn is , om onmiddelyk onze grove fap- 
pen aan te doen : dat het door zyn vlugheid on- 
middelyk de levensgeeften , dewelke door de ze- 
nuwen vloeyen, aandoet en agiteert ; en eindelyk 
door middel van die geeften, de maffa van’t bloed 
beroerd. Maar wy zullen ter zyner plaatfe toonen , 
dat een gal, die door inwendige of door uitwen- 
dige oorzaken, of bedurven, of ontftelt is gewor- 
den, alle deze dingen, dewelke aan dit gefingeert 
tafima worden toegefchreven , komt uit te wer- 
ken, met en door behulp van't vuur, endelucht, 
die in ons lichaam zyn , benevens verfcheide fap- 
pen en fyne dampen, daar wy altyd. nrede vervuld 
zyn. Dit neemt echter niet weg, dat die groote 
Mannen zeer veel lof en hoogachting hebben ver- 
dient. Want niet tegenftaande hanne onderftelling 
geen proef kan houden, gelyk na dezen, in een 
ander werk, getoont zal worden , is’*t echter waar- 
achtig, dat zy zeer veel treffelyke zaken hebben 
uitgedagt en gevonden. 

nik 
Ik hadde voor-genomen in deze Verhandeling, 

wegens het gebruik en misbruik van de Kina Kina, 
van de Ouvartein , en Quotidiaan „ en-andere ziek-’ 
tens te ipreken ; maar de ftof is veel te ryk en te 
waardig , om in het kleine beftek van deze laafte 
Verhandeling over de Kina Kina, beklemt te wor- 
den. Ook zoude het aan de meefte Lezers van 
’t Natuur- ep Konft-Kabinet mishagen „ langer van 
de koorts te talmen; ‚daarom zal ik, tot dienft van 
die genen, dewelke nutheidt uit die zaken ane 

trek- 
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rekken, een byzonder Werk in ’t ligtgeven, daar 

alles uitvoerig, en echter kort zal uitgewerkt, op- 
eheldert , en getoont worden ; voor de reft zul- 

len wy deze Verhandeling met eenige proeven, 
omtrent de Kina Kina, eindigen. 

53 
Ik heb op een Drachma „ zeer fyn geftampte en 

alderkragtigfte Kina Kina, twee en dartig Drach- 
maas water in een flesje gegoten; ikfteide dit flesje, 
zeer dicht toe geftopt zynde, 72 uuren in een plaats, 
waat in het zelve altyd in den graad van Bloed- 
warm gehouden wierd; na deze tyd was het water, 
't welk ik hadde laten koud worden , en zeer hel- 
der , klaar en doorfchynend was, zeer weinig van 
koleur verandert, en maar eenigzints gout-geel ge- 
worden. De aangename muffe reuk , die de Kina 
Kina byzonderlyk eigen is, ftak by uitftekendneid 
uit in dit uittrekzel , en de fmaak was naar pro- 
portie van deszelfs geringe afverfzel „ by uitfte- 
kendheid bitter; maar de zamen!trekkendheid, die 
anderzints aan de Kina Kina zo zeer eigen is , was 
zeergering. Waar uitkwamteblyken, datde reuk- 
deelen en de bitterheid van de KinaKina, voorna- 
mentlyk gehuisveft zyn,in deszelfsly mige fap,‚of gom, 
of verbrande ly-deelen,en de zamentrekkendheid van 
de Kina Kina in deszelfshars, en eigentlyke geheele 
zelfitandigheid. Ik heb voor dezen ondekt , gelyk 
te zien is in myne Natuurlyke Hiftorie van de Thee, 
dat in een alderflauwft af:trekzel van de Thee 5 
waar in geen de minfte {maak meer befpeurt konde 
werden , noch zeer veel zamen-trekkende deelen 
verfcholen waren „ gelyk als kwam te blyken aan 
de zwarte koleur, die het zelve door het in druppen 
van eenige druppels gefmolte wvitriool verkreeg. 
Hier uit vermoede ik, of niet wel meerder zamen- 
trekkende deelen van de Kina Kina » in dit water 
Verburgen zouden konnen zyn, als ik juift door de 
{maak konde gewaar worden. Ik ftorte in een 

thee- 
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thee:kopje, ’t welk met dit Kina Kina-water gevuld 
was, eenige druppels gefmolte wvitriool , maar de 
koleur van *t water wierd maar een weinig duifter 
en dommelig , 't welk een teken was , dat zeer 
weinig zamentrekkende deelen van de Kina Kina, 
door een: enkelde uitweikinge in ’t water, opgeloft 
konnen worden. Aan de zeer bittere fmaak van 
dit Kina Kina-water , bleek; dat de fynfte bitter 
geroofte oly-deelen , die zich met des-zelfs fap of 
gom vereenigt hadden, zich veel eerder van’t wa- 
ter door een enkelde uittrekkinge lieten oploflen. 

zint 
Ik ftorte in een ander thee-kopje , 't welk ins- 

gelyks met dit Kina Kina-water gevuld was, eeni= 
ge druppels Ligueur van pot-afch, of gefmolte pot- 
afch; waar door het Kina Kina-water, ’t welk maar 
even flauw gout-geel gekoleurd was , een hooge 
geel-rode of oranje koleur verkreeg , op de zelfde 
wyze als wy de zeer bleeke ne van ’t Brafilie= 
hout , of van ’t Provincie-hout , of van Fernam- 
buck-hout , een bloed-rode koleur zien aan nemen, 
op het inftorten van eenige druppels Ligueur van 
pot-afch. In dit fchoon geel-rode Kina Kina-water, 
drupte ik eenige druppeltjes witte en zeer zure oly 
van vitriool, waar door de pot-afch-deelen wederom 
aangegrepen wierden, en kwamen met de vitriool- 
deelen vereenigt , als een poeder op den grond te 
zakken, waar door daatlyk de geel-roode koleur 
verdween, en in een ligte kout-geele koleur, ge. 
Iyk ik dezelve van de Kina Kina getrokken hadde, 
kwam te veranderen. Ik was zeer verwondert,dat de 
flaauw-geele koleur, die het Kina Kina-water uit 
de Kina Kina opgeloft hadde , zich wederom zo- 
danig beftendig aan ditwater vertoonde , na dat de- 
zelve twee zulke verwoede zouten , gelyk als de 
pot-afch en de vitriool ‚ hadde uitgeftaan. Dit was 
een bewys dat de gom-deelen , en bittere deelen. 
van de Kina Kina, die door een ftovinge van 
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9i-turen uit dezelve uitgetrokken waren, een uit- 
muntende AZzalogia met de water-deelen moeten 

_ hebben , en dat zulks de oorzaak is, dat zy zich zo 
kragtig met dezelve konnen vereenigen. 

55 
Ik drupte in een ander thee-kopje , 't welk met het 

gemelde Kina Kina-water byzonderlyk gevuld was; 
eenige druppelen van den zuuren geeft van keuken- 
zout, maar ik befpeutde geen de minfte verandering 
aan de koleur, noch aan de {maak van dit bleek- 
geelen zeer bitter Kina Kina-water. Ik vervolgde die 
Proef , door zuure en zware mineraal-geeften , noch 
wederom met het indruppelen van gedeftilleerde 
azyn ineen ander kopje, van geeft van falpeter in 
een ander kopje „van fterk- water in een ander 
kopje, maar het Kina Kina- water behield ftand- 
valtig deszelfs bleeke goud-geele koleur en bittere 

_ fmaak, toteen klaar bewys , datde Kina Kina geen- 
zints onder de zuur-temperende „ of „Alkaline za- 
ken , maar onder de zuurachtige moet geftelt wor- 
den, gelyk de zamentrekkende kragt ook uitwyft ; 
en gelyk als blykt uit de verandering, dewelke de 
zuur-temperende Pot-afch aan dit bleeke goud-geel 
Kina Kina-water veroorzaakte ‚ mitsgaders aan de 
doffe zwartachtige koleur, die dit Kina Kina-water , 
door ‘t inftorten van eenige druppels vitrivol- water , 

“kwam te verkrygen. Dit heeft de Kina Kina gemeen 
met zeer veel fchorffen van bomen en houten, dat 
in dezelve een vegerabile zuure geeft gevonden word, 
gelyk als aan de deffillatie van *t Eiken-hout , Pynbo- 
men hout, Notebomen-hout, enz. blykt. Deze zuure 
vegetabile fappen verkoelen op een uitmuntende 
wyze de hitzigheid van de gal en brandige ongetem- 
pertheid van de fappen. Daarom is ’t geheel niet 
te verwonderen, dat de Kina Kina zo fchielyk de 
brand en opbruizing van de. galachtige en heete 
kootts-ftof nederlegt en verkoelt ; en dat de Kina 
Kina zo fchadelyk isin zeerkoude, {lymige, taaye 
„ML Deer, M m wait en 
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en traag-bewegende humeuren , en wrange zuurér 
der ingewanden. Want de deelen vande Kina Kina 
omhelzen gretiglyk huns gelyken , namentlyk de 
wrange en zamentrekkende zúuren, die gevonden 
worden in de ingewanden, en in de inwendige re- 
ceflen vande fappen , waar door de Kina Kina-deelen 
voor die lichamen als een onnutte ballaft. worden ; 
waar mede hunne maag , ingewanden en fappen 
tegen-natuurlyk worden bevragt en bezwaart; waar 
om zich de flymige deelen omflingeren, die, met 
de grove en rauwe zuur-zouten, en wrange deelen 
vereenigt, als verdeelde brokjes, overal verftoppin- 
gen maaken , en de luchtige en ryzende bewegin- 

» gen van ’t bloed, en de andere fappen, doen ne- 
derflaan,en belemmeren de levendigmakende warm- 
te, terwylzy ’t geeftìige vande natuur uitbluffchen „ 
alles doen verfchatenen verzwaren. Wantdewylde 
Kina Kina een zeer vaft lichaam is, en geen vlugge 
deelen van eenig belang in zich heeft, blyft dezelve 
zeer Jang en beitendig in onze fappen , voornament- 
Iyk als dezelve lymig , koel, traag, doof , en onze 
vatte deelen verflapt zyn. 

Om noch nader te onderzoeken ; of de Kina Kina 
onder het geflagt van die wezens „dewelke met een 
wvegatibel zuur bezwangert zyn, behoort, heb ik in 
een zeer zuiver flesje , op een Drachma van de al- 
derkragtigfte Kina Kina, twee-en-dartig Drachmaas 
van-de befte Rinfche Wyn gegooten; om dat de 
Wyn een van de geeftigfte, en zuiverfte , onder 
alle de wegetabile zuaren is. Maar uit deze zamen- 
menging kwam klaar te blyken, dat, tuffchen de 
deelen van de Kina Kina, en de deelen vande Wyn, 
een groote vriendfchap , overeenkomft en gelyk- - 
heid was, Want ik zette dit flesje in dezelfde graad 
van de ftovende warmte , waar in het dikwils ge- 
melde Kina Kina-water 72 uuren geftaan hadde; 
maar in den tyd van twee uuren, hadde de Wyn 
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Meerder kragt, koleur en fmaak uit de Kina Kina 
opgeloft, als het water in-den geheelen tyd van 72 
uurén. - De fmaak van deze Kina Kina-wyn,- was, 
ten opzigte van deszelfs bitterheid, even gelyk als 
de raauwe Kina Kina, wanneer dezelve gekaauwt 
word; en de zamentrekkende hoedanigheid van de 
Kina Kina, die van zeer weinig belang in ’t Kina 
Kina-water gevonden wierd , was byna zo uiterma- 

“ten fterk in de Kina Kina-wyn, als inde Kina Kina 
die raauw gekaauwt werd. Met een woord , de 
wyn hadde uit de Kina Kina de gom , de bittere 
olie, de zware harft opgeloft , en ’t voornaamtte. 
zamentrekkende van de zelfftandigheid van de Kina 
Kina, waar door dezelve de koorts-ftof zo onge- 

een fchielyk komt te cozcentreren en vaft teleggen. 
e koleur van de Kina Kina-wyn, was niet goud- 

geel, gelyk die van ’t Kina Kina-water , maar ros 
zals kaneel, of als de koleur van ’ poeder van de 
befte Kina Kina. ’t Welk een groot bewys is, dat 
de organike en ftellige deelen van de zelfftandigheid 
van de Kina Kina, door de wyn opgeloft worden. 
In ’t maken van Inkt, door vitrwol en gal-nooten , 
zal.elk een ondervinden , datde vlugge wyn-deelen 
aan den Inkt een glants zullen byzetten , als de let- 
ters gedroogt zyn; maarals wy een weinig te veel 
wyn by den Inkt mengen , verlieft dezelve zyn 
zwartheid : dit belette echter niet, dat deze Kina 
Kina-wyn vry donker wierd , zo ras als ik eenige 
‘druppels gefmolte vitriool in dezelve, tot een be- 
wys van deszelfszamentrekkendheid , kwam te ftor= 
ten. Ik ftorte in een ander thee-kopje, *t welk met 
Kina Kina-wyn gevuld was , eenige druppels ge- 
“fmolte Pot-afch „ waar door de Kina Kina-wyn zeer 
flymerig, dik en papachtig wierd , en een rosach- 
tige afch-graauwe koleur aannam. De deelen van 
de Pot-afch hadden niet alleen het vegetabile zuur 
van de ‘wyn aangegrepen , maar ook de wegetabile 
zuuren en zamentrekkende deelen van de Kina Kina, 
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en dus, met deze twee wezens in een verband gee 
raakt zynde , maakte die te zamenhegting een ver- 
meerdering van opperwlakte der zuure wyn en za- 
mentrekkende Kina Kina- en Potafch-deelen , waar 
van de papachtige verdikking moet afgeleid worden. 
Deze proef kan ook eenig hicht geven , tot het regt 
begrypen van de werking, diede Kina Kina in ons 
lichaam verrigt. Ik ftorte in deze pap eenige drup- 
pels van den zuuren geeft van falpeter , waar door 
de Kina Kina-wyn daatlyk wederom klaar, door- 
fchynend en dun wierd, om dat het kragtige zuur 
van den geeft van de falpeter , de deelen van de 
Pot-afch aangreep, en met dezelve na den grond 
pracipiteerde, en op die wyze wederom losmaakte 
de zuure deelen van den wyn , en de deelen van 
de Kina Kina, inzo vetre, dat de Kina Kina-wyn 
wederom deszelfs voorgaande kaneel-koleur kwam 
te verkrygen. Onder deze proeven, was de Kina 
Kina-wyn meer doorfehynende en helderder gewor- 
den, ook een weinig minder vervult met opgeflote 
Kina Kina-deelen , om datde Pot-afch , ende zware 
deelen van de falpeter „ die imalkander omhelft had- 
den, en naar den grond van ’t thee-kopje waren 
gezakt, eenige deelen van de opgelofte Kina Kina 
hadden mede gefleept; want het poeder dat op den 
grond gezakt was , was van een rooden kaneel- 
koleur , ’t welk het afverfzel van de Kina Kina was. 

B 
Oim te enderzoeken ee uit de Kina Kina door 

water geen gezatureert en zwaar aftrekzel te halen 
is, als het water door de kragt van ’t vuur gebol- 

pen word, heb ik op een once poeder van de- al- 
derbefte en kragtigfte Kina Kina, 62 oncen zeer 
helder en zuiver regenwater gegoten ; dit wierd in 
een zeer zuiver vat over een fterk vuur vier uuren 
lang hard gekookt, tot op 16 oncen ; door welk 
middel het water in een zeer verzadigt en ‘kragtig 
afziedzel van Kina Kina was verandert. De koleur 

was 
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was een ziztje bleeker als kaneel-rood. Het afzied- 
zel was zo zwaar en dik van Cozfiflentie , dat het 
niet helder en klaar doorfchynend , maar op de 
wyze als nieuwe moft was. Ik goot een gedeelte 
van dit kragtig afziedzel in een zuiver thee-kopje , 
en liet het zelve kout worden, en zeer lang in de 
open lucht ftaan ; maar het afziedzel behield zyn 
Gofiflentie en koleur , zonder eenig zetzel van be- 
lang op den grond van het kopje te laten vallen, 
hebbende het vuur zo veel Kina Kina-deelen met 
het water verknogt, en naauw vereenigt , dat het 
water daar door een zware Corfiftentie , en hooge 
koleur verkregen hadde „ en ook ftandvaftig kwam 
te behouden. De {maak van dit atziedzel was or= 
gemeen bitter, en met een aanmerkelyke zamen- 
trekkendheid gepaart. : 

5 . 

Om dat in’t water geen hoedanigheden zyn , die 
de Inkt-wording benadeelen, gelyk als in dewyn, 
wilde ik eens onderzoeken de-hoeveelheid van de“ 
zamentrekkende eigenfchap , die natuurlyk in de 
Kina Kina gevonden word. Ik ftorte in dit afzied- 
zel, ’t welk in ‘t thee-kopje was , eenige druppels 
witriool-water ‚ en °t afziedzel veranderde daatlyk 
in een volkomen Inkt, die zo zwart was, dat ik met 
dezelve volkomen konde fchryven. Waar uit blykt, 
datin de Kina Kinazeer veel en zeer kragtige zamen- 
trekkende en vaftknevelende deelen zyn , en dat 
die voorvegters van de Kina Kina, dewelke de za- 
mentrekkende hoedanigheid van de Kina Kina zeer 
gering ftellen, of tragten te verbloemen „ zeer on- 
bedagtzaam komen te handelen. Wy konnen de 
zwartfte Inkt, die in de waereld is , daatlyk des- 
zelfs zwart benemen, door een weinig van de krag- 
tige, zware en zeer zuure oly van wvitriool ; maar 
ik hadde al verfcheide druppels van oly van witrinol 
van noden, om de. zwarte koleur van dit kragtig 
afziedzel van Kina Kina weg te vegen „ 't welk 
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gefchiede met nedérzakking van een roodachtig: 
poeder, dat de Kina Kina was, -die in ’t afziedzel 
was opgeloft geweeft „en doorde gefmolte vitrioel., 
en ingedrupte oly van wirriool bevragt zynde, te 
zwaar was geworden, waar door het water byna 
volkomen wit en klaar wierd. 

59. 
Onder het doen vandeze proeven, haddeik zeer - 

dikwils bemerkt, dat op de oppervlaktens van de 
Kina Kina-wyn of het Kina Kina-water , *twelk in 
de thee-kopjes{tond , zich geduurig een zekere glans 
en blinkendheid vertoonde, die ik my geduurig in= 
beelde dat eenige. fyne zout-deeltjes van de inge- 
drupte Ligueurs waren, of van de Kina-Kina zelfs, 
dewelke als een zeer dun vliesje op de oppervlakte 
kwamen te eryflallizeren. Maar ik ontdekte einde- 
lyk in ’t kragtige afziedzel, dat dit zeer ongemeen 
fyne oly-deeltjes waren. Om teonderzoeken, hoe 
veel gemeenfchap de Kina Kina met de roode verf- 
houten heeft, ten opzigte van ’t voortbrengen van 
een roodekoleur, ftorte ikin een ander thee-kopje, 
't welk met dit fterk afziedzel van Kina Kina gevuld 
was, eenige druppelen Ligueur van Pot-afch; in ’t 
zelfde moment wierd dit afziedzel , tegen myn 
verwagting, zeer donker bruin, waar doorik vrees- 
de dat ik miflchien by ongeluk, of aan’tkopje, of 
aan myn vingers, of aan een beentje daar ik het 
afziedzel mede geroert hadde, eenig wirriool-water 
mogt gehad hebben. Daarom nam ik een ander 
zuiver thee-kopje , daar noch niets mede gedaan 
was, goot, in ’t zelve wederom afziedzel , maar het 
afziedzel wierd in ?t moment , dat het Pot-afch- 

water ingedrupt wierd „ infgelyks zeer donker bruin, 
trekkendeeenigzints na den zwarten; maar na eenige 
minuten wierd het afziedzel als van zich zelfs zeer 
zwaarrood.In ditrood vertoondezig geen blyde geele 
koleur,ge:yk alsdoor dePot-afch in het Kina Kina-wa- 
ter, twelk 72 uuren inde warmte geftaan hadde; maar 
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eerder een rood als draken-bloed , zeer gefatureerd, 
zwaar, met een tintje vant bruin. Door ‘het in- 
druppen van eenige druppels oly van vitriool, wierd 
de hoog-roode koleur weg geveegt, en het afzied- 
zel wierd geel, mêt een ziztje van oranje, ’t welk 
na dat het zelve zeer lang in-deopen lucht geftaan 
hadde, noch hoe langer hee: hooger na het oranje 
kwam. opte klimmen. «Omte ontdekken de ge- 
bondenheid van hetafziedzel, heb ik al het afzied-. 
zel, ’t welk ik noch overig hadde, in een pot ge- 
goten; ik liet deze pot, wel toegedekt , zonder 

‚ dezelve te bewegen , vyf dagen op een koele plaats 
ftaan, en bevond dat het afziedzel noch even gef4- 
tureerden gebonden was gebleven, en geen zetzel van 
eenig belang op de grond van de pot hadde uitgewur- 
pen. ’t Welk overvloedig genoeg te kennen gaf, hoe 
innerlyk en beftendiglyk , de deelen van de Kina Kina 
door het geweld van’t vuur in een zeer harde en lange 
kooking , met de water-deelen ‘vereenigt ; en in 
malkander geklonken wierden. « Ikheb voor dezen 
aangetoont ,. dat de voornaamfte effeztie van de 
Kina Kina een hars is; dat in de Kina Kina maar 
zeer weinig gom, eenige (dog zeer weinige) ligte 
oly-deelen, en. veel zout was. … Dat een harsachtig 
wezen, door enkelde kooking , zich zo vaft met 
het water vereenigt , is tegens de gefteltheid der 
karzen; maar door tuffchenkomen van alkalyx zout , 
konnen wy de harzen door de kooking met het 
water vereenigen ; en dewyl door de zeer hevige 
kooking, het zout van de Kina Kina word losge- 
maakt, werkt het zelve deze te zamenbinding uit. 
De vuur-deelen kloppen en flaan de deelen van het 
effentiele zout, en de aardachtige en zamentrekken- 
de harsachtige-deelen , het vegetabile zuur „ en de 
bittere oly tot zodanig een wezen in malkánder, dat 
dezelve zich met de deelen vanhet water innerlyk 
konnen vereenigen; gelyk als gebeurd, als wy gemene 
zwavel met Pot-afch en regen-water komen te koo- 
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ken. In de Kina Kina is ook een ongemeene 1y- 
migheid. Ik vulde een zeer langwerpig flesje met 
een weinig afziedzel, in zo verre, dat vyf zesde 
deelen van het flesje ledig waren ; ik fchudde zo 
lang, tot het geheele flesje met fchuim opgevult 
wierd; ik bevond het afziedzel zodanig lymig , dat 
het fchuim langer als twaalf uuren tyd van nooden 
hadde, om geheel te breken en te verdwynen. Ook 
waren zommige lucht-blaazen zeer groot, en duur» 
den zeer lang. 

6o. 
Ik heb noch verfcheide andere proeven gedaan 

omtrent de Kina Kina , met verfcheide Zigueuren, 
geselijleerde geeften, uitgeparfte fappen van krui- 
en en vrugten, met bloed van menfchen en ver- 

fcheide dieren, met gal van verfcheide dieren, met 
pis en met geeft van pis , met kwyl uit de mond, 
met wey, die vergadert was van ’t bloed uit de 
laat-kommetjes, met verfcheide uitgeparfte en ge- 
deftilleerde oliën , met verfcheide mineralifche ge- 
ftremde fappen , Borax , falpeter-water , aluin-water , 
wyn-fteen en deszelfs vaft zout , en verfcheide an- 
dere zaken, dewelke ik in myn Boek over de 
koortfen nader zal befchryven, Alle deze proeven 
kwamer daar in overeen, dat zy beveftigden, dat 
in de Kina Kina een zamentrekkende , verdikken- 
de en vaftknevelende hoedanigheid is: dat de gom 
van de Kina Kina wel bitter, maar echter kragtc- 
loozer is als de hars, om de-koorts-ftof te coxcex- 
treren; dat in de Kina Kina een groote overvloed 
van zware hars gevonden word, en weinig gom 
als gom aangemerkt: dat zich in de Kina Kina een 
zeer ligte, tedere en fyne olie, in een zeer geringe 
hoeveelheid onthoud : dat tuffchen het wegerabile 
zuur en de Kina Kina een uitftekende overeenkom{t 
is: dat geen vogten bekwamer zyn om zonder eenig 
behulp , zelfs zonder de hulp van ’t vuur uit de 

_ Kina Kina de effenrtieelfte kragten op te ain 
als 
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alsde wyn , of andere luchtige wegetabile zuuren , 

en dat het uitgedampte Extraét , het gebrande vaft- 

zout , de gedeftilleerde geeft, die altyd flap is, en 

zelfs de alderzwaarfte Tinéluur van de Kina Kina, 

met brandende geeften gemaakt „zeer weinig koorts- 

brekende kragt bezitten : dat de grootfte koorts. 

brekende kragt in de Kina Kina in zelfftandigbeid 

gevonden word: dat daar aan volgt het fterke af- 

ziedzel met water, door zeer hart en lang kooken 

bereid, en eindelyk de Kina Kina-wyn: dat de 

Franfche wyn minder bekwaam is om de Kina Kina 

uit te trekken , als de oude Rinfche fteen-wyn ; 

dat het uittrekzel met Franfche wyn ook doffer 

van koleur , en met Rinfche wyn veel klaarder, 

_ doorfchynender , en meer goud-geel is: dat de 

Kina Kina een ftof is, dewelke zeer vaft en lymig 

Is, enz, { ì 

Einde van de Maanden November en December. 
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Van ’t Zesde Deel, of van ’t Half Jaar, 
beginnende met de Maanden July en 
Auguftus 1721. en eindigênde met de 
Maanden November en December 
eo 

r. Yftiende. Verhandeling van de Algemeene Na- 
tuurlyke. Hiffori-Schryvers. Waar in ver- 
volgt worden de verhandelingen over de 

Nutheid der Natuurlyke Hiftori- kunde en Proef- 
kundige Wysbegeerte van R. Boyle. 1. Worden 
verfcheide gevallen van ’t Sympathetifche poeder 
befchreven. ‚2. Van ’t wegnemen „van ziektens 
door overplanting. 3, De vermogens van de on- 
zigtbare uitvloeizels. 4. Gebruik en misbruik van 
de Specifica. 5. Van de Amuleta. 6. Vande Nut- 
heid-der Natuurlyke Hiftori-kunde en Proef-kundige 
Wyshegeerte in de Landbouwkunde. 7. Verfcheide 
konften in de fteenen. 8. Van ’t yzer en van de 
ftaal-tempering. 9. Waarpeemingen omtrent de 
bereiding van 't Leer. ro. Een kontt om Poeders 
fyn te maken. rr. Van ’t Glas-fchilderen. 12, 
Van de Verlak-konft, 13. Van de konftige uit- 
beeldingen door Was. r4. Van de Graveer-konft. 
rs. Van ’t maken van Voorloop zonder deftillatie. 
16. Van ’t Cement om de Edele Gefteentens te 
hegten. 17. Het maken van holle Glazen. 18, 
Van de Gibs-werken, rg. Het Plaat-{nyden. 20, 
De kragt van zeker hout om Vis te vangen. zr, 
Van de Compofitie Rufma ‚ waar door de Turken 
het hair doen uitvallen. 22. Om de hoogte van 
een Toren, en de wydte van een Rivier te calcu- 
leeren , door het fchieten met een kogel. 23. Dat 
de zwarte lichamen eerder warm worden als de 
witte. 24. Van 't vaftmaken van ’'t Kwikzilver, 
bd EN 25. Van 
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25. Van'de:kragt van de Pis. 26. Aanmerkingen 
over de Koleuren. 27. Het maken van klinkend 

… Metaal. 28. Een Deeg om alles waterdigt te ma- 
‚ken, "29. Van *t Glas en de Magrefia, 30. Van't 
maken van papiere Beelden. 3r..Van de Suiker. 
32. Van de Tabak. 33. Van de Indigo. 34. Van 

_ de Parkement-lym. 35. Van ’ Yvooi-zwart. 36. 
Van de Boekjes , waar in het blad-goud gellagen 
word. 37. Om door water vuur te maken. 38. 
Van de balzem van Zwavel. 39. Een geheim om. 
Staal te heben 40. Vormen te maken van 
Zwavel. „Een geheim om Koper te verzil- 
veren. 

xs Vierde Verhandeling vande jzindere Natuurlyke 
‚ Hiftori Schryvers. 1. Van de kina kina. 2. Ver- 
fcheide gevoelens over het gebruik van-de kina kina. 
3. M. A. Bollys de eertte echte Schryver over de 
kina kina, 4. De Stadt Loxa, in ’t Perwviaanfche 
Koningryk @uito, is het eenigfte Vaderland van de 
kina kina, 5. Befchryvingen van den boom , van 
de bloemen , van ’t zaad en van’t hout van de kina 
kina. « 6. De deugd van de kina kina is 1640 aan 
de Spanjaarden bekent geworden, door de ziekte 
van de Onderkoninginne van Peru. 7. De oor- 
fprong van de naamen van ’t Gravinne poeder en 't 
Sefuiten-poeder… 8, Befchryving van't Kohingryk 
@uito, 9. De ftandplaats van de Stad Loxa, onder 
welkers Difriët de kina. kina groeid. ro. Van den 
koninglyken weg „ gemaakt door de rucas, Vorften 
van Peru. 11. Van de Dorpen en Rivieren die 
omtrent Loxa gelegen zyn, enden aart der gron- 
den aldaar, - 12. Van de wonderlyke fteen-bron 

» by de Stadt Guaxcabalica. 13. Hoe de kina kinain 
_Peru genaamt word. 14. Nader befchryving van 
de Schors kina kina. 15. Dezelve vergeleken met 
verfcheide Schorzen. 16. Verfcheide Sortimzenten 
vân kina kina , en welke de befte zyn. 17. Van , 
de Cafguarillia. 18, Dat de regte vuitbeelding. die 
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de kina kina-boom ons noch ontbreekt. 19. Ver= 
fcheide nutte aanmerkingen wegens de kina kina, 
door den Heer Henprik van Raar , over den naam. 
er zelfftandigheid, koophandel , koleur , buitenften 
rok , kerfjes, gom, hars,kriftallyn-zout,moffen van de 
Kina Kina, de Orfeilje enz. 20. Dat de Kina Kina 
‘bezwaarlyk vlam vat, maar zeer lang vonk houd. 
21, Van de afch van de Kina Kina , en deszelfs 
zouten fmaak, 22. Van de flank en fcherpbytend- 
heid van den rook der Kina Kina. 23. Dwalin- 
gen van den Heer R. Morton , wegens de kina kina 
die hedendaags gebruikt word, en deszelfs Dofss. 
24. Onbereide kina kina is de kragtigfte tegens de 
koorts. 25. Dat de veiligheid van ’t gebruik van de 
kina kina, afhangt van geheime bereidingen , is 
een onkunde. 26, Van ’t kragtig afkookzel van 
de kina kina met water. 27. De Rinfche fteen- 
wyn is de bekwaamfte van alle fcheí-vogten om de 
kina kina op te loflen. 28. In welke deelen van de 
kina kina de koortsbrekende kragt wel meeft ge- 
vonden word, 29. Van de kentekenen , fmaak, 
reuk , koleur enz. van de befte Kina Kina. 30. De 
Schors-Kina Kina beftaat uit drie verfcheide baften. 
31. Verfcheide monfters van de Kina Kina, en on- 
der dezelve een ftuk hout van de Kina Kina-boom. 
32. Eenige misbruiken van de Kina Kina aange- 
tekent. 

3- Zeffiende Verhandeling van de Algemeene Natuur- 
lyke HiftorieSchryvers. 1. Vervolg van de Natuur- 
lyke Hitorien en Proef-kundige Wysbegeerte van 
R. Boyle. 2 De eerfte verhandeling overde Lucht 
door den Heer Boyle uitgegeven 1659. 3. Vers 
icheide redenen , die den Heer Boyle hebben be- 
wogen, om een naauwkeurig onderzoek te doen 
omtrent de Lucht. 4. De nederigheid van den 
Heere Boyle in ’t erkennen door wien hy aanleiding 
tot dit werk gekregen heeft. -s. Lof van Otto de 
Guericke, 6. Dat Otto de Guericke het uitpompen 
vo van 
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vân de Lucht eerft uitgevonden heeft, 7. Befchry- 
vingen van de verfcheide werktuigen van Otto de 
Guericke, 8. Verbeteringen aan de Luucht-pomp;, 
door de Heeren R. Boyle , R. Hooke en D.G. 9. 
Naauwkeurige befchryving van deze verbeterde 
Lucht-pomp. ro. Verfcheide waarnemingen om- 
trent de werking van de Lucht-pomp zelfs. in 
De veer-kragt van de Lucht. 12. Wat verftaan 
word door den Darzp-kring. 13. Lof van G. >. 
s Gravefande, 14. De zwaarte van de Lucht, 15. 
De Lucht doer juift altyd gelyke uitwerkingen door 
deszelfs Flafticiteit , als door deszelfs zwaarte. 16. 
De deelen vân de Lucht raaken malkander niet. 
17. Vericheide proeven omtrent de Elafticueit van 
de Lucht en deszelfs werking op andere lichamen. 
18. Redenwikking over ’t LepiGe. 

4e Vyfile Verhandeling van de Byzondere Natuur- 
byke Hiftori-Schryvers. 1. Dathetveiligeris de koorts 
zonder als met Kina Kina te genezen, 2. De Kina 
„Kina legt de koorts-ftof vaft. 3. Gebruik van de 
Kina Kina in doodelyke Paroxyfmni, 4. Befchryving 
‚van de afgaande koortfen. 5. Van de graflerendz 
koorts van 1719. ó. Verfcheide koortfen aange- 
wezen, waar in de Kina Kina fchadelyk is. 7. De 
„Heer Yones jen aar: 8. Befchryving van 

9. de koorts-gal. an de Herfft-Tertiaan, 10. Van 
een Schyn-Zertiaan , Baftert=Tertiaan , zuivere Ter- 
-tiaan eneen vermomde Tertiaan, 11. Van de twee 
„verfcheide foorten van fcherpigheden in de gal. 
12. Het onderfcheid in een @wuartein, 13, Vande 
Remitteerende koortfen. 14. Van de geduurige 
„koortfen. 

5. Zeventiende Verhandeling wan de Algemeene Na- 
twurlyke Hiftori-Schryvers. 1. Waarin vervolgt word 
de verhandeling van den Heere Boyle over de Lucht , 
met tuffchenwerping van verfcheide ophelderingen. - 
2, De zwaarte vande Lucht „door verfcheide proe- 
ven bewezen, 3. Van de enkelde en te er 
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fielde Barometer. 4, Redenwikkingen van den Heere 
“Poliniere, Óver de meerder of minder zwaarte van 
den Dampkring.’ 5. Aanmerkingen over” Ledige. 
6. Deeerfte uitvinders van den Barometer. 7; Lof 
van de Heeren Merfennus, Petit, Pafcal , Perier, 
Defcartes en Chanut. 8. Verfcheide aanmerkingen 
van den Heere Boyle over de Barometer. 9, Van de 
Elafticiteit van 't water. ro, Geeftige proef wegens 
die-zaak. rr, De werking van den Dampkring op 
de lichamen onder ’t water. 12, Dathet water niet 
kan verandert worden in lucht. 13, Van de wer- 
‘kingen van de lucht in ”t water. 14, De hoeveel- 
heid van lucht in verfcheide vogten door proeven 
ontdekt. 

6. Zesde Verhandeling van de Byzondere Natuurly= 
ke Hiftori-Schryvers. 1. Waarom de Schryver in de 
verhandelingen van de Kina Kina, den Zertiaan 
naauwkeuriger als de andere afgaande koortfen be- 
fchreven en onderzogt heeft. 2. De Kina Kina is 
in de Schyn-Zerriaan gevaarlyk. 3. In de vermomde 
Tertiaan is de Kina Kima dikwils uitftekend dienftig. 
4. Loft van den Heere R. Morton. 5, Deszelfs or- 
derftelling echter afgekeurd. 6. De Kina Kina is 
in alle ontftekinge en ys-koude gevaarlyk.- 7. De 
Kina Kina wel te gebruiken , met gal-purgerende 
„middelen vereenigt , is een geheim. 8, In welke 
gefteltheden de Kina Kina nuttig is. 9. Verfcheide 
“bereidingen van de Kina Kina, ro. Waarde kragt 
„van ‘de Kina Kina in beftaat. zr. Over de berei- 
ding en verbetering van de Geneesmiddelen in ’t- 
algemeen. 12. Welke temperamenten meerder of 
minder bekwaam voor ’t gebruik van de Kina Kina 
zyn. 13. Het is-zeer gevaarlyk , als de koorts toc- 
neemt onder *t gebruik van de Kina Kina. r4. 
Waarom elk niet even bekwaam is om voordeel 
met de ondervindingen te doen. r5. Verfcheide 
aanmerkingen van een Cancreufe gal. 16. In welke 
gevallen de Kina Kina-wyn fchadelyk, of dienftig 
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KORTEN INHOUD. 
is. 17. Genezing van de koele kwyn-koortfen, 18. 
Kina Kina gevaarlyk in de koortfen die met fpys- 
walging verzelt gaan; gelyk ookin die , daar een 
Colliquative loop is. rg. Laaten den meetften tyd 
fchadelyk in de afgaande koortfen. zo. Wat waar- 
genomen en Onderzogt moet worden, eer de Kina 
Kina voorgefchreven word, 21. Lof van de En- 
gelfche Geneesheeren. 22. In de laage, waterach- 
tige en moeraflige Landen , openbaaren zich die 
meefte afgaande koortien, waarin de Kina Kina 
gevaarlyk is. 22. De Heeren Cole, Morton, Syl 
wins, Willis, Kranen aangehaalt. 23. Wanneer het 
overvloedig gebruik van boom-vrugten , Herfft- 
Tertianen voortbtengt, en wanneer niet. 24. Ver- 
fcheide oorzaken , waar door Herfft-Terzjanen wor- 
den voortgebragt. 25. De Kinâ Kina is in ver- 
fcheide foort van menfchen gevaarlyk, om derzel- 
ver wyze van leven. 26. Kina Kina dienftig in 
zwangere vrouwen, en in Herfft-Tertiaanen , die 
na zeer heete en drooge Zomers volgen, 27. De 
getemperiheid van de tucht is oorzaak van de ge- 
temperheid onzer fappen. 28. De Kina Kina is 
gevaarlyk in koortfen, die op natte en koele Zo- 
mers volgen. 29. De koorts is dikwils voor de 
gezondheid zeer dientlig. 30. Misbruik van de niet 
genoegzaam bekende genees- middelen. 3r. Het 
geval van den Grave Torricini. 32, Den Opium by 
de Kina Kina vergeleken. 33. In welke gevallen 
het gebruik van de Kina Kina kan verzuimt wor- 
den. 34. Richard Morton tegengefproken. 35. Lof 
van Alph. Borellus en H. Mandius. 36. Verfcheide 
proeven omtrent de Kina Kina gedaan, 
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